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Lachspiegel van de vooruitgang
Het historiografische beeld van de N ederlandse industriefinanciering in de negentiende eeuw
door Joost Jonker

Met de stelligheid en regelmaat van een geloofsartikel klinkt in de literatuur de overtuiging, dat de Nederlandse economie in de negentiende eeuw
geremd werd door financieringsproblemen . Van tijd tot tijd wordt tegen
deze voorstelling van zaken geprotesteerd, maar zoals een felle lamp nabrandt op het netvlies, houden lusteloze couponknippers en bloedeloze
bankiers de verbeelding in hun greep. I Dat heeft de helderheid van het
beeld natuurlijk niet bevorderd, zoals de overzichtsartikelen laten zien . 2
De laatste tijd is er echter nogal wat literatuur verschenen, die meer duidelijkheid schept en een herziening definitief noodzakelijk maakt.
In dit artikel wil ik betogen , dat het gangbare beeld ontstond als specifieke functie ter verklaring van de economische achterstand van Nederland in de negentiende eeuw en zich zo lang handhaafde omdat het uitgangspunt en hoeksteen daarvan ging vormen. Nu de historiografie dat
paradigm a van de achterlijkheid heeft verlaten, wordt het ook tijd om dit
onderdeel ervan te herzien . Om dat aannemelijk te maken geef ik nu eerst
een samenvatting van het beeld.
Een geijkt patroon

Aan het einde van de achttiende eeuw zouden kapitaal en nijverheid uit
elkaar gegroeid zijn door een toenemende tendens van belegging in het
buitenland. Vreemd was dat niet , tenslotte verkeerde de Nederlandse nijverheid in een staat van verval en bood het binnenland weinig mogelijkheden tot investering. Door de initiatieven van Willem I en de omvangrijke
staatsschuld stokte de kapitaalexport aan het begin van de negentiende
eeuw, maar na 1850 zette een nieuwe stijging in met beleggingen in Russische en Oostenrijkse overheidsleningen en Amerikaanse spoorwegen.
Afgeschrikt door industrieIe mislukkingen zocht de Nederlandse belegger
liever zekerheid en rendement en had geen oog voor het produktieve
aspect van investeringen, zoals dat in het buitenland weI gebeurde. Noodgedwongen sprokkelden fabrikanten kapitaal bijeen in eigen kring, maar
familie en vrienden namen eigenlijk aileen een aandeel als zij het niet konden weigeren . Andere ondernemingen kwamen alleen met Duits, Frans
of Engels geld tot stand; dat gold in het bijzonder voor de nutsbedrijven .

5

Russische spoorwegpapieren gingen hier vlot van de hand, terwijl de Nederlandse spoorwegen met buitenlands geld gefinancierd moesten worden: de aandelen daarvan stonden genoteerd in Londen en Berlijn. Die
afzijdigheid van het kapitaal heeft zonder twijfel de ontwikkeling van nijverheid en economie geremd. Toch was ook de vraag niet groot. Het
klein- en middenbedrijf overheerste, opgezet met steun van familie en relaties en uitgebreid met ingehouden winst. Toegang tot de beurs hadden
zij niet , omdat daarvoor een geplaatst kapitaal van f. 500.000 vereist was.
Ondernemers hielden echter hun firma ook liever in eigen hand en meden
financiering met vreemde middelen. Het aantal NV's bleef dus lange tijd
klein . Een intermediair tussen kapitaal en nijverheid ontbrak bovendien,
omdat de leidende kringen daarvoor terugschrokken ; door deze huivering
liepen de eerste initiatieven voor een op industriefinanciering gericht
bankwezen aan het einde van de jaren vijftig stuk. Toen een paar jaar later toch iets van de grond leek te komen, bleek de nijverheid als basis echter nog te klein en trokken bankwezen en beleggers zich geschrokken terug. Pas met de aantrekkende conjunctuur rond 1890 raakte het bankwezen langzaam bij het bedrijfsleven betrokken , getuige de eerste beursemissies van Nederlandse ondernemingen in die tijd . Ook toen nog bleef kapitaal voor industrieIe belegging zo schaars, dat ondernemers als Van den
Bergh en Stokvis hiervoor noodgedwongen het buitenland opzochten.
Gesteund door een gunstige conjunctuur vertoonde het bedrijfsleven rond
de eeuwwisseling echter een expansiedrang, die zich ook op de emissiemarkt manifesteerde. Nu yond deze een gunstig onthaal bij het beleggend
publiek, dat begon in te zien dat een bloeiende industrie een levenskwestie
was voor Nederland . Het bankwezen paste zich bij deze kentering aan en
zorgde voor een bredere financiele basis en ruimere faciliteiten door kapitaalvergrotingen en concentratie.
Deze sam en vatting doet natuurlijk geen recht aan accentverschillen tussen auteurs, maar het gaat mij om het standaardbeeld in zijn totaliteit.
Eigenlijk lagen de kenmerken ervan al in de jaren twintig vast.
De industriebank als ideaalbeeld

Met de snelle opkomst van de industrie in het begin van deze eeuw groeide het besef van een nieuwe fase in de economische ontwikkeling van Nederland . Motor daarvan zou een 'modern' bankwezen zijn, modern door
nauwe banden met het bedrijfsleven en er verscheen een reeks van boeken
over voorgeschiedenis, ontstaan en kenmerken van deze verhouding. 3 In
feite borduren aile latere publikaties voort op de beschrijving van het
negentiende-eeuwse bankwezen in deze boeken. Ik wil daarom meteen
wijzen op een aantal saillante kenmerken ervan. Ten eerste gaat het om
financieel-historische literatuur, waarin de algemene economische ont6
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wikkeling slechts zijdelings aan de orde komt. Daarnaast dragen de boeken duidelijk sporen van het genoemde besef van nationale herleving, een
nieuwe dageraad waarin de lange nacht van apathie en achterlijkheid extra zwa!t leek . Het verleden fungeert slechts als voorgeschiedenis;
negentiende-eeuwse passiviteit geeft relief aan de eigen daadkracht. Niet
voor niets werd het woord 'modern' vaak gebruikt en yond deze stemming haar oorsprong in Rotterdam, waar vooral bancaire kringen meenden dat door het eigen kraaien de zon was opgegaan. 4 Daarmee wil ik niet
zeggen dat de literatuur geen waarde zou hebben, weI dat er een vertekening in zit. Gelnspireerd door de economische herleving en de rol van het
bankwezen daarbij zocht men namelijk vooral naar een verklaring, waarom die niet eerder gekomen was en men yond die in de afwezigheid van
een 'modern' bankwezen, dat door kredietverlening in anticipatie op een
emissie bedrijfsleven en economie voortstuwde, zoals dat bijvoorbeeld in
Duitsland en Belgic en sinds het begin van de twintigste eeuw eindelijk
ook in Nederland gebeurde. Dat leek een aannemelijke stelling. Het omvangrijke effectenbezit toonde aan dat er voldoende geld en een kapitaalmarkt voorhanden waren geweest; ondernemersklachten bewezen het bestaan van financieringsmoeilijkheden . AIleen een intermediair had dus
ontbroken. Met de negentiende-eeuwse klachten in de hand werd dit gebrek geweten aan het conservatisme van bankiers, maar vooral aan desinteresse van beleggers, die de introductie van nijverheidsaandelen lang verhinderd zouden hebben.
Uit dit specifieke ontwikkelingsperspectief van de industriebank naar
buitenlands model ontstond dus een paradigma van economische achterstand als gevolg van financieringsproblemen. Kenmerkend ervoor is het
selectieve gebruik van klachten, falende initiatieven en gestrande emissies
en het toeschrijven daarvan aan achterlijkheid en conservatisme zonder
verdere analyse . Zo beschrijft M. de Vries 1866 als crisisjaar, maar wijt
het mislukken van twee emissies toch aan onwil van bankiers en beleggers . 5 Met het inburgeren van dit paradigm a werden de standaardvoorbeelden steeds overgenomen en verder uitgebreid, zelfs toen inmiddels
klemmende aanwijzingen voor het tegendeel op tafel lagen . De overtuigingskracht van het beeld was namelijk zo groot, dat iedereen teruggreep
op dezelfde literatuur, jaarverslagen, brochures en tijdschriften zonder
pogingen tot empirische toetsing te doen. De auteurs uit de jaren twintig
mag men dat niet verwijten. Het originele materiaal was toen nog nauwelijks beschikbaar; tenslotte houden sommige banken hun archief uit de vorige eeuw tot op vandaag angstvaIlig gesloten. Een uitzondering op deze
regel vormt aileen het werk van A .M. de Jong over de Nederlandsche
Bank, waarvan het eerste deel in 1930 verscheen. 6 Zijn soevereine visie
dat de wereld buiten de Nederlandsche Bank lange tijd woest en ledig was,
onderstreept echter de rest van de literatuur en wijkt voor wat het aan-
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wijzen van de oorzaken daarvan niet af.
Toch past een zekere bewondering voor het werk van de jaren twintig,
niet alleen vanwege de erin ten toon gespreide inventiviteit en degelijkheid. De nadruk op financiering als zelfstandige verklarende factor van
economische achterstand was in feite z'n tijd vooruit; de internationale
discussie hierover kwam pas in de jaren zestig op gang.

Consolidatie
Samen met de schrikbeelden van de crisis in de jaren dertig fungeerden
de negentiende-eeuwse industrialisatieperikelen vlak na de Tweede Wereldoorlog opnieuw als contrast voor het hervonden eigen elan, een tijd
van individueel aanmodderen waar nu eendrachtig werd aangepakt. Het
patroon van oordeelsvorming bleef in grote trekken gelijk aan dat in de
jaren twintig: uitgaand van het paradigm a van de economische achterstand zocht men naar een verklaring door analyse van de voor de moderne
economische groei kenmerkend geachte factoren aan de hand van
negentiende-eeuwse literatuur. Deze vooringenomenheid had als curieus
resuitaat, dat Engeland model stond voor de industrieIe revolutie die Nederland had moeten doormaken, terwijl de ontwikkeling van het bankwezen opnieuw aan de Duitse en Belgische industriebanken werd afgemeten .
De opvattingen over tekortschietende financiering werden zonder meer
overgenomen met uitbreiding van de selectieve voorbeelden, hoewel het
Interbellum had aangetoond dat nauwe banden tussen bankwezen en industrie in Nederland eerder uitzondering dan regel waren. 7 Het onwillige
tweespan van belegger en bankier kreeg bovendien een vaste, centrale
plaats in het opkomende debat over de oorzaken van de Nederlandse economische achterstand in de negentiende eeuw, eerst alleen als illustratie
voor het trage doorzetten van wat genoemd werd de modernkapitalistische geest, maar mettertijd meer en meer als toonbeeld van de
belemmerende werking van lethargie en conservatisme. Gaandeweg verschoof daarmee het accent van een feitelijke beschrijving van achterstand
naar een min of meer morele veroordeling we gens tekortschieten . Dat is
nog niet het geval bij Van Dillen; onder de omstandigheden die hij voor
de late industrialisatie van Nederland verantwoordelijk achtte, komt financiering niet voor.8
Vlak daarna echter zette Bosch de toon voor het naoorlogse debat. Hij
opende zijn proefschrift met een psychologisch profiel van de Nederlandse
belegger door de eeuwen heen en mat daarna de kwalijke gevolgen van
de heersende renteniersmentaliteit in de negentiende eeuw breed uit. 9
Kenmerkend voor de benadering van de jaren vijftig is bovendien een verzwaarde nadruk op mentale oorzaken voor de economische achterstand,
ook nu weer zonder te zoeken naar andere oorzaken . Dat moest leiden tot
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een meten met twee maten. Bosch noemde van de Nederlandse emissies
alleen mislukkingen en schreef die toe aan onwil. Hij gaf echter wei een
achtergrondanalyse van de Amerikaanse effecten en verklaarde hun
marktontwikkeling in termen van risico, rendement en speculatie. Terwijl
de kapitaalmarkt voor Nederlandse beleggingen dus beheerst zou zijn
door sentiment, werkte die voor buitenlandse effecten als model van rationaliteit. Bosch merkte deze fundamentele onhoudbaarheid echter niet op.
Ook na hem deed niemand dat; men nam zijn voorbeelden en conc1usies
over om het contrast van kapitaalexport tegenover binnenlandse financieringsproblemen te onderstrepen. Kort daarop deed Riemens dit dunnetjes
over. 10 Evenals Bosch benadrukte hij de economische achterstand door ingewortelde beleggersgewoonten; daardoor zou tot ongeveer 1870 zelfs kapitaalschaarste geheerst hebben, zodat Nederland geld aan de kolonien
moest onttrekken en voor het opzetten van nutsbedrijven van buitenlandse investeerders afhankelijk was . 11
De Roos en Wieringa hielden vast aan dit stramien, maar gaven er tegelijk een opvallende draai aan. Zij kenschetsten de opkomst van het modern kapitalisme in Nederland onder andere aan het ontstaan van een 'industriele gezindheid', zoals bijvoorbeeld Brugmans dat eerder gedaan
had. 12 In tegenstelling tot Brugmans maten De Roos en Wieringa deze
factor echter alleen aan het gedrag van beleggers. Dat was tot op zekere
hoogte een gevolg van de financieel-historische opzet van het boek. Toen
namelijk Wieringa twee jaar later als eerste de financieringsproblemen in
breder ontwikkelingsperspectief plaatste, kwam hij tot een genuanceerder
oordeel. 13 Toch nam hij wel de koopman, maar niet belegger en bankier
tegen de klachten over conservatisme in bescherming, misschien omdat
hij daarvoor beschikte over een getuige a de charge . De geest van de jaren
vijftig klonk door in het wijzen op gebrek aan nationale aanpak en coordinatie van de problemen. Vergelijkbare trekjes vertoonde Van Tijn. 14
Eigenaardig is tenslotte nog de manier waarop Wieringa zijn bevindingen in een internationaal kader plaatste door naar opvattingen van
Rostow en Abramovitz over het belang van men tale factoren in het economische groeiproces te verwijzen . 15 Hoewel Wieringa dus de buitenlandse
discussie volgde, gebruikte hij de daarin gelanceerde ideeen niet voor het
opsporen van nieuwe feiten, maar aileen als garnering bij het opdissen
van overgeerfde meningen : een kenmerkend verschijnsel voor de Nederlandse historiografie op dit punt. Enige tijd geleden heeft Griffiths zich erover verwonderd, dat bijvoorbeeld Rostow , Gerschenkron en Cameron
geciteerd worden, zonder dat hun werk ook de stoot gaf tot systematisch
onderzoek. 16 De oorzaak lijkt mij in een typisch geval van remmende
voorsprong te liggen . De standaardverklaring voor de Nederlandse economische achterstand steunde weliswaar niet op een samenhangend theoretisch model, maar het patroon ervan stemde vergaand overeen met de
9

buitenlandse voorbeelden zodat de internationale discussie over economische groei hier in veel opzichten als 'deja vu' moet zijn overgekomen. Natuurlijk lag het dan voor de hand om de al jaren geserveerde vertrouwde
prak weer eens theoretisch op te warmen in plaats van helemaal overnieuw te beginnen , maar eigenlijk weerspiegelde dat hetzelfde knusse gebrek aan ondernemingslust dat men de negentiende-eeuwers steeds verweet.
Ook bij Brugmans kregen financieringsproblemen nu een centrale
plaats in de verklaring voor economische achterstand . In zijn dissertatie
valt het enkele zinnetje over beleggersconservatisme als kenmerk van het
vroegkapitalistische Nederland bijna weg bij de overvloed aan andere
voorbeelden; de geringe ontwikkeling van het bankwezen wordt in neutraIe termen beschreven als een gevolg van de trage ontwikkeling van de economie . 17 Omstreeks 1960 waren de rollen echter op een kenmerkende manier omgedraaid . N aast sociale en demografische factoren noemde Brugmans een economische belemmering voor het doorbreken van de vroegkapitalistische tijd: het ontbreken van een bankwezen als intermediair tussen
industrie en kapitaalmarkt gekoppeld aan de spreekwoordelijke desinteresse van de belegger. 18 Vlak daarna zette Brugmans de ouderwetsheid
van het negentiende-eeuwse bankwezen nog eens dik aan en presenteerde
zo de stichting van de Rotterdamsche Bank in 1863 als geboorte van de
moderne tijd. 19 Van een gedenkboek viel misschien ook niet anders te verwachten , maar hiermee begon een duidelijke tendens van verstarrende
opvattingen over financiering in de negentiende eeuw tot een karikatuur
die gematigder beschrijvingen van bijvoorbeeld Jongman overschaduwde. 20

Verstarring
De meest extreme vertegenwoordiger van deze tendens is Berghuis, die,
leunend op de moraliserende oordelen van H. Roland Holst en in het
spoor van Bosch, de negentiende-eeuwse renteniersmentaliteit in bijna
snierende termen kraakte. 21 Klein kwam daartegen in verweer, benadrukte het gebrek aan investeringsmogelijkheden in een eerst stagnerende,
daarna slechts langzaam groeiende economie en bestreed het idee dat de
kapitaalexport een tekort in het binnenland veroorzaakt zou hebben. 22
Door het zoeken naar economische motieven naast of in plaats van de
steeds gepresenteerde mentale factoren leek dit een nieuw geluid. Dat was
het tot op zekere hoogte ook wel, maar Klein maakte zich eigenlijk niet
los van het oude model en serveerde op dezelfde wijze als Wieringa een
sterk deductieve herschikking van het uitgekauwde materiaal, gekruid
met de laatste buitenlandse inzichten en het onderstrepen van andere facetten. Met een vergelijkbare ingenieuze exercitie over het bankwezen
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droeg Klein verder bij tot de verstarring van het beeld door de primitiviteit en afzijdigheid van het negentiende-eeuwse bankwezen te benadrukken. 23 De zijdelingse observatie van Van Stuijvenberg, dat de opvattingen
over achterlijkheid van het bankwezen, het ontbreken van een kapitaalmarkt en desinteresse van beleggers eigenlijk uitgingen van wat bewezen
moest worden, was dus aan dovemansoren gezegd, te meer daar deze er
zelf aan vast bleef houden en geen toetsingspogingen ondernam . 24
Deze halfslachtige modernisering is kenmerkend voor de historiografie
van de jaren zestig. Ook De Jonge , zo grensverleggend op andere terreinen, sloot zich in zijn proefschrift aan bij de gangbare optiek over industriefinanciering en kwam dus met de standaardconclusie. Uitgaand
van het achterlijkheidsparadigma presenteerde hij een reeks selectieve
voorbeelden van desinteresse en kapitaalgebrek: de klacht van Sarphati
uit 1863, beleggersconservatisme en speelzucht, oproepen van Marten
Mees en Paul van Vlissingen tot soepeler plaatsing van industrieIe fondsen, de poging van de Vereeniging van en voor Nederlandsche Industrieelen om door publikatie van jaarcijfers beleggersinteresse te wekken, een
mislukte emissie van een Nijverdalse stoomweverij zonder jaartal en
tenslotte het noodgedwongen uitwijken van Van den Berghs margarinefabriek naar Engelse kapitaalverschaffers. 25 Iedere schrijver over het onderwerp noemt wei een paar van deze voorbeelden, maar omdat De Jonge
een aardige verzameling geeft wil ik er hier even dieper op ingaan. De
vaak welsprekende klachten van tijdgenoten mogen natuurlijk niet zonder
meer als irrelevant terzijde worden geschoven. Maar het is opvallend dat
die klachten steeds zonder toetsing of systematische analyse van de omstandigheden klakkeloos voor de hele waarheid zijn aangenomen . Misschien bleven inderdaad reele investeringsmogelijkheden ongebruikt en
hadden bedrijven moeite om kapitaal te vinden. Dat is echter geen typisch
negentiende-eeuws probleem. Klachten daarover klinken altijd, en des te
luider naarmate speculatieve ondernemingen met gemak geld aantrekken .
Een bewijs voor stelselmatige financieringsproblemen leveren ze niet, aileen al omdat er pertinente aanwijzingen voor het tegendeel zijn. Gebiologeerd door het gangbare beeld zag ook De J onge deze over het hoofd: hij
zocht naar bevestiging, niet naar weerlegging. Uit Paul van Vlissingens
brochure citeerde hij niet diens opmerking, dat hij zelf van beleggers altijd
aile medewerking had ondervonden. 26 De grote betrokkenheid van Marten Mees bij allerlei ondernemingen bleef onvermeld, hoewel die toch al
enige tijd gedocumenteerd was. 27 Dat Van den Bergh in Engeland kapitaal zocht omdat diens bedrijf daar al grote belangen had en de toegang
tot de kapi taalmarkt er gemakkelijker was, ontging De J onge eveneens. 28
Ofschoon de industriefinanciering er slechts zijdelings aan de orde kwam,
meende hij verdere steun voor het gangbare beeld bij zijn modelonderzoek van Delft te vinden, waar bedrijven door voortdurende tekorten aan
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vlottend kapitaal in hun expansie werden geremd. 29 Die bevinding strookte niet met zijn uitgangspunt, dat het bankwezen pas bij het fourneren van
vast kapitaal aan het opkomende grootbedrijf na 1880 een rol hoefde te
spelen. In plaats van deze noties te herzien of te zoeken naar andere oorzaken, schoof De Jonge de schuld door naar de kapitaalbezitter en scherpte in latere publikaties de beleggerspassiviteit als oorzaak van financieringsproblemen nog wat aan .30 Hetzelfde deed Van den Eerenbeemt, die
op basis van een flink aantal gevallen concludeerde dat de ontwikkeling
van de nijverheid in de eerste helft van de negentiende eeuw wel degelijk
door moeilijkheden bij het vinden van kapitaal geremd was en bankiers
en beleggers negativisme verweet. 31
Door voorzichtige introductie van een evenwichtiger benadering trachtte men dus de in diskrediet geraakte zekerheden van de Amerikaanse
historische ontwikkelingseconomie te vervangen. 32 Het resultaat was echter een perfecte balans van enerzijds-anderzijds vol vage algemeenheden.
De overtuigingskracht van het gangbare beeld leek door deze halve modernisering toegenomen, maar dit raakte in feite verstard, omdat de ene
hand weer opbouwde wat de andere had afgebroken: het betoog voor beleggersrationaliteit legde meer nadruk op een achterlijk bankwezen, de
aanwijzingen voor onverwachte financieringsproblemen leidden weer tot
het aanscherpen van het vermeende conservatisme. Steeds meer stoplappen moesten de fundamentele tegenstrijdigheid toedekken .
Scheuren

De neoklassieke economische denkbeelden van de jaren zeventig vonden
in het historisch onderzoek toepassing bij de systematische analyse van
trage industrialisatie en vergelijking van de Nederlandse situatie met het
buitenland. De eventuele mentale factoren werden daardoor meer en
meer in twijfel getrokken. Eerst betoogde Mokyr in het voetspoor van
Klein, dat de belegger geen schuld had aan de trage industrialisatie. Door
de rudimentaire kapitaalmarkten en het gebrek aan belangstelling van beleggers was de opkomende nijverheid overal in Europa aangewezen op financiering met ingehouden winst. Volgens Mokyr beheersten de hoge 10nen het tempo van de Nederlandse industrialisatie; die hielden bovendien
de winstmarges klein en maakten de nijverheid als investeringsobject onaantrekkelijk. 33
Daarna schreef Bos een baanbrekend artikel over kapitaal als factor bij
de Nederlandse industrialisatie. 34 In principe deed ook Bos niet meer dan
het doormarcheren van de Nederlandse standaardliteratuur aan de hand
van de laatste buitenlandse inzichten . Met plausibele economische verklaringen in plaats van de sleetse stereotypen gaf hij echter een wezenlijk
meuwe smaak aan het steeds herkauwde materiaal. Het belangrijkste
12
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slachtoffer was het idee van het achterlijke Nederlandse bankwezen. Bos
betoogde dat deze opvatting een onterechte vergelijking trekt met de situatie in Belgie, Duitsland en Frankrijk. Een vergelijking met Engeland
is volgens hem veel realistischer. Bankwezen en bedrijfsleven groeien samen op. Frankrijk, Belgie en Duitsland ontwikkelden industriebanken om
in hun achterstand op het gebied van kapitaalaccumulatie en kredietverlening te voorzien. Nederland en Engeland hadden die noodzaak niet; met
ingehouden winst, kapitaalvervlechting, kruisfinanciering en handelskrediet konden de ondernemers in hun kapitaalbehoefte voorzien. Het bankwezen speelde daarbij wel degelijk een rol, maar op traditionele en minder
spectaculaire wijze. Ook de Amsterdamse beurs volgde het patroon van
Londen, met een even grote rol van de spoortjes en trage introductie van
binnenlandse industriewaarden. Er was dus geen lacune. Initiatieven om
in vermeende problemen te voorzien faalden daarom steeds opnieuw; de
klachten over inadequate financiering lijken bovendien gebaseerd te zijn
op een niet-representatief deel van de nijverheid. Nederlandse bedrijven
als Van den Bergh zochten geen kapitaal in het buitenland wegens
schaarste, maar door hun orientatie op die markt. Tenslotte onderstreepte
Bos niet aIleen het tekort aan reele binnenlandse beleggingsmogelijkheden
maar ook de rationaliteit van het prefereren van buitenlandse fondsen boyen de eigen nijverheid. 35
In een later artikel voegde Bos deze conclusies bij het resultaat van zijn
andere onderzoekingen en woog kapitaalvoorziening af tegen andere factoren. 36 De rigide arbeidsmarkt, een onderontwikkeld vervoerssysteem en
het tekort aan grondstoffen verhinderden in de eerste helft van de eeuw
een snelle industrialisatie naar buitenlands model. Bovendien kwam de
brede technologische basis voor een gebalanceerde transformatie binnen
het bestaande patroon pas laat beschikbaar. Er is ook geen reden om te
veronderstellen dat een handelskapitalistische mentaliteit of specifiek beleggersgedrag de industrialisatie vertraagde, want deze verschijnselen deden zich elders eveneens voor zonder veel invloed op de economische ontwikkeling . De kapitaalexport doet vermoeden dat de binnenlandse investeringsmogelijkheden waarschijnlijk volledig benut werden. De initiatieven voor een industriebank naar buitenlands model mislukten dus; een
werkterrein ervoor ontbrak, omdat de zware industrie in Nederland weinig toekomst had. Tot het aantrekken van de conjunctuur aan het einde
van de eeuw leverden bedrijfsinvesteringen vaak een laag rendement op
door de hoge kosten van gei:mporteerde technologie; beleggers zagen dus
terecht om naar alternatieven .
Min of meer tegelijk met de deductieve analyses van Bos vergeleek Griffiths de relatieve factorkosten in verschillende sectoren. 37 Griffiths stelde
dat de Nederlandse economie in de periode tot omstreeks 1850 weliswaar
niet op grote schaal industrialiseerde, maar toch in de traditionele secto13

ren evidente tekenen van groei vertoonde. Tegelijk stond een aantal
obstakels de nijverheidsontwikkeling in de weg. Hoge lonen, grondstofprijzen en transportkosten ondermijnden de internationale concurrentiepositie; de buitenlandse markt was bovendien nauwelijks open, maar de
binnenlandse markt was min of meer toegankelijk voor iedereen. In drie
detailstudies over de periode 1830-1850 demonstreerde Griffiths de effecten hiervan en concludeerde dus op een veel bredere basis dan Mokyr, dat
industrialisatie v66r 1850 weinig perspectiefbood. Het kostenpeil hield de
marges klein, verhinderde een snelle uitbreiding met ingehouden winst en
schrok daarom ook beleggers af. De Nederlandse bankiers valt evenmin
iets te verwijten, want op dat moment was het industriebankwezen elders
in Europa nog nauwelijks van de grond gekomen. 38 In latere studies werkte Griffiths sommige elementen verder uit en bestreed nadrukkelijk de visie dat Nederland in de negentiende eeuw door een achterlijke economie
gekenmerkt zou zijn geweest en de toepasselijkheid van een strak industrialisatiemodel als enige basis voor economische ontwikkeling. Aan het probleem van de financiering besteedde hij geen aparte aandacht meer. 39
Zo kwam het gangbare beeld van de industriefinanciering van drie verschillende kanten zwaar onder vuur te liggen. Toch was de zaak daarmee
niet aan kant. De argumenten klonken overtuigend, maar zij deelden een
cruciale zwakte: in feite werd door het onderstrepen van andere hindernissen het financieringsprobleem weggeredeneerd . Geen van de schrijvers
onderzocht deze kwestie in detail bij banken, beleggers of bedrijven. Bovendien richtten zij zich vooral op de periode tot 1850; er kon dus nog
sprake zijn geweest van knelpunten in de tweede helft van de eeuw, toen
de klachten van tijdgenoten luider klonken. Van weerlegging was dus nog
geen sprake en de argumenten vonden aanvankelijk dan ook maar weinig
gehoor. 40 Toch kan het belang ervan moeilijk worden overschat: de verwerping van het uitgangspunt van de Nederlandse achterlijkheid opende
bredere perspectieven op de economische ontwikkeling.

Ajbrokkeling
Ondertussen was door het opkomen van de bedrijfsgeschiedenis ook de
empirische toetsing van het steeds overgeerfde financieringsbeeld gestart.
Fischer en De Peuter onderzochten een Twents textielbedrijf en bevestigden dat dit de overgang van handelsfirma naar nijverheidsonderneming
omstreeks 1865 en de daaropvolgende expansie tot 1900 gemakkelijk had
kunnen financieren met het in de handelsfase opgebouwde kapitaal en
herinvestering van de winst, zonder enige behoefte aan steun van het
bankwezen . Het bedrijf verstrekte op ruime schaal krediet aan afnemers,
maar kon de leveranciers van grondstoffen zelf prompt betalen en was dus
voor de financiering van vaste noch vlottende activa van externe bronnen
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afhankelijk .41 Opzienbarend waren deze conclusies niet, want de Twentse
textiel gold ook in het gangbare beeld al als uitzondering door de hoge mate van financiele onafhankelijkheid. Toch betekende het artikel een belangrijke stap vooruit door de eerste systematische analyse van financiering als factor bij industrialisatie op basis van empirisch onderzoek. Tegelijk steunden de uitkomsten Griffiths' stelling over het belang van vervoer
als knelpunt: de firmanten wachtten met de overstap van handel naar nijverheid tot de komst van infrastructurele verbeteringen, hoewel de kapitaalbasis al geruime tijd breed genoeg was. 42
Het systematische financieringsonderzoek werd voortgezet door Sluijterman. Sigarenfabrikanten opereerden evenals textielondernemers gemakkelijk zonder de steun van het bankwezen, maar om een andere reden. Tot in het begin van deze eeuw vereiste dit bedrijf nauwelijks vaste
activa. De sigarenmakerij bleef handwerk, beoefend door thuiswerkers of
in gehuurde gebouwen zonder machines. Leverancierskrediet financierde
de vlottende activa. Met een klein startkapitaal van familie of vrienden
ging men al aan de slag. De flexibiliteit van het produktieproces stelde de
ondernemers bovendien in staat op allerlei manieren hun bedrijfsvoering
in te rich ten naar het beschikbare vermogen en toch winstgevend te blijyen. Wilden ze uitbreiden dan zochten ze nieuwe deelgenoten door advertenties in het vakblad. Op deze manier konden ook grotere bedrijven het
gemakkelijk zonder hulp van het bankwezen stellen, behalve misschien nu
en dan voor discontering van wissels en dergelijke. 43
De sigarenbranche kende dus weinig financieringsproblemen, maar
vanwege het voortduren van een iets aangepast fabrikeursstelsel was dit
voorbeeld natuurlijk niet zo kenmerkend voor de eventuele perikelen van
een opkomende industrie. Kort daarna kwamen deze echter centraal te
staan in studies over de Nederlandse spoorwegen . 44 De meest spectaculaire conclusie luidde, dat de financiering van de spoorwegen geen last van
beleggersonwil of een onderontwikkeld bankwezen had . Het kostte in
1837 veertien dagen leuren met de inschrijving voordat het eerste schaap
over de dam was, maar volgende emissies von den gewoonlijk moeiteloos
plaatsing. Natuurlijk mislukte er wei eens een; de oorzaak daarvan lag
echter meestal in omstandigheden als tegenvallende opbrengsten , ongelukkig beursklimaat, slecht financieel beheer en dergelijke. De Nederlandse belegger bleek wei degelijk risico te hebben willen nemen, echter aileen
als daar een hoog rendement tegenover stond. Bleef dat uit, dan schreef
hij niet in of deed gekochte stukken weer van de hand. De strijd om gunstige concessies en het schermen met rooskleurige vooruitzichten kweekten een atmosfeer van gespannen verwachtingen en speculatie . Toen het
rendement van de spoorwegen door hoge rentelasten en aanloopkosten
echter teleurstelde, verdwenen de aandelen naar elders omdat zij naar Nederlandse maatstaven weinig interessant meer waren. am dezelfde reden
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speelden buitenlandse consortia een belangrijke rol bij de latere aanleg. 45
Het kenmerkt de gemakzucht waarmee opeenvolgende generaties historici het achterlijkheidsparadigma ongetoetst overnamen, dat het fundament onder deze conclusies al tientallen jaren in gedenkboeken en standaardwerken voor het oprapen lag. 46 Zoals nog zal blijken staat dit geval
niet op zichzelf. In ieder geval viel nu een hoeksteen van het stereotiepe
beeld weg, immers juist de moeizame financiering van de spoorwegen
fungeerde als toonbeeld van de laksheid van de Nederlandse beleggers.
Daarmee verdween de reden om nog nadruk te leggen op de Nederlandse
goklust of zucht tot speculatie. Het gedrag ten aanzien van de eigen spoorwegen bleek nauwelijks te verschillen van wat Bosch yond bij de Amerikaanse beleggingen: een rationele afweging van risico, rendement en speculatie tegen alternatieven. Dat leidt tot een belangrijke conclusie over de
structuur van de Nederlandse kapitaalmarkt. Kennelijk was deze zo verzadigd met rotsvaste fondsen, dat zonder hoge uitkeringen of de kans op
koerswinst nieuwe ondernemingen geen toegang kregen . Dat heeft niets
met goklust of apathie, maar alles met de beschikbaarheid van alternatieyen te maken. Cameron heeft voor Oostenrijk op hetzelfde effect gewezen .47 Het is volgens mij ook de oorzaak van de door Bos gesignaleerde
symmetrie tussen de beurzen van Londen en Amsterdam, immers beide
gevestigd in de landen die zich onderscheidden door een zeer vroege efficiente organisatie van en handel in staatsleningen.
Hierna kwam een stroom van publikaties op gang waarin de belegger
definitief gerehabiliteerd werd. Eerst liet Van Zanden met een reeks voorbeelden zien, dat de financiering van de Amsterdamse nijverheid tot omstreeks 1850 geen klagen had over het aanbod van risicodragend kapitaal.
De traditionele handelselite steunde sommige initiatieven; andere kwamen voort als verlengstuk van bestaande activiteiten of door diversificatie .
Zo hielp de Nederlandsche Handel-Maatschappij bij de opkomst van de
rietsuikerfabricage; toen de rentabiliteit ervan terugliep, verlegden de
geldschieters hun activiteiten naar de rederij, gasfabrieken, bierbrouwerijen, meelfabricage en het opzetten van beetwortelsuikerfabrieken in Brabant. Machinefabrieken waren door de wisselvallige resultaten aangewezen op de steun van het Fonds voor Nationale Nijverheid , zodat het verdwijnen daarvan hen op de lange duur in moeilijkheden bracht . Na 1850
veranderde het patroon. Het bankwezen vertoonde bij iedere conjuncturele opgang initiatieven tot industriefinanciering, om zich bij de erop volgende neergang weer terug te trekken. Toch hinderde dat waarschijnlijk
de verdere industrialisatie niet, want deze zette zich over een breed front
in kleine bedrijven voort. Kruisfinanciering door stoomvaartlijnen en
spoorwegen hielp andere firma's . Met de dalende rentestand in de jaren
tachtig raakten beleggers ook meer gelnteresseerd in nijverheidsbelegging. Het aanbod van kapitaal had dus geen beslissende invloed op het
16
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trage industrialisatietempo van Amsterdam. 48 Van Zanden wees ze!f op
het impressionistische karakter van zijn materiaal dat harde conclusies
nauwelijks toeliet. Toch geeft zijn boek nieuwe bevestiging van de eenzijdigheid van het stereotiepe beeld: de aanwijzingen voor vlotte financiering zijn merendeels afkomstig uit reeds jaar en dag gepubliceerde gedenkboeken die tot dan toe blijkbaar niemand hierop had nageslagen.
Homburg en Schot onderzochten vervolgens de garancine-industrie.
Deze kwam in korte tijd van de grond; het kapitaal kwam enerzijds uit
de meekraphande! waarvan het een verlengstuk was en anderzijds van familieleden en relaties. 49 Door de kleinschaligheid, grote winstgevendheid
en nauwe vervlechting met de handel kan het voorbee!d van deze branche
aIleen niet als maatgevend ge!den. Bakker liet echter zien dat ook de vee!
groter opgezette Brabantse suikerfabrieken ondanks risico' sen het ontbreken van spectaculaire dividenden zonder moeite bereidwiIlige en trouwe
financiers vonden. De meeste fabrieken steunden op plaatse!ijke kooplieden en notabe!en; andere werden als ondersteunende nevenactiviteit opgezet door Amsterdamse en Belgische machinefabrikanten die in eigen
kring kapitaal bijeen zochten .so
Volgens Van Hooff vonden die machinefabrikanten ze!f in de negentiende eeuw in het algemeen weI be!angsteIlende ge!dschieters, behalve
wanneer het de bedrijfstak slecht ging zoals rond 1850. De ontwikke!ing
van de machinefabrieken leed dus niet onder de afzijdigheid van het bankwezen . Verreweg de meeste machinefabrieken hadden bovendien zo'n
kleine kring van aandeelhouders, dat plaatsing aan de beurs geen reeel alternatiefbood. De stabiliteit van de financiering was echter bij de zelf aangeboorde bronnen niet altijd verzekerd. Ook Van Hooff kon overigens
zijn oordeel voor een groot dee! baseren op courante gedenkboeken. De
diversificatie ter bevordering van de eigen afzet was overigens een kenmerk van deze bedrijfstak; naast de suikerfabricage noemde Van Hooff
onder meer gasfabrieken en electriciteitscentrales . 51 Boe!e onderzocht een
van die gasfabrieken. Gestuwd door Pincoffs en gesteund door Rotterdamse notabe!en bracht deze maatschappij tussen 1863 en 1867 met het
grootste gemak f. 3 miljoen bij e!kaar; een grotere som zou overigens
evenmin een probleem zijn geweest. En passant blijkt uit dit boekje nog
dat de kosten van een openbare emissie zwaar wogen. De uitgifte van een
obligatie!ening ad f. 1.2 miljoen in 1867 kostte 5% commissieloon, zijnde
f. 60.000,-; de aandelenemissie van f. 3.5 miljoen vier jaar eerder was
echter zonder kosten en moeite!oos onderhands geplaatst. Deze handelwijze kwam de directie op scherpe kritiek van aandee!houders te staan . 52
Oosterwijk tenslotte vond nog een sprekend voorbee!d van kapitaalvervlechting bij de Rotterdamse rederij Ruys, wiens schepen tot in de jaren
vijftig gebouwd werden op de scheepswerf van Smit, die steeds ruim de
helft van de aande!en daarin als betaling nam. Deze constructie kwam wel
meer voor. 53
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Al met al blijkt dus, dat er in het algemeen voldoende beleggers bereid
waren om bij behoorlijke vooruitzichten geld in de nijverheid te steken en
bij riante perspectieven ook een risico te nemen. Waarschijnlijk leende de
open bare kapitaalmarkt zich daar minder goed voor, maar wie over de
connecties beschikte kon terecht op een flexibele particuliere markt. Dat
laatste is een belangrijk punt. Er bestaat geen enkele reden om de financiering door familie, vrienden en relaties meewarig af te doen als een onbeholpen instrument, zoals meestal gebeurt. Het is een voorstadium van
de openbare kapitaalmarkt, efficient genoeg voor kleine verhoudingen,
goedkoper door het uitsparen van commissieloon, een manier om belangen te bundelen en bovenal om de werkelijk winstgevende investeringen
in een kleine kring te verdelen. Besloten kapitaalmarkt is daarom een betere omschrijving. Niet de eis van een half miljoen gulden geplaatst kapitaal, maar de nadelen ten opzichte van de alternatieve markt beperkten
de aantrekkingskracht van de open bare effectenbeurs.
Daarmee lijkt het financieringsprobleem opgelost: vraag en aanbod
vonden elkaar zonder al te veel moeilijkheden. Tussen de bonte veelheid
aan recente voorbeelden vallen de witte plekken echter minder op. De
zaak is tot nu toe alleen vanuit bedrijven bekeken; een analyse van de
negentiende-eeuwse geldmarkt ontbreekt doordat de bankgeschiedenis in
Nederland het tempo van de historiografische ontwikkelingen niet heeft
bijgehouden. Overal elders deed zich tijdens de negentiende eeuw een
wisselwerking voor tussen economie en financieel systeem. Mathias yond
in Engeland een verschrompeling van de kredietmogelijkheden naarmate
Londen meer gewicht kreeg als financieel centrum; Pohl wees op het bestaan van afwisselende fasen van expanderende en contraherende kredietmogelijkheden in Duitsland. S4 Dergelijke verschijnselen hebben zich vermoedelijk ook in Nederland voorgedaan. Nog een ander intrigerend probleem wacht op benadering vanuit de bankgeschiedenis. De genoemde
overgang van besloten naar open bare markt is een verschijnsel van maatschappelijke en economische integratie waarin het bankwezen een belangrijke rol k~tn spelen. Bestond nu de particuliere markt in Nederland langer
dan uit een oogpunt van efficiente kapitaalallocatie wenselijk was? Met
andere woorden, is de overgang van particulier naar openbaar vertraagd
doordat het bankwezen de rol van intermediair niet op zich nam, en zo
ja wat veroorzaakte die terughoudendheid dan?

Conclusie
Het gangbare beeld van gebrekkige financiering als oorzaak van de trage
industrialisatie van Nederland in de negentiende eeuw ontstond als negatief spiegelbeeld van het besef van een dynamische vooruitgang gestuwd
door het bankwezen. Deze opvatting koppelde een eenzijdig economisch
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groeimodel aan een modieus ideaalbeeld van ban caire ontwikkeling en
steunde bovendien in hoge mate op morele veroordeling van vermeende
mentale oorzaken. Omdat het echter een overtuigende verkiaring voor de
als vaststaand aangenomen achterlijkheid leek, namen opeenvolgende generaties historici dit keurslijf ongetoetst over; met de afstand in de tijd
groeide echter de noodzaak om de tegenstrijdigheden ervan door het overdrijven van de mentale aspecten te bedekken. Pas in de jaren zeventig
deed systematisch vergelijkend onderzoek het axioma van de achterlijkheid scheuren. Dat verbreedde ook de aandacht voor financiering van
functie ter verkiaring van achterstand tot zelfstandige factor in bedrijven,
met als gevolg een serie publikaties waarin de onhoudbaarheid van het
gangbare beeld werd aangetoond. Voor het presenteren van een nieuwe
synthese is het echter nog te vroeg. Het materiaal ervoor is tot nu toe impressionistisch; zolang bovendien de bankgeschiedenis geen aansluiting
bij de laatste ontwikkelingen heeft gevonden blijft een belangrijke kant
van de zaak in het duister .
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ontwikkeling van onze tijd (Den Haag, 2e druk 1920); M. de Vries , Tienjaren geschiedenis
van het Nederlandsche bankwezen en de Nederlandsche conjunctuur 1866-1876 (Den Haag,
1921); H .M. Hirschfeld , Het ontstaan van het moderne bankwezen in Nederland (Rotterdam ,
1922); idem, Nieuwe stroomingen in het Nederlandsche bankwezen (Roermond, 1925); R.
Brandes de Roos, Industrie, Kapitalmarkt und industrielle Effekten in den Niederlanden, ein
Beitrag zur Kenntnis der niederliindischen Industrie und der Faktoren, welche die Beschaffung ihrer
Anlage-Kapitalien beeinflussen (Den Haag, 1928); P.C . Harthoorn, Hoojdly'nen uit de ont-
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wikkeling van het modeme bankwezen voor de concentratie (Rotterdam, 1928). Hoewel iets la-
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ter verschenen en van wat algemener signatuur hoort het Rotterdamse proefschrift
vanJ. Ridder, Een conjunctuuranalyse van Nederland, 1848-1860 (Amsterdam, 1935) qua
opvattingen ook tot deze groep.
Dit is het duidelijkst in de vaak geciteerde Van Tienhoven, Industrie en Westerman,
Concentratie. Van Tienhoven was samen met W. Westerman, de vader van W.M., de
drijvende kracht achter de snelle expansie van de Rotterdamsche Bank. W.M.
Westerman werd later ook directeur bij de bank. M. de Vries, Hirschfeld en Harthoorn promoveerden allen aan de Rotterdamse Handelshogeschool; Hirschfeld werkte bovendien twee jaar bij de Rotterdamsche Bank.
De Vries, Tienjaren , 78-80, 84, 93. Ook bij zijn beschrijving van de perikelen van de
Amsterdamse Kanaalmaatschappij vraagt De Vries zich geen moment af, of dit wel
een aantrekkelijke beleggingsmogelijkheid was.
A.M . deJong, Geschiedenis van de Nederlandsche Bank, I , 18H-1864 (Haarlem, 1967, fotomechanische herdruk van de eerste editie van 1930). Ook W.M.F. Mansvelt, Geschiedenis van de Nederlandsche Handel-Maatschappij ([ Amsterdam, 1924)) vormt een uitzondering op deze regel, maar hij buigt zich niet over het probleem van industriefinanciering.
Zie hiervoor J .P.B. Jonker, 'Waterdragers van het kapitalisme, nevenfuncties van
Nederlandse bankiers en de verhouding tussen bankwezen en bedrijfsleven (19101940), in: Jaarboek voor de geschiedenis van bedrijf en techniek 6 (1989) 158-190.
J.G. van Dillen, Omstandigheden en psychischefactoren in de economische geschiedenis van Nederland (Groningen, 1949), herdrukt in idem, Mensen en achtergronden (Groningen,
1964), aldaar 76.
K.D. Bosch, De Nederlandse beleggingen in de Verenigde Staten (Amsterdam, 1948) 1-23,
59-70.
H. Riemens, Definanciele ontwikkeling van Nederland (Amsterdam, 1949) .
Riemens, Ontwikkeling, 57, 62, 64. D.C. Renooij, De Nederlandse emissiemarkt van 19041939 (Amsterdam, 1951) gaar slechts summier in op de periode v66r 1904; K.G. de
Groot, Definanciering van de industrialisatie in Nederland (Leiden, 1957) behandelt de periode na de Tweede Wereldoorlog.
F. de Roos, W.J. Wieringa, Een halve eeuw rente in Nederland (Schiedam , 1953) 5-8; I.].
Brugmans, De arbcidende klasse in Nederland in de 1ge eeuw 1813-1870 (Utrecht, lie druk
1978; Ie druk 1925) 66-82 .
W.]. Wieringa, Economische herorientering in Nederland in de 1ge eeuw (Groningen, 1955),
tevens in: P.A.M. Geurts, F.A.M. Messing, red., Economische ontwikkeling en sociale
emancipatie, II (Den Haag, 1977) 32-50.
Th. van Tijn, 'Op de drempel van de nieuwe tijd: Nederland omstreeks 1870', in:
J .A . van Houtte e.a., red . , Aigemenegeschiedenis der Nederlanden, X, Liberaalgety; 18401885 (Utrecht, 1955) 288-313 , aldaar 293-294. In Th. van Tijn, W.M. Zappey, 'De
negentiende eeuw', in: J. H. van Stuijvenberg, red., De economische geschiedenis van Nederland (Groningen, 1977) 201-260, is het financieringsprobleem verdwenen en komt
het bankwezen nauwelijks voor. Nationalistische trekjes overigens ook bij Bosch, Nederlandse beleggingen , 64-65 .
Idem, 46-50 .
Griffiths, 'Economische ontwikkeling', 150-154.
Brugmans, Arbeidende klasse , 66-72 , 79-80. In idem, ' De economische conjunctuur in
Nederland in de 1ge eeuw', in: idem, We/vaart en historic, tien studiiin (Den Haag, 2e
druk 1970) 76-117, en 'Honderd jaren Nederlandse nijverheid, 1830-1930', in: idem,
118-139, welke artikelen respectievelijk in 1936 en 1930 verschenen, komt het bankwezen als factor niet voor.
I.J. Brugmans, Paardenkracht en mensenmacht, sociaal-economischegeschiedenis van Nederland,
1795-1940 (Den Haag, 1983) 84-88. De eerste druk is van 1961. Vergelijk ook
267-268.
I.J. Brugmans, Begin van twee banken, 1863 (Rotterdam, 1963), 43-67 . Deze verheffing
van de opkomst van het moderne bankwezen als klaroenstoot van de moderne tijd is
ook al te vinden in idem, 'Economische en maatschappelijke verhoudingen in het
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Noorden, 1840-1 870', in: Van Houtte c.a . , AGN X, 253-287 .
20. C.D . jongman, De Nederlandse geldmarkt (Leiden, 1960) 93-147.
21. W.H. Berghuis, Ontstaan en ontwikkeling van de Nederlandse beleggingsfondsen tot 1914 (Assen, 1967) 82-86, 105-11 6.
22. P .W. Klein, Kapitaal en stagnatie tydens het Hollandse vroegkapitalisme (Rotterdam, 1967),
ook in: Geurts/Messing, Economische ontwikkeling, I, 166-183.
23. P .W. Klein, 'Het bankwezen en de modernisering van de Nederlandse volkshuishouding tijdens de tweede helft van de 1ge eeuw' in: Economisch- en sociaal-historischjaarboek
36 (1973) 131-145, vooral 138-142.
24. j. van Stuijvenberg, 'Economische groei in de negentiende eeuw : een terreinverkenning', in: W.]. Wieringa e.a., red., Bedrijf en samenleving, economisch-historische studies
over Nederland in de twintigste eeuw aangeboden aan prof dr. 1.j. Brugmans bij zijn aftreden als
hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam (Alphen aid Rijn , 1967) 195-226, aldaar 198199; idem, 'Een nota uit 1880 betreffende het nationaal nijverheidskapitaal', in:
Economisch-historischjaarboek 31 (1965-1966) 63-84, aldaar 63-65; idem, ' De economie
in de Noordelijke Nederlanden 1770-1970', in: D.P. Blok e .a., red ., Algemenegeschiedenis der Nederlanden, X, Nieuwste tijd (Bussum , 1981 ) 106-126, aldaar 116,122-123.
25. J.A. deJonge, De industrialisatie in Nederland tussen 1850 en 1914 (Nijmegen, 1976) 299304. De eerste druk is van 1968 . Andere courante voorbeelden onder meer bij De
Vries, 'Kapitaalmarkt', 32: een zinsnede uit het Algemeen Handelsblad van 1852 en een
uitspraak van de Nederlandsche Bank uit 1856;klachten van de Amsterdamse Kamer
van Koophandel uit 1862 en 1906, bijvoorbeeld in De Roos/Wieringa, Halve eeuw, 7,
39 .
26. De Jonge, Industrialisatie, 301; P . van Vlissingen, Beschouwingen over de belangen der Nederlandsche ny·verheid, naar aanleiding van de behoefte aan spoorwegmaterieel (Amsterdam,
[1863?]) 23-24. Dat dit misschien ook kwam door de te ruime dividendpolitiek van
zijn bedrijf doet hier niet terzake: zie j. L. van Zanden, De industrialisatie van Amsterdam
1825-1914 (Bergen, 1987) 107 . Een dergelijke politiek om aandeelhouders te bind en
komt overigens nu ook nog voor: zie P. Frentrop, 'Verlaging van dividend werkt voor
bedrijven vaak averechts', NRC-Handelsblad 13 februari 1991.
27 . W .C. Mees, Man van de daad, mr. Marten Mets en de opkomst van Rotterdam (Rotterdam,
1946). Het boek ontbreekt in De Jonges literatuurlijst.
28. Dit voorbeeld komt van Brandes de Roos, Industrie, 111-112. Ch. Wilson, Geschiedenis
van Unilever, een beeld van economische groei en maatschappelijke verandering, II (Den Haag,
1954), waarin de werkelijke toedracht staat, ontbreekt in de literatuurlijst van Dejonge. Brandes de Roos noemt overigens ook nog de firma Stokvis; Bosch, Nederlandse
beleggingen, 70, voegt toe Hageman & Co. (1896) en de Stoomzagerij, kuiperij en
kistenfabriek ArnoldJ. van den Berg (1898), voor wie hetzelfde gegolden zou hebben.
29. J.A . deJonge, 'Delft in de negentiende eeuw, van stille nette plaats tot centrum van
industrie', in: Economisch- en sociaal-historischjaarboek 37 (1974) 145-247, aldaar 177.
30. De jonge, 'Delft', 177; idem, 'Het economische leven in Nederland 1844-1873', in:
D.P. Blok e.a., red., Aigemene geschiedenis der Nederlanden, XII , Nieuwste tijd (Bussum,
1977) 53-76, aldaar 68. De overige hoofdstukken van Dejonge in de AGNverschilien
in strekking niet van zijn proefschrift.
31. H.F .J.M. van den Eerenbeemt, ' Een eeuw bedrijfsfinanciering in de mcierij van 'sHertogenbosch, 1750-1850 ', in: Maandschrijt economie 23 (1958/59) 670-691; idem , Bedrijfskapitaal en ondernemerschap in Nederland 1800-1850 (Leiden, 1965) , ook in :
Geurts/ Messing, Economische ontwikkeling, II, 1-31, vooral 30-31; idem, ' Kapitaal en
industriele onderneming in Noord-Brabant in de 1ge eeuw', in: H.W.]. Bosman,
H .F.]. M . van den Eerenbeemt, S. E. de jong, red., Geld en onderneming, opstellen aangeboden aan prof dr. C. F. Scheffer ler gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan de Kalholieke
Hogeschool Tilburg (Leiden, 1976) 38-63. De artikelen 'Over effecten, grond en koffie' ,
in: idem, red., Bankieren in Brabant in de loop der eeuwen (Tilburg, 1987) 119-150 , en
'Kapitaalbehoefte bij het bedrijfsleven in de tweede helft van de 1ge eeuw ', in : idem,
174-186, voegen aan de essentie van de eerdere stukken weinig meer toe.
32. Zie bijvoorbeeldjoh. de Vries , Een eeuw vol effecten, historische schets van de Vereniging voor
de Effectenhandel en de Amslerdamse Effeclenbeurs 1876-1976 (Z.p., 1976) 32-44 .
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33. j. Mokyr, 'The industrial revolution in the Low Countries in the first half of the nineteenth century: a comparative study', in: Journal oj economic hislory 34 (1974) 365-391,
aldaar 377 ; idem, 'Capital, labor and the delay of the industrial revolution in the Netherlands', in: Economisch- en sociaal-hislorisch jaarboek 38 (1975) 280-299, aldaar 265268, 285, 290, 298; idem, Induslrializalion in the Low Counlries, 1795-1850 (New Haven ,
1977) 214-221. Kritiek op het model van Mokyr gaven P. Kint, R.C.W. van der
Voort , 'Economische stagnatie in de Nederlanden 1800-1850', in: Economisch- en
sociaal-hislorischjaarboek 43 (1980) 105-153. Zij merkten bovendien op, dat externe financiering wei degelijk van belang was geweest bij de vestiging van de zware industrie
in Belgie en bestreden dat de Belgische kapitaalmarkt aan het begin van de negentiende eeuw slechts rudimentair geweest zou zijn: aldaar, 152-153.
34. Bos, 'Kapitaal'.
35. Bos, 'Kapitaal ' , 93-104.
36. Bos, 'Industrialization'.
37. R.T. Griffiths , Industrial retardation in the Netherlands 1830-1850 (Den Haag, 1979).
38. Griffiths, Industrial retardalion, 42-43 , 185-189.
39. R.T. Griffiths, Achler/ijk, achier oj anders.) Aspeclen van de economische onlwikkeling van Nederland in de negenliende eeuw (Amsterdam , 1980); idem, 'Ambacht en nijverheid in de
Noordelijke Nederlanden 1770-1844', in: Blok e.a., AGN X, 219-252; idem, 'The
creation of a national Dutch economy: 1795-1909', in: Tijdschrift voor .t;eschiedenis 95
(1982) 513-537.
40. Zie bij voorbeeld P. W. Klein, 'Groei en stagnatie binnen het Nederlandse vroegkapitalisme ', in: idem, e .a., Defaktor kapitaal, economische ontwikkeling en kapitaalmarkl in Nederland (Rotterdam, 1982) 4-25, aldaar 4; joh. de Vries , 'Kapitaalmarkt, industrialisatie en opinie in Nederland, 1770-1940', in: idem , 28-41. Klein geeft bij zijn artikel
geen verwijzingen, maar stelt eenvoudig dat er geen reden is om van het beeld van
De jonge af te wijken. Mokyr, Bos en Griffiths ontbreken in de annotatie van De
Vries.
41. E.j. Fischer, R.E.M.A. de Peuter, 'Winstontwikkeling en kapitaalvorming in de
Twentse katoennijverheid: de firma S.j. Spanjaard, 1833-1900' , in: Economisch- en
sociaal-historischjaarboek 43 (1980) 194-244. Helemaaljuist is deze conclusie van Fischer
en De Peuter niet , want in de eerste tien jaar steeg het bed rag aan crediteuren van
de fabriek snel tot dezelfde hoogte als de debiteuren , dat wil zeggen ongeveer 20 %
van het totale vermogen , om pas daarna tot een onbelangrijk bed rag te dalen. In de
aanloopfase had de fabriek dus ook leverancierskrediet nodig. Een vergelijkbaar patroon met iets andere verhoudingen von den Van Schelven bij de firma Van Heek en
Van Gerwen bij dejute en linnenweverij S.l. Swartz. A.L. van Schelven, Onderneming
enfamilisme, opkomsl, bloei en neergang van de ondernerning Van Heek & Co. Ie Enschede (Leiden , 1984) 149, 206-209; j.L.j.M. van Gerwen , Elke dag een draadje. 150 jaar jute
en linnenweverij s.f. Swartz Ie Oldenzaa11835-1985 (Oldenzaal, 1985) 66. Het artikel van
J.H. Mathlener, ' De firma Blijdenstein & Co. te Enschede 1801-1858, enkele gegevens over de ondernemers en het bedrijfsresulaat ' , in: Textielhistorische bijdragen 27
(1987) 9-18, behandelt geen financieringsproblemen.
42. Idem, 235. In zijn proefschrift werkte Fischer dit element verder uit: het waren vooral
de moeilijkheden en kosten van bulktransport als dat van steenkool die industrialisatie
belemmerden. E.j. Fischer, Fabriqueurs enjabrikanten, de Twenlse kaloennij'verheid en de onderneming s.J. Spanjaard Ie Borne lussen circa 1800 en 1930 (Utrecht , 1983) 43-51, 102106 , 143-148, 272-273.
43. K.E. Sluijterman, Ondernemen in sigaren, analyse van bedrijjsbelezd in vijj sigarenfabrieken
1856-1865 en 1925-1934 (Tilburg , 1983) 205-226.
44. S. Boom, P. Saal, 'Spoorwegaanleg en het beeld van de ecrste helft van de negenticnde eeuw', in: Economisch- en sociaal-hislorischjaarboek 43 (1983) 5-25; j.M.F. Fritschy,
'Spoorwegaanleg in Nederland van 1831 tot 1845 en de rol van de staat daarin', in:
idem, 180-227; W. van den Broeke, Financiiin enjinanciers van de Nederlandse spoorwegen
1837-1890 (Zwolle, 1985). Het artikel van Van den Broeke in genoemdjaarboek komt
overeen met het derde hoofdstuk van zijn proefschrift.
45. Boom/Saal, 'Spoorwegaanleg', 21-22; Fritschy , 'Spoorwegaanleg', 190-192; Vanden
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Broeke, Financiiin , 25 -37, 57-66, 69-72, 82 , 84-87, 90, 92-93 , 95-98,104- 105, 11 2-126,
159-160.
Het gedenkboek Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij 1839-1889 (Z. p., 1889) geeft
bijlagen met koe rsverloop van de aandelen en uitgekeerde dividenden van de HSM.
Na het kunstmatige hoogtepunt in 1840 kwamen de stukken de volgende ruim twintig
jaar slecht s drie keer boven pa ri : in 1844-1 846, de enige j aren dat door de hoge aanloopkosten het dividend boven de 4 % kwam en de aandelen bovendien door Duitse
banken werden gezocht. J.H . J onckers Nieboer, Geschiedenis der Nederlandsche spoorwegen 1832-1838 (Rotterdam, 2e druk 1938) publiceerde deze gegevens opnieuw; de eerste druk van 1907 bevat slechts een grafiek van de uitgekee rde dividenden .
R .E . Cameron, 'Introduction ' , in : idem, red. , Banking and economic development, some
lessons oj history (Oxford, 1972) 3-25, aldaar 17. Ook Van Zanden , Industrialisatie, 110 ,
concludeert dat de kapitaalkosten voor Amsterdamse ondernemers waarschijnlijk boven de rentestand lagen.
Van Zanden , Industrialisatie, 104- 110.
E. Homburg, J . Schot, 'Fin anciers van de Nederlandse industrialisatie, eco nomische
drijfveren , sociale herkom st en familierelaties , het voorbeeld van de garancineindustrie 1845- 1854', in: Tijdschrift voor sociale geschiedenis 14 (1988) 274-298.
M. Bakker , Ondememerschap en vernieuwing, de Nederlands. bietsuikerindustrie 1858-1919
(Amsterdam, 1989) 36-39.
W.H.P.M. van H ooff, I n het rijk van de Nederlandse Vulcan us, de Nederlandse machinenijverheid 1825-1914 (Amsterdam , 1990) 100- 11 3.
C . Boele, Dejaren van de Javaansegasjabrieken 1863-1905, een episode uit degeschiedenis van
het DGEM-concern (Rotterdam , 1990) 28 -31, 77-79. Op de aandelen werd uiteindelijk
slechts f. 1.7 miljoen gestor!.
A.J. Oosterwijk, Reder in Rotterdam, Willem Ruys 1803-1889 (Rotterdam, 1990) 52,8789, 13 1, 199,2 10; idem, K oning van de koopvaart, Anthony van H oboken (1756-1850) (R ot terdam , 1983) 161 ; Dejonge, ' Delft ', 162 . Van Hooff, Nederlandse Vulcanus, 93, beschrijft een ingewikkelder maar gangbare fi guur : schippers namen een hypotheek op
het nieuwe schip bij de bouwers, die deze d an weer aan hun leveranciers in onderpand
gaven . In het boek van G.B. J anssen , Baksteenjabricage in Nederland van nijverheid tot industrie, 1850-1920 (Zutph en, 1987), ontbreekt een systematische analyse van de fin ancieringsmethoden .
P. M athias, Thejirst industrial nation, an economic history oj Britain 1700-1914 (Londen,
1983) 158; H. Pohl , ' Forms and phases of industry fin ance up to the Second World
War', in : German yearbook on business history 4 ( 1984) 75-94.
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Naar aanleiding van ...

G. Aalders en C. Wiebes, Zaken doen tot elke prijs. De economische collaboratie
van neutrale staten met Nazi-Duitsland (,s-Gravenhage: SDU, 1989) 264 p .
ISBN 90 12 06502

door P. E. de Hen

In The art of cloaking (in de Nederlandse uitgave vertaald met Zaken doen
tot elke prijs) gaan de auteurs in op de ral van de neutrale landen bij de
behartiging van de belangen van Duitse bedrijven en banken tijdens de
Tweede Wereldoorlog. Centraal in het onderzoek staat de Zweedse Enskilda Bank, geleid door Jacob en Marcus Wallenberg. Deze bank specialiseerde zich onder meer in het omzetten van Duitse ondernemingen in
neutrale Zweedse. De auteurs baseren hun onderzoek vooral op het archiefmateriaal van de Amerikaanse inlichtingendienst. Toegang tot de belangrijkste gegevens bij Enskilda Bank werd wei toegezegd, maar niet
gestand gedaan.
Het zal niet verbazen dat vooral in Zweden deze studie veel stof heeft
doen opwaaien. Hoewel ook andere landen, waarander Nederland, aan
de orde komen, is daar de reactie terughoudend gebleven .
Gerard Aalders is gepromoveerd op een onderzoek naar het ontstaan van
de Zweedse neutraliteitspolitiek . Hij is thans onder meer redacteur bij
NRC-Handelsblad. Cees Wiebes is wetenschappelijk medewerker bij de
vakgraep internationale betrekkingen van de U niversiteit van Amsterdam.
De Tweede Wereldoorlog was voor veel ondernemers in de bezette landen
en ook in de neutrale een periode van onheldhaftig schipperen. Achteraf
worden de schipperaars van toen en hun opvolgers daar niet graag aan
herinnerd. Het is prettiger om te boek te staan als leider van een bedrijf
waar immer de gealIieerde zaak met kracht werd verdedigd . Geen wonder
dat het in Zweden opzien baarde toen twee Nederlanders publiekeIijk het
pro-geallieerde blazoen bezoedelden van de meest vooraanstaande financiers die het land in en nog lang na de oorlogsjaren kende, de gebroeders
Marcus en Jacob Wallenberg van Enskilda Bank.
Gerard Aalders en Cees Wiebes, de twee aanvallers, hebben met hun
vorig jaar ook in Nederland verschenen Zaken doen tot elke prijs een aller24
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minst onberispe!ijke studie geschreven; dat kan ze!fs de lezer zonder enige
kennis van Zweden vaststellen. Toch is het aansnijden van de houding
van de Wallenbergs verdienste!ijk, omdat het aanknopingspunten biedt
om de morele dilemma's te behande!en, waarmee ondernemers in situaties als de hunne kunnen worden geconfronteerd.
Aalders en Wiebes doen dat ze!f niet. Zij klagen aan. Dat kunnen zij op
een ondanks blijkbaar ruim archiefonderzoek beperkte basis aan feitenmateriaal, door zich geen moment te verdiepen in de mogelijke motieven
van de Wallenbergs - wat hen overigens ook niet makke!ijker werd gemaakt omdat de archieven van Enskilda Bank voor hen gesloten bleven
- maar direct een eigen moree! uitgangspunt te nemen: 'Wij zijn ... van
oordee! dat alle ondernemingen in hun transacties met de Nazi's tijdens
de ooriog een gedragscode hadden moeten hanteren ... en de "zaken doen
tot iedere prijs" houding vie! daar absoluut niet onder'. De rest van het
boek voIgt uit die passage.
De verdienste van de auteurs houdt dan ook op met het aansnijden van
het probleem . Hun verwerking is schematisch en uiteindelijk oninteressant, omdat zij niets verklaart en vee!, heel vee! onbeschreven laat wat
voor een inzicht in de houding van de Wallenbergs en andere boosdoeners
die in het boek ten tone!e worden gevoerd van be!ang zou kunnen zijn.
Al was het maar hoe hun re!aties met de Enge!sen, vanouds be!angrijke
hande!spartners van Zweden, in elkaar zaten. Ofwaarom de Zweedse regering, die naar blijkt vee! van hun activiteiten af wist, de Wallenbergs
steeds dekte. De blijkbaar wei dubieus geachte grootindustriee! Axe!
Wenner-Gren werd, zoals Aalders en Wiebes beschrijven, immers niet gedekt door de Zweedse overheid.
Met wat voor dilemma's zouden de Wallenbergs te maken kunnen hebben gehad? Ze liggen voor de hand, al op grond van de door Aalders en
Wiebes verzame!de gegevens. Er waren zakenre!aties met niet door Nazi's
ge!eide Duitse bedrijven , die dateerden van v66r het aan de macht komen
van Hitler. Wat moet een ondernemer do en met zijn zakelijke contacten
als ze zich ineens in een dictatuurstaat bevinden? Opzeggen uit protest tegen de dictatuur? Dat was een houding die hooguit een enke!e ondernemer zich in die jaren veroorloofde; hetze!fde gebeurde na machtsgrepen
in andere landen en andere periodes . Het is de vraag die nog steeds aan
de orde is in de discussie over de eisen die aan het bedrijfsleven mogen
worden geste!d inzake betrekkingen met Zuid-Afrika. Zuid-Afrika is daarbij een probleem van een he!e andere orde van grootte voor de meeste bedrijven dan Duitsland in de jaren 1933-1945. De morele afweging mag
theoretisch niet anders zijn; de praktische moge!ijkheden om afstand te
nemen zijn beperkter als het gaat om een land dat als afnemer en leverancier van groot economisch gewicht is. Dat was zo v66r de Tweede Were!dooriog, het moet we! in versterkte mate gegolden hebben voor onderne25

mers in neutrale landen tijdens de oorlogsjaren, die konden vrezen door
een al te afwijzende houding repressailles niet aileen over hun bedrijf
maar zelfs over hun land af te roepen. Wie de tijdens de Tweede Wereldoorlog neutrale staten hun contacten met de Duitsers verwijt stelt in wezen de toelaatbaarheid van neutraliteit in die jaren ter discussie.
Voor Nederlandse ondernemers maakte de Duitse bezetting het denken
over dergelijke dilemma's van de neutralen, in de relatieve vrijheid waar
in neutrale landen gedacht kon worden, overbodig. Hun situatie liet minder ruimte . Er zijn ondernemingen onder dwang met Duitse bedrijven
vervlochten, wat de zittende bedrijfsleiding voor de keuze stelde terug te
treden en het bedrijf aan zijn lot over te laten, of met de opgelegde nieuwe
partners een vorm van accommodatie te zoeken. Het laatste is veelvuldig
gebeurd. Buiten deze groep bedrijven was meer mogelijk. De ene aannemer voerde met kennelijke graagte Duitse militaire opdrachten uit, de andere - Nederhorst in Gouda is een vaak genoemd voorbeeld - hield zich
ver van dergelijke commercieel interessante orders. Er is weinig fantasie
nodig om voor de tweede situatie vast te stellen welk gedrag Aalders en
Wiebes, als zij zich op Nederland hadden gestort, aanvaardbaar zouden
hebben gevonden. Maar wat zouden zij in de eerste situatie verlangd hebben? En zouden zij mee laten wegen dat de 'bunkerbouwers' waarschijnlijk ook hebben voorkomen dat hun Nederlandse werknemers in Duitsland tewerk werden gesteld?
Zelfs een oppervlakkige kennisneming van ondernemersgedrag voor en
tijdens de Tweede Wereldoorlog laat zien dat een simpele tweedeling in
goed en fout uiterst problematisch is. Het middenveld tussen evidente
Duitsgezindheid en compromisloze afwijzing was groot en grijs; op dat
middenve!d heeft de grote meerderheid van de ondernemers geopereerd,
niet uit speciale voorkeur voor de Duitsers of het Nazi-systeem, maar om
zelf en met hun bedrijf economisch te overleven; om mensen aan het werk
- en dus ook uit de 'Arbeitseinsatz' in Duitsland - te houden; soms uit
zuiver winstbejag, en een enkele maal als dekmantel voor illegale activiteiten. Liefhebbers van meer genuanceerde typologieen dan de harde tweede!ing goed-fout zouden aan een glijdende schaal kunnen denken. Maar
ook daar past niet aile gedrag in. Wat te denken van de accountant die
de SDAP-uitgeverij de Arbeiderspers in NSB-hand hielp brengen, maar
ook een joodse instelling de oorlog doorloodste? Toch is het stellen van
vragen naar de morele aspecten van het ondernemersgedrag zinvol, ook
voor de economische geschiedschrijving. Macro-economisch georienteerd
werk laat niet vee! ruimte voor morele overwegingen. Op het niveau van
bedrijfstak en bedrijf evenwe! is het gedrag van aanwijsbare individuen
van groot be!ang. Ongetwijfeld moet voor economische geschiedschrijving dat gedrag vooral op zijn economische aspecten bekeken worden,
maar economie en moraallaten zich slecht scheiden. Daarbij zijn niet de
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eigen opvattingen van de historicus het meest interessant, al kunnen die
dienen als referentiepunt. Interessanter is het te achterhalen, vanuit welke
morele opvattingen de economische subjecten handelden. Dat kan zelfs
essentieel zijn om bepaalde handelswijzen te begrijpen.
Bedrijfsgeschiedenis heeft vaak de vorm van een gedenkboek, geschreven in opdracht en voor rekening van het beschreven bedrijf. Dat kan de
auteurs beperkingen opleggen , zeker bij het behandelen van recente en
gevoelige onderwerpen als de houding van het bedrijf, lees : van zijn leiding, tijdens de Tweede Wereldoorlog. Of zulke beperkingen dikwijls
worden opgelegd valt van buitenaf niet waar te nemen. WeI kan worden
geconstateerd, dat in de Nederlandse bedrijfsgeschiedenis vaak summier
wordt geschreven over de jaren van de Duitse bezetting, en dat de mogelijke dilemma's waarmee de bedrijfsleiding te maken kreeg niet of oppervlakkig aan de orde komen . Van de grootste Nederlandse bedrijven zijn
naar ik meen aIleen houding en handelen van Hoogovens uitvoerig gedocumenteerd, eerst in het gedenkboek van Joh. de Vries, Hoogovens IJmuiden 1918-1968, en daarna voor het sociale beleid nog uitvoeriger in
M.C.M . van Elterens Staal en Arbeid. Hoogovens heeft weinig om zich
voor te schamen, al leverde het bedrijf halffabrikaten aan Duitsland, en
steunde het aldus de Duitse oorlogsinspanningen.
Leveranties aan Duitse opdrachtgevers was maar een van de problemen
waarvoor ondernemingsleiders zich gesteld zagen. Bescherming van het
personeel tegen tewerkstelling in Duitsland was een tweede. Het al dan
niet gebruik maken van mogelijkheden die de nieuwe situatie bood, een
derde . Zeker in de beginperiode van de bezetting zijn ook maatregelen genomen of overwogen die in ruime kring positief werden beoordeeld, zoals
de invoering van de verplichte ziekenfondsverzekering en de corporatist ische organisatie van het bedrijfsleven. Met het Haagse ambtelijke apparaat, dat door de bezetting los was gekomen van de parlementaire controIe , leken in diverse bedrijfs- en beroepssectoren interessante zaken kunnen
te worden gedaan omdat eerder door de bestaande politieke verhoudingen
belemmerde plannen ineens uitvoerbaar schenen. Was het verwerpelijk
dat van die mogelijkheid gebruik is gemaakt, of dat getracht is er gebruik
van te maken?
Anders dan Aalders en Wiebes menen , is het juiste gedrag van ondernemers in een oorlogssituatie of ten opzichte van een kwalijk buitenlands
regime helemaal niet evident. Ook overheden dachten er blijkbaar nauwelijks over na, totdat de oorlog uitbrak en de neutrale staten gedwongen
werden om zich rekenschap te geven wat neutraliteit economisch (wat iets
anders is dan moreel) zou moeten betekenen. Over een mogelijke bezetting
is in Nederland nog minder nagedacht. Uit diverse bronnen is bekend,
dat er in Nederland voor het gewenste gedrag van ondernemingen tijdens
een bezetting in 1940 geen regels waren geformuleerd. Iedere ondernemer
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moest zelf maar bepalen waar zijn grenzen lagen.
Misschien was dat in Zweden anders; dat blijkt niet uit het werk van
Aalders en Wiebes. Als het voor de Zweedse lezer al bekend was, had het
voor de Nederlandse editie toch moeten worden toegevoegd. Een bewijs
temeer, dat de auteurs hun werk niet goed hebben gedaan .
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Recensies

Ch. Tilly, Coercion, capital, and European states, AD 990-1990 (Cambridge,
Mass.: Basil Blackwell, 1990) xi + 269 p. ISBN 1 55786 067
De vraag waarop Tilly in dit boek een antwoord tracht te geven, luidt:
waarom is de staatsvorming in Europa langs zo verschillende wegen verlopen, maar vertonen de nationale staten er thans toch zulke grote overeenkomsten? Het is de uitbreiding van een thematiek die de schrijver reeds
in 1974 samen met zijn vriend Stein Rokkan in de bundel The formation
of national states in Western Europe aan de orde heeft gesteld. In deze nieuwe
studie wil Tilly de fout van een te vergaande categorisering van basisgegeyens met veronachtzaming van historische omstandigheden en evolutie
vermijden, zonder zich echter tot een al te simpele wijze van beschouwen
te laten verleiden. De auteur verwerpt dan ook de etatistische benaderingswijze van historici, die veelal op grond van de bestudering van een
bepaald land en uitgaande van het eigenbelang van betrokkenen als de
drijvende kracht, geneigd zijn tot een algemeen proces van staatsvorming
te concluderen, waarbij dan wel uitzonderingen op de algemene regel toegestaan zouden zijn. Tilly is evenmin bereid eenzijdige geopolitieke of
economische verklaringswijzen te accepteren. De huidige Westeuropese
staten zijn volgens hem langs verschillende wegen tot ontwikkeling gekomen, waarbij in feite de wisselende tegenstellingen tussen steden en het
platteland bepalend zijn geweest.
Bij de systematisering van de problematiek onderscheidt de auteur voor
Europa drie typen staten, een drietal wegen die deze staten doorlopen
hebben, en vier algemene historische perioden. De staten worden daarbij
a la Weber beschouwd als dwang uitoefenende organisaties. Aldus staan
in de analyse en in de door Tilly gehanteerde begrippen de mate waarin
binnen een staat dwang wordt uitgeoefend en de mate waarin er concentratie van de macht is, centraal. Zo is in tribuut eisende rijken van agrarische signatuur de macht in handen van een kleine klasse . Daarentegen ligt
in stedelijke confederaties of in stadstaten de soevereiniteit niet bij een enkeling, maar wordt de macht gedragen door collectiviteiten en wordt zij
door brede belangengroepen nauwlettend gecontroleerd. De zogenaamde
nationale staten, omschreven als staten die velerlei aaneengesloten gebieden en hun steden besturen door middel van gecentraliseerde, gedifferentieerde en autonome instellingen, nemen in dat opzicht een tussenpositie
in. Deze staatsvorm zou in het industrieIe Europa algemeen worden met
in het verschiet een alomvattende superstaat. Conform deze drie-eenheid
29

worden de wegen van ontwikkeling voor de verschillende staten onderscheiden: haaks op de weg van de intensieve dwang, die geldt voor rurale
samenlevingen, staat, althans in eerste aanzet, de kapitaal-intensieve weg
van de stadstaten of stedelijke confederaties. Voorbeelden van de eerste
ontwikkelingsgang zijn landen als Polen, Rusland en Hongarije, en van
de tweede Venetie, de Republiek der Verenigde Provincien en het gebied
van Barcelona, Catalonie, in zijn bloeitijd tijdens de Middeleeuwen.
Tussen be ide routes bevindt zich de middenweg van de 'capitalized coercion', die succesvol door landen als Frankrijk en Engeland begaan zou
zijn. Onder invloed van de algemene urbanisatie sedert het midden van
de negentiende eeuw zouden de twee andere wegen, afgaande op de gepresenteerde schema's, steeds meer naar het midden zijn geconvergeerd.
Niet uit te sluiten is echter dat de lijn van convergenties tussen de nationaIe staat en de stedelijke confederaties gelegen zou hebben.
Beide indelingen, die naar de staatsvormen en die naar de ontwikkelingswegen, zijn consistente schematiseringen en lijken, ook wanneer men
nadere nuanceringen of verduidelijkingen zou wensen, weI op concrete
gebieden toe te passen, hetgeen Tilly ook respectievelijk voor Rusland,
Venetie en Frankrijk doet. De problemen worden echter groter, waar het
om de algemene indeling naar tijdvakken van de auteur gaat. Deze is uitsluitend gebaseerd op kenmerken van de veranderde manier van oorlogvoeren, welke aangelegenheid lange tijd de hoofdactiviteit van de Europese staten geweest zou zijn. Als eerste periode figureert de tijd van het 'patrimonialism', toen ridderschappen en stedelijke milities het strijdtoneel
bepaalden. De drie daaropvolgende eeuwen - van ongeveer 1400 tot omstreeks 1700 - behoren aan de condottieri en hun huurlegers toe. Daarna
was er het tijdvak van nationalisatie, waarin de massalegers ontstonden
die steeds meer uit de nationale bevolkingen gerecruteerd en meer in het
staatkundige apparaat gelntegreerd werden. Omstreeks het midden van
de negentiende eeuw is tenslotte de tijd van specialisatie aangebroken: de
nationale staat neemt allerlei nieuwe taken op zich, de organisatorische
taakverdeling binnen de staatkundige verbanden wordt steeds diverser en
de parlementaire controle op de uitgaven - de militaire incluis - steeds
uitgebreider. Wellicht zijn de gekozen cesuren te verdedigen, maar of de
gegeven typeringen voor de verschillende perioden dat wel zijn, valt ten
zeerste te betwijfelen. In ieder geval zijn de namen van de perioden weinig
overtuigend. Algemeen, en insgelijks voor Tilly, gelden de negentiende
eeuw en het eerste deel van de twintigste eeuw als de era van het nationalisme, dat de staatkundige ontwikkelingen van die tijd diepgaand belnvloed heeft. Waarom nu, in afwijking van hetgeen gebruikelijk is , de jaren
1700-1850 als de tijd van nationalisatie aanduiden? Met evenveel recht
zou men ook de zestiende eeuw, wanneer de protestantse landskerken ontstaan, met die naam kunnen sieren. In menig land is de oude kerk toen
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immers materieel, maar ook spiritueel genationaliseerd.
De laatste opmerking voert tot het voornaamste punt van kritiek. Zou
aan de terminologische verwarring niet de eenzijdige nadruk op dwang en
geweld als kenmerk van de oude 'staat' debet kunnen zijn? In ieder geval
waren de verzorgende taken van stad en gewest - en niet aileen in politionele zin - in de Nederlanden in de zestiende eeuw aanzienlijk groter dan
Tilly lijkt te beseffen. Diens definitie van een staat biedt geen ruimte voor
onderlinge solidariteit waarmee bij elk goed begrepen eigenbelang toch rekening gehouden wordt. Hoewel naast de onderwerpen oorlogen en soldaten (hoofdstukken 3, 6 en 7) de relatie van macht en burgers/steden
(hoofdstukken 2, 4 en ~) aan de orde komen, is het aspect van solidariteit
en samenwerking, die aan de uitbreiding van het stadswezen ten
grondslag liggen, onvoldoende uitgewerkt. Dat blijkt duidelijk waar de
millenarist Tilly zijn beginsituatie Anno Domini 990 schetst: Europa zou
toen nog niet hebben bestaan (38). Dat is volstrekt onjuist. Europa is geen
louter geografische aangelegenheid , maar heeft ook een eigen veelbetekenende culturele inhoud die onder meer verwijst naar het christendom. In
de Middeleeuwen beschouwde men de wereldlijke vorsten als ondergeschikt aan de geestelijke macht van de kerk , waarvoor onderlinge verbondenheid van de leden een eerste beginsel was. Met het ontstaan van de
landskerken tijdens de reformatie is tot op zekere hoogte die overtuiging
omtrent onderlinge solidariteit in de staten geincorporeerd. Het gebruik
van de term nationale staat vergt derhalve een breder behandeling dan de
schrijver geeft.
Tilly's onderneming om een brede vraagstelling aan de hand van historische literatuur te toetsen, getuigt, behalve van moed, van een scherp
analytisch vermogen . Zonder meer heeft hij een stimulerend boek geschreven, dat evenwel vanwege een ernstige lacune verwarring schept.
Wie op de door Tilly gewezen weg voort wil gaan dient daarom de uitgangspunten te verbreden en de toetsing van de veronderstelde samenhangen te verfijnen . De resultaten kunnen dan alleszins de moeite waard
zlJn .
Hubert P.B. Nusteling

J .D.

Tracy (red.), The rise of merchant empires. Long-distance trade in the early
modern world 1350-1750 (New York: Cambridge University Press, 1990) ix

+ 442 p. ISBN 0 521 38210 6
In oktober 1987 werd aan de Universiteit van Minnesota een congres gehouden met als thema 'The rise of merchant empires' . De organisatoren
hadden zich aanvankelijk de niet geringe taak gesteld het onderwerp universeel aan te pakken. Al snel kwamen zij tot de conclusie dat de realise31

ring van een dergelijke onderneming iets te veel van het goede was . Derhalve werd besloten met minder genoegen te nemen: 'a group effort at
intermediate-level syntheses, each limited to a given region but informed
by an awareness oflarger questions' (vii). Maar daarbij bleefhet niet. Tijdens de voorbereidingen ontdekte men dat, alvorens te zoe ken naar verklaringen voor het succes van de Europeanen in de wereldhandel, eerst
moest worden gekeken naar de kennis van de handelsstromen.
Zoals in het geval van bijna elk congres waarop een of ander groots (en
vaak vaag) them a wordt aangepakt, bergt de schriftelijke neerslag van een
dergelijke bijeenkomst de dreiging in zich niet veel meer te zijn dan een
verzameling voordrachten die hier en daar wei wat raakvlakken hebben
en inderdaad ook iets met het oorspronkelijke them a van doen hebben.
Wat betreft The rise oj the merchant empires is het niet veel anders gesteld.
Daarmee is overigens niet gezegd dat de inhoud van de diverse bijdragen
de toets der kritiek niet kan doorstaan. Integendeel. J uist de bijgestelde
doelstellingen van het congres hebben een aantallezenswaardige verhalen
opgeleverd, voorzien van uitgebreide en meestal up-to-date (dat wil zeggen tot 1988) annotatie. Revolutionaire vondsten en nieuwe inzichten
biedt de bundel niet. Veeleer moet de inhoud worden gezien als een weergave van de status questionis.
Grofweg kunnen de dertien bijdragen worden onderverdeeld in twee
componenten, een economische en een sociale. In 'structural changes in
European long-distance trade, and particularly in the re-export trade
from south to north, 1350-1750', geeft Herman van der Wee een overzicht van de handel in het Middellandse Zeegebied. Al belooft Van der
Wee de periode 1350 tot 1750 te behandelen, toch gaat hij niet verder dan
tot omstreeks 1600. De periode van de invasie van Hanseaten, Nederlanders, Engelsen en anderen, de verlegging van het zwaartepunt van zuid
naar noord, kortom de structurele veranderingen, komen niet aan de orde. Omdat, volgens Carla Philips in haar bijdrage 'The growth and composition of trade in the Iberian empires, 1450-1750', de aanpak van Wallerstein en Braudel niet bleek te voldoen, heeft ze de voorkeur gegeven
aan de 'ouderwetse' methode: wat en wanneer veranderde er in de handel
van Spanje en Portugal? Deze goede intentie van Philips mondt onder andere uit in een flinke hoeveelheid tabellen waarin helaas af en toe weinig
samenhang vah te ontdekken. Haar conclusies zijn weinig verrassend: 'it
seems likely that the total volume of trade was substantially higher in 1750
than it had been in 1350' (100), en: de rol van de handel kan aIleen in
relatie tot de totale economie worden begrepen.
De titels van de vier volgende bijdragen vormen een goede samenvatting van de inhoud. Niels Steensgaard (,The growth and composition of
the long-distance trade of England and the Duth Republic before 1750'),
Paul Butel (,France, the Antilles, and Europe in the seventeenth and
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eighteenth centuries: renewals of foreign trade'), Jaap Bruijn (,Productivity, profitability, and costs of private and Dutch ship owning in the seventeenth and eighteenth centuries') en Larry Neal (,The Dutch and English East India companies compared: evidence from the stock and foreign
exchange markets') proberen in hun respectieve!ijke bijdragen tegemoet
te komen aan de wens het thema internationaal-comparatief te benaderen.
Met name Steensgaard toont zich er bewust van dat een dergelijke opgave
vrijwe! onuitvoerbaar is. Te vee! gegevens ontbreken om over de betrouwbaarheid van de bestaande reeksen nog maar te zwijgen. Toch zijn het deze vier bijdragen die naar mijn mening het beste overeenstemmen met het
thema van het congres.
Algemener van aard is de bijdrage van Ward Barrett (,World bullion
flows, 1450-1800') die de verschillende, door historici gemaakte, schattingen van produktie en import van edele metalen naast elkaar zet en vergelijkt. ConcJusie: de schattingen lopen nogal uiteen, maar geven in elk geval een 'redelijk betrouwbare' indruk. Herbert Klein laat in zijn essay
'Economic aspects of the eighteenth-century Atlantic slave trade' de verschillende ramingen van de omvang van de slavenhande! de revue passereno Ook hier geldt weer dat de schattingen niet aile even goed zijn. Ralph
Austen (,Marginalization, stagnation, and growth: the trans-Saharan caravan trade in the era of European expansion, 1500-1900') en Morris
Rossabi (,The "decline" of the central Asian caravan trade') brengen in
hun bijdragen naar voren dat het transport over land niet zozeer te lijden
had van de Europese concurrentie over zee, als we! van de politieke situatie langs de betreffende routes.
De sociale component van de bundel bestaat uit een drietal bijdragen
over 'merchant communities'. Frederic Mauro behande!t de Hanze, de
gilden, de kooplieden in Antwerpen, Lyon (de sociologische benadering),
de Joden, Armeniers (de etnologische benadering), de Indische Oceaan
en de Chinese Zee (de antropologische benadering). Om zovee! in zo kort
bestek te behande!en moet we! tot onge!ukken of tot erg weinig leiden. Het
laatste is he!aas het geval. Irfan Habib en Wang Gungwu houden het in
hun beschouwingen over kooplui in respectievelijk pre-koloniaal India en
in China wat eenvoudiger.
The rise of merchant empires is een mooi verzorgde bunde! opstellen. Echter, in een korenve!d gaat het niet om de mooie korenbloemen, maar om
de opbrengst van het koren. De tite! en ondertitel van de bundel bel oven
vee! dat slechts ten dele wordt waar gemaakt. Daarmee wil ik overigens
geen afbreuk doen aan de inhoud van de diverse bijdragen. Maar de titel
is te vee!belovend, zeker als we bedenken dat het congres nog een tweede
bundel moet voortbrengen: The political economy of merchant empires.

Paul van Royen
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C. M. Lesger, Hoorn als stedeli:fk knooppunt. Stedensystemen tijdens de late middeleeuwen en vroegmoderne tijd (Hiversum: Verloren, 1990) 240 p. [Hollandse
studien 26] ISBN 90 70403 27
Dit boek, ook verschenen als proefschrift in Amsterdam, behandelt de relatie tussen de economische activiteiten in Hoorn en de demografische
ontwikkeling van de stad vanaf de late middeleeuwen tot het begin van
de negentiende eeuw. In het onderzoek is een breekpunt aangebracht bij
het derde kwart van de zeventiende eeuw. Tot die tijd nam het inwoneraantal van de stad gestaag toe . Nadien is er sprake van een onafgebroken
bevolkingsafname. Het bijzondere van deze stadshistorische stu die is, dat
Lesger de ontwikkeling van Hoorn vanuit een geografische invalshoek benadert. Hij maakt daarbij gebruik van het centrale plaatsensysteem van
Christaller en het netwerksysteem van Hohenberg en Lees. Het model
van Christaller geeft inzicht in de regionaal-verzorgende betekenis van
Hoorn. De plaats van de stad in het netwerksysteem wordt in verband gebracht met de extraregionale of havenfunctie. Door een systeembenadering als uitgangspunt te nemen is de auteur in staat geweest lokaalhistorische veranderingen te verklaren vanuit meer algemene processen.
Hij heeft daarbij vooral aandacht voor de bevolkingsontwikkeling, goederenstromen en het transportsysteem. Omdat eveneens andere steden benoorden het IJ in het onderzoek zijn betrokken, wordt de positie van
Hoorn als onderdeel van een stedensysteem extra verduidelijkt.
Na in hoofdstuk 2 op grond van een uitgebreide literatuurstudie het
ontstaan van Hoorn en haar relatie met het Westfriese platteland te hebben besproken, zijn de hoofdstukken 2 en 3 gewijd aan de veranderende
positie van de stad in het centrale plaatsensysteem en in het netwerksysteem gedurende de twee onderscheiden perioden. Vit het onderzoek
blijkt dat in de loop van de vijftiende eeuw de extraregionale functie zowel
in kwantitatieve als in kwalititatieve zin steeds belangrijker werd. Hierdoor ontwikkelde Hoorn zich niet aileen tot een belangrijke havenstad,
maar ook tot een van de voornaamste marktplaatsen in West-Friesland.
De ernstige economische crisis waaronder Holland op het eind van de vijftiende eeuw gebukt ging, heeft grate gevolgen gehad voor de extraregionale functie van de stad. Hoorn raakte haar zelfstandige positie als
import- en exporthaven kwijt aan het nabijgelegen Amsterdam. Dat gold
trouwens ook voor andere Noordhollandse havensteden langs de Zuiderzee. Hierdoor nam tevens het verzorgingsniveau van deze steden afwaardoor de positie van Amsterdam binnen het centrale plaatsensysteem extra
werd versterkt.
In het midden van de zestiende eeuw stond Hoorn aan de vooravond
van een nieuwe economische groei. Door zich te specialiseren in de invoer
en opslag van volumineuze pradukten (bijvoorbeeld hout) boden de
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scheepvaart en aanverwante bedrijven veel werkgelegenheid. Vanaf die
tijd groeide het inwoneraantal van Hoorn dan ook snel. In de tweede helft
van de zeventiende eeuw kwam aan deze bloeiperiode een einde. Dat
kwam, omdat op den duur een groot dee! van de goederenstroom met het
buitenland in Amsterdam werd geconcentreerd. Terwijl de extraregionale
functie van Hoorn hierdoor goeddee!s verdween, heeft de stad zich wei als
regionaal verzorgingscentrum kunnen handhaven.
Hoewel op het werk van Lesger op enkele kleine punten kritiek te leveren is, ste! ik liever vast dat deze lezenswaardige en goed verzorgde uitgave een belangrijke bijdrage levert aan de geschiedenis van Boorn in WestFriesland. De mode!matige aanpak, ondersteund door een omvangrijk
literatuur- en archiefonderzoek, laat op inventieve wijze zien hoe kwetsbaar de zelfstandige groei van Hoorn was en op welke wijze Amsterdam
een overheersende positie in het netwerksysteem en het centrale plaatsensysteem is gaan innemen.

J .J.J .M.

Beenakker

E.H.M . Dormans, Het tekort. Staatsschuld in de tijd der Republiek (Amsterdam : NEHA, 1991) xi + 276 p. [NEHA-Series III, 14] ISBN 90 71617
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'Bet tekort' in de titel van dit proefschrift kent eigenlijk twee betekenissen . Uiteraard verwijst het in de eerste plaats naar de ontwikkeling van
de staatsschuld. Maar, in de tweede plaats, gaat het hier ook om 'het tekort aan kennis op het gebied van overheidsfinancien'(ix). De NoordNederlandse staatsfinanciering ten tijde van de R epubliek is lange tijd in
neve!en gehuld geweest, niet in het minst door het diffuse karakter van
het federatieve staatsbestel. Toch was het vooral de staatsschuld waardoor
de Republiek haar nationale integriteit zo lang heeft kunnen bewaren.
De auteur schetst de Republiek als een organisch gegroeide, door tegengeste!de be!angen verdee!de veelheid van instellingen. Reeds vanaf de
zestiende eeuw kon men er sne! en goedkoop leningen uitschrijven. Al
spoedig liep de openbare schuld op, hetgeen mogelijk werd gemaakt door
het grote vertrouwen en het omvangrijke vermogen van de ve!e Bollandse
be!eggers. Piekende oorlogsuitgaven waren de belangrijkste oorzaak voor
het stijgen van de schuld. Vrede leidde nauwelijks tot daling van de uitgayen vanwege de leningen die tijdens de oorlogen waren aangegaan. Dormans weet dit verhaal duidelijk te maken aan de hand van overzichtelijke
grafieken die de groei van de schuld in Holland en in de Generaliteit illustreren.
Prioriteit van het boek is (ix): 'het zo "feitelijk" mogelijk presenteren
van data binnen het economisch-historisch kader'. Dat is zonder meer van
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groot nut voor de specialisten. Het maakt helaas de beschrijvende hoofd stukken niet echt toegankelijk voor de leek . Teveel termen uit de brannen
blijven onvertaald, ook in de tabellen die vaak letterlijk worden gepresenteerd zoals ze zijn gevonden. Zo had 'uts' toch minstens 'ut supra' moeten
zijn (liefst nog 'als boven'). Tabel 2.5 dient om de ontwikkeling van de
rentevoet te beschrijven, maar is uiterst verwarrend omdat 'tegen de penning' en 'percentages' door elkaar worden gepresenteerd. De lezer struikelt over dergelijke termen die uitgelegd of vervangen hadden moeten
worden. Ook is niet steeds omschreven waar schattingen op gebaseerd
zijn. Zo geeft Dormans een eigen schatting voor de hoofdsom van 1560
van 139.000 gulden (20), terwijl hij een bedrag noemt van 1.258.041 gulden in 1559 (19). Bovendien heeft de auteur de neiging om hoofdsommen
mede te reconstrueren op basis van afgesloten leningen (tabeI3.9 , toelichting 63), voorbijgaand aan de mogelijkheid van aflossingen.
Zeer geslaagd is hoofdstuk I, dat de openbare schuld in de economische
geschiedenis van Nederland plaatst, met een mooi overzicht van de ont wikkeling tot 1990. Het boek wordt afgesloten met een hoofdstuk V dat
een te bescheiden titel 'aspecten' mee kreeg. Hier wordt gekeken naar de
beleggingsactiviteiten, de overgang van het handels- naar het financieel
kapitalisme, en het denken over de openbare financien . Een hoge staatsschuld yond men blijkbaar geen bezwaar zolang de staatsobligaties boven
pari noteerden. Het krediet kon hoogstens in gevaar komen door de federatieve structuur, waarin belastingen vanwege de ontduiking en onwilligheid moeilijk nog hoger opgeschroefd konden worden (188). Die hoge belastingen vormden bovendien al een probleem omdat ze de produktiekosten omhoog joegen, waardoor de Republiek 'relatief achter bleef in de
achttiende eeuw. Dormans berekent dat de schuld van ruim een miljard
gulden in 1798 zelfs 250% van het toenmalige nationale inkomen bedroeg. Aan het eind stelt hij nog de vraag, of de theorie van Olson de
neergang in dit 'klassieke land der staatschulden' (202) zou kunnen verklaren. Inderdaad signaleert hij verstarring en gebrek aan vernieuwing in
de bestuurlijke lagen. Helaas vergeet de auteur om weer terug te komen
op Olson. Zo wordt dit laatste hoofdstuk dat vele mooie passages en paragrafen bevat een los extraatje, en blijven we verstoken van wat mogelijk
een centrale thematische aanpak had kunnen zijn.
Jammer is wei dat de financien van andere provincies buiten beeld blijyen. Holland was niet de enige kredietwaardige pravincie (155). Utrecht
had een sterk krediet, Zeeland ook gedurende een langere periode. Bovendien komt de schuld van de admiraliteiten (ook 'generaliteit') niet aan
bod. Nogal verouderd is het denkbeeld dat de Unie een ' aantallegertjes'
had 'die al naar gelang believen door hun respectievelijke betaalsheren
konden worden afgedankt' (32).
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Onvoldoende is de toelichting op de plaats van obligaties in het geheel
van de staatsschuld. Dormans meldt dat deze vorm van lening minder gewenst was (60), maar laat na om te specificeren wat daar de reden van
was. Obligaties waren duurder vanwege het makelaardijgeld dat men
moest betalen aan de ontvangers als bemiddelaars voor het afsluiten van
deze leningen. Obligaties werden vooral in noodsituaties geheven, waarbij de kredietwaardigheid van de ontvanger zelf als onderpand stond, omdat men zo gauw nog geen fonds in de belastingen voor de rentedienst had
gecreeerd. Waarschijnlijk zijn obligaties oorspronkelijk beschouwd als een
'vlottende schuld' met termijnen varierend van drie tot zes maanden.
Aangezien ze steeds verlengd werden kregen ze op den duur een permanent karakter. Obligaties werden ook typisch op generaliteitsniveau geheven (137), omdat er geen regelmatige unie-belastingen tegenover konden
staan. Deze onduidelijkheid op het gebied van obligaties kan het interpretatieprobleem verklaren ten aanzien van de Hollandse schuld ten tijde van
het Twaalfjarig Bestand. Volgens Dormans is het een misverstand geweest van de commissie van 1632 die constateerde dat tot 1621 maar voor
1,5 miljoen was opgenomen, aangezien Houtzager een bedrag noemt van
bijna 5 miljoen gulden dat gelicht was in 1618 'op interest' (= obligaties;
47, 63). D ezelfde bedragen worden echter weer opgevoerd in zijn paragraaf over de generaliteitsschuld (137-9). Dat laatste lijkt mij juist. Wie
Houtzager erop na leest, ziet dat hij niet ex pliciet vermeldt dat het om een
Hollandse schuld zou gaan. De commissie van 1632 moet daarom misschien weer meer krediet krijgen , en heeft de beginfase van de schuld een
andere wending dan Dormans in zijn mooie grafiek presenteert. De verwarring kan uiteraard zijn ontstaan doordat Holland de rentedienst van deze unie-obligaties op haar quote gerepartieerd kreeg .
Als eerste verkenning is dit boek zonder meer geslaagd. Er had misschien zelfs een thematische aanpak ingezeten als de beschrijving gei:ntegreerd was met de hoofdstukken I en V. Maar al met al heeft dit Tilburgse
proefschrift zeker de mist rond de Republikeinse staatsfinancien aanmerkelijk doen optrekken.
Marjolein 't Hart

P.Th. van de Laar en H.H. Vleesenbeek, Van Dude naar Nieuwe Hoofdpoort.
De geschiedenis van het Assurantieconcern Stad Rotterdam anna 1720 N. V, 17201990 (Rotterdam: Stad Rotterdam Verzekeringen, 1990) 224 p . ISBN 90
9003634 2
Aanleiding om de geschiedenis van het Assurantieconcern Stad Rotterdam vast te leggen was de opening van een nieuw hoofdkantoor. De Stad
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Rotterdam zelf is zeventwintig jaar oud, maar met de Maatschappij van
Assurantie, Discontering en Beleening der Stad Rotterdam in huis, kan
men claimen de oudste naamloze vennootschap in Nederland te zijn . Het
aardige van dit boek is, dat het laat zien dat een goede bedrijfsgeschiedenis niet de biografie is van een onderneming, maar eerder de analyse van
een zinvol economisch geheel.
Na een overzicht en verantwoording begint het boek met de windhandel van 1720 en de oprichting van de Maatschappij van Assurantie. Het
verhaal is eerder verteld. Maar het is een spannend begin en te mooi om
het snel af te doen. In het volgende hoofdstuk behandelen de auteurs de
geschiedenis van de Maatschappij tussen 1750 en 1874. Zij ontwaren in
tegensteling tot moderne revisionisten wel degelijk Jan Salie aan het ondernemersroer. In het vierde hoofdstuk wordt de geschiedenis van de
Maatschappij verder afgewikkeld. Het management werd in 1874 op een
nieuwe leest geschoeid. Goede jaren volgden. Maar het nieuw elan had
in 1928-1929 een triest einde. De maatschappij raakte in ernstige liquiditeitsproblemen. Het was een 'bijna-deconfiture '. De Maatschappij overleefde aileen doordat zij onder curatele kwam van het Concern Van
Marie .
In het vierde hoofdstuk komen daarmee ook de andere wortels van de
huidige Stad Rotterdam in het vizier. Ontstaan en ontwikkeling worden
geschetst van de firma's Bicker, Caarten & Obreen en F.M. van Marle
en de door beide firma's beheerde maatschappijen. In plaats van met een
grootheid hebben we hier te maken met een zeer complex gehee!. In
hoofdstuk 5 behandelen de auteurs de ontwikkelingen van 1940 tot 1969.
De interne organisatie van het concern zorgde in toenemende mate voor
problemen. Desondanks kwam een eind aan de exclusieve orientatie op
de verzekeringsbeurs. Het concern begon met het provinciale schadebe drijf. Tevens verwierf het een aandeel in de markt van levensverzekeringen. In het laatste hoofdstuk komt de meest recente geschiedenis, die van
de huidige Stad Rotterdam, aan de orde .
De Nederlandse verzekeringsbranche cultiveerde lang geheimhouding.
' Gesloten als een oester' is een rake typering van de auteurs. Deze gaat
niet aileen op voor de Maatschappij an no 1720 of de Van Marie bedrijyen. Het AssekuranzJahrbuch van Ehrenzweig verweet aile Nederlandse
schadeverzekeraars 'Geheimniskriimerei' en minachting van de publieke
opinie. Desondanks is er meer openbare informatie dan men zou verwachten, maar deze is weinig systematisch en vaak tegenstrijdig. Een poging om daarmee een coherent en overtuigend beeld te schetsen zorgt voor
heel wat hoofdbrekens. Als daarenboven de oesterschelp open gaat en
haar geheim prijs geeft, blijkt zij vaker leeg te zijn dan een hapklare oester
te bevatten, laat staan een pare!. In archieven van schadeverzekeraars is
al te vaak teleurstellend weinig informatie van belang geconserveerd. Dit
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was ook het geval bij een dee! van de rechtsvoorgangers van de Stad Rotterdam. Maar de Maatschappij van Assurantie was een oester met
substantie. De auteurs kunnen daarom tijdreeksen presenteren die vanaf
1725 een goed, kwantitatief inzicht geven in be!ang en resultaten van diverse activiteiten, die de Maatschappij ondernam .
Een willekeurige sprokkeling van wat punten van kritiek. Het vie! mij
op, dat ook de Van Marie ondernemingen zich aanvanke!ijk bezighielden
met discontering en be!ening. He!aas zwijgt het boek verder hierover. Het
is onjuist, dat volksverzekeringsmaatschappijen uit de aard van hun bedrijf agenten en bodes in loondienst hadden. Dit werd pas tegen het eind
van de negentiende eeuw gebruike!ijk. Dat levensverzekeringsmaatschappijen aileen een hypotheek verstrekten als de brandverzekering bij deze!fde maatschappij werd ondergebracht, is een fenomeen van na 1945. De
beschrijving van de curieuze re!atie tussen de Stad Rotterdam en de
branche-organisaties laat nogal wat vragen onbeantwoord. De Stad Rotterdam afficheert zich graag als de 'kampioen van de assurantiebemiddelaars'. Ik ben wat sceptischer dan de auteurs over het unieke van de samenwerking met de onafhanke!ijke tussenpersonen. De introductie van de
Waerdye, levensverzekering op basis van be!egging in aandelen, wordt
uitvoerig behandeld als een waarachtige innovatie. Des te meer valt op dat
een andere innovatie, de kobpsompolis, in een noot wordt afgedaan, terwijl deze toch in 1975 uitgroeide tot een heuse affaire.
In de verantwoording wordt het begrippenpaar strategie en structuur
naar voren geschoven als de analytische kern van het boek. Strategisch is
vaak een vaag adjectief, dat het bee!d moet oproepen van een Schumpeteriaanse ondernemer, die in zijn buree! een markt wrocht. Maar zou
Schumpeter echt de introductie van de Waerdye-polis een kenmerkend
voorbeeld hebben gevonden van hoe ondernemers nieuwe combinaties
van produktiemiddelen smeden als een 'der Gleichgewichtsbetrachtung
entrucktes Phiinomen'? Ik ben er niet rouwig om dat in feite het boek eerder het meer alledaagse ondernemen documenteert.
De grote aandacht voor de structuur juich ik toe. Structuur is in dit
boek meer dan de obligate organisatieschema's. Aan zulke schema's zou
niet zijn af te lezen, dat de directie een 'verstandshuwe!ijk' had met haar
eigen Maatschappij van Assurantie, 'een relatie van liefde gespeend', vol
wantrouwen en irritatie. Bij de analyse van de structuur, de institutione!e
vormgeving, is het essentiee! de betekenis na te gaan van de posities, interacties en alternatieven van de belanghebbenden. Zo waren bij de Stad
Rotterdam tot 1969 - opvallend lang - leiding en onderneming gescheiden door een firmantenconstructie. Directeuren hadden hierdoor be!ang
bij het tekenen van vee! risico's. Als firmant kregen zij tekencommissie.
Gemakkelijk tekenen kon echter het assurantiebedrijf grote schade berokkenen.
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De oorsprong van de scheiding tussen leiding en onderneming voeren
de auteurs terug op bijzondere omstandigheden in het begin van de negentiende eeuw. Mede door de protectie van de (zee)transportverzekering
door de Nederlandsche Handel Maatschappij was kapitaal dat verzekeringsrisico's wilde dragen, overvloedig beschikbaar. Geschikte directeuren-assuradeuren waren echter een schaarse produktiefactor, overigens
niet aileen v66r 1850, maar ook nog rond 1870. Ik vind deze verklaring
te zeer toegespitst op de (zee)transportverzekering en ze veronderstelt al
te gemakkelijk dat het aanbod van ondernemerstalent structureel inelastisch is. Dergelijke constructies waren ook elders gebruikelijk, bijvoorbeeld bij levensverzekeringsmaatschappijen en zelfs in een centenbranche
als die van de begrafenisverzekeraars. Mijns inziens dienen instituties zoals firma's die ondernemingen onder hun hoede hebben allereerst in het
kader van normaal functionerende markten te worden geplaatst. De 'new
institutional economics' of de 'principal and agent' literatuur met bijdragen van R . H . Coase, K.J. Arrow, O.E. Williamson, A.A. Alchian, H.
Demsetz en anderen, biedt aanknopingspunten om de ' raison d'etre' van
dergelijke instituties te verklaren. De Stad Rotterdam zou een interessan te case zijn.
Het vastleggen van de geschiedenis van het Assurantieconcern Stad
Rotterdam was een van de eerste opdrachten van het in 1984 opgerichte
Centrum voor Bedrijfsgeschiedenis in Rotterdam. Het resultaat IS een
mooi, lezenswaardig boek , waarmee het centrum eer inlegt.
Ben Gales

M.Klein, Union Pacific. Birth oj a railroad 1862-1893 (New York-London:
Doubleday, 1987) xiii + 685 p. ISBN 0 385 17728 3
M .Klein, Union Pacific. The rebirth 1894-1969 (New York-London: Doubleday, 1989) xviii + 654 p. ISBN 0 385 17735 6
De geschiedenis van een spoorwegmaatschappij in boekvorm is in Nederland een vrijwel onbekend begrip. Afgezien van een paar werkjes in de
hobbyistische sfeer, is er over maatschappijen als de Hollandse IJ zeren
Spoorweg of de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, om
aileen de twee grootste te noemen, vrijwel niets geschreven. In de Angelsakische we reid is dit wei heel anders: vrijwel elke spoorwegmaatschappij
in Engeland heeft wei een biograaf gevonden, vaak zelfs verscheidene , en
ook in de Verenigde Staten is het genre van de 'company history' zeer bekend. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat deze geschriften allemaal van hetzelfde kaliber zijn. Veel van de oudere werken, vaak in opdracht van de
betrokken maatschappij geschreven, neigen naar het hagiografische , ter40
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wijl andere vaak aileen maar een aspect van de bedrijfsgeschiedenis behandelen. De Union Pacific Railroad, de eerste transcontinentale spoorweg van de Verenigde Staten, is een bedrijf dat al verscheidene malen eerder beschreven is, maar meestal nogal eenzijdig, hoe belangrijk de behandelde aspecten ook mogen zijn.
Maury Klein, hoogleraar geschiedenis aan de Universiteit van Rhode
Island en geen onbekende op het gebied van de Amerikaanse spoorweggeschiedenis, heeft het nu aangedurfd om een nieuwe, veelomvattende geschiedenis van de Union Pacific uit te brengen. Allesomvattend is Kleins
boek niet, hoewel de afmetingen van beide del en genoeg zouden moeten
zijn voor een complete geschiedenis. De economische en technische aspecten van het spoorwegbedrijf komen weI aan de orde, soms zelfs vrij uitgebreid, maar Kleins invalshoek is toch vooral die van het management, het
runnen van het spoorwegbedrijf vanuit Boston of New York, al of niet gehinderd door bemoeiingen van de federale overheid. Kleurrijk is dat management zeker geweest: figuren uit de begintijd zoals de gebroeders Oakes en Oliver Ames, Thomas C. Durant, en de chef-ingenieur generaal
Grenville Dodge, worden met meer of minder sympathie geschetst, terwijl
de problemen bij de eigenlijke aanleg in een leeg, onherbergzaam en door
indianen onveilig gemaakt land, ruim aandacht krijgen. Het schandaal
van het 'Credit Mobilier of America', de financieringsmaatschappij van
de Union Pacific, wordt door Klein uiteraard niet vergeten, maar vanwege de vele eerdere studies over deze affaire, slechts beknopt weergegeven.
Nadat de spoorweg door het schandaal bijna te gronde was gegaan, stond
er een nieuwe leider op in de persoon van Jay Gould, al eerder onderwerp
van een studie van Klein. Goulds rol in het herstel van de U.P. wordt wel
erg gunstig voorgesteld, maar het is in ieder geval wel zeker dat de man
gewoonlijk te zwart wordt afgeschilderd. Hoe het ook zij, Gould hielp de
Union Pacific er weer bovenop, en vergat zichzelf daarbij niet , iets wat
in de Amerikaanse spoorwegwereld van die dagen nu eenmaal min of
meer gebruikelijk was. Nadat deze altijd wat mysterieuze financier zich
weer uit de U.P. had teruggetrokken, om ook door Klein niet geheel duidelijk gemaakte redenen overigens, kwam een figuur uit een aanzienlijke
familie uit New England, waaruit eerder een president van de Verenigde
Staten was voortgekomen, aan het bewind. Charles Francis Adams Jr.
wordt op sympathieke wijze beschreven als een eerlijk, oprecht en kundig
man, maar veel genoegen schijnt hij aan zijn positie als president van de
Union Pacific niet beleefd te hebben. Hij had moeite om de juiste man
op de juiste plaats te brengen, iets wat bij andere spoorwegmaatschappijen trouwens ook vaak problemen gaf. Het vinden van geschikte mensen
voor een enorm bedrijf als de Union Pacific, opererend in een zo uitgestrekt gebied, met vaak noodgedwongen een grote verantwoordelijkheid
voor de manager ter plekke, was voor Adams een dagelijks terugkerende
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ellende. Het personee!sprobleem bij de spoorwegen, de 'nation's first big
business', om een term van Alfred D. Chandler te lenen, wordt hier terecht door Klein sterk benadrukt. Oneerlijke of onbekwame figuren konden in korte tijd vee! kwaad doen aan de naam van een bedrijf. De crisis
van 1883/1884 wist Adams nog te overleven, maar tien jaar later ging de
maatschappij dan toch in de algemene crisis ten onder, waarbij de dubieuze figuur van Jay Gould weer even opdook. Een andere figuur die rond
1893 naar voren kwam was de Amsterdamse bankier A.A.H. Boissevain,
die namens de talrijke Nederlandse en Duitse obligatiehouders optrad, en
wiens rol in het moeizame proces van reconstructie van de maatschappij
niet onbe!angrijk is geweest.
De nieuwe man aan het hoofd van de Union Pacific werd E.H. Harriman, een tot dan toe vrij onbekende grootheid, die zich echter in no time
ontpopte als een echte leider en manager. Hij herbouwde het gehele bedrijf, reorganiseerde aile afde!ingen en dochtermaatschappijen en maakte
de U. P . in een jaar of tien tot een van de best ge!eide spoorwegen in de
Verenigde Staten. Door zijn vroege dood duurde zijn bewind maar kort,
maar de door hem opge!eide medewerkers zetten zijn be!eid in grote lijnen
voort. Volgende financieJe crises overleefde de Union Pacific dan ook zonder al te vee! moeite.
Een rode draad door beide delen vormt de verhouding tussen de federaIe overheid en de spoorwegmaatschappij. Om de financiering van een reuzenwerk als de transcontinentale spoorweg mogelijk te maken, had de regering in Washington niet aIleen een 'land grant' toegewezen, maar ook
rechtstreeks hulp gegeven in de vorm van obligaties die pas later afge!ost
hoefden te worden. Om deze financiele inbreng veilig te stellen benoemde
de regering een aantal directeuren, die door de andere directie!eden natuurlijk als lastige pottenkijkers beschouwd werden. Na het 'Credit Mobi lier' schandaal had de U. P. een groot dee! van de goodwill in regeringskringen verspee!d, en de vereffening van de schuld werd steeds meer een
politieke affaire. Uiteinde!ijk werd pas tegen het einde van de negentiende
eeuw een definitieve regeling getroffen, waardoor de maatschappij van
een molensteen om de nek werd verlost. Klein beschrijft gedetailleerd de
machinaties, omkoperijen en andere vuile trues van voor- en tegenstanders van de spoorweg. Geen verheffend schouwspel.
Al met al heeft Klein een monumentaal werk geleverd . Ondanks de
grote lengte blijft het een plezier om te lezen en de menselijke aspecten,
waar de auteur vee! aandacht aan besteedt, maken het boek tot een levend
geheel. Weinig elementen van het vee!zijdige spoorwegbedrijf komen niet
op een of andere manier aan de orde, al blijft misschien de technischeconomische kant wat onderbe!icht. Daar staat dan tegenover dat het
politiek-administratieve aspect zeer diepgaand behandeld wordt. Klein
schrijft een makkelijk leesbaar, maar soms wat bombastisch aandoend
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proza , iets wat ook tot uiting komt in de namen van sommige hoofdstukken. Tite!s als 'The man on horseback ' of 'The second coming' voor
hoofdstukken over respectieve!ijk Adams en Harriman doen ze!fs wat apocalyptisch aan. Hoewe! Klein zijn werk schreef in opdracht van de nog altijd actieve Union Pacific, is dit geen hagiografie geworden; nergens blijkt
dat Kleins oordeel is belnvloed door de opvattingen van zijn broodheer,
een opmerke!ijke prestatie van beide kanten . Het eerste deel is niet voorzien van voetnoten, maar deze kunnen apart worden aangevraagd bij het
Union Pacific Museum in Omaha, Nebraska . Ge!ukkig is het tweede dee!
we! op de gebruikelijke manier voorzien van annotatie, zodat het omslachtige aanvragen achterwege kan blijven . De Union Pacific kan tevreden
zijn met een geschiedenis als deze, de historicus evenzeer; het ware te
wensen dat iets derge!ijks ook voor een N ederlandse spoorwegmaatschappij mogelijk zou zijn .
A.]. Veenendaal jr.

J.G .S.]. van Maarseveen, Briifwisseling van Nicolas Gerard Pierson 18391909, deel I 1851-1884 (Amsterdam : Nederlands Instituut voor het Banken EffectenbedrijflNederlandsche Bank, 1990) 805 p . [NIBE-bankhistorische reeks nr. 8] ISBN 90 72122 30 5
Het blijkt een goed idee te zijn geweest de briefwisse!ing van Nicolaas Gerard Pierson uit te geven en de verzorging van de uitgave toe te vertrouwen aan dr. J.G.S.]. van Maarseveen. Het eerste dee!, lopend tot Piersons benoeming als president van de Nederlandsche Bank, is in 1990 verschenen. De verzameling bevat 510 brieven van en aan Pierson, voorzien
van kanttekeningen door Van Maarseveen. Van diens hand zijn voorts
ook een inleidende beschouwing en een lijst van opgenomen brieven .
Natuurlijk bevat de correspondentie hiaten doordat sommige brieven
niet konden worden achterhaald. Dit maakt het temeer wense!ijk het boek
met een gerichte belangstelling te lezen. Of deze be!angstelling ligt op het
gebied van de parlementaire geschiedenis, de geschiedenis van het monetaire beste!, of bij de geschiedenis van het economisch denken, men kan
er zeker van zijn dat het raadplegen van de Briifwisseling wordt beloond.
Van Maarseveen heeft zich vee! moeite getroost om de brieven van toelichtende noten te voorzien, waardoor deze zich goed laten plaatsen . Dat
een hiaat in de collectie niet desastreus behoeft te zijn spreekt uit Piersons
antwoord op een brief van parlementslid mr. M.]. Pijnappel (brief 224).
D e brief van de laatste is niet gevonden, waardoor de discussie grotendeels
buiten onze waarneming blijft. Van onverminderd be!ang is echter de beschou wing over het bestaansrecht van verschillende politieke uitgangspunten en richtingen, die men in Piersons brief aantreft.
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Een belangrijk element in de gepubliceerde briefwisseling vormt de
vriendschappelijke correspondentie tussen Pierson en de kleurrijke mr.
Samuel van Houten, advocaat, econoom en staatsman. Het boek werpt
ook meer licht op de laatstgenoemde figuur. Beiden hebben belangstelling
voor de Duitse filosofie van halverwege de vorige eeuw. 20 was er ook
sprake van een zekere affiniteit tot de Duitse historische school 'oude
stijl', de richting van Wilhelm Roscher. Deze sympathie betreft niet
zozeer de 'jongere' historische school van de op economisch-wetenschappelijk gebied enigszins polariserende Gustav Schmoller. De 'sociale
kwestie' echter, waardoor de laatstgenoemde groep economen was gefascineerd, genoot de volle aandacht van Pierson en Van Houten. Hun belangstelling voor de ontwikkeling van de toenmalige kolonien kan men
eveneens plaatsen tegen de achtergrond van het denken in de historische
school, waarin de ontwikkeling van van een primitieve naar een moderne
economie in het centrum van de belangstelling stond.
Uitgesproken waardevol is ook de correspondentie van W.S. Jevons,
een grondlegger van de grensnutschool. In deze briefwisseling wordt gewag gemaakt van het aanvankelijk onopgemerkt gebleven werk van H.H.
Gossen, een voorloper van deze school (brieven 407 en 408).
De uitgave van het tweede en laatste deel is eveneens in handen van Van
Maarseveen. Men moet tot de slotsom komen dat deze publikatie met
goede verwachting kan worden tegemoetzien.
dr. J.J. Krabbe

M.F. Wagenaar, Amsterdam 1876-1914. Economisch herstel, ruimtelyke expansie en de veranderde ordening van het stedelyk grondgebruik (Hilversum: Verloren,
1990) 384 p. [Amsterdamse Historische Reeks 16] ISBN 90 6993 052 8
Aan de recente reeks van bijdragen over Amsterdam in het veri eden is
met het proefschrift van Wagenaar een belangrijk document toegevoegd.
Centraal in deze stu die staat de vraag naar de gevolgen van de overgang van de pre-moderne stad naar de mod erne stad voor de ruimtelijke
ontwikkeling. Rond 1870 was er nog volop sprake van vermenging van
wonen en werken en de welstandsgroepen, terwijl een uitgesproken territoriale specialisatie ontbrak. In hoeverre en op welke wijze leidde de modernisering van de economie, van politiek-bestuurlijke en demografische
verhoudingen tot een geleding op wijkniveau?
In het boeiend geschreven werk neemt de auteur de lezer mee door het
Amsterdam van ongeveer een eeuw geleden. Daar is al veel over geschreven, maar Wagenaar weet daar nog heel wat nieuwe aspecten aan toe te
voegen, en smeedt deze samen tot een waardevol totaal. De talloze citaten
van tijdgenoten spelen daarbij een functionele rol.
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Na een kort inleidend hoofdstuk over stedengeschiedenis en stadsgeografie wordt aandacht besteed aan de overgang van een traditionele naar
een moderne samenleving, zoals die zich aan het einde van de negentiende eeuw in Nederland manifesteerde. De groei van de mod erne economie
en de opbouw van de gecentraliseerde eenheidsstaat gingen hand in hand
met processen van structuurverandering en schaalvergroting, waarbij de
relevante schaal steeds meer bepaald werd door de grenzen van het landelijk territorium. De gevolgen daarvan voor de ontwikke!ing van de Nederlandse steden, in het bijzonder voor de grote drie in de Randstad, krijgen
vervolgens aandacht.
In een aantal hoofdstukken wordt ingegaan op de modernisering van
verschillende economische sectoren in de hoofdstad. Daarbij komen ook
thema's aan bod als bereikbaarheid, prijsontwikkeling op de grond- en gebouwenmarkt, inkomensontwikkeling en gemeentelijk beleid. Bij het op
hun plek zetten van de verschillende economische sectoren krijgen cityvorming (hoofdstuk 5) en de overgang van ambacht naar industrie (hoofdstuk 6) ruimschoots de aandacht. In hoofdstuk 7 wordt een en ander vervolgens toegespitst op de toenemende ruimtelijke segregatie van de woonbevolking.
Na 1870 krijgt Amsterdam te maken met het fenomeen cityvorming.
Dit proces gaat onder meer gepaard met de bouw van grootschalige kantoorpanden en enkele doorbraken, zoals die van de Rozengracht. Dit laatste moet de bereikbaarheid van het stadscentrum vanuit de nieuwbouwwijken garanderen. De cityvorming omspant echter een veel groter deel
van de samenleving, en komt ook tot uitdrukking in de opkomst van het
bruisende binnenstadsleven waarin definitief is afgerekend met de traditionele standenmaatschappij.
De cityvorming bei"nvloedde de pre-moderne morfologie van de stad
toch niet al te diepgaand. Het veroorzaakte geen 'downgrading' van de
omringende buurten, zoals dat in de Angelsaksische steden vaak voorkwam. Wei leidde het tot een functionele segregatie, maar zelfs in 1914
was het wonen in de binnenstad nog goed vertegenwoordigd.
Tijdgenoten zagen vee! meer dreiging uitgaan van de overgang van ambacht naar industrie, waar grootschalige bedrijven en het gebruik van de
stoommachine een aanslag betekenden op het woongenot van de stedeling. Zelfs liberale politici vonden dat een 'laissez faire ' politiek tot een onhoudbare situatie leidde. Industrie werd dan ook niet toegelaten in de
nieuwbouwwijken. Rond 1900 pleitten de lokale autoriteiten voor een industriele zone ten noorden van het IJ. Het succes van hun pogingen was
even we! beperkt, want de meerderheid van de industrieen die stoomkracht benutten, was in 1914 nog steeds te vinden in de Amsterdamse binnenstad.
De overwegend speculatieve nieuwbouw uit de tweede helft van de ne-
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gentiende eeuw en het begin van deze eeuw mondde uit in sterk homogene
middenklassewijken. Kennelijk vormde de bouw voor deze sterk groeiende groep een zekere belegging. Investeringen voor de bouw van woningen
voor de minder gegoeden waren een zeldzaamheid. De bouw van luxe woningen kwam in de hoofdstad ook niet echt van de grond. Van de grachtengordel ging nog teveel aantrekkingskracht uit en daarnaast vormden
het Gooi en Kennemerland aantrekkelijke alternatieven. Aileen de Vondelparkbuurt werd een succesvolle onderneming, waarbij vanaf het begin
het homogene karakter als een plus werd gezien, en door de vereniging
van grondexploitanten ook werd nagestreefd. De nieuwbouwwijken waren inmiddels danzij de introductie van de electrische tram ook goed en
snel bereikbaar vanuit de binnenstad, althans voor het wat beter betaalde
deel van de hoofdstedelijke beroepsbevoling. Intussen behield de binnenstad morfologisch een sterk gemengd karakter. Daarbij bleef de traditionele lokale elite de grachtengordel trouw. Maar daar vlakbij in de buurt
kwam het accent toch steeds meer te liggen op ongeschoolden, losse arbeiders en dergelijken, kortom mensen die niet in staat waren de huren in
de nieuwbouw te betalen. Zeker niet als ze daar bovenop nog eens geld
kwijt waren voor het openbaar vervoer. Ze werden aangetrokken door het
lokale netwerk van tijdelijk werk datjuist in de binnenstad te vinden was,
door markten en winkeltjes in tweedehands goederen, door de pandjesbazen en winkeltjes waar goederen op de pofverkrijgbaar waren . Dus bleven
deze bevolkingsgroepen op hun plek. Het was nu soort bij 8Oort. Met behulp van segregatiematen geeft Wagenaar inhoud aan het met verve geschetste beeld. Daarin komt met name de toenemende ruimtelijke afzondering van de welgestelden tot uitdrukking.
In dit boek wordt ruimschoots plaats ingeruimd voor de beschrijving
van maatschappelijke ontwikkelingen. Ongetwijfeld zouden specialisten
op bepaalde deelterreinen hieraan nog het nodige toegevoegd willen zien.
Hier vormen ze even wei op overtuigende wijze het kader waarin de ruimtelijke ontwikkelingsprocessen worden geplaatst. Op deze wijze levert de
disscrtatie van Wagenaar een belangrijke bijdrage aan het inzicht in een
complexe en dynamische periode in de Amsterdamse geschiedenis.
Henk Schmal

J .W.

Drukker, Waarom de crisis hier langer duurde. Over de Nederlandse economische ontwikkeling in dejaren dertig (Amsterdam: NEHA, 1990) xvi + 354 p.
[NEHA-Series III, 13] ISBN 90 71617 29 7
In dit in december 1990 in Groningen verdedigde proefschrift wordt getracht een nieuw licht te werpen op de crisisverschijnselen in Nederland
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in de jaren dertig. Na een uitgebreid expose over de bestaande Nederlandse literatuur onderstreept de auteur twee naar zijn mening onderbelichte
verklaringen voor de hoge en hardnekkige werkloosheid . Ten eerste vindt
hij dat er tot nu toe te weinig aandacht be steed is aan de onderinvesteringen in de iruiustrie en ten tweede benadrukt hij de snelle groei van de
werkzoekende bevolking. Dit laatste schrijft hij voornamelijk toe aan de
door de Rooms-katholieke kerk verkondigde bevolkingsleer in de jaren na
de Eerste W ereldoorlog.
Ik vind dit een zeer Nederlands proefschrift. Niet aileen gaat het over
Nederland maar het richt zich ook hoofdzakelijk op de Nederlandse literatuur, is in het Nederlands geschreven en zal ook weer aileen door Nederlanders worden gelezen. Dat er geen rijke literatuur over dit onderwerp
voorhanden is, is ook de auteur niet ontgaan. In feite gaat het over een
' Keynesiaans ' boek geschreven door Keesing in 1946, een kort artikel van
Klein uit 1973 en een minigolfje van literatuur in de afgelopen jaren.
Niets van-dit alles heeft tot dusver een spoor achtergelaten in de intern ationale discussie over oorzaken en gevolgen van de grote depressie. Misschien uit wraak zorgt Drukker ervoor dat de buitenlandse literatuur geen
invloed heeft op zijn boek. Het leeuwedeel van het boek bestaat uit de
analyse van een tas vol boeken , een paar artikelen en de inaugurele rede
van Van Zanden uit 1988 . De meeste literatuur is conjunctureel en beleidsgericht met een dappere maar mislukte poging van Klein in het midden om het debat een bredere en meer structurele richting te geven. De
auteur heeft zich laten opsluiten in dit beperkte aandachtsveld. Misschien
een aardige inleiding maar geen baanbrekend werk .
Wat voor nieuws heeft de auteur toe te voegen aan de bestaande literatuur? De constatering dat het niveau van de investeringen tijdens de depressie laag was heeft niemand ooit betwijfeld. Aileen verschilt men van
mening over de vraag waarom. De snelle bevolkingsgroei verklaart niet
het wel en wee van de economie maar zegt aileen iets over de verdeling
van de welvaart. Het boek eindigt met 100 pagina's statistisch aanhangsel
gebaseerd op reeds gepubliceerde bronnen.
Richard T. Griffiths
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Verschenen literatuur

door H erman de Jong en Co Seegers

A. Cairncross en N. Watts, The Economic Section 1939-1961. A study in economic advising (London [etc.]: Routledge, 1989) 372 pp. ISBN 0 415 03173

7
In 1939 startte de Economic Section als een groep professionele economen
met als taak de permanente advisering van de overheid op econom isch gebied. Aanvankelijk hadden deze adviezen uitsluitend betrekking op de
oorlogsvoering. Na de oorlog breidde de taak zich uit over het gehele economische beleid. De toegankelijkheid van de archieven maakt het mogeIijk het beleid tot ongeveer 1958 te vol gen. Op basis van meer algemene
informatie is de studie tot 1961 doorgetrokken. In datjaar nam Cairncross
het directeurschap van de Section op zich. Ook zijn mede-auteur heeft
lange tijd deel uitgemaakt van de Economic Section .

H. van Driel, Samenwerking in haven en vervoer in het containertijdperk (Delft:
Eburon, 1990) 489 p. ISBN 90 5166 159 2
F. de Goey, Ruimte voor industrie. Rotterdam en de vestiging van industrie in de
haven 1945-1975 (Delft: Eburon, 1990) 299 p. ISBN 90 5166 158 4
M. Veenstra en H. Vleesenbeek, Waakzaam aan de Waterweg. De Kamer van
Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam en de Beneden-Maas 1945-1990 (Rotterdam: Stichting Roterodamum, 1990) 328 p. [Grote Reeks 43] ISBN 90

70874 16 4
Deze drie boeken h ebben met elkaar gemeen dat ze elk een facet van de
naoorlogse economische geschiedenis van Rotterdam belichten. Van
Driel promoveerde in 1990 op de samenwerkingstendensen in de vervoerssector. Het betreft de samenwerking binnen en tussen de Nederlandse lijnsch eepvaart, de Rotterdamse stukgoedoverslag en het Rotterdamse
wegvervoer. De schrijver concentreert zich hoofdzakelijk op de afgelopen
25 jaar, een periode waarin een proces van schaalvergroting en integratie
in het mondiale stukgoedvervoer plaatsvond, gekenmerkt door de opkomst van het containervervoer. Belangrijke factoren die de mate van sa-
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menwerking binnen de drie bestudeerde vervoersonderdelen hebben bepaald zijn de schaalgrootte en de kapitaalintensiteit der sectoren. Ook externe concurrentie van buitenlandse rederijen en havens en van de spoorwegen en de binnenvaart versterkte de noodzaak tot samenwerking.
F. de Goey onderzocht in zijn dissertatie Ruimte voor industrie welke rol
de gemeente Rotterdam na 1945 heeft gespeeld bij het bevorderen van het
industrieel klimaat en bij de industrievestiging in de haven. Behandeld
worden de aanleg van de nieuwe havens en industrieterreinen: de ontwikkeling en uitvoering van het Plan Botlek (1947), het Plan Europoort/Maasvlakte (1957) en het nooit uitgevoerde Plan 2000 + (1969) . In
de jaren zeventig ontstond bij de gemeente een anti-industrieel klimaat.
Het begin hiervan werd gemarkeerd door het tegenhouden van een staalbedrijf van Hoogovens- Hoesch in 1971. Daarom bleef het zwaartepunt
van de Rotterdamse industrie bij de petrochemie liggen .
In Waakzaam aan de Waterweg hebben de auteurs Veenstra en Vleesenbeek de naoorlogse geschiedenis van de Rotterdamse Kamer van Koophandel ingebed in een beschrijving van de naoorlogse economische ontwikkeling van Nederland en van de gewijzigde ral van de Kamers van
Koophandel in deze periode . Globaal ontwikkelde deze instelling zich van
een adviesorgaan tot een uitvoerder van wetten en een belangenvertegenwoordigend lichaam. De bloeiperiode van de Rotterdamse Kamer was de
herstel en wederopbouwfase tot 1960, waarbij de basis werd gelegd voor
een hechte samenwerking met het gemeentebestuur. Deze positie verzwakte toen halverwege de jaren zestig een groeiende tegenstelling ontstond tussen het overheidsbeleid en de belangen van het bedrijfsleven. De
herwaardering van de marktsector na de jaren zeventig bracht redding
voor de Kamer; deze kon zich meer en meer profileren als dienstverlenende en informatieverstrekkende instantie.

B. Eichengreen, Elusive stability. Essays in the history of international finance,
1919-1939 (Cambridge [etc.]: Cambridge University Press, 1990) 335 pp.
[Studies in monetary and financial history] ISBN 0 521 36538 4
Eichengreen pubJiceerde de artikelen in deze bundel in de loop van de jaren tachtig. Desondanks is het de moeite waard dit boek hier aan te kondigen. Het overgrote deel van de opgenomen artikelen verscheen namelijk
in tijdschriften en bundels die doorgaans niet door historici geraadpleegd
worden .
Behalve de inleiding bevat de bundel tien bijdragen, daaronder: 'Real exchange rate behaviour under international monetary regimes', 'Understanding 1921-1927: inflation and economic recovery in the 1920s',
'The Bank of France and the sterilization of gold, 1926-1932', 'Inter49

national policy coordination in historical perspective: a view from the interwar years', 'Sterling and the tariff , 'The gold-exchange standard and
the great depression' en tot slot 'Hegemonic stability theories of the international monetary system'. Bovendien publiceerde hij met anderen 'Bank
rate policy under the interwar gold standard' (met M .W. Watson en R.S.
Grossman), 'The economic consequences of the franc Poincare' (met Ch.
Wyplosz) en 'Exchange rates and economic recovery in the 1930s' (met
J. Sachs).

Th.L.M . Engelen , J. Folkerts, F.M.M. Hendrickx (red.), Fabrieken en trajieken in het Departement van de Oude IJssel (1800) (Zwolle: Rijksarchief in
Overijssel, 1990) 229 p. ISBN 90 71238 51 2
B. van Elderen, Zoek- en selectieprogramma Goldberg 3.0, (Zwolle: Rijksarchief in Overijssel, 1990) 28 p. + programmadiskette , ISBN 90 71238 55
5
Johannes Goldberg, in 1799 benoemd als Agent van de Nationale Economie van de Bataafse Republiek, heeft sam en met zijn Commissaris voor
Landbouw J. Kops een belangrijk verslag van de economische toe stand
van Nederland in 1800 nagelaten. Drie onderdelen zijn reeds gepubliceerd, twee reisverslagen en de landbouwenquete. De vierde bron vormt
de eerste nationale bedrijfsenquete, maar deze is slechts gedeeltelijk bewaard gebleven. Van der Woude heeft in 1973 het verslag van het Departement van Texel uitgegeven. De andere die bewaard is gebleven, van het
Departement van de Oude IJssel, is nu ook gepubliceerd door historici
van de Katholieke Universiteit Nijmegen. Bijzonder is dat van dit verslag,
in tegenstelling tot dat van Texel, ook de gedetailleerde informatie op gemeentelijk niveau nog bestaat. Een tweede bijzonderheid is , dat de bron
extra toegankelijk is gemaakt met een bijbehorend computerprogramma.
Het boek en de programmadiskette Goldberg 3.0 kunnen worden besteld
bij het Rijksarchief in Overijssel.

R. Floud, K. Wachter en A. Gregory, Height, health and history. Nutritional
status in the United Kingdom, 1750-1980 (Cambridge: Cambridge University
Press, 1990) xxi + 354 p. [Cambridge studies in population, economy
and society in past time) ISBN 0 521 30314 1
Dit boek is verschenen in de serie 'Cambridge studies in population , economy and society in past time ', gericht op de publikatie van interdisciplinair onderzoek. De schrijvers proberen een nieuwe bijdrage te leveren aan
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het inmiddels befaamde Britse debat over de levensstandaard tijdens de
industrieie revolutie. Het vernieuwende element is dat met statistische
methoden en technieken de kwaliteit van de voeding indirect geschat
wordt via meting van de wijzigingen in lichaamslengte. Belangrijkste bron
vormen de verslagen van de militaire keuringen. Veel aandacht wordt
be steed aan de nauwkeurigheid van deze bron en aan de betrouwbaarheid
van de verrichte steekproefschattingen. Aparte hoofdstukken worden gewijd aan lange termijn trends in de kwaliteit van de voeding, aan regionaIe verschillen en natuurlijk aan de relatie tussen lichaamslengte en voeding. Tenslotte gaat men in op de lange termijn verbanden tussen voeding, gezondheid en inkomen van 1750 tot 1980.

A. Graham en A. Seldon (red.), Government and economies in the postwar
world. Economic policies and comparative performance 1945-85 (London: Routledge, 1990) xii + 332 p. ISBN 0 415 00144 7
Centrale thema's van dit boek zijn, hoe na 1945 een nieuwe internationale
economische orde werd opgezet en wat de rol van de nationale overheden
in de economische ontwikkeling is geweest. De tien belangrijkste industrieie naties worden hoofdstuksgewijs behandeld, waarbij de landen
van Oost-Europa en Scandinavie bij elkaar genomen zijn . De Benelux
landen ontbreken merkwaardig genoeg. Elke bijdrage bevat informatie
over de belangrijke doelstellingen en instrumenten van economische politiek, over de institutionele kaders en over de daadwerkelijke economische
prestaties. Aan deze bijdragen ligt weinig nieuw onderzoek ten grondslag;
kenners van bepaalde landen zullen dan ook weinig nieuwe zaken bespeuren. De meer algemene comparatieve en samenvattende hoofdstukken
bieden echter een handzaam totaaloverzicht. Zo zijn er aparte verhandelingen over het internationale monetaire stelsel en de internationale handel, over voorsprong en achterstand situaties, over de economische prestaties en over de rol van de overheid.

T. Kastelein, K. Bijsterveld en H. van der Meulen, Een eigenzinnige koers.
40jaar Faculteit der Economische Wetenschappen in Groningen 1948-1988 (Gromngen: Rijksuniversiteit Groningen, 1990) xii + 503 p. ISBN 90 367
0108 2

Kosten noch moeite zijn gespaard bij dit omvangrijke en verzorgd uitgegeven boek over de geschiedenis van de Groningse Economische Faculteit. In zeven hoofdstukken worden de lotgevallen van deze relatief jonge
faculteit beschreven. Het boek is echter ambitieus van opzet want naast
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de merkwaardige ontstaansgeschiedenis van de Groningse Faculteit is er
in de eerste hoofdstukken ook ruim aandacht be steed aan de algemene
universitaire omgeving en aan het onderwijs in de economie in Nederland . Andere hoofdstukken gaan over de effecten van de universitaire democratisering rond 1970 en de effecten van de door het Ministerie van
Onderwijs en Wetenschappen opgezette herstructureringsoperaties. Dit
ruime perspectief maakt het boek ook toegankelijk voor een breder publiek. De titel duidt op een belangrijke constante factor en die is dat in
de Groningse Faculteit juist de 'eigen kweek', dat wil zeggen de in Groningen opgeleide hoogleraren, gedurende deze periode altijd hun stempel
op het beleid van de faculteit hebben gedrukt.

M. Kitson en S. Solomou, Protectionism and economic revival: the British interwar economy (Cambridge [etc.): Cambridge University Press, 1990) 123
pp. ISBN 0 521 38267 X
In dit boek gaan Kitson en Solomou de gevolgen na van het door GrootBrittannie gevoerde protectionistische beleid gedurende de crisis in de jaren dertig. In tegenstelling tot de meeste studies, uitgaande van de meer
traditionele theorie, komen zij in het onderzoek tot de conclusie dat protectionisme een stimulans vormde voor het herstel van de binnenlandse
economie. Dit herstel werd bereikt enerzijds door hers tel van de produktie
in de beschermde sectoren, anderzijds werden door importsubstitutie
macro-economische voordelen behaald.

A. Klamer, Verzuildedromen. 40jaarSER (Amsterdam: Balans, 1990) 189
pp. ISBN 90 5018 118 X
In 1990 bestond de Sociaal-Economische Raad veertig jaar. Dit was voor
het dagelijks bestuur aanleiding om Arjo Klamer te vragen een jubileumboek te schrijven. Hij stelde echter geen historisch overzicht samen, maar
vroeg een aantal personen, betrokken bij het werk van de SER sinds de
oprichting in 1950, naar hun mening over de SER toen en thans. Dat levert een aantal interessante, maar niet altijd nieuwe gezichtspunten op.
Zo hebben Van den Brink, Tinbergen en Zijlstra hun visie al in ander verband naar voren gebracht. De interviews worden afgewisseld door essays
van Klamer.
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A. Orde, British policy and European reconstruction after the first world war
(Cambridge: Cambridge UP, 1990) 357 pp. ISBN 0 521 37150 3
De afgelopen tijd heeft een grote produktie van werken over de jaren na
de Eerste Wereldoorlog te zien gegeven . Deze studies maken een samenvattend beeld waarin de recente onderzoeksresultaten tot hun recht komen noodzakelijk. Orde geeft in dit boek een veelzijdig overzicht van de
ontwikkelingen in de jaren 1919-1924. Aile aspecten met betrekking tot
het economisch herstel komen aan de orde: financieJe stabilisatie, krediet,
handel en economische ontwikkeling. Economische politiek en de rol van
de banken staan centraal en Groot-Brittannie krijgt daarbij bijzondere
aandacht.

J.C. Riley , Sickness, recovery and death: A history and forecast of ill health (Londen: Macmillan, 1989) xiv + 295 p . ISBN 0-333-48440-1
James Riley, in Nederland vooral bekend als auteur van International governmentfinance and the Amsterdam capital market, 1710-1815, schreef de afgelopen jaren vooral over demografische geschiedenis. Zijn laatstverschenen
werk gaat over de geschiedenis van ziekte . Veelal benadert men dit onderwerp vanuit documenten die betrekking hebben op sterfte. De meeste
ziekten worden echter gevolgd door herstel. Door nieuwe bronnen te gebruiken en deze te combineren met hedendaagse gezondheidsonderzoeken beschrijft Riley de ontwikkeling van ziekte in Europa en NoordAmerika vanaf de zeventiende eeuw tot nu. Hoewel het sterftecijfer in deze periode vrijwel voortdurend daalde, laat het ziektecijfer een ander verloop zien. Tot ongeveer 1870 fluctueerde het sterk, afhankelijk van vooral
de mate van blootstelling aan (besmettelijke) ziekten en van de gemiddelde leeftijd van de bevolking. Vanaf 1870 stijgt het ziektecijfer voortdurend
en volgens Riley zal het ook in de toekomst verder stijgen, niet aileen omdat er meer oudere mensen zullen zijn maar ook omdat het algemeen
v66rkomen van een slechte gezondheid bij aile leeftijdsgroepen zal toenemen.

W.F.V. Vanthoor en P.W .N.M . Dehing, In de ban van de gulden en het waardevast geld. Een terugblik op de Nederlandsche Vereeniging voor Waardevast Geld

1934-1943 (Amsterdam: Koninklijke Vereniging voor Staathuishoudkunde, 1990) 83 pp.
De Vereeniging voor Waardevast Geld kreeg in de jaren dertig bekendheid vanwege haar rol als voorstander van de devaluatie van de Nederlandse gulden. Bij de opheffing van de Vereeniging in 1943 kwam de
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financiele nalatenschap terecht bij de V ereniging voor Staathuishoudkunde . Deze erfenis is nu gebruikt om in kort bestek de geschiedenis van de
Vereeniging te laten schrijven en het resultaat mag gezien worden . Helaas
is dit boek niet in de boekhandel te koop.

A. Verhulst , Precis d'histoire ruraLe de La Belgique (Bruxelles: Editions de
l' Universite de Bruxelles, 1990) 224 pp . ISBN 2 8004 0992 4
Verhulst geeft in dit boek een beknopt overzicht van de geschiedenis van
de landbouw in Belgie van de zesde tot de negentiende eeuw. Uiteraard
dwingt de beperkte opzet de auteur tot het doen van keuzes. Hij koos voor
een aantal kenmerkende aspecten van de ontwikkeling als kleinschaligheid , regionale verschillen en landbouwtechniek. Het geheel wordt afgesloten met een beknopt en becommentarieerd bibliografisch overzicht.

M. van den Wijngaert, Nood breekt wet. Economische collaboratie of accomodatie
(Tiel: Lannoo, 1990) 172 p. ISBN 90 209 1863 X
D e Belgische nijverheid heeft tijdens de Duitse bezetting in ruime mate
industriele produkten aan Nazi-Duitsland geleverd. Spilfiguur in deze
was Alexandre Galopin, gouverneur van de Societe Generale, die de industrieIe politiek in de oorlogsjaren uitstippelde. Belangrijke vragen die
aan de orde komen zijn, in hoeverre Galopin gemachtigd was en gesteund
werd door de Belgische regering in ballingschap, wat de motieven waren
om fabrikaten aan Duitsland te leveren, waarom Galopin in 1944 vermoord werd en waarom de eerste naooriogse regering de economische collaboratie beperkte tot industrielen, die wapens en munitie aan de vijand
hadden geleverd. In zijn heldere en genuanceerde betoog maakt Van den
Wijngaert duidelijk dat de Belgische industrieIen een politiek van het
minste kwaad voorstonden en aan Duitsland leverden om groter kwaad,
dat wil zeggen, deportatie van arbeiders en voedseltekorten, te voorkomen. De Belgische regering in Londen kon slechts lijdzaam toezien en
moest schaamtevol , maar niet openlijk, erkennen dat Galopin in 1940 een
te ruime vertrouwensopdracht had meegekregen. De zogenoemde 'aanwezigheidspolitiek' van Galopin heeft er overigens voor gezorgd dat Belgie na de ooriog, in tegenstelling tot de buurlanden, er spoedig weer economisch bovenop was.
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Kroniek

Studiedagen bedrijfsgeschiedenis
Rotterdam 14 februari en Leeuwarden 1 maart 1991
Geinteresseerden in bedrijfsgesl>hiedenis hebben een intensieve maand
achter de rug: maar liefst twee studiedagen binnen vijftien dagen . Donderdag 14 februari waren leden van de Werkgroep bedrijfsgeschiedenis
van de Studievereniging voor sociaal-economische geschiedenis te gast in
de sky-lobby van assurantiemaatschappij ' Stad Rotterdam ' te Rotterdam.
Een andere verzekeringsmaatschappij, Aegon Leeuwarden ontving, op
instigatie van het Rijksarchief in Friesland en een ad-hoc werkgroep bedrijfsgeschiedenis uit de noordelijke provincies, 150 bezoekers op vrijdag
1 maart.
In be ide gevallen: een werkgroep bedrijfsgeschiedenis als organisator,
een verzekeringsmaatschappij als gastvrou w, van 10.00 tot 17.00 uur bedrijfsgeschiedenis als centraal thema, lezingen en zaaldiscussie als vorm
van kennisoverdracht en de bezoekers gingen met een gedenkboek naar
huis . In Rotterdam ontvingen zij het onlangs verschenen Van Dude naar
Nieuwe Hoofdpoort. De geschiedenis van het Assurantieconcern Stad Rotterdam anno

1720, 1720-1990 geschreven door P. van der Laar en H. Vleesenbeek .
Werken aan zekerheid door B. Gales was het kado van Aegon Leeuwarden.

Maar verschillen waren er zeker te onderkennen .
Voor Leeuwarden had men zich door middel van een documentatiemap kunnen voorbereiden. Voorts vertoonden de lezingen samenhang en
gebruikte de organisator de tijd efficienter: vijf sprekers kwamen aan het
woord tegenover slechts twee in Rotterdam . Er werd afgesloten met een
forumdiscussie geleid door de dagvoorzitter E.J. Fischer.
De eerste spreker J .L. van Zanden schetste in een uitstekend overzicht
van de economische geschiedenis van Friesland een algemeen historisch
kader voor de volgende lezingen. Met de opsomming van de voornaamste
takken van nijverheid tijdens de bloeitijd van de geindustrialiseerde periferie gaf hij een voorzet aan R. Wegener Sleeswijk, die 'inzoomde' op beleggingen van twee Friese ondernemers in Friese partenrederijen .
Mevrouw K. Sluijterman hield een bloemlezing uit recente literatuur
over het functioneren van familiebedrijven en 'wetmatigheden' in het
handelen van bloedverwante ondernemers. En passant werd onbedoeld de
'Wet van Sluijterman' gelanceerd: familiebedrijven nemen in tijden van
hoogconjunctuur een afwachtende houding aan bij het doen van investe55

ringen, terwijl zij in tijden van recessie geneigd zijn meer gelden in de onderneming te steken in tegenstelling tot niet door familiebetrekkingen gebonden ondernemers.
Ook H. Nicolai trachtte ondernemersgedragingen in het verleden te
verklaren, ja zelfs te voorspellen. Zijn matrix-model met typeringen van
ondernemersgedrag met als variabele het weI of niet hebben van kinderen
- dat hij gebruikt voor zijn empirisch onderzoek naar ondernemersgedrag
van de Friese familie Kingma - lijkt een gedurfde poging tot een interdisciplinaire benadering. Met zijn verhaal over de Friese voorlopers van
Aegon ging B. Gales voort op zijn weg een beeld te geven van verzekeringsgeschiedenis.
De grootste verdienste van de studiedag in Leeuwarden was dat interessante vragen voor bedrijfshistorisch onderzoek en definitiekwesties aan de
orde kwamen. Die vragen hadden ook in Rotterdam gesteld kunnen worden. De materie leende zich ervoor. De interessante lezingen van H.
Vleesenbeek en A. Veenendaal (respectievelijk over de verzekeringsmaatschappij 'Stad Rotterdam' en 'De Nederlandse deelnemingen in de Amerikaanse spoorlijntjes') hadden een aanknopingspunt kunnen zijn om te
discussieren over methoden van onderzoek en definieren van strategische
ondernemersbeslissingen. In hoeverre besluiten ondernemers rationeel?
In welke mate speelt goklust een rol bij het aangaan van deelnemingen?
In Rotterdam leidde de discussie echter niet tot probleemstellingen.
Dat bedrijfsgeschiedenis in Nederland zich momenteel in een grote belangstelling mag verheugen blijkt vooral uit de overweldigende interesse
voor de studiedag in Leeuwarden: 100 boventallige aanmelders moesten
worden teleurgesteld. Een troost voor hen is misschien dat het Rijksarchief in Friesland toezegde een bundel met integrale weergave van het
besprokene samen te stellen.
Wellicht zijn bedrijfshistorici binnenkort in staat ook voor de Nederlandse
situatie een synthese te bewerkstelligen en te komen tot generaliserende
uitspraken over ondernemersgedrag in het verleden.
H.J.M . Winkelman

Congres Europese bankgeschiedenis
Parijs 28 februari-1 maart 1991
Na een voorbereidingsperiode van twee jaar werd op 29 november 1990,
in Frankfurt (waar anders') de European Society for Banking History
(EAB) opgericht. Doel: bestudering van verschillen en overeenkomsten
tussen banken in Europa en samenwerking bij projecten van financieel-
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economische geschiedenis. De basis moet bestaan uit een grondig overzicht van bankarchieven in Europa. Daarnaast wil de nieuwe vereniging
zich inzetten voor het behoud van bankarchieven.
Stu wende kracht achter de vereniging is de Deutsche Bank, toch al geen
onbekende op dit gebied. Aanvankelijk was het de bedoeling dat naast
banken ook particulieren lid zouden kunnen worden van de club, maar
voorlopig wordt gemikt op een zo groot mogelijke deelname van banken.
In een later stadium, ongetwijfeld wanneer de financiele basis hecht genoeg is, zal geworven worden onder onderzoekers, archivarissen, geschiedschrijvers en andere belangstellenden.
Voorlopig moet de vereniging het doen met de zeer welkome deelname
van onder andere de Nationale Bank van Belgie, Caisse des Depots, Midland Bank, Banca Commerciale Italiana, Banco de Espana, den Dansken
Bank, Landsbanki Islands, Banque de Luxembourg, de Credit Suisse en
- voor ons land - de Nederlandsche Bank. Onlangs troffen zij en een
twintigtal andere banken elkaar in Parijs, waar op een tweedaags congres
de archivarissen kennismaakten.
Het is al eens eerder in dit blad gezegd: de waarde van deze congressen
kan betrekkelijk zijn als je alleen de ingeleverde papers bekijkt. Slechts
weinigen is het gegeven op basis van hun paper improviserend in te haken
op andere bijdragen. Zo'n gunstige uitzondering is Edwin Green van de
Midland Bank die - hoewel het met zijn bank slecht gaat - zich toch een
onaantastbare positie heeft weten te verwerven binnen de structuur van
de bank. Laten we er geen doekjes om winden: archivarissen zijn binnen
commerciele instellingen als banken en bedrijven nog te vaak de sluitpost.
Gelukkig is het tij aan het keren: wanneer managers inzien dat goede archieven geld kunnen besparen en kunnen bijdragen aan het image of de
bedrijfscultuur, dan kan het anders. Green is in Engeland een van de drijvende krachten geweest achter de uitgave van het archievenoverzicht van
Britse banken. Inmiddels is ook Duitsland gevolgd en bepaald verheugend
is het huidige inventarisatieproject in Nederland. Daarmee zouden we het
derde land in Europa zijn met een bankarchievengids. Nederland heeft op
het gebied van bankgeschiedenis en archievenonderzoek nog wel wat in
te halen als je kijkt naar landen als Engeland, Duitsland, Frankrijk en
Spanje. Deelname aan een congres als dit leert je ned,,:righeid enerzijds
en briljante ideeen anderzijds. Enjuist om die ideeen gestalte te geven kan
deze nieuwe Europese instelling heel nuttig zijn.
We - ik zit er voor Nederland bij - hebben besloten om ook onze aandacht te gaan richten op vroegere samenwerkingsverbanden tussen WestEuropa en de rest van het continent. De kost moet per slot van rekening
voor de baat uitgaan. De financiele reconstructie van Midden- en OostEuropa in het interbellum zal voor huidige bankmanagers nog wei enige
aanknopingspunten bieden. Op een moment als dit kan dan een ter plekke
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uitgereikte brochure van de Credit Suisse Historical precedents for economic
change in Central Europe and the USSR zeer goed werk doen.
De lijst van sprekers was afwisselend samengesteld: naast hoogdravende maar goedbedoelde voordrachten, was er ook ruimte voor een doortimmerd betoog van bijvoorbeeldJohn Orbell van Baring Brothers. Maar hij
verkeert dan ook in de gezegende omstandigheid dat hij een niet al te ongeordend archief aantrof en van lieverlee 'macht' kreeg binnen het bedrijf. Verzamelen van archiefbestanden, het ordenen en als laatste stap
het gebruik ervan: die drie stappen stonden in zijn lezing centraal. Archiveren begint eigenlijk al op de postkamer: als je daar ongeschikte mensen
neerzet, kan de archivaris het verder wel vergeten. Soms hangt het aanzien van het archief ook af van persoonlijke interesse van een topmanager
of directeur: zo iemand is Wilfried Guth van de Deutsche Bank, of Wilfried Janssens van de Belgische Kredietbank, of Evelyn de Rothschild van
Rotschild & Sons. Een ander voorbeeld is de Bank Indonesia in Jakarta:
bij de nieuwbouw daar is in eerste instantie gezorgd voor een perfecte archiefbewaarplaats, een erfenis van een der directeuren.
Jean-Marie Thievaud (Caisse des Depots) legde de nadruk op imagebuilding door de archivaris en marktstrategieen bij de verkoop van het
produkt 'archief; zonder meer boeiend en verhelderend. Christiane Logie van de Nationale Bank van Belgie wees erop, dat banken ook sociale
instellingen zijn: ze functioneren binnen de maatschappij, hebben er deel
aan, en worden ook door de maatschappij belnvloed. Teveel nog worden
banken beschreven als puur zakelijke, deane instellingen met een indrukwekkende reeks directeuren. Waarvan acte.
Naast meer bijeenkomsten voor de archivarissen zal er ook regelmatig
overleg zijn tussen de gebruikers van bankarchieven oftewel de geschiedschrijvers: in mei is er zo'n vergadering in Brussel waarbij historici van
banken, maar ook van universiteiten elkaar zUllen ontmoeten.
De plannen zijn er, de eerste resultaten ook. Voor het echter tot publikaties komt onder auspicien van de EAB, moeten eerst de archieven van
banken gelnventariseerd worden. Daarna kan er geschiedenis bedreven
worden. Belangstelling vanuit Nederland is er wel, al bleek dat helaas nog
niet echt op de Parijse bijeenkomst. Ik hoop dat een volgende keer de archivarissen van onze grootgeworden banken ook aanwezig zullen zijn.
Gelukkig zijn er nog genoeg bankarchieven in Nederland die nog steeds
onbeschreven zijn: we vinden ze in rijks- en gemeente-archieven en bij
banken zelf. De inventarisatie die thans gaande is, kan allicht bijdragen
tot meer wetenschappelijke interesse voor ban caire archieven.
N.A. van Horn
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Belgisch -N ederlands congres landbouwgeschiedenis
Brussel 8 en 9 maart 1991
Jules Hannes (Brussel) en Phil Kint (Amsterdam) organiseerden een colloquium over 'Landbouw 1780-1880. Produktie en produktiekosten ; inkomen en inkomensverdeling'. De gastinstelling was het VUB-Centrum
voor Hedendaagse Sociale Geschiedenis .
Hannes en P. Klep openden het colloquium met een status quaestionis
(historiografie, probleemstellingen), waarna Belgische en Nederlandse
bijdragen werden voorgesteld rond vijf thema 's. In 'prijsevolutie van
landbouwprodukten ' (W . Vanderpijpen en M . Knibbe ; commentaren
van respectievelijk P . Solar en D. Pilat) ging de aandacht naar de regionaIe verschillen in de prijsvorming en naar het (eeuwige!) probleem van de
prijsindices. Het tweede thema 'eigendomsverhoudingen' (E. Vanhaute
enJ. Moes; commentaren respectievelijk van P. van den Eeckhout en M .
Blauw) riep vragen op om trent de economische en vooral de sociale betekenis van de concentratietendens van het landeigendom. Ook werd ingegaan op problem en van de meetbaarheid van het grondbezit van kapitaalkrachtigen . 'Fysieke produktie , landbouwproduktiviteit en loonpeil ' (M .
Goossens, J. Blomme en J.L. van Zanden; commentaren respectievelijk
E. Thoen en P. Priester) zorgde voor passionante discussies over de bruikbaarheid van kwantitatieve bronnen, over de voor- en nadelen van een
macro-economische benadering en over de verklaringen van loonontwikkelingen. In 'grondprijzen, pacht en grondinkomen' (geen Belgen, Kint
met commentaar van R. Paping) werd de vraag naar niveau en evolutie
van de grondrente gesteld, wat meteen verdere vragen opriep in verband
met de waarde van het bronnenmateriaal. Het vijfde thema 'arbeid en arbeidsinkomen' (F. Scheelings, H. Gooren en H . Heeger, commentaar
van J. de Belder, maar geen Nederlander) kreeg een micro-economische
aanpak waarin aandacht voor de mentaliteit van de (keuter)boer, de loonkost, de verschillende beloningssystemen en emolumenten.
Kint (mogelijk geholpen door de sterke koffie) slaagde erin bij wijze van
'piece de resistance ' een uitermate geanimeerd debat rond 'kapitaalgoederen in de landbouw' op gang te brengen, waarbij zowat aile aspecten van
dit tweedaags colloquium te pas kwamen.
Voorzitter H. de Vries yond dit een zeer geslaagd coloquium, zonder
twijfel te danken aan de hoge kwaliteit van de papers, de bij wijlen snedige
commentatoren en de boeiende discussies. De acta zullen worden gepubliceerd.
Peter Scholliers
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Conferentie Maatschappijgeschiedenis

Amsterdam 24 mei 1991
Communicatiegeschiedenis is binnen verscheidene disciplines sterk in opkomst. Om de ontwikkelingen binnen het onderzoek en de varieteit aan
benaderingen voor het voetlicht te brengen, heeft de Stichting Maatschappijgeschiedenis besloten het twaalfde congres te wijden aan het thema Media en sociaal-culturele veranderingen. De conferentie zal plaatsvinden op
24 mei op het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam. Het programma is opgebouwd rond vier sessies: Cultuur en
communicatie v66r 1850; Communicatie als politiek instrument; Tekens
en consumptie en De moderne massamedia. Informatie bij de secretaris
van de Stichting, dr. A. Knotter, pia Gemeentearchief Amsterdam,
Amsteldijk 67, 1074 HZ Amsterdam.

Algemene ledenvergadering NEHA

Amsterdam 14 juni 1991
De algemene ledenvergadering van het NEHA zal dit jaar gehouden worden op vrijdag 14 juni 1991 in het gebouw van het NEHA/IISG aan de
Cruquiusweg 31 te Amsterdam. De leden ontvangen in de loop van de
maand mei een uitnodiging, agenda en concept-jaarverslag 1990.

Congres 'European analytical economic history/historical economics'

Kopenhagen 18-21 juli 1991
Van 18 tot 21 juli 1991 zal in Kopenhagen de inaugurele bijeenkomst
plaatsvinden van een nieuwe Europese vereniging van historische economie. Belangrijkste doel van deze vereniging is de bevordering van het gebruik van analytische methoden en economische theorie bij economischhistorisch onderzoek. De bedoeling is voorts om regelmatig (kleine) conferenties te beleggen, fondsen te verwerven voor Europese projecten en om
een nieuwsbrief te gaan uitgeven. Met betrekking tot de eerste bijeenkomst is inmiddels een 'call for papers' uitgegaan. Het scala van mogelijke onderwerpen is zeer breed gehouden: Europese monetaire geschiedenis, reconstructie van nation ale rekeningen, milieu-, grondstof- en energievraagstukken, economische demografie, historische macro-economlsche modellen, regulering en nationalisaties , etc.
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Voorlopige versies van papers kunnen opgestuurd worden naar:
K.G. Persson , Institute of Economics, Studiestraede 6, DK-1455 Kopenhagen. Fax: 09 45 33 12 0001
Contactpersoon in Nederland is R . Fremdling, Faculteit der Economische
Wetenschappen, Postbus 800, 9700 AV Groningen.

Studiedag 'Geschiedenis en 'milieu

27 september 1991
De studiedag van de Studievereniging voor Sociaal-Economische Geschiedenis staat dit jaar in het teken van milieufactoren en historisch onderzoek . Diverse historici, onder henJ. Bie!eman , H. van Zon enJ. van
den Noort, zullen die dag korte lezingen houden over de positie van
milieu-onderzoek vanuit diverse historische disciplines, zoals landbouwgeschiedenis, industrieIe- en techniekgeschiedenis, stadsgeschiedenis en
bedrijfsgeschiedenis . Ook zal er aandacht worden besteed aan de theoretische aspecten van milieuhistorisch onderzoek. De dag wordt gehouden op
vrijdag 27 september a.s. Leden van de Studievereniging ontvangen nag
nader bericht. V oor verdere inlichtingen kan men zich wenden tot de secretaris van de Studievereniging H.J. deJong, Van Moerkerkenlaan 21,
9721 TA Groningen, tel.: 050 - 633737.

Overzicht van lopend onderzoek 1990/91

Evenals in voorgaande jaren is ook nu weer een overzicht samengesteld
aan de hand van opgaven van de hoogleraren in de economische en sociale
geschiedenis. De lijst vormt een aanvulling van de eerder in 1989 en 1990
verschenen averzichten .
uitvoerder
begeleider
tite!
plaats

R.J. van de Bie
prof. dr. J.L. van Zanden
De Nederlandse economie 1913-1921
Vrije Universiteit Amsterdam

uitvoerder
bege!eider
tite!

H . Gooren
prof. dr. P.M.M. Klep
Ontwikke!ingen in de werkge!egenheid in Nederland
1795-1850
Katholieke Universiteit Nijmegen

plaats
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uitvoerder
bege!eider
tite!
plaats

E. Horlings
prof. dr. J. L van Zanden
De dienstensector 1800-1850
Vrije Universiteit Amsterdam

uitvoerder
bege!eider
titel
plaats

M. Jansen
prof. dr. J. L van Zanden
De Nederlandse industrie 1800-1850
Vrije Universiteit Amsterdam

uitvoerder
bege!eider
titel

M. Leide!meijer
prof. dr. ir. H.W. Lintsen
Suikerindustrie en suikertechnologie in N ederlands-Indie
1800-1914: kennisoverdracht, innovatie en diffusie
Technische Universiteit Eindhoven

plaats

Uitvoerder H.M. van der Linde
Bege!eider prof. dr. H. de Vries
Titel
Financien in een kleine Hollandse stad: Schoonhoven circa 1650-1795
Rijksuniversiteit Leiden
plaats
uitvoerder E. W. van Luijk
bege!eiders prof. dr. H. de Vries en prof. dr. H.P.M. Adriaansens
Het drug-beleid in Nederlands-Indie en Nederland
titel
1889-1989
Rijksuniversiteit Leiden
plaats
uitvoerder
bege!eiders
titel
plaats

M.S. Polak
prof. dr. L. Noordegraaf en prof. dr. M.M.G. Fase
Muntproduktie ten tijde van de Republiek
Universiteit van Amsterdam

uitvoerder G .P.M. Pot
begeleiders prof. dr. H. de Vries en dr. H .A. Diederiks
tite!
Armoede en armenzorg in de stad Leiden 1700-1854 (aanyang 1989)
plaats
Rijksuniversiteit Leiden
uitvoerder
bege!eider
tite!
plaats
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A. van Rie!
prof. dr. J.L van Zanden
N ederlandse prijsgeschiedenis 1800-1914
Vrije Universiteit Amsterdam
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Uitvoerder J. Voerman
Begeleider prof. dr. P. Kooij
Titel
U rbanisatie en migratie in de Groninger Veenkolonien
1880-1914
Plaats
Rijksuniversiteit Groningen
uitvoerder
begeleider
titel
plaats
uitvoerder
begeleider
titel
plaats
uitvoerder
begeleider
tite1

H. Veldman
prof. dr. ir. H.W. Lintsen
Bedrijfsmechanisatie bij de Philips Gloeilampenfabrieken
1945-1970
Technische Universiteit Eindhoven
L.D. Westera
prof. dr. L. Noordegraaf
Handel in geschut. Marktvorm en ondernemersgedrag ten
tijde van de Republiek
U niversiteit van Amsterdam

plaats

D. de Wit
prof. dr. H.H. Vleesenbeek
Comparatief onderzoek naar administratieve automatiseringsprocessen bij een aantal organisaties, w.o . Heidemij,
PTT en Aegon
Centrum voor Bedrijfsgeschiedenis Rotterdam

uitvoerder
bege1eider
titel
plaats

E. Wijnroks
prof. dr. P.M.M. Klep
De Nederlandse kooplieden handelend op Rusland
Katholieke Universiteit Nijmegen

Overzicht van promoties in 1990

H . van Drie1, Samenwerking in de haven en vervoer in het containertY·dperk (Erasmusuniversiteit Rotterdam; 17 oktober 1990; prof. dr. H.H. Vleesenbeek
en prof. dr. P. van Berkel)

J .W. Drukker,

Waarom de crisis hier langer duurde. Over de Nederlandse economische ontwikkeling in de jaren dertig (Rijksuniversiteit Groningen; 6 december
1990; prof. dr. S .K. Kuipers en prof. dr. H. Baudet)
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M. G.J. Duijvendak, Rooms, rijk oj regentesk. Elitevorming en machtsverhoudingen in oostelijk Noord-Brabant, circa 1810-1914 (Rijksuniversiteit Utrecht; 26

januari 1990; prof. dr. Th. van Tijn en prof. dr. A.J .A. Felling)
F. M. M. de Goey, Ruimte voor industrie. Rotterdam en de vestiging van industrie
in de haven 1945-1975 (Erasmusuniversiteit Rotterdam; 3 oktober 1990;
prof. dr. H.H. Vleesenbeek en prof. dr. W. Winkelmans)
W.H.P.M. van Hooff, In het rijk van de Nederlandse Vulcanus. De Nederlandse
machinenijverheid 1825-1914. Een historische bedrijjstakverkenning (Technische
Universiteit Eindhoven; 29 juni 1990; prof. dr. ir. H.W. Lintsen en prof.
dr. K.E . Veraghtert)
H.A.M. Klemann, Tussen Reich en Empire. De economische betrekkingen van
Nederland met zij'n belangrijkste handelspartners: Duitsland, Groot-Brittannie en
Belgie en de Nederlandse handelspolitiek, 1929-1936 (Vrije Universiteit Am-

sterdam; 27 juni 1990; prof. dr. R.T. Griffiths)
E. M. Kloek, Wie hij' zij', man oj wijJ. Vrouwengeschiedenis en de vroegmoderne
tUd: drie Leidse studies (Universiteit van Amsterdam; 15 juni 1990; prof. dr.

L. N oordegraaf en prof. dr.

J. C. H.

Blom)

] . L. Kool- Blokland, De zorg gewogen. Zeven eeuwen godshuizen in Middelburg

(Katholieke Universiteit Brabant; 29 november 1990; prof. dr. H.F.J.M.
van den Eerenbeemt)
M.H.D. van Leeuwen, Bij'stand in Amsterdam, ca. 1800-1850. Armenzorg als
beheersings- en overlevingsstrategie (Universiteit van Amsterdam; 3 oktober
1990; prof. dr. ].A. Faber en prof. dr. R. Wippler)
C. M. Lesger, Hoorn als stedelijk knooppunt tUdens de late middeleeuwen en vroegmoderne tij"d. Stedensystemen in historisch perspectief (Universiteit van Amsterdam; 3 oktober 1990; prof. dr. L. Noordegraaf)

L. Lucassen, En men noemde hen z igeuners . .. De geschiedenis van Kaldarasch,
Urasari, Lowara en Sinti in Nederland (1750-1944) (Rijksuniversiteit Leiden;
4 oktober 1990; prof. dr. D. van Arkel)
].W.P.P. van den Noort, Pion oj pionier. Rotterdam - gemeentelijke bedrijvigheid in de negentiende eeuw (Rijksuniversiteit Leiden; 12 september 1990;
prof. dr. H. de Vries)
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A.Th.W . van den Oord, Voor arbeid en brood. Arbeidersbeweging en collectieve
actie van werklozen in Nederland; een vergelijkende studie van de jaren dertig en tachtig (Katholieke Universiteit Brabant; 6 december 1990; prof. dr. ].].].
van Dijck en prof. dr. H.F.J.M. van den Eerenbeemt)
] . L. G. van Oudheusden, Brabantia nostra. Een geestelUke beweging voor fierheid
en 'schoner'leven, 1935-1951 (Katholieke Universiteit Brabant; 9 oktober
1990; prof. dr. H .F.J.M. van den Eerenbeemt en prof. dr. A.F. Manning)
J.G.M. Sanders, Waterland als woesty·n. Bet Kartuizerklooster te Geertruidenberg
1336-1595 (Rijksuniversiteit Leiden; 21 maart 1990; prof. dr. W.P.
Blockmans)
A.] . Schuurman, Materiele cultuur en levenssty! Een onderzoek naar de taal der
dingen op het Nederlandse platteland in de 1ge eeuw: de Zaanstreek, Oost-Groningen,
Oost-Brabant (Landbouwuniversiteit Wageningen; 11 januari 1990; prof.
dr. A.M. van der Woude)
A.A.] . Theelen, Lambert Poell (1872-1937) en de katholieke sociale beweging.
Sociaal-klerikaal spanningsveld in het Bossche diocees 1896-1915: analyse van een
mentaliteit (Katholieke Universiteit Brabant; 2 maart 1990; prof. dr.
H.F.].M. van den Eerenbeemt)
M.]. Waale, De Arkelse oortog, 1401-1412. Een politieke, krijgskundige en economische analyse (Rijksuniversiteit Leiden; 18 januari 1990; prof. dr. W.P.
Blockmans)
A. Waalewijn, Achter de bres. De Rijlswaterstaat in oorlogstijd (Rijksuniversiteit Leiden; 7 februari 1990; prof. dr. ].R. Bruijn)
A .J.M . Wagemakers, Buitenstaanders in actie. Socialisten en neutraal georganiseerden in confrontatie met de gesloten Tilburgse samenleving, 1888-1919 (Katholieke Universiteit Brabant; 14 september 1990; prof. dr. H.F.].M . van
den Eerenbeemt)

BARN: Bedrijfsarchievenregister van het NEHA
Binnenkort is een economisch historicus minder tijd kwijt bij het zoeken
naar archieven van Nederlandse bedrijven, die hij nodig heeft voor zijn
onderzoek. Het NEHA stelt per bedrijfstak een gids samen waarin vermeld staat hoeveel strekkende meters archief zich bevinden bij bedrijven
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zelf en van hun rechtsvoorgangers, om welk materiaal het handelt en welke periode bestreken wordt.
Ook de bedrijfsarchieven gedeponeerd bij het openbaar archiefwezen
worden in de zestien archiefgidsen tellende overzichtsserie beschreven.
Bovendien worden het bezoekadres en de contactpersoon voor het raadplegen genoemd.
Begin februari 1991 heeft het NEHA circa 2700 enquete-formulieren
verzonden naar bedrijven in de sectoren textiel-, metaal-, machine- en
transportmiddelenindustrie, de scheepsbouw alsmede het bankwezen.
Een soortgelijke exercitie wordt binnenkort herhaald voor de overige takken van nijverheid. Over twee jaar is dan een nagenoeg dekkend bronnenoverzicht van het bedrijfsleven voorhanden: het Bedrijfsarchievenregister
van het NEHA.
Kunt u gegevens verstrekken over archiefmateriaal dat nog bij bedrijven aanwezig is of het NEHA in contact brengen met beheerders van
deze bedrijfsarchieven dan wordt u verzocht het NEHA te bellen:
020-6685866.
Voor meer inlichtingen over het BARN-project kunt u eveneens genoemd telefoonnummer draaien. Een informatiepakket wordt u op verzoek toegezonden.
H.J.M . Winkelman
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Samengesteld door Co Seegers

ALGEMEEN

Congressen
a. Tenth International Economic
History Congress Leuven 1990
H. van der Wee en E. Aerts (red.), Debates and controversies in economic history.
A-sessions . Proceedings of the Tenth International Economic History Congress Leuven 1990 (Leuven : Leuven
UP, 1990) 247 p. [Studies in social and
economic history; 3]
B-sessions 1-16. Proceedings of the
Tenth International Economic History
Congress Leuven 1990 (Leuven: Leuyen UP , 1990) 17 delen in 4 banden
[Studies in economic and social history; 4-20]
E. Aerts en H. van der Wee (red .), Recent doctoral research in economic history. Dsessions. Proceedings of the Tenth International Economic History Congress
Leuven 1990 (Leuven: Leuven UP,
1990) 204 p. [Studies in social and economic history; 21]
H. Pohl (red.), The European discovery of
the world and its economic effects on preindustrial society, 1500-1800 (Stuttgart :
Steiner, 1990) X, 330 p. [Vierteljahrschrift fi.ir Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. Beiheft 8]
T. Csato (red.), Small- and medium-size

enterprises in the economy of the late-comers
since the industrial revolution. Studies prepared for the 4b session of the Tenth
International Economic History Congress Leuven 1991 (Budapest: Aula Kiado, 1990) 255 p . [Studia historia Eu-

rope a Medio-Orientalis; 3]
b. Overige congressen
E . van Cauwenberghe (red .), Precious
metals, coinage and the changes of monetary
structures in Latin-America, Europa and
Asia (Leuven: University Press, 1989)
222 p.

Festschriften
M. Lundahl en Th. Svensson (red.),
Agrarian society in history. Essays in honour
of Magnus Morner (London [etc.]: Routledge, 1990) X, 374 p .
Monografieen

J.L. Abu-Lughod, Before European hegemony. The world system AD 1250-1350
(Oxford [etc .]: Oxford UP, 1989)
XVI, 443 p.
D. Asso, Laftlature de coton dans le monde
en 1910. Une analys compare (1908-1913)
(Geneve: Centre d'Histoire Economique Internationale, 1989) 98 p.
P. Bairoch, La population des villes euTOpeennes: 800-1850. Banque de donnees et
analyse sommaire des risultats (Geneve:
Droz, 1988) XIX, 303 p. [Publication
Centre d'Histoire Economique Internationale de l'Universite de Geneve]
W.-R . Baumann, The merchants adventurers and the continental cloth-trade (15601620) (Berlin [etc .]: de Gruyter, 1990)
425 p. [European University Institute:
series B, History 2]
R.E. Cameron, A concise economic history
of the world. From paleolithic times to the
present (New York [etc.]: Oxford UP,
1989) XIV, 437 p .
M. Chick, Governments, industries and
markets. Aspects of government-industry re-
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lations in the UK, Japan, West Germany

tion industry (London [etc .]: Croom

and the USA since 1945 (Aldershot [etc.]:

Helm, 1987) 295 p .
J.D. Tracy, The n'se of merchant empire.
Long-distance trade in the early modern
world, 1350-1750 (Cambridge [etc.]:
Cambridge University Press, 1990 IX,
442 p. [Studies in comparative early
modern history]
M.G . de Vries, Balance oj payments adjustment, 1945 to 1986. The fMF experience (Washington DC : International
Monetary Fund, 1988) XI, 336 p .

Elgar, 1990) VIII, 229 p . [The new business history series]
K . Degryse, Bijdragen tot de intemationale
maritieme gschiedenis (Brussel : Wetenschappelijk Comite voor Maritieme
Geschiedenis, 1988) 200 p. [Collectanea maritima 4]
G. Faber, Trade policy and development.
The role of Europe in North-South trade
(The Hague: Universitaire Pers Rotterdam, 1990) VIII , 298 p .
L.R. Fischer (red.), Shipping and trade,
1750-1950. Essays in international maritime economic history (Pontefract: Lofthouse Publications, 1990) 325 p.
G . Frederico en A. Tena, On the accuracy of historical international foreign trade statistics (Florence: European University
Institute, 1989) 45 p . [Working papers.
EUI 89 373]
J . Goodman en K. Honeyman, Gainful
pursuit. The making of industrial Europe
1600-1914 (London [etc.]: Arnold,
1988) 262 p.
L.L. Johnson en E . Tandeter (red.),
Essays on the price history of eighteenthcentury Latin America (Albuquerque:
University of New Mexico Press, 1990)
419 p .
J.J. Kaplan en G . Schleiminger, The
European Payments Union . Financial diplomacy in the 1950s (Oxford: Clarendon
Press , 1989) XX, 396 p .
H . Pohl , Aufbruch der Weltwirtschaft. Geschichte der Weltwirtschaft von der Mille des
19. Jahrhundert bis zum Ersten Weltkrieg
(Stuttgart : Steiner, 1989) XVI, 401 p.
[Wissenschaftliche Paperback. Sozialund Wirtschaftsgeschichte 24]
R .M. Robbins , A public transport century.
U fTP 1885-1985 (Brussel : International Union of Public Transport , 1985)
80 p.
H. Seymour, The multinational construc-
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BELGIE
Bibliografieen, bronnenuitgaven
M. Le Bruyn, Koninklijke Academie voor
Wetenschappen, lelleren en schone kunsten
van Belgic. VijJtig jaar wetenschappelijke publikaties 1938-1988 (Brussel : Paleis der

Academie, 1988) 139 p .
K . Degryse, Pieter Seghers. Een koopmansleven in troebele tijden (Antwerpen
[etc.] : Hadewijch, 1990) 149 p . [Hadewijch EGO-reeks]
R. Demoulin, Cent cahiers (Leuven
[etc.]: Nauwelaerts , 1987 103 p. [Cahiers. Centre Interuniversitaire d'histoire contemporaine; 101]
Monografiecn

I. Cassier, Croissance, crise et regulation en
economie ouverte. La Belgique entre les deux
guerres (Bruxelles: De Boeck Universite,

1989) 272 p. [Ouvertures economiques . Serie jalons]
J. Delbeke, Geld en bankkrediet in Belgie
1877-1983 (Brussel : AWLSK, 1988)
274 p. [Verhandelingen. KNAW Belgie, klasse der Letteren jrg. 50]
J. G . C . V enner , B eeldenstorm in Hasselt
156 7. Achtergronden en analyses van een rebellie tegen de prins-bisschop van Luik
(Leeuwarden [etc.]: Eisma, 1989)
XXVIII, 288 p. [Werken. Bestendige
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Deputatie van Limburg 25]
E. Witte, Tussen restauratie en vemleuwing. Aspecten van de Belgische naoorlogse
politiek (1944-1950) (Brussel: VUB
Press, 1989) 353 p.

DUITSLAND, OOSTENRIJK EN
ZWITSERLAND

BibliograJieen, (statistische) bronnenuitgaven
40 Jahre Deutsche Mark. Monetare Statistiken 1948-1987 (Frankfurt am Main:
Knapp , 1988) 383 p. [Deutsche Bundesbank]
W. Fischer en Ph. Fehrenbach, Statistik
der Bergbauproduktion Deutschlands 18501914 (St. Katharinen: Scripta Mercaturae , 1989) XXXVII , 494 p. [Quellen
und Forschungen zur historischen Statistik von Deutschland 8]
H. Kaelble , Soziale Mobilitat in Berlin
1825-1957. Tabellen zur Mobilitat, zu
Heiratskreisen und zur Sozialstruktur (St.
Katharinen : Schripta Mercaturae,
1990) XVI , 204 p. [Quellen und Forschungen zur historischen Statistik von
Deutschland 10]
P. Koch, Festschriften. InJormationsquellen
der VersicherungswirtschaJt. Eine Bibliographie (Karlsruhe: Verlag Versicherungswirtschaft, 1986) XI, 141 p .
J. Schneider en O . Schwarzer, Statistik
der Geld- und Wechselkurse in Deutschland
(1815-1913) (Katharinen: Scripta Mercaturae, 1990) 688 p. [Quellen und
Forschungen zur historischen Statistik
von Deutschland 11]
T . Schuler en A. Flugel , Das niirdliche
Niedersachsen (St. Katharinen : Scripta
Mercaturae, 1990) 535 p. [Quell en und
Forschungen zur historischen Statistik
von Deutschland 13]
].M. Schwager, Bemerkungen auJ einer
Reise durch Westphalen, bis und iiber den
Rhein (Bielefeld: Verlag fUr Regional-

geschichte, 1987) XVI, 413 p . [Quellen zur Regionalgeschichte 1]

MonograJieen
M . Blamer, Die Entwicklung des Agrarkredits in de preussischen Provinz WestJalen im
19. Jahrhundert (Frankfurt am Main:
Knapp, 1990) XLIV, 449 p. [Schriftenreihe des Institut fur bankhistorische
Forschung 16]
J. Brockstedt, Gewerbliche Entwicklung in
Schleswig-Holstein (Neumunster: Wachholtz, 1989) 368 p. [Studien zur
Wirtschaftsund
Sozialgeschichte
Schleswig-Holteins 17]
K .A. Donaubauer, Privatbankiers und
Bankenkonzentration in Deutschland von der
Mitte des 19. Jahrhunderts bis 1932
(Frankfurt am Main: Knapp, 1988) 229
p. [Schriftenreihe des Instituts fUr
bankhistorische Forschung 9]
O. Esscher, Die WirtschaJts- und Finanzkrise in Bremen 1931 und der Fall Schriiderbank (Frankfurt am Main : Knapp,
1988) 305 p . [Schriftenreihe des Instituts fUr bankhistorische Forschung 11]
K. Fuchs, Ein Konzem aus Sachsen. Das
Kaujhaus Schocken als Spiegelbild deutscher
WirtschaJt und Politik 1901 bis 1953
(Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt,
1990) 344 p . [Veraffentlichung Leo
Baeck Institut]
R . Giebitz, KreditgarantiegemeinschaJten .
Entstehung, Entwicklung und aktueUe Fragen (Frankfurt Am Main: Knapp, 1988)
188 p. [Schriftenreihe des Instituts fur
bankhistorische Forschung 8]
M. Kruk, Bankiers in ihrer Zeit. Die Manner vom B. Simons & Co (Frankfurt am
Main: Knapp, 1989) 210 p . [Schriftenreihe des Instituts fur bankhistorische
Forschung 13]
H. Pohl (red.), Bedeutung der KommunikationJiir WirtschaJt und GesellschaJt. Rejerate der 12. Arbeitstagung (Stuttgart: Stei-
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ner, 1989) 485 p . [Vierteljahrschrift fUr
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 6]
Ch . von Roehl, Grosse Depression und

FRANKRIJK
Bibliograjieen, (statistische) bronnenuitgaven

Stagflation. Eine kritische Analyse der deut schen
Wirtschajtspolitk 1927/33 und

J. Boissire, L 'intendance d 'Orleans a la jin

1970/86 (Giittingen: Vandenhoeck &
Ruprecht, 1988) 276 p. [Abhandlungen
zu den wirtschaftslichen Staatswissenschaften 32]
O . Schmidt, Bankwesen und Bankpolitik in
den Hansestiidten urn die Mille des 19. Jahrhundert (Frankfurt am Main: Knapp,
1988) 171 p. [Schriftenreihe des Instituts fUr bankhistorische Forschung 10]

'pour l'instruction du due de Bourgogne' (Paris: Editions du CTHS, 1989) 436 p.
[Notices , inventaires et documents. Comite des Travaux historiques et scientifiques 34]
J . -M. Deveau, Le commerce rochelais jace a

F. Somary , The raven oj Zurich (London
[etc.]: Hurst and Company [etc .]'
1986) XII, 310 p .
D. Stiefel, Finanzdiplomatie und Weltwirtschajskrise. Die Krise der Credit-Anstalt jur
Handel und Gewerbe 1931 (Frankfurt am
Main: Knapp, 1989) 240 p. [Schriftenreihe des Instituts fur bankhistorische
Forschung 12]
R. G. Stokes, Divide and prosper. The heirs
oj IG Farben under allied authority, 191-51951 (Berkeley, CA. [etc.]: University
of California Press , 1988) XIV, 290 p.
R .H. Tilly , Vom zollverein zum IndUJlriestaat. Die Wirtschajtlich-soziale Entwicklung Deutschlands 1831- bis 1911(Munchen : Deutscher Taschenbuch
Verlag, 1990) 237 p. [Deutsche Geschichte der neuesten Zeit vom 19 .
Jahrhundert bis zur Gegenwart]
E. Verg, Meilensteine. 125 Jahre Bayer,
1863-1988 (Leverkusen: Bayer, 1988)
624 p.
H. Vogt, Die Beueler Jutespinnerei und ihre
Arbeiter 1868-1961 (Bonn: Bouvier,
1990) 232 p. [Veriiffentlichungen.
Stadtarchiv Bonn 46]
S. Widmer, Ernst Giihner (1900-1971)
(Meilen: Verein fur wirtschaftshistorische Studien, 1990) 89 p. [Schweizer
Pioniere der Wirtschaft und Technik
49]

70

du XVIIe siecie. Edition critique du memo ire

la revolution. Correspondance de JeanBaptiste Nairac (La Rochelle: Rumeur

des Ages , 1989) 253 p.
J .-L. Van Belle , Vie d'une carriere sous le
R egime Fran~ais ou Le livre de comptes de
j. B. Capitte, maitre perrier a Feluy (17961815) (Braine-Ie Chateau: Editions de
la Taille d'Aulme, 1987) 331 p. [Memoire du Cercle de recherches histori-

ques et folkloriques 8]
Monograjieen

R. Baehrel , Une croissance. La BasseProvence rurale (Paris: Editions de I'Ecole
des Hautes Etudes en Sciences Sociales,
1988) IV, 842 p. [Demographie et societes 6]
J. Baumier, La galaxie Paribas (Paris:
Plin, 1988) 273 p .
J.-P. Bertaud en D. Reichel, L 'armeet la
guerre (Paris: Editions de L'Ecole des
Hautes Etudes en Sciences Sociales,
1989) 79 p. [Atlas de la Revolution
franc;aise 3]
H. Bonin , CFAO. Cent ans de competition
(Paris: Economica, 1987) 560 p.
E. Chadeau, L 'economie du risque. Les entrepreneurs 1850-1980 (Paris: Orban,
1988) 327 p.
E. Chadeau, L 'economie nationale aux
XIXe et XXe siecie (Paris : Presses de
l'ecole normale suprieure, 1989) 257 p.
[Annuaire statistique de I' economie
fran c;aise aux XIXe et XXe siecle 1]
G. Gayot, La Revolutionjran9aise et le de-
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veloppement du capitalisme. Actes du coUoque
de LiUe 19-21 novembre 1987 (Villeneuve
d' Ascq: Universite Charles de GaulleLille III, 1989) 439 p. [Colloque international 'La Revolution franr;:aise et Ie
developpement']
J. -Y. Grenier, Siries economiques franfaises (XVIe-XVIlIe siicle) (Paris: Editions
de I'Ecoie des Hautes Etudes, 1989) 658
p . [Recherches d ' histoire et des sciences
sociales 16]
M . Hamon, Du soleil Ii la terre. Une histoire de Saint-Gobain ([S.!']: d. Jean-Claude
Latts, 1988) 211 p.
Innovation . technologique et civilisation
(XIXe-XXe siicle) (Paris: Centre Nationale de la Recherche Scientifique,
1989)
D. Nordman en M.-V. Ozouf-Marignier, Le territoire [Vol.] 1: Realites et representations (Paris: Editions de l'Ecole
des Hautes Etudes, 1989) 106 p. [Atlas
de la Revolution franr;:aise 4]
J .-P . Poitous, Le cerveau de l 'usine: histoire
des bureaux d'etudes Renault de l'origine
1980 (Aix-en-Provence: Universite de
Provence, 1988) 316 p.
Recherches sur l'economie de la France midiivale (Paris: Editions du CTHS, 1989)
277 p. [Comite des Travaux historiques
et scientifiques]
L. Tissot, Une entreprise vaudoise de petite
mecanique, 1920-1945. Entreprise familiale, diversification industrielle et innovation
technologique (Cousset: Del Val, 1987)
470 p.

GROOT BRITTANNIE

Bronnenuitgaven, bibliografieen, catalogi
G. Shaw en A. Tipper, British directories.
A bibliography and guide to directories published in England and Wales (1850-1950)
and Scotland (1773-1950) (London [etc .]:
Leicester University Press, 1989) 440 p .

J .G. Smith, Archives of the British chemical
industry 1750-1914 (Stanford in the Vale: British Society for the History of
Science, 1988] 273 p. [Monographs.
British Society for the History of Science 6]
P. Waite, Bibliography of the history of British metal mining (Exeter : University of
Exeter [etc.], 1988) XI, 177 p.

Monografieen, bundels
R. Chernow, The house of Morgan
(London [etc.]: Simon & Schuster,
1990) XVII, 812 p.
M. Collins, Money and banking in the UK.
A history (London [etc.]: Croom Helm,
1988) 640 p.
T.A.B. Corley, A history of the Burmah
Oil Company. Volume 2: 1924-66 (London: Heinemann, 1988) XII, 416 p.
L.P. Cottrell en D.E . Moggridge
(red.), Money and power. Essays in honour
of L. S. Pressnell (Basingstoke [etc.] :
Macmillan, 1988) XVII, 306 p.
T.R. Gourvish, Nordfolk beers from English barley. A history of Steward and Patterson, 1763-1963 (Norwich: Norwich
Centre of East Anglian Studies, 1987)
206 p.
R.P.T. Davenport-Hines en G. Jones
(red.), British business in Asia since 1860
(Cambridge [etc .]: Cambridge UP,
1989) XVI, 301 p.
F.G. Dawson , The first Latin American
debt crisis. The City of London and the 192225 loan bubbles (New Haven [etc.]: Yale
University Press 1990) XII, 281 p.
B. Fine, The coal question. Political economy and industrial change from the nineteenth
century (London [etc.]: Routledge,
1990) XIV, 226 p .
Ch. Forte, Forte. The autobiography of
Charles Forte (London: Sidgwick &Jackson, 1986) X, 235 p.
M.R. Fox, Dye-makers of Great Britain
1856-1976. A history of chemist companies,
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products and changes (Blackley: Imperial

S. A. Marglin en j . B. Schors, The golden

Chemical Industries, 1987) 296 p.
N. Goddard, Harvests of change. The Roy-

age of capitalism. Reinterpreting the postwar

al Agricultural Society of England 1838-

XII, 324 p. [Studies in development
economics WIDER]
Ch.W. Munn, Clydesdale Bank. The first
one hundred andfifty years (Londen [etc.]:
Collins, 1988) 353 p.
G. Tweedale, At the sign oftheplough. 275

1988 (London: Quiller Press, 1988)
359 p.
J . R. Harris, The British iron industry
1700-1850 (Houndsmills: Macmillan
Education, 1988) 90 p. [Studies in economic and social history]
Ch. Harvey, Business history. Concepts
and measurement (London [etc.]: Cass,
1989) 144p.
j.J. van Helten en Y. Cassis, Capitalism

experience (Oxford: Clarendon, 1990)

years of Allen and Hanburys and the British
pharmaceutical
industry
1715 -1990

(London: Murray, 1990) 264 p.
van der Vlies, De Noordierse economie.

J.

Perspectieven en knelpunten inzake economi-

in a mature economy. Financial institutions,

sche onlwikkelingen (Rotterdam: Erasmus

capital exports and British industry, 1870-

Universiteit, 1990) onregelmatig gepagineerd
S.V. Ward, Thegeography of interwar Bri-

1939 (Aldershot [etc.]: Elgar, 1990) XI,
226 [The new business history series]
R.L. Hills, Papermaking in Britain, 14881988. A short history (London [etc.]:
Atholone Press 1988) IX, 249 p.
D. Hobson, The pride of Lucifer. Morgan
Grenfell 1838-1988 (London: Hamish
Hamilton, 1990) XI, 482 p.
Ph. Jobert en M. Moss, The birth and
death of companies. An historical perspective

(Carnforth [etc.]: Parthenon Publishing Group, 1990) VIII, 242 p.
E. Jones, The memoirs of Edwin Waterhouse. A founder of Price Waterhouse (London:
Batsford, 1988) 248 p.
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