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Ret verzekeringswezen in Belgie 
1819-1914, een inleiding 

door J. Hannes 

Helaas is aan het ontstaan en de ontwikkeling van het verzekeringswezen 

in Belgie tot nog toe weinig aandacht besteed. Er kan immers niet getwij

feld worden aan het grote belang van deze economische sector; reeds in 

de negentiende eeuw was het een bedrijvigheid waarmee grote bedragen 
gemoeid waren. Belangrijker is echter dat de verzekeringen toen het eco
nomisch initiatief hebben gestimuleerd . Door de risico 's voor onderne
mers te beperken hebben ze de uitbreiding van handel en nijverheid bege

leid en aangemoedigd. In Belgie zijn ze op een aantal gebieden van de be
drijfsorganisatie innoverend opgetreden en vormden ze een werkelijk vita
le schakel in de ontwikkeling van het kapitalisme. 

In deze korte bijdrage zal de aandacht minder gaan naar de nog onvol

ledig bekende historie van de sector dan naar enkele interessante aspecten 

ervan en naar de problemen van het onderzoek. Al dadelijk moet op een 

beperking gewezen worden: er zal slechts gesproken worden over de ver

zekeringen die als NV hebben gewerkt. Over de andere organisatievor
men (van particuliere assuradeurs via onderlinge maatschappijen tot coo
peratieven) is voorlopig al te weinig informatie bekend en werd onvol
doende onderzoek verricht om een min of meer gefundeerde uitspraak te 
kunnen doen over hun rentabiliteit of over het marktaandeel dat ze kon-, 
den bestrijken . Om praktische redenen (de bronnen) worden twee perio-

des onderscheiden: 1819-1873 en 1874-1914. De subperiode 1819-1830 
zal uitvoeriger aan bod komen omdat het de tijd was van de pioniers in 
het yak. 

De erfenis van Willem I 

Het is bekend dat koning Willem I de economische ontwikkeling in de 

zuidelijke landsdelen krachtdadig heeft ondersteund en voor zijn inzet niet 
werd beloond. Het is inderdaad pas na 1830 dat het Zuiden een spectacu-

. Iaire industrieIe groei heeft gekend. Toch zijn de talrijke door Willem I 

gesteunde initiatieven de onmisbare aanzet geweest van die latere bloei en 

dat is vooral duidelijk op het gebied van het verzekeringswezen. Om met

een een grote sprong in de tijd te maken : in 1935 bleek 66% van de door 
de verzekeringen uitgekeerde dividenden te zijn uitbetaald door slechts 
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negen maatschappijen (7 % van het totaal) en het viel op dat deze aile op

gericht waren in de eerste helft van de negentiende eeuw. Zes ervan waren 

gesticht onder het bewind van Willem I. Terloops kan worden opgemerkt 
dat 80 % van het in 1935 uitgekeerde dividend van de oude instellingen 

voortkwam uit de opbrengst van hun portefeuille en dat slechts 20 % in 

de eigenlijke verzekeringsbranche gerealiseerd was . De oudste maatschap

pijen waren dus de meest welvarende en de meest levenskrachtige. 

Het verhaal van het moderne verzekeringswezen in Belgie begint in 
Antwerpen . De vrije vaart langs de Schelde bracht in de Franse Tijd nog 
geen heropbloei van de havenactiviteiten . In 1812 waren er door de Fran

se overheid weliswaar twee verzekeringsmakelaars aangesteld maar die 

hadden weinig om handen en de enkele particuliere verzekeraars konden 

de weinige zaken nog aan. Pas vanaf 1815 hernam de zeehandel fors en 
buitenlandse verzekeringen palmden de markt in. In 1818 was de herle
ving van de handel zover gevorderd dat een aantal reders, kooplieden en 

assuradeurs het nodig vonden zelf innoverend op te treden. Ze vroegen 

Willem I de statu ten goed te keuren van een NV. Precies op hetzelfde 

tijdstip deed een tweede groep ondernemende handelaars een gelijklui

dend voorstel en Willem gaf ook aan dat project zijn zegen. Die medewer

king steunde op de verwachting dat de premies voortaan in het land zou
den blijven en dat de maatschappijen zouden beleggen in overheidsobliga

ties. Daarenboven werd de achterstand van het Zuiden op het gebied van 

verzekeringen algemeen betreurd. De twee concurrerende groepen heb

ben zich dadelijk verzoend en het kwam tot een fusie van de twee vennoot

schappen nog v66r ze hun werk waren begonnen. Zo ontstond in april 

1819 de NV Compagnie d'assurance maritime et d'incendie d'Anvers, 

bekend als Securitas . 

Deze wat anekdotische toelichting over de beginfase van het verzeke

ringswezen verduidelijkt reeds een aantal kenmerken van de sector. Han

delaars en reders hebben zelf het initiatief genomen voor een nieuwe in

stelling en daarmee bereikten ze een dubbel doel: eventuele schadegeval

len zouden ze als client vergoed krijgen en als aandeelhouder konden ze 

hopen op een dividenduitkering. Gesteund door een degelijke verzekering 

hebben ze ongetwijfeld meer risico ' s aangedurfd. Van de brandverzeke

ring is al heel spoedig een soortgelijke stimulans uitgegaan. Het kwam al 

voor in 1821 dat een bankier , voordat hij een fabrikant een lening 

toestond , verzekering eiste van de gebouwen en de inboedel die als waar

borg werden aangebracht. Een veiligheidsnetwerk werd langzaam opge

bouwd . 

Zodra de idee van een eigen verzekering ingang had gevonden werd ge
kozen voor een moderne en aangepaste vorm van kapitaalsassociatie, de 
NV, en er werd onmiddellijk gewerkt op grote schaal. Securitas werd 

gesticht met een kapitaal van 3 miljoen gulden of 6,3 miljoen goudfrank. 

86 NEHA-BULLETIN 5 (1991) NR. 2 



Daarvan moest 20% worden gestort bij de aankoop van de aandelen. De 
waarborg die een zo groot kapitaal bood heeft het vertrouwen in de verze
keringsprodukten zeker vergroot. Het zijn de verzekeringen geweest die 

het aandelenwezen bekendheid hebben gegeven. De oprichting van een 

NV was sinds 1807 (Code de commerce) toegelaten, mits er aan een aan

tal voorwaarden werd voldaan. Securitas was de eerste NV die werkelijk 

heeft gewerkt. De maatschappij bestaat ook vandaag nog. Tussen 1819 en 
1830 werden er in de Zuidelijke provincies 30 NV's opgericht, waarvan 
er vijftien in de verzekeringen werkzaam waren. Antwerpen telde in 1830 

tien verzekeringsmaatschappijen, meest zeeverzekeringen. In datjaar was 

er daadwerkelijk zo'n 4 tot 4,5 miljoen gulden in de sector geinvesteerd. 

Deze enkele cijfers wijzen er op dat de startfase van de moderne econo

mie, die in Belgie na 1830 te situeren valt, werd voorafgegaan door een 

voorbereidende fase waarin vooral het verzekeringswezen de toon zette. 

Een aspect dat zeker meer aandacht verdient is de rol van Willem I. Hij 

heeft niet alleen de bekende Societe Generale gesticht en mede gefinan

cierd, hij kocht ook aandelen in de meeste verzekeringsmaatschappijen. 

Hij schreef in voor fl . 584.000 aandelen en betaalde werkelijk fl. 86.000, 
wat van hem de grootste individuele belegger in de sector maakte. 

De verzekeringsmaatschappijen hebben elkaar ongetwijfeld als concur

renten beschouwd. Desondanks zijn al erg vlug vormen van samenwer

king ontstaan. In 1821 kregen verzekeraars het gedaan dat de buitenland

se maatschappijen hun operaties in het land moesten stopzetten. Daar

door kwam er ruimte voor meer eigen instellingen. In 1824 maakten de 

vier dan bestaande maatschappijen afspraken over de polisvoorwaarden, 
moderniseerden ze samen de 'police d' Anvers' die nog dateerde uit de 

zestiende eeuw, en gingen ze samenwerken op het gebied van de herverze

kering. Die kartelvorming is bijvoorbeeld bijzonder rendabel gebleken bij 

het afdwingen van hoge premies van de Nederlandsche Handel

Maatschappij, die ongeveer een kwart van haar polissen aan de Antwerp
se verzekeraars toewees. De strategie van deze ondernemers was minder 

gericht op het uitschakelen van de onderlinge concurrentie (dan hadden 
ze de oprichting moe ten verhinderen van nieuwe maatschappijen, wat ze 

juist niet deden) dan op het aantrekkelijk maken van de Antwerpse verze

keringsmarkt door optimale dienstverlening. Samen konden ze grote ka

pitalen degelijk verzekeren mits een redelijke premie en ze konden dat 

vooral snel doen omdat niet tel kens gewacht moest worden op het ant

woord van buitenlandse mede- of herverzekeraars . 

Er was in Antwerpen een bijzonder dynamische groep mensen actief in 

de sector en de meest creatieve personen waren buitenlanders. A. Dele

haye , stichter en generaalagent van Securitas en animator van de groep, 

was van Franse origine. Zijn broer Constant richtte een eigen verzeke
ringsmaatschappij op. Zijn neef, Auguste Morel, was de meest kleurrijke 

87 



figuur, auteur over het verzekeringswezen, dagbladuitgever, makelaar, 
leider van grote verzekeringsinstellingen en vooral stichter van het Bureau 

Veritas. In 1828 nam hij het initiatieftot de oprichting van een comman

ditaire vennootschap, het Bureau de renseignements pour les assurances 

maritimes . Wekelijks verspreidde hij informatie over de premietarieven 

en de bijzondere voorwaarden waarop de polissen werden afgesloten in de 

andere Europese havens en over de kwaliteiten en gebreken van de zee

schepen die daar aanlegden. In 1829 veranderde hij de naam van zijn ven

nootschap in Bureau Veritas en met de steun van de Nederlandsche 

Handel-Maatschappij en vooral die van Willem Ikon hij zijn informatie

netwerk verfijnen en het beroemde Registre Veritas publiceren , waarin 
meer en betere inlichtingen waren te vinden dan in het Lloyds register of 

shipping. Het Bureau Veritas, zelf geen verzekeringsmaatschappij, nam 

verzekeringen aan in commissie voor buitenlandse maatschappijen die 

voordelige voorwaarden boden. In 1830 begon de internationaal denken
de A . Morel met zijn Bureau Veritas in Parijs te werken en stichtte hij 
in Antwerpen het Bureau central des assurances maritimes, waarmee hij 

de verzekering op commissie met groot succes voortzette, ten nadele van 

zijn Antwerpse collega's. Enige tijd later zal het Bureau central een essen

tiele rol spelen in het verzekeringsimperium dat A. Morel in Antwerpen 

voor korte tijd wist op te bouwen. 
Waren de verzekeringsmaatschappijen in die tijd rendabele bedrijven? 

Verhalen over spectaculaire winsten deden de ronde en die werden soms 

ook behaald. Tegenover fraaie resultaten stonden echter ook minder druk 

besproken verliezen, die vooral in de zeeverzekering hard konden aanko

men. De grotendeels bewaard gebleven winst- en verliesrekeningen van 

Securitas maken duidelijk dat de maritieme afdeling in de jaren 1819-1831 

(de statu ten waren goedgekeurd voor een periode van twaalf jaar) geen 

hoge opbrengsten meebracht. Ondanks de vrijgevigheid van de Neder

landsche Handel-Maatschappij werd jaarlijks gemiddeld iets minder dan 

3,5% behaald op het gestorte ofingebrachte kapitaal, waarop de aandeel

houders gewaarborgd 4% ontvingen. De technische resultaten van de zee

v~rzekering volstonden dus niet om die vergoeding te betalen. Er zijn echt 
geen redenen om te veronderstellen dat Securitas het minder goed deed 
dan de concurrenten. Vanaf 1824 stond deze maatschappij in voor de risi

codekking van gemiddeld meer dan fl. 3 miljoen per semester en schom

melde de premiedruk tussen 2,5 en 3 %. De wisselvalligheden van het lot 

liet de schadelast echter fluctueren tussen 8 en 130 % van de premies. Het 

nut van een verzekering blijkt nog het best uit de betaalde schade; gemid
deld kregen de verzekerden 30% van hun inleg terug. 

De brandverzekering was op termijn een veiliger bedrijfstak. In dezelf

de periode bracht die gemiddeld 6,5 % op, ondanks de toen nog beperkte 

portefeuille die pas in 1830 de fl . 80 miljoen bereikte en die wellicht nog 
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weinig evenwichtig was samengesteld . Er kan immers worden vermoed 

dat eigenaars van grote en risicovolle gebouwen en handelswaren het 

vroegst het nut hebben ingezien van een verzekeringscontract. De techni

sche resultaten brachten Securitas, na aftrek van aBe kosten, jaarlijks ge

middeld 9 % op van het gelnvesteerde aandelenkapitaal. Met de financiele 

resultaten werden de winstcijfers nog gevoelig verbeterd. Door de aan
deelhouders was ongeveer fl. 600.000 ingebracht. Daarbij moeten de re
serves worden geteld en het premie incasso. Vanaf 1824 zocht Securitas 
permanent minstens fl. 1.25 miljoen te plaatsen en dat was soms een 
moeilijke opdracht. Gelijkwaardige informatie over andere insteBingen 

zijn niet dadelijk beschikbaar, maar een erg ruwe schatting laat vermoe
den dat de assuranties vanaf 1828 zo'n fl. 8 miljoen moesten beleggen. 

Dat was in die tijd een reusachtig kapitaal en het is niet echt duidelijk 
wie op dat geld beroep deed. Van verzekeringen werd verwacht dat ze als 
institutionele beleggers zouden optreden. Het lijdt geen twijfel dat ze 

vooral publieke effecten aankochten, doch de zeldzame keren dat ons een 

blik gegund wordt op de samenstelling van de portefeuiBe, blijkt dat de 

nationale waardepapieren slechts een gering percentage van het geheel 

uitmaakten. Aan het helpen financieren van de nation ale schuld werd wei
nig aandacht en nog minder geld besteed, ondanks de voorschriften van 
de grootste aandeelhouder, Willem I. Waarom toch werd er zo gretig be
legd in buitenlandse staatsobligaties, vooral dan nog van ' dubieuze' Zuid

amerikaanse landen? Woog het beloofde rendement op tegen de reeJe risi

co's die werden genomen? Een beleggingspolitiek, gekenmerkt door een 

onveilige spreiding van de aankopen, laat vermoeden dat in eigen land ai
leen de overheid veel geld opslorpte en dat van de particuliere sector 
weinig vraag uitging. Met aBe mogelijke middelen poogde WiBem I de 
ontwikkeling van de nijverheid te bevorderen. Ais daarop niet of relatief 

weinig werd ingegaan kan er echt niet gewezen worden op een gebrek aan 

financieJe middelen, want er waren miljoenen guldens aan het ronddwa

len, op zoek naar investeringsprojecten. Het nog ontbreken van financiele 
tussenpersonen kan een verklaring inhouden voor de onevenwichtige 
toe stand en natuurlijk ook de toch wel korte periode die Willem I gegund 
werd om initiatieven op te wekken. Een en ander verdient wei verder on

derzoek. 

Aan de uitbreiding van het handelskrediet hebben de verzekeringen wei 

meegewerkt. Precies de klanten van de zeeverzekeringen hadden regelma
tig wissels te disconteren ofbehoefte aan leningen op waarborg van goede
ren of fondsen. Het nog gebrekkig georganiseerde bankwezen kon daarop 

onvoldoende ingaan en de verzekeringen hebben dan die voor de handel 

zo voorname taak vervuld . Reeds in 1821 was bekend dat de twee dan be

staande verzekeringsmaatschappijen in Antwerpen bankverrichtingen de
den . Het werd hen verweten dat ze zich als bankiers gedroegen. Toen 
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reeds! Door de handel te steunen hebben ze wellicht ook de nijverheid be
vorderd. Het is nog onduidelijk in welke mate ze particulieren krediet 
hebben verschaft; in de rekeningen vinden we enkel het algemene resul

taat van de bewegingen van het kapitaal en het eindcijfer bewijst dat de 

beleggingen (Placement des fonds of Escompte) lucratief waren . De finan

cieIe resultaten van Securitas waren goed voor gemiddeld 5,7% van het 

gestorte kapitaal en ze maakten 36 % uit van de totale winst. De zeeverze
kering bracht slechts 23 % aan van de winst. De zesmaandelijkse winst

en verliesrekeningen van Securitas laten de berekening toe van enkele fi
nancieIe ratio 's , maar het heeft weinig zin deze te bespreken omdat voor

lopig geen vergelijkingen mogelijk zijn met de resultaten van andere in

stellingen. 

Organisatievorm en bronnen 

Het is wellicht nuttig hier het verhaal te onderbreken en aandacht te 

besteden aan het statuut van de NV en aan de historische bronnen die er 

verband mee houden . De NV kreeg als associatievorm opnieuw bestaans

recht met de Code de commerce. Er werden wel enkele voorwaarden 

gesteld; de statu ten moesten aan de overheid ter goedkeuring worden 
voorgelegd en dan werd onderzocht ofhet voorstel nuttig was voor de han

del, of het geen schade zou berokkenen aan de bestaande instellingen, of 

de initiatiefnemers vertrouwen verdienden en dergelijke . Willem I vroeg 

steeds advies aan de Kamers van koophandel. Goedgekeurde statu ten 

werden in het Staatsblad gepubliceerd en de overheid wenste de jaarreke

ningen te ontvangen . Onderzoek in de Nederlandse Rijksarchieven heeft 

tot dusver minder resultaten opgeleverd dan verwacht. Vooral de jaarre

keningen ontbreken. In de archieven van de nog bestaande maatschappij

en konden al wel enkele onvolledige reeksen worden geraadpleegd en zelfs 

enige briefwisseling, waarmee de strategie van de ondernemers toch 

enigszins kan gevolgd worden. Verder onderzoek zal het wellicht mogelijk 

maken de geschiedenis van het verzekeringswezen in de Hollandse perio

de aan te vullen. Na 1830 wordt het onderzoek moeilijker. De geschetste 

reglementering, die uitvoeriger was dan hier werd beschreven , is in Belgie 
blijven bestaan tot 1873. De directie van handel en nijverheid, een afde
ling van het Ministerie van buitenlandse zaken, was belast met het admi

nistratief onderzoek van alles wat met de handelsvennootschappen te ma

ken had. De meestal uitvoerige dossiers die toen werden samengesteld, 

worden bewaard in het archief van het Ministerie van buitenlandse zaken 

(A. M . B. Z. ). V olledig is de collectie ech ter niet, tenzij vanaf 1841 , en weer 

zijn het de jaarrekeningen die al te dikwijls ontbreken. Alles wat de stich
ting van NV's aangaat of wijzigingen aan de statu ten betreft, is snel weer 

te vinden. Er werden in de negentiende eeuw zelfs uitstekende repertoria 
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gepubliceerd. Over de werking zelf van de instellingen worden we slecht 
ingelicht en het is niet duidelijk hoe de leemten kunnen worden aange
vuld. De zeldzame bedrijfsarchieven die voor het onderzoek werden open

gesteld leveren geen voor de sector representatieve informatie op. De sec

tor werd trouwens voortdurend complexer en vooral meer internationaal, 

zodat het onmogelijk is de bedrijfsresultaten in verband te brengen met 

de binnenlandse economische ontwikkeling. 

De breuk van 1830 

We trachten de algemene ontwikkelingslijnen verder te volgen. Met het 

jaar 1830 is de pionierstijd van het verzekeringswezen weliswaar niet ge
heel voorbij, maar de grote ontwikkelingslijnen lagen wel vast. De toon
aangevende maatschappijen waren stevig ingeburgerd en ze zullen de 
meeste rampen overleven . De gebeurtenissen van het jaar 1830 hebben 

vooral de zeeverzekering ernstig getroffen en die tak heeft zich nooit echt 

kunnen herstellen van de ontvangen klappen. De reeds genoemde A . Mo

rel heeft vanaf 1834 de problemen van de sector nog vergroot door de 

oprichting van drie zeer grote zeeverzekeringsmaatschappijen en zijn Bu
reau central als centrum van het internationale netwerk. Zijn instellingen 

werkten tegen uiterst voordelige voorwaarden, maar toen ze na weinige 

jaren faalden was de Antwerpse markt in diskrediet geraakt. Later, in de 

pren 1850-1870, is een ander bekend figuur, Andre Langrand
Dumonceau, even geniaal en avontuurlijk als Morel, aan het werk ge
weest, onder meer op het gebied van de levensverzekeringen. De instor

ting van zijn internationaal imperium heeft grote beroering verwekt, ook 

in Nederland. Langrand kreeg er in 1858 (Koninklijk Besluit van 17 juli) 

toelating een NV voor levensverzekeringen op te richten, de Vennoot

schap Nederland. De Nederlandse directeuren stonden echter heel wan

trouwig tegenover het speculatieve en eigenmachtige optreden van de 

stichter en zijn Belgische medewerkers en ze hebben hun invloed wijselijk 

beperkt. 

Kommer en kwel overheersten in de zeeverzekering tot na 1840, toen 

de havenactiviteit sterk begon toe te nemen. In dat jaar verenigden de 

Antwerpse zeeverzekeraars zich in de Reunion d'assureurs . De bedoeling 
was dat de leden elkaar zouden inlichten over premies, risico's, gevallen 

van fraude en wat dies meer zij. Het vaststellen van averij en de betaling 

van vergoedingen werd door de Reunion geregeld voor de leden. In 1863 

waren er in Antwerpen vijf verenigingen voor zeeverzekeringen werk

zaam . Het is het toch wei belangrijk te kunnen vaststellen, dat de maat

schappijen bereid waren een deel van hun autonomie af te staan aan een 

overkoepelende instelling. De nog weinig onderzochte kartelvorming is 

wellicht te verklaren door de sterker wordende concurrentie van buiten-
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landse agentschappen; in 1848 waren er in Antwerpen zeven bedrijvig, in 

1873 reeds 49. 

De brandverzekering deed het intussen vrij behoorlijk. Het aantal te 
verzekeren risico's nam snel toe, maar ook in die tak was de concurrentie 

bitter. Het prijzenkartel van 1824 werd in 1833 verbroken door de op

komst van rivaliserende maatschappijen en de premies stortten in . Na 

1830 konden daarenboven de buitenlandse verzekeraars niet meer van de 

markt geweerd worden. Als gevolg van dat alles zouden de premies tussen 

1830 en 1845 met meer dan 50% zijn gedaald. De verzekeraars hebben 

herhaalde pogingen ondernomen om eenvormige tarieven en polisvoor

waarden op te leggen, maar pas in 1863 werd een overeenkomst bereikt 

tussen elf grote verzekeraars en werd het Comite des assureurs Belges op

gericht. Welke invloed ervan is uitgegaan op de prijzen of op de rentabili

teit is niet bekend. De kartelvorming is duidelijk een interessant fenomeen 
en de vraag moet gesteld worden of die vormen van samenwerking ook 
in andere economische sectoren te vinden waren. Er is daarover weinig 
informatie te vinden; discretie was gewenst. De brandverzekeraars voel

den zich daarenboven een tijdlang bedreigd door plannen van de regering 

om de sector te nationaliseren en een staatsmonopolie te creeren . Ten 

voordele van het staatsmonopolie werden ideeen over nationale solidari

teit naar voren gebracht maar de echte bedoeling was een nieuwe vorm 
van belastingen in te voeren, om de rampzalige staatsfinancien te on

dersteunen. Dat idee werd in 1841 gelanceerd door de liberale politicus 

De Brouckere, die vooral sociale motieven aanhaalde. De snel aangroei

ende staatsschuld en de zeer ernstige economische crisis van de jaren 

1845-1848 brachten het project in de fiscale sfeer. In 1849 werd de idee 
verlaten , tot zinken gebracht door de liberale minister van financien 
Frere-Orban . Diezelfde minister verwierp de verzekering onder staats
beheer, maar nam in 1859 wel het initiatief om het sparen onder staatstoe

zicht te bevorderen: in 1865 werd de Algemene spaar- en lijfrentekas op

gericht. Dat de nationalisatie van de verzekeringen niet is doorgegaan lag 

minder aan ideologische bezwaren tegen staatsinterventionisme dan aan 
de te lage opbrengsten die de overheid er zou uithalen. De parlementaire 

commissie, die zich over het probleem boog, heeft talloze cijfers verza

meld over de verzekeringen en berekeningen laten maken, maar het eind

resultaat leek niet aantrekkelijk voor de staat . Voor het historisch onder

zoek is het een buitenkans dat aile verzamelde documenten (ook betreffen
de het buitenland), cijfers en besprekingen werden gepubliceerd. De 
historicus kan daarmee vaststellen dat het voor goedgeplaatste tijdgenoten 
al moeilijk, zoniet onmogelijk was ernstige informatie te verzamelen. 

Tussen 1833 en 1873 werden 33 nieuwe maatschappijen opgericht, 

waarvan er 21 verdwenen v66r of in 1873. Van de 48 stichtingen sedert 

1819 haalden er 26 hetjaar 1873 en slechts dertien bestonden nog in 1914. 
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Soms nam de 'sterfte' in de sector epidemische vormen aan: de twaalf 
stichtingen van de jaren 1833-1845 verdwenen snel weer van de markt. 

Gebrek aan overheidstoezicht tot 1841 had de oprichting van al te zwakke 

maatschappijen mogelijk gemaakt. Deze enkele cijfers vertellen weinig 

over de gang van zaken in de sector. De grote moeilijkheid is dat voor het 
onderzoek interne documenten veelal ontbreken om de rentabiliteit te be
rekenen of om de strategie van de verzekeraars te volgen. Over de markt 
als geheel zijn al te weinig cijfers bekend en over het aandeel daarin van 

de buitenlandse verzekeraars nog minder. De overheid verzamelde geen 

statistische informatie daarover, tenzij er toevallig een discussie over nati

onalisatie oplaaide. 

Lacunes na 1873 

Na 1873 verdwijnt de documentatie vrijwel geheel. Bij wet van 11 juli 

1873 werd de wetgeving op de NV's fundamenteel gewijzigd; de toelating 
door de regering verviel en dus ook het voorafgaande onderzoek. Het 
volstond de statuten, die wel aan enkele voorschriften moesten voldoen, 
te publiceren in een bijlage van het Staatsblad en de stichting was een feit. 

Ook de jaarrekeningen moesten in die bijlage, het Recueil special des actes 

worden opgenomen. Nalatigheden konden echter niet bestraft worden en 
het gevolg was dat slechts weinig NV's de gevraagde stukken publiceer

den. Wat het onderzoek verder bemoeilijkt is dat boekhoudkundige regels 

niet werden opgelegd en in geen geval werden gevolgd. De creativiteit die 

beheerders van vennootschappen aan de dag hebben gelegd bij het ver
fraaien of versluieren van de bedrijfsresultaten, grenst aan het wonder
baarlijke. In 1893 ontstond een particulier initiatief, het Recueil Financier, 

een mooi ogend repertorium waarin rekeningen en balansen werden afge
drukt. Het is een nuttig werkinstrument maar de cijfers die er werden in 

opgenomen zijn zelden betrouwbaar en het is vrijwel onmogelijk om een 
zinvolle en homo gene reeks cijfers samen te stellen . 

In de beschouwde periode ontstond nog een ander probleem dat het on

derzoek bemoeilijkt. Naast commanditaire vennootschappen kwamen en 

verdwenen tientallen cooperatieve vennootschappen en meer dan 1300 
Societes mutualistes, meestal als veeverzekeringen. Als de overheid dan 
al eens cijfers publiceerde over de verzekerde kapitalen of de belaste 

winsten, is het niet uit te maken welke maatschappijen bij dat onderzoek 

werden betrokken. Wat uit de statistieken wel duidelijk blijkt is dat bui
tenlandse verzekeraars vrijwel de gehele maritieme sector en de levensver
zekeringen in handen hadden. Die vaststelling brengt ons tot de veron
derstelling dat de zakencijfers van de Belgische ondernemingen ook voor 

een onbekend deel in het buitenland werden gerealiseerd . 

In de periode 1874-1914 werden er in Belgie 8674 NV's opgericht waar-
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van er in 1914 nog 4904 bestonden. Het aantal stichtingen is werkelijk in

drukwekkend vanaf 1895. De verzekeringen deden het in die massa kalm
aan met 230 stichtingen. In 1914 waren er in het land nog 133 verzeke
ringsmaatschappijen in leven. Een analyse van het rendement (winst + 
verlies gedeeld door ingezet kapitaal) van deze verzekeringen wordt be

moeilijkt door het beperkt aantal gepubliceerde rekeningen en de reeds 

gesignaleerde duisternis waarin deze gehuld werden . De tendens is zwak 
stijgend tussen 1874 en 1890 maar de winst was teleurstellend , gemiddeld 
1,5 % per jaar. Het decennium 1890-1900 was heel wat gunstiger met een 
gemiddelde van 4% . Het winstniveau steeg al vanaf 1895 en bereikte in 

dejaren 1900 tot 1914 eenjaargemiddelde van 5,6 %. De verwante bank

sector deed het met 7,7 % per jaar toch nog beter. 

De oude verzekeringsmaatschappijen, gesticht v66r 1830 , blijken het in 

die periode nog het best te doen. Wat bij deze instellingen opvalt is dat 
de uitbetaalde dividenden nooit hoog kunnen genoemd worden en ook 
nooit erg schommelen, maar dat de intrinsieke waarde van de aandelen 
gestadig groeide. Deze verstandige politiek had hen sterk gemaakt en liet 

hen toe te overleven . 

Besluit 

Dit overzicht is zeer onvolledig; een aantal aspecten zoals de juridische 

context of de familierelaties tussen de verzekeraars, kwamen zelfs hele

maal niet aan bod . Er is al weI meer bekend over de sector dan wat hier 

vermeld kon worden . De leemten in de kennis zijn echter nog groot en 

talrijk. Herhaaldelijk werd gewezen op de gebrekkige informatie maar het 
moet worden toegegeven dat een systematische studie van de verzekerin

gen tot dusver is uitgebleven, zodat wellicht nog lang niet aile bronnen ge

kend zijn. 

Literatuur 

Voetnoten werden vermeden . Data en cijfers werden in navolgende publi
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archieven. 
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1819-1969 (Antwerpen, 1969). 
Over de Antwerpse verzekeringssector publiceerden J. Hannes en J. Lau
reyssens 'De verzekeringsmaatschappijen en hun beheerders te Antwer-
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3 delen. 

Wie snel enige algemene inlichtingen over een NV wil opsporen, kan te
recht in: L. Frere: Etude historique des Sociites Anonymes Belges (Brussel, s.a.) 
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N aar aanleiding van ... 

door Maarten Duijvendak 

H. Righart , red., De trage revolutie. Over de wording van industriele samen

levingen (Boom: MeppellHeerien 1991) 651 p. ISBN 90 6009 945 1 

Handboeken samenstellen is een moedige maar ondankbare onderne
mingo Snel zijn er gebruikers te vinden die over het ene of het andere wat 
hebben te klagen. Maar waar het in wezen om gaat is wat het boek te bie
den heeft in thematiek, diepgang en helderheid in vergelijking met soort
gelijke boeken . Daarbij is het van belang voor welk type onderwijs het 

boek is bedoeld en op wat voor manier en naast welk ander materiaal zo ' n 

boek in het onderwijs wordt gebruikt. Ik wil een vergelijking maken tus

sen het onlangs verschenen boek van Hans Righart, De trage revolutie en 

twee in Groningen gebruikte Nederlandstalige boeken . Het boek van T.J. 

Kastelein, Groei naar een industriele samenleving (3e herziene druk: Groningen 

1984), in gebruik door de eerstejaars economie studenten en H.A. Diede

riks, D.J. Noordam e .a., Van agrarische samenleving naar verzorgingsstaat 

(Groningen 1987). Dit laatste is in gebruik bij eerste jaars geschiedenisstu
denten . 

De trage revolutie is in verschillende opzichten een bijzonder boek. Als 
handboek, ontstaan aan de Open Universiteit, is het de resultante van de 

sam en werking van zeven auteurs die de vraag wilden beantwoorden naar 

de omstandigheden waaronder 'de meest ingrijpende revolutie die de 

menselijke beschaving tot nog toe heeft gekend', de overgang van een 

agrarisch-feodale samenleving naar de hedendaagse maatschappij, heeft 

plaats gehad . Daartoe wordt systematisch het ontwikkelingspad van een 
aantal gei"ndustrialiseerde landen over meerdere eeuwen besproken en 
vergeleken. Globaal eindpunt is 1914. 

Het boek valt uiteen in twee delen. In het eerste deel , achttien van de 

21 hoofdstukken, wordt de hoofdvraag behandeld ten aanzien van Enge
land , Frankrijk, Duitsland, Rusland enJapan. Engeland en Frankrijk ko
men gezamenlijk in vier hoofdstukken van dik 100 pagina 's aan de orde, 

evenveel als overige landen - in telkens vier hoofdstukken - apart kregen . 

Deze worden besloten met korte conclusies die cumuleren in afzonderlijk 

geplaatste paragrafen waarin gevolgtrekkingen per land worden gegeven. 

In hoofdstuk 18 is een vergelijking opgenomen van de factoren die in-
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dustrialisatie in de genoemde vijf landen hebben bevorderd of afgeremd. 
Dan voIgt het tweede deel, dat handelt over de gevolgen van de industria

lisatie in Duitsland en Engeland. Deze twee staan model voor de verschei

denheid in gevolgen van de industrialisatie. Het moge duide!ijk zijn, het 

boek heeft een tamelijk complexe en niet gehee! evenwichtige structuur 

gekregen. 
V66r in het boek wordt positie genomen tegen een monocausale en een

zijdig technische verklaring voor de 'industrieIe revolutie'. In de plaats 

daarvan worden verklaringen in 'de complexiteit van nationaal histori

sche ontwikkelingen' gezocht en wisselend aangeduid als 'invalshoeken', 

'parameters', 'factoren' of 'componenten'. Deze vormen de politiek

institutione!e, de sociaal-economische en de mentaal-culture!e 'voorwaar
den' voor industrialisatie en hiermee wordt, aldus de inleiding, de grond

soort beschreven waarop de techniek als zaadje tot ontkieming kwam en 
waaruit de industrieIe samenleving zich ontwikke!de. Deze drie groepen 

verklarende factoren worden in hoofdstuk twee gespecificeerd en keren bij 

de verschillende naties in afzonderlijke hoofdstukken terug. Hoofdstuk 18 

is niet vanuit het perspectief van de landen opgezet, maar vat de ontwik

keling samen vanuit het perspectief van de drie 'voorwaardengroepen'. 

Bij de behande!ing van deze voorwaarden worden verschillende ideeen 

bijeengebracht. Onder de institutioneel-politieke voorwaarden treffen we 

de taken voor een staat die B. Supple in zijn bijdrage aan de Fontana econo
mic history omschreef en het gedachtengoed van Barrington Moore over co

alities als basis voor een flexibele staat. Aan het boek lijkt hiermee de im
pliciete opvatting over industrialisatie ten grondslag te liggen dat het gaat 
om een convergerend proces, waarbij de precaire relatie tussen samenle

ving en staat de doorslag gaf: 'spontaan en autonoom' in de Britse, 'tra

gisch en mislukt' in de Russische en 'onge!ooflijk en wonderbaarlijk' in 

de J apanse situatie. 

De hoofdstukken over staatsvorming zijn he!der geschreven en bieden 

vee! feite!ijke en genuanceerde informatie. Nadruk krijgen daarin e!emen

ten als de opbouw van het ambtenarenapparaat, het leger en de organisa

tie van de belastingheffing, terwijl in de hoofdstukken over Rusland enJa

pan meer informatie over institutionee!-juridische onderwerpen en sociale 

structuur wordt geboden . De meeste auteurs presenteren de staat niet als 
een autonoom fenomeen, maar als een dee! van de maatschappij waarin 

een specifieke verstrengeling van be!angen van sociale groepen zich mani

festeert. 

Bij de sociaal-economische factoren staan vier zaken centraal; a. effec

tieve vraag, b. know-how en kapitaal, c. arbeidsaanbod en d. grondstof

fen en infrastructuur. In de bespreking klinken echo's van de klassieke ar

gumenten van A. Gerschenkron, D. Landes en W.W. Rostow. In duide

lijke taal wordt de re!atie tussen landbouw en industrialisatie in Engeland 
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en Frankrijk beschreven en op dezelfde klare wijze worden de vijf ontwik

kelingspaden tegen elkaar afgezet. De vraagtekens die in de laatste tien, 

vijftienjaar onder andere door P.K. O'Brien en N.F. Crafts op dit terrein 

zijn geplaatst worden echter niet vermeld. Betrekkelijk weinig aandacht 
krijgen de rol van het bankwezen, de kapitaalvorming, energievoorzie

ning, het transport en de arbeidsproduktiviteit bij de bespreking van de 

verschillen, terwijl een cijfermatige vergelijking tussen de landen zeer ter

loops geschiedt. 
De derde groep voorwaarden wordt gezocht in de mentaal-culturele 

sfeer. In hoofdstuk twee worden uiteenlopende zaken als burgerlijk

kapitalistische mentaliteit, egalitair-meritocratisch denken, bezitsindivi

dualisme, tijd is geld, arbeidsethos, systematiserend denken en de her

komst van de industriele bourgeoisie in trefwoorden aangekondigd. Hoe

wel bij de behandeling van de verschillende landen de grootste diversiteit 
bestaat tussen deze hoofdstukken, kunnen de auteurs in enige mate op 
Max Weber leunen . Godsdienst, onderwijs, nationalisme, relatie stad
platteland en de reflectie op de eigen ontwikkeling keren bij elk land terug. 

Op deze wijze worden in het hoofdstuk over Duitsland, bijvoorbeeld de 

opvattingen van List, Muller en die van Weber zelf fraai tegen de achter

grond van de brede sociale ontwikkeling besproken. 
Industrialisatie is uiteraard het centrale onderwerp in het boek, maar 

helaas ontbreken verwijzingen naar andere, gerelateerde maatschappelij

ke veranderingsprocessen, zoals de demografische transitie en de groei 

van de dienstensector. Als gevolg hiervan blijven weI genoemde zaken, in 

deze voorbeelden respectievelijk het individualisme als element van de 

'burgerlijk-kapitalistische mentaliteit' en de groei van het 'sterke en flexi
bele' overheidsapparaat in de lucht zweven . Hiermee ontbreekt het zicht 
op de bredere maatschappelijke transformatie en wordt slechts een aspect 
van 'de overgang naar het moderne industrieIe samenlevingstype' bespro

ken. De auteurs beeindigen hun relaas allen omstreeks 1914/17, dus voor 

de komst van de verzorgingsstaat en de volle ontplooiing van de industrie

Ie samenleving. 

De auteurs vatten aan het eind van elk hoofdstuk cumulatief de zaken 

samen, trekken conclusies en vragen zich af of deze verder gegeneraliseerd 

kunnen worden. Het boek als totaal doet dat echter niet. Het centraal ge

plaatste hoofdstuk 18 schiet in dit opzicht tekort. De politiek-institutionele 

en de sociaal-economische voorwaarden worden elk afgesloten met een 

balans , maar de mentaal-culturele factoren en het tweede deel over de ge
volgen van industrialisatie lieten zich zichtbaar minder goed samenvat
ten . Een eindoordeel wordt niet gegeven. Hiermee doen de auteurs zich

zelf en het boek tekort. De impliciet gemaakte balans tussen de drie groe

pen voorwaarden blijft een tentamenvraag en verdere reflectie over deze 

voorwaarden en het vraagstuk van convergentie of divergentie van ont-
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wikkelingspaden blijft uit. Dit lijkt het gevolg van de keuze om de lezer 
niet te vermoeien met de conceptuele problemen waarmee de auteurs heb

ben geworsteld en dit is te betreuren. Nu blijft het boek vooral een, soms 

verrassend goed samengevat , overzicht, met een niet volledig consistente 

strekking. Bijvoorbeeld, de auteurs constateren dat er meerdere paden 
naar de industrieIe samenleving leidden, maar toch blijft die ene 'sponta
ne en autonome' overgang maatgevend? 

Het wat oudere boek van T.J. Kastelein, Groei naar een industriele samenle

ving delft het onderspit tegenover het comparatieve perspectief van Rig

hart cum suis . De laatsten bieden meer feitelijke informatie en inzicht in 

de samenhangen van de sociaal-economische transformatie . Maar Kaste

lein is wei breder in zijn keuze van korte thema's (ruimere tijdspanne, de
mografie, transport , produktiviteit, verzorgingsstaat), gebruikt meer eco

nomische theorie en bevat allerhande teksten en citaten . Bovendien is het 
opmerkelijk compact en heeft het een volwassen index vergeleken met het 
niet systematische register van De trage revolutie. 

H.A. Diederiks, D.J. Noordam, G.C . Quispel, P .H.H. Vries, Van 

agrarische samenleving naar verzorgingsstaat is in thematiek wat breder opgezet 

dan het handboek van Righart. Het besteedt specifieke hoofdstukken aan 
demografie, agrarische groei, industrieIe ontwikkeling, sociale verhoudin
gen en stratificatie, mentaliteiten en aan de verzorgingsstaat in de twin

tigste eeuw. Het is tevens comparatief, beperkt zich daarbij tot West

Europa en integreert de besproken landen binnen de thematische hoofd

stukken . In een centraal geplaatst hoofdstuk tracht Diederiks de factoren 

van verandering modelmatig samen te vatten. Inhoudelijk staat dit hoofd
stuk opmerkelijk dicht bij Righarts hoofdstuk 18. Daar waar Diederiks 
aandacht aan de gebruikte begrippen en de twintigste eeuw besteedt, 

wijdt Righart meer bladzijden aan de politieke en de mentaal-culturele 

aspecten. Voordeel van Diederiks cum suis is een wat evenwichtiger op

bouw en de compactheid. Maar mogelijk is de meer verhalende en feitelij

ke trant van Righart cum suis voor veel studenten juist helderder dan Die
deriks' meer op diepgang gerichte aanpak, terwijl de laatste zelfs in het 
geheel geen register heeft. 

Uiteindelijk is het belangrijkste verschil met de twee andere boeken de 

door Righart gekozen opzet. De trage revolutie concentreert zich op de 

voorwaarden voor industrialisatie in vijf landen en stelt hiermee in hand
boekvorm een bijna klassiek economisch-historisch probleem centraal. 
Vervolgens is voor een zeer brede uitwerking gekozen, zodat het boek niet 
specifiek een sociaal-economisch handboek, maar met evenveel recht een 

moderne politieke geschiedenis genoemd kan geworden. 

Righart cum suis hebben zich fundamentele vragen gesteld. Zij raken 

daarbij onderwerpen uit actuele discussies, zonder deze expliciet in hun 
overzicht te gebruiken. Wat mij betreft is het jammer dat reflectie op de 
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gehanteerde concepten en verwijzingen naar recente vraagstellingen uit
blijft, maar zoiets is tegelijk wei begrijpelijk in een boek dat zijn onderwer
pen uit zulke verschillende disciplines betrekt. En het is juist dit weidse 

perspectief op het behandelde thema dat De Irage revolulie tot een bijzonder 

handboek maakt. 
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Boekbesprekingen 

J. Mokyr, The lever oj riches. Technological creativi~y and economic progress (Ox

ford University Press: Oxford 1990) 350 p. ISBN 0 19 506113 6 

Hier is weer een boek dat alles overhoop haalt. Een boek in het genre van 

The European miracle, How the West grew rich en How it all began. Het gaat 

over rijkdom en technisch vernuft. De huidige kloof tussen rijke en arme 

landen, aldus Mokyr, is voor een groot dee! terug te voeren op historisch 
gegroeide verschillen in technische creativiteit. De kernvraag waar hij zich 

mee bezighoudt is even veelomvattend als eenvoudig: hoe komt het dat 

sommige samenlevingen beter in staat zijn om technische vernieuwingen 

tot stand te brengen dan andere? Wat zijn de maatschappe!ijke voorwaar

den voor technische creativiteit? 

De aanpak is niet minder royaal. The lever oj riches begint met een over

zicht van de hoofdlijnen van de technische ontwikke!ing van het Westen 

vanaf de oude Grieken tot de Eerste Wereldoorlog, althans van die veran
deringen die duidelijk invloed op de levensstandaard hebben gehad. Na 
deze beschrijving van large processes voigt een flink analytisch stuk, waarin 

Mokyr aile moge!ijke verklaringen voor verschillen in technische creativi

teit bespreekt en daarna enke!e ervan toepast in een drietal huge compari

sons, name!ijk tussen de samenleving in de Oudheid en die in West

Europa in de Middeleeuwen, tussen West-Europa en China, en tussen 

Groot-Brittannie en het Continent v66r en tijdens de Industriele Revolu

tie . In het korte, laatste dee! tracht hij een big structure in de dynamiek van 

technische ontwikkeling aan te brengen met behulp van evolutiemodellen 

ontleend aan de biologie. 

De motor van het geheel is een visie op technische ontwikkeling die het 

best kan worden getypeerd als een kruising tussen Exodus 16 en Job 1. 

Technische vooruitgang, vindt Mokyr , is een sprekend bewijs tegen de 

veelgehoorde stelling dat er niet zoiets zou bestaan als eenjree lunch. Men

sen kunnen het we! dege!ijk beter krijgen zonder dat ze er evenredig meer 
inspanning voor moeten leveren. Maar dat betekent nog niet dat het man

na altijd uit de heme! zal blijven vallen. Continuiteit is niet verzekerd. De 

regel is eerder dat geen enke!e samenleving lang de toon aangeeft in tech

nische vernieuwing. Aile leiders zakken na verloop van tijd weer terug. 

Deze ervaringswet, die Mokyr naar zijn ontdekker 'Cardwell's Law' heeft 

gedoopt, zou op den duur ook voor de huidige rijke topdogs in het Westen 
kunnen ge!den . 

Van aile boeken die over alles gaan is dit zeker een van de beste. Het 
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is (zoals dat zo mooi heet) con brio geschreven. De samenvatting van de 
hoofdlijnen van de technische ontwikkeling is knap uitgevoerd, al zijn er 
op detailpunten vraagtekens bij te zetten. Het analytische deel zit vol met 

interessante hypothesen, prikkelende ideeen en rake opmerkingen over 

studies van andere onderzoekers - kortom, genoeg stof tot tegenspraak. 

En belangrijker nog: er wordt consequent een maatschappijhistorisch 

perspectief toegepast. Mokyr heeft niet aileen, net als Schumpeter, een 
scherp oog voor de dynamische rol van technische ontwikkeling in econo

mische vooruitgang, hij verdiept zich ook grondig in sociaal-politieke en 

cultureel-mentale factoren die de technische ontwikkeling als zodanig mo

gelijk maken . Het gewone economisch onderzoek over technische veran

de ring is hem merendeels te kleinschalig, te kortzichtig en te kortademig. 

Grote vragen kunnen aileen beantwoord worden door conventionele gren
zen tussen specialismen en perioden te doorbreken . En dat doet Mokyr 

met geestdrift. 
Maar de paradox van The lever of riches is dat het boek uiteindelijk meer 

zegt over stagnatie dan over vooruitgang. Stilstand blijkt gemakkelijker te 

begrijpen dan beweging. Mokyr slaagt er beter in te verklaren waarom 

sommige samenlevingen nooit een gratis lunch hebben gekregen, of hoog

stens een boterham met tevredenheid , dan waarom andere zich onbekom

merd te goed hebben kunnen doen aan een maaltijd van Breugheliaanse 

proporties . De sterkste onderdelen van de bespiegelende helft van het 

boek zijn precies die hoofdstukken, of delen van hoofdstukken, waarin de 

schrijver analyseert welke factoren verdere technische ontwikkeling heb

ben vertraagd of geblokkeerd. Ik denk hierbij aan zijn beschouwingen 
over de stagnatie in het laat-Romeinse Rijk, China onder de Ming

dynastie en Groot-Brittannie aan het eind van de negentiende eeuw. In 

aile drie de gevallen komt hij via combineren, elimineren en deduceren 

tot een vrij klare conclusie. Veel minder sluitend is het betoog in die ge

deelten van het boek waar Mokyr zich expliciet met de oorzaken van voor

uitgang bezighoudt: het begin van het hoofdstuk over de Industriele Re

volutie (239-261) en het slothoofdstuk over de dynamiek van technische 

ontwikkeling. 

Het probleem van het begin van het hoofdstuk over de IndustrieIe Re
volutie schuilt volgens mij hierin dat de auteur ongelijksoortige eenheden 
van vergelijking heeft gekozen. Terwijl hij in het laatste deel van dit 

hoofdstuk (dat het bekende thema van de vertraging in de technische ont

wikkeling van Groot-Brittannie ergens tussen 1850 en 1914 behandelt) 

vooral de condities in hetzelfde land op verschillende momenten in de tijd 

vergelijkt, stelt hij in het eerste deel (dat over de oorzaken van de Britse 

technische superioriteit tussen 1750 en 1850 gaat) de stand van zaken in 

een land tegenover de situatie in een diffuus geheel van andere landen, 

'het' Continent. Het resultaat is natuurlijk een waslijst van verschillen. 
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De vraag blijft, wat het relatieve belang van die verschillen was en of ze wei 
voor aile landen van het Continent golden. Het is bijvoorbeeld twijfelach
tig of Groot-Brittannie aan de vooravond van de IndustrieIe Revolutie wer
kelijk meer van bekwame technici en ambachtslieden was voorzien, of met 

een hoger ontwikkeld octrooistelsel was gezegend dan enig land op het 

Continent, zoals Mokyr meent (240-241, 247). What about Holland? De 

conclusies zouden steviger in elkaar hebben gezeten als hij zich bij de ver
gelijking met het Continent tot de landen had beperkt die zich qua ontwik
kelingspeil het dichtst bij Groot-Brittanie bevonden: de Republiek en 
Frankrijk. Dat zijn nota bene de landen waar Mokyr zelfhet ' technological 

center of gravity' situeert, voordat dit in de achttiende eeuw naar Engeland 

verschoof (207). Allebei waren het eerdere slachtoffers van ' Cardwell 's 

Law' . Wat hadden de Britten dat de Nederlanders en Fransen misten? 

H et slothoofdstuk heeft een dubbele boodschap. Ten eerste wil Mokyr 
duidelijk maken dat evolutietheorieen uit de biologie een geschikt altern a
tief voor modellen uit de economie kunnen leveren om de dynamiek van 

technische ontwikkeling te begrijpen, mits we ons er wel van bewust zijn 

dat de analogie tussen evolutie in de natuurlijke en de technische we reId 

niet in aile opzichten opgaat. Ten tweede wil hij aantonen dat toepassing 
van de analogie niet impliceert dat technische ontwikkeling altijd wordt 
gekenmerkt door geleidelijkheid en continuiteit. Er zijn immers ook evo

lutietheorieen in de biologie die ruimte laten voor sprongsgewijze veran

dering en discontinuiteit. Dat soort verandering doet zich vol gens hem net 

zo goed voor in de evolutie der techniek. Sterker nog, het zijn de zeldza
me, revolutionaire ' macro-inventions', die de voedingsbodem scheppen 
voor de voortschuifelende drommen 'micro-inventions'. 

De eerste stelling is niet nieuw. Mokyr onderstreept dit zelf. Het ge

bruik van modellen ontleend aan biologische evolutietheorieen om inzicht 

te krijgen in de dynamiek van technische ontwikkeling te begrijpen is on

der economen, techniekhistorici en technieksociologen zeker niet onbe
kend. Onlangs nog verscheen een boek van George Basalla, The evolution 

of technology, dat uitgerekend om de toepassing van deze analogie draait 

(wat Mokyr op het nippertje kon vermelden). Evenals Mokyr beschouwt 

Basalla technieken als pendant van natuurlijke soorten. Op de beperkin
gen van deze vergelijking is ook al door verschillende auteurs gewezen. 
Het onderscheid tussen macro- en micro-uitvindingen is evenmin onge

woon. Het komt onder meer aan de orde in hoofdstuk 2 van John Stau

denmaiers voortreffelijke studie uit 1985 over begripsvorming in de tech
niekgeschiedenis, Technology's storytellers, die helaas in Mokyrs literatuur

lijst ontbreekt. Mokyr is overigens voor zover ik weet wel de eerste die er
op wijst dat het fenomeen van 'breakthrough inventions' goed te rijmen 
valt met bepaalde theorieen die de laatste tijd sterk opgang maken in de 
biologie . 
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Het pleidooi in het slothoofdstuk zou klemmend zijn geweest als Mokyr 

had laten zien dat zijn eigen versie van het evolutiemodel meer inzicht in 

de technische ontwikkeling oplevert dan welk alternatiefmodel ook. Daar

voor had hij terug moeten keren naar het historisch materiaal om de gege

yens opnieuw, nu vanuit evolution air gezichtspunt, te analyseren. Dat 

he eft hij, in tegenstelling tot Basalla, niet gedaan . Het blijft bij een theore
tische oefening. De apotheose hangt dus in de lucht. Het wachten is op 

The lever oj riches II. De meest ferme, empirische conclusie over de voor

waarden van technische vooruitgang die Mokyr aan het eind van zijn 

boek kan trekken , luidt dat creativiteit gedijt bij diversiteit. Zolang er me

dedinging bestaat , kan de hefboom der rijkdom in werking blijven. Zo

lang er verdeeldheid heerst, is er hoop. Intussen heeft Mokyr natuurlijk 
wei een fraaie krachttoer geleverd . 

C.A. Davids 

L. Neal, The rise oj jinancial capitalism. International capital markets in the Age 

oj R eason (Cambridge University Press : Cambridge 1990) x + 278 p. 

[Studies in monetary and financial history] ISBN 0 521 38205 X 

Dit boek bestaat uit elf intelligent geschreven en goed gedocumenteerde 

hoofdstukken over het karakter van kapitaalmarkten in de achttiende 

eeuw . Vijf ervan zijn gebaseerd op al eerder gepubliceerd materiaal. Ver

bindend element is het intensieve gebruik van een centrale bron, de in 

1698 door J. Castaing te Londen gestarte, twee keer per week verschijnen

de The course oj the exchange. Daardoor is in dit boek London centraal komen 

te staan en niet, zoals in Rileys klassieke stu die over de internationale ka
pitaalmarkt, Amsterdam. 

Na een inleidend hoofdstuk met een mooie analyse van de historische 

ontwikkelingen die bijgedragen hebben tot het ontstaan van internatio

naal kapitaalverkeer, volgen fascinerende statistische bewerkingen van 

het weerbarstige cijfermateriaal uit de bron. Verschillen tussen de prijzen 

van Engelse fondsen in de Amsterdamsche courant en in The course oj the exchan

ge blijken niet geweten te moeten worden aan een nog gebrekkige marktin

tegratie, maar aan het feit dat de prijzen te Amsterdam altijd termijnaffai

res betroffen inclusief dividend en de prijzen te Londen transacties die 

meteen afgewikkeld werden exclusief dividend. Net als heden ten dage 

blijken de 'veilige' beleggingen in de loop der tijd een lager rendement te 
hebben dan het gemiddelde op de belangrijkste Londense aandelen geza

m~nlijk . Dat brengt Neal tot de conclusie dat de kapitaalmarkt in dat op

zicht al een rationeel, modern karakter had. 

Fascinatie over de mate waarin er in de achttiende eeuw al sprake ge-
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weest is van internationale kapitaalbewegingen kenmerkt het boek. Neal 

probeert deze kenmerken zichtbaar te maken aan de hand van wissel

koersfluctuaties met name tijdens de 'bubble' van 1720. Daarin is hij niet 

altijd overtuigend, bijvoorbeeld in een betoog bij figuur 4.2. Later ver

meldt hij zelf expliciet, dat de these dat wisselkoersfluctuaties altiJd in 

hoofdzaak bepaald werden door kapitaalbewegingen niet econometrisch 

bevestigd kon worden. Het zou mijns inziens ook nogal verrassend zijn, 
als die niet mede in belangrijke mate in verband gestaan zouden hebben 

met fluctuaties in het goederenaanbod op internationale markten. 
In het vedoop van de koersen van East India Company- en VOC

aandelen vindt Neal - in tegenstelling tot Mirowski - verdere aanwijzin

gen voor modern en rationeel gedrag van beleggers . Men moet zijns in

ziens die koersen niet relateren aan beschikbare informatie over winsten, 

zoals Mirowski deed, maar aan de gekapitaliseerde waarde van het jaar

lijks dividend door vergelijking met het rendement op een risicovrij fonds. 

Hij maakt aannemelijk dat er voor de jaren waarin de aldus gecalculeerde 

waarde sterk afweek van de feitelijke waarde, risicofactoren werkzaam 

waren en dat beleggers in deze aandelen dus wel degelijk blijk gaven van 

een realistische perceptie van de rendementsverwachtingen. 
Voor een nader onderzoek naar de mate van marktintegratie tussen 

Londen en Amsterdam gebruikt Nealliever het vedoop van prijsverschil

len in crisisjaren als indicator dan een interest-arbitrage-model. Hij kan 

dan concluderen dat - gemeten naar twintigste-eeuwse maatstaven - de 

kapitaalmarkten van Londen en Amsterdam al in het begin van de acht

tiende eeuw goed geintegreerd waren. 
Toch dringt de vraag zich op welke inhoud het begrip integratie nog 

heeft, als het bijvoorbeeld niet betekent, dat Hollandse fondsen ook te 

Londen genoteerd werden . Als de integratie werkelijk zo volledig was, hoe 

is het dan mogelijk dat Holland leningen geplaatst wist te krijgen, waar

van het netto rendement na aftrek van de erop geheven lOOe en 200e pen
ningen uiteindelijk slechts 2,5 % was, terwijl de Engelse 'Consols' 
minstens 3% deden? Bevestigt dat het 'gedwongen' karakter van het ren

dement op Hollandse obligaties, zoals ik elders wel eens heb geopperd? Of 

wijst het toch op een gebrekkiger marktintegratie dan Neal aanneemt? 

Tegen Neals conclusie pie it in ieder geval dat hij het zelf als een bewijs van 

gebrek aan integratie beschouwt, dat heden ten dage nag steeds weinig 
Europese fondsen genoteerd worden op beurzen buiten het moededand 

(179) . 
In de laatste hoofdstukken staan de veranderingen in het internationale 

financieIe bestel ten gevolge van de Franse revolutie, de daarop volgende 

grote oodogen, het 'papieren pond' en het Continentaal stelsel centraal. 

Nogmaals worden wisselkoersfluctuaties als indicator voor kapitaalbewe
gingen gebruikt. Franse emigres, aldus Neal, konden de goed ontwikkelde 
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internationale kapitaalmarkt benutten om dat deel van hun bezit dat ze 
bijtijds liquide hadden gemaakt in Engelse fondsen te beleggen. De val 
van het livre na 1789 is voor hem een bewijs voor de kapitaalvlucht die 

dan optreedt. Het is zeker niet uitgesloten dat dat een factor van belang 
is geweest, maar mijns inziens lag een verminderde vraag naar wissels op 

Parijs ook al voor de hand gezien een gegronde vrees voor stagnaties in 

goederenleveranties ten gevolge van de revolutionaire situatie. 
Dat de scherpe daling van het pond na 1808 primair het gevolg was van 

de grote omvang van de Britse betalingen aan legers op het continent is, 

wat Neal kennelijk niet wist, lang geleden al eens aangetoond (E.V. Mor

gan in het Economicjournal van 1939). Wel probeert hij daarnaast nog in 
een fascinerend betoog aannemelijk te maken dat hierin tevens een door 
het Continentaal stelsel afgedwongen wijziging in financieringstechniek 

zichtbaar wordt. Tot 1808 waren kooplieden op het vasteland , ondanks de 
opgeheven convertibiliteit van het pond bereid op hen getrokken wissels 
op Londen aan betaalmeesters van het leger te verzilveren, omdat daar
mee weer Engelse importen betaald konden worden. Toen het Continen
taal stelsel in 1808 effectief werd, werden dergelijke wissels volgens Neal 

voortaan benut voor beleggingen in Britse fondsen. Hij ziet dat bevestigd 

in de na 1808 stijgende aandelenkoersen. 

Hij wijst er vervolgens op dat Crafts en Williamson in hun studies over 

de IndustrieIe Revolutie geen rekening hebben gehouden met de moge
lijkheid van buitenlandse beleggingen in Britse fondsen in deze periode. 
Hij meent zelfs dat de beslissende versnelling in de economische groei in 
Groot-Brittannie zich dankzij de omvang van die kapitaalimport juist tus

sen 1793 en 1815 moet hebben voorgedaan . Het is in dat verband wei 

jammer dat met name dit betoog kwantitatief moeilijk nader te onderbou

wen bleek. De stijging van het nominale bedrag aan Britse staatsschuld in 
buitenlandse handen tussen 1810 en 1816 overtrofbijvoorbeeld niet de da

ling tussen 1801 en 1810 (fig. 10.6). De koersen van Britse fondsen daal

den bovendien alweer na 1810 (fig 9.3) . Hij geeft ook zelftoe dat over de 

omvang van eventuele buitenlandse beleggingen verder niets gezegd kan 

worden (222) . 
Al met al is dit zeker een boeiend boek te noemen . Maar ondanks hun 

chronologische ordening bieden de hoofdstukken toch eigenlijk niet meer 
dan vingeroefeningen in de statistische bewerking van een bron . De in de 

titel gewekte suggestie, dat het een geschiedschrijving over de opkomst 

van het financiele kapitalisme biedt, wordt daarmee onvoldoende waar 

gemaakt. 

Wantje Fritschy 
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J. Foreman-Peck, red., New perspectives on the late Victorian Economy. Essays 

in quantitative economic history 1860-1914 (Cambridge: Cambridge Univer
sity Press, 1991) xv + 353 p. ISBN 0 521 39107 5 

Engelse economische historici blijven gefascineerd door een verschijnsel 

dat in de historiografie bekend staat als de Engelse 'climacteric', de rela

tieve economische achteruitgang van Engeland aan het einde van de ne
gentiende eeuw. Rondom deze kwestie zijn in de loop vanjaren twee scho
len ontstaan. De eerste school, met als centrale figuur Aldcroft, schrijft de

ze achteruitgang toe aan falend Brits ondernemerschap. In latere jaren is 

het pessimistische beeld van deze school bestreden door met name 

McCloskey. Hij stelt dat de Britse ondernemer het maximale heeft ge
haald uit de bestaande mogelijkheden en dat derhalve de economie binnen 
gegeven grenzen optimaal heeft gefunctioneerd . 

In New perspectives on the late Victorian economy wordt opnieuw een aantal 

aspecten van de Victoriaanse economie belicht. De bundel is in drie seg

menten verdeeld. Het eerste deel behandelt industrieIe organisatie en 

technologie, het tweede lonen en levensstandaard, en het derde het mone
taire systeem. De bijdragen worden niet zozeer bijeen gehouden door een
heid van oordeel wat betreft het functioneren van de Victoriaanse econo

mie , als weI door de sterke nadruk op kwantitatieve methoden. Zo vinden 

we naast bijdragen die het functioneren van de economie gunstig beoorde

len, bijdragen die het apologetische beeld van McCloskey bestrijden . 
Foreman-Peck spreekt in de inleiding in dit verband zelfs van de ' Panglos
sian view' van de Victoriaanse economie, waarin 'everything was for the 
best in the best of all possible worlds'. Hij is voorstander van een 'counter

factual' benadering waarbij wordt verondersteld dat de Victoriaanse eco

nomie niet optimaal werkte en te berekenen hoe snel de economie zou zijn 
gegroeid indien meer middelen naar sectoren waren gesluisd met de 

grootste groeimogelijkheden . 
Deze opvatting vinden we het meest uitgesproken terug in het eerste 

deel van deze bundel. Dit deel bevat een viertal bijdragen en opent met 

een zeer interessant artikel van Cantwell (' Historical trends in inter

national patterns of technological innovation'). Op basis van materiaal 
ontleend aan de Noordamerikaanse patentgegevens toont hij aan dat in
novatie een cumulatief proces is . Dat wil zeggen, dat landen die om be
paalde redenen een technologie in het verleden hebben gekozen, niet ge

makkelijk zullen overschakelen op een nieuwe technologie. Er treedt een 

'lock in' plaats. Zo behielden Britse ondernemingen een technologisch 

voordeel In 'traditionele ' bedrijfstakken: wasmiddelen, machines, 

scheepsbouw , textiel, kolen en petroleum. De industrie presteerde echter 
slechter in sectoren waarin de mogelijkheden voor technologische ontwik
keling en groei het grootst waren, voornamelijk de elektrotechnische en de 
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chemische industrie. Deze 'lock in' heeft op den duur negatieve gevolgen 

gehad voor de ontwikkeling van de Engelse industrie. 

Wat in deze bijdrage echter ontbreekt is een kwantificering van de ge
volgen van het weI of niet overschakelen op een nieuwe technologie. Be

paalde industrietakken kunnen uiteraard een snelle groei te zien geven als 

gevolg van technologische vernieuwing, maar wellicht is het aandeel van 

deze industrie te gering om als trekpaard van de gehele industrie te die

nen. Bovendien lijdt deze benadering aan wat ik een 'frontier-image' van 

de economie zou willen noemen, namelijk het impliciete idee dat elk land 

beschikt over onbegrensde mogelijkheden en dat slechts de aanwezigheid 

van dynamische ondernemers nodig is om deze rijkdom te ontsluiten. 

Ook de bijdragen van Foreman-Peck (,Railways and late Victorian eco

nomic growth') en Millward (,Emergence of gas and water monopolies in 

nineteenth century Britain: contested markets and public control') leggen 
de nadruk op het falen van de Victoriaanse economie. Aileen de bijdrage 
van Nicholas (,The expansion of British multinational companies: testing 
for managerial failure') laat een ander geluid horen. In tegenstelling tot 

wat algemeen wordt aangenomen, toont hij aan dat Britse multinationals 

niet slecht hebben gepresteerd. 

Deel twee bevat drie bijdragen. In het artikel van Feinstein wordt een 

nieuwe index van de kosten van levensonderhoud voor de Engelse wer

kende klasse gepresenteerd. De alom gebruikte index van Bowley uit 

1937, heeft vol gens Feinstein een tweetal gebreken. Op de eerste plaats 

dat de wegingsfactoren van de index zijn gebaseerd op het gemiddelde in

komen van een volwassen mannelijke arbeider. Dit zegt echter niet nood

zakelijk iets over het bestedingspatroon van het gehele gezin. Op de twee
de plaats dat de bestedingscategorieen die Bowley onderscheidde zeer be
perkt zijn, doordat deze index be staat uit een gewogen gemiddelde van 
een serie van vijf categorieen: voedsel, huur, kleding, brandstof, en een 

kleine restpost. Feinstein gebruikt voor de weging van zijn index schattin

gen van de gemiddelde gezinsbestedingen en voegt aan zijn index toe uit

gaven die door Bowley werden genegeerd, samen goed voor dertig pro

cent van de totale uitgaven. De nieuwe index verschilt uiteindelijk van de 

oude hierin dat de prijsdaling tussen 1870 en 1900 minder scherp is (een 

daling van 23 % in plaats van 31 %), en dat de prijsstijging die optrad na 

1900 minder sterk was (17,5 % in plaats van 22 % ). 
Feinstein biedt een helder en overtuigend betoog, maar verzuimt echter 

aandacht te besteden aan het probleem van het grote gewicht in de index 
van de door hem geintroduceerde uitgaven en de gevoeligheid van de 

vraag voor prijsveranderingen van deze produkten. 

Het derde deel bevat eveneens drie bijdragen en heeft als thema mone

taire factoren van de 'climacteric'. In de bijdrage van Capie, Mills en 

Wood wordt de prijsbeweging in Engeland tussen 1870 en 1913 verklaard 
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uit monetaire factoren . Centraal in deze bijdrage staat het oplossen van 
het zogenaamde 'Gibson paradox'. Wanneer de daling van het prijspeil 
een gevolg was van de gebrekkige monetaire groei, dan zou er een stijging 

van de rente moeten plaatsvinden. Wat we echter zien is dat de rente daal

de samen met de prijzen. De auteurs tonen nu in deze bijdrage aan dat de 
verklaring van de paradox consistent is met de monetaire verklaring van 
de prijsbeweging. 

In de laatste twee bijdragen (Turner, 'The UK demand for money, 
commercial bills and quasi-money assets 1871-1913' en Ogden, 'An ana

lysis of Bank of England discount and advance behaviour 1870-1914') 

wordt nagegaan in hoeverre de relatieve economische achteruitgang ver

klaard kan worden uit het ontbreken van geschikte financieIe instellingen. 
Beide auteurs komen tot de conclusie dat de door hen bestudeerde instel

lingen geen invloed hebben gehad op de economische achteruitgang van 
het land. Ze waren flexibel genoeg om zich aan veranderende omstandig

heden aan te passen. 
New perspectives on the late Victorian economy is in zijn geheel niet altijd 

evenwichtig, zowel wat de kwaliteit van de diverse bijdragen betreft als de 
centrale thematiek. Deze bundel biedt echter wel een rijkdom aan kwanti

tatieve methoden, een aantal mooie artikelen en een goed overzicht van de 

stand van zaken in de huidige discussie over de 'climacteric' van Enge
land . 

A. Callewaert 

A.D. Chandler, jr., Scale and scope. The dynamics of industrial capitalism. With 

the assistance of Takashi Hikino (Belknap Press: Cambridge Ma/London 
1990) xx + 860 p. ISBN 0 674 789946 

Het nieuwe (meester)werk van Alfred Chandler laat zich op verschillende 

niveaus lezen. In de eerste plaats beschrijft hij de opkomst en ontwikke

ling van de fase van het kapitalistisch systeem waarin wij leven, door hem 

'managerial capitalism' genoemd, en analyseert hij de dynamische krach
ten van dit systeem vanuit de invalshoek van de individuele industrieIe 
onderneming. Sterker nog, de industrieIe onderneming verschijnt als de 

motor van onze samenleving. Scale and scope kan gelezen worden als het li

berale antwoord op Das Kapital. In de tweede plaats biedt het boek een 

groot aantal 'case studies' van ondernemingen (hij bestudeerde de 200 
grootste 'moderne industrieIe ondernemingen' van respectievelijk de Ver
enigde Staten, Groot-Brittannie en Duisland, peiljaren 1917, 1930 en 

1948) geschreven in een stijl die op het eerste gezicht meer bedoeld lijkt 

om de student bedrijfskunde dan de historicus te bereiken. Tenslotte is het 
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boek ook een groot appel: leer van de lessen van het verleden. In een ove

rigens weinig verrassend slothoofdstuk wordt de moderne, geldbeluste 

maar op korte termijn denkende Amerikaanse yup de mantel uitgeveegd. 
De analyse/les van Chandler valt eenvoudig samen te vatten. De sleutel 

tot succes is de 'drietand', investeren in het produktieapparaat, in het 

distributie-apparaat en in het management. Doel, is optimaal gebruik te 

maken van de economies oj scale and scope, schaalvoordelen door meer effi

ciency en diversificatie . De crux lijkt te liggen bij de investeringen in het 
management. Ondernemers die weI investeren in de produktie en distri
butie maar nalaten om een hierarchische structuur van top managers , 
midden managers en lagere managers te creeren houden de race niet vol. 

Deze boodschap is natuurlijk niet geheel nieuw. Het is een consequente 
uitwerking van zijn eerdere werk met als mijlpalen Strategy and structure 
(1962) en The visible hand (1977). Wel nieuw is de vergelijking van het 
Amerikaanse model met de ontwikkelingen in Groot-Brittannie en Duits
land . De Britse industriele teloorgang afgezet tegen de Amerikaanse en 
Duitse successen vormt de toetssteen van zijn theorie. 

Terwijl de Duitse ontwikkelingen veel overeenkomsten vertonen met de 

Amerikaanse (het Duitse bedrijfsleven is aileen meer gericht op onderlinge 

samenwerking) blijft het merendeel van het Britse bedrijfsleven lang steken 
in een systeem van 'persoonlijk' kapitalisme, dat wil zeggen de onder
nemers-oprichters of ondernemers-familieleden bleven zich persoonlijk be
moeien met zaken die zij beter aan anderen konden overlaten oftewel er 

wordt onvoldoende getnvesteerd in het management. Tal van voorbeelden 

laten zien waar dit toe leidde, waaraan toegevoegd moet worden dat ook 

voor de Verenigde Staten niet aileen de succesverhalen worden belicht. 
De vraag is natuurlijk of het Britse falen - en dat van anderen - uitslui

tend te wijten is aan het onjuiste gebruik van de drietand. In Chandlers 

we reId komen lonen, wisselkoersen, tarieven, vakbonden en al die andere 

zaken die in 'gewone' economische studies zo'n belangrijke rol spelen niet 
voor. Een sluitende bewijsvoering ontbreekt derhalve. Nu zal Chandler 

de laatste zijn om dit te ontkennen. Waar veel studies eindigen met een 
plichtmatige oproep tot verder onderzoek, geeft hij al in het begin duide
lijk de beperkingen aan en roept hij zijn vakgenoten op daar wat aan te 

doen : dit is een interne institutionele geschiedenis van het bedrijfsleven, 
waarbij ook nog eens de rol van de arbeid binnen het bedrijf en de plaats 
van de onderneming binnen de samenleving buiten beschouwing moeten 

blijven . Het is alsof deze bejaarde Poseidon wil zeggen: al dertig jaar zit

ten bedrijfshistorici op mijn boeken te sabbelen en met behulp van mijn 

model miezerige detail studies in Business history te schrijven maar van een 

internationale vergelijking is al die tijd nog weinig terecht gekomen. Ik zal 
ze nog een keer de weg wijzen. 

Erik Bloemen 

110 NEHA-BULLETIN 5 (1991) NR. 2 



H. James, H. Lindgren en A. Teichova, red., The role of banks in the inter

war economy (Cambridge University Press: Cambridge 1991) 300 p. ISBN 
0521 39437 6 

Op het economisch-historisch congres in Leuven, 1990, was sessie C-44 
gewijd aan het bankwezen tussen de beide wereldoorlogen. N a afloop van 

deze boeiende sessie werd de belofte gedaan, dat de gepresenteerde papers 
gebundeld zouden worden. De drie samenstellers hebben hun belofte 
gestand gedaan, en meer dan dat. De deelnemers aan de sessie hebben de 
mogelijkheid gekregen kritiek of opmerkingen die in Leuven naar voren 
kwamen te verwerken. 

De twee hoofdthema's van de in totaal dertien bijdragen zijn de invloed 
van de gouden standaard (of het loslaten daarvan) op het financieie leven 
in de diverse landen en de inrichting van het financiele leven in die lan
den. Vit de bijdragen blijkt dat de politiek een niet onaanzienlijke rol 

heeft gespeeld bij de beslissing van veel landen in 1925 om de gouden 
standaard te herstellen. Na de bankcrashes zowel in de jaren twintig als 
dertig, en ook na de devaluaties van de verschillende munteenheden , is 
het de staat die veelal het primaat voor financieel-economische beslissin
gen neemt of opgedrongen krijgt. Dit geschiedt via nationalisatie van ban
ken , via een strikte regelgeving van het bankwezen of via de instelling van 
bijvoorbeeld een valuta-egalisatiefonds. De rol van de centrale banken 
kreeg een extra dimensie toen men eenmaal door had dat ondanks het her
stel van de vaste muntstandaard in 1925 het stelsel toch niet zo automa
tisch werkte als in de gouden dagen van voor 1914. Bovendien was in 
sommige Europese landen het algemene bankwezen veel sterker en onaf
hankelijker dan een centrale bank uberhaupt behappen kon. Daarbij week 
vrijwel ieder Europees land in zijn ontwikkeling voor wat betreft het bank
wezen af. Een zaak bleefwel gemeen: de toenemende invloed van een cen

trale bank. 
De eerste bijdragen Games, Feldman en Weber) gaan in op de rol van 

banken en de plaats van de politiek in het algemeen . Daarna volgen studies 
over de relaties overheid-centrale bank-banken in verschillende landen : 
Feldman over Duitsland , Larsson over Zweden, Vanthemsche over Belgie 
en Nederland. Nog intensiever zijn de studies van Mosser en Teichova 
over de Credit-Anstalt en die van Boross over de Commercial Bank of Pest. 

In hun bijdragen ontrafelen zij haarfijn de clientele van beide banken, trek
ken de credietgeving na en leggen uit waarom het in het geval van de 
Credit-Anstalt faliekant misliep in 1931. Die relatie tussen banken en kre
diettrekkers wordt nog eens belicht in de gedeelten over Italie door Forsyth 
en Mazower over Griekenland. Tot slot proberen Drummond en Miles 

Fletcher respectievelijk over Canada en Japan een samenhangend beeld te 
schetsen van de relaties overheidbanken en economische beslissingen . 
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Over het algemeen zijn de bijdragen van een hoog niveau. Dat stelt ons 

in staat vanuit dit boek vergleijkingen te maken tussen Nederland en an

dere landen. Vanthemsche heeft in zijn eerdervermelde bijdrage Belgie en 
Nederland gecombineerd beschreven: dat ligt eerder aan de geografische 
verwantschap dan aan de verwantschap in de ontwikkeling van het bank

wezen. Belgie, vroeg geindustrialiseerd, kende meer banken van het 

'Duitse' type, met een sterke verwevenheid en betrokkenheid bij de in

dustrie. In Nederland heeft de industrialisering zich aanvankelijk buiten 

de banken om ontwikkeld en ook daarna zijn de banken nooit zo intensief 

geweest, al waren er natuurlijk persoonlijke relaties in de sfeer van com

missarissen. Nederland had tot ongeveer 1910 amper ervaring met in

dustriefinancieringen en toen het na 1918 aarzelend op gang kwam, ging 

het ook direct mis. Marx in 1922 en de moeilijkheden bij de Bankassocia
tie en Robaver bewijzen dat sommige enthousiaste banken wel wilden, 
maar niet veel kennis hadden. De centrale bank moest wel op een afstand 
blijven toekijken en tehulpschieten toen het (bijna) te laat was. Dat lag 
niet aileen aan de nieuwigheid van het verschijnsel. Ook de wetgeving 

stond nog niet in verhouding met de zich wijzigende relaties. De vraag is 

of de politiek, die wijzigingen in het octrooi van de Nederlandsche Bank 

had kunnen voorstellen of regelgeving had kunnen aanbrengen voor het 

gehele bankwezen (zoals het gebeurde in de Scandinavische landen), dat 

ook wilde. De macht van de overheid blijkt mijns inziens wel uit de directe 

financiele belangen bij Hoogovens, KLM en Staatsmijnen: deze in

dustrieen hadden geen enkele moeite geld te vinden. Vanthemsche gaat 
hier helaas aan voorbij. De Nederlandse situatie laat zich tot op zekere 

hoogte goed vergelijken met die van Noorwegen: ook daar vonden al in de 

jaren twintig bank-crashes plaats, zodat, evenals in Nederland, de aan
vankelijke schade van de Depressie en de val van het pond sterling in 1931 

beperkt bleef. Echter, in Noorwegen had de staat in de jaren twintig 

scherpe regelgeving voor het bankwezen opgezet, terwijl in Nederland die 

ontwikkeling pas na 1940 is aan te wijzen. Meer dan in Nederland leek 

men te leren van bankmoeilijkheden. 

De tendens tot bankregulering en tot versterking van de centrale bank, 

al dan niet onder invloed van de staat, loopt als een rode draad door dit 

boek heen. De auteurs hebben grondig van elkaars werk kennis genomen 

en van het euvel, dat sommige paper-bundels kenmerkt, namelijk het vol

komen los van elkaar staan van de diverse bijdragen, is geen sprake. We 

zouden mogen hopen, dat in Nederland eens iemand een serieuze studie 

wijdt aan de clientele van de grote banken v66r 1940. De bijdragen over 

de Credit-Anstalt en Commercial Bank of Pest zijn een fraai voorbeeld 

van hoe dat zou kunnen. 

N .A. van Horn 
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J. Gillingham, Coal, steel and the rebirth of Europe 1915-1955. The Germans and 

Frenchfrom Ruhr conflict to economic community (Cambridge University Press: 
Cambridge 1991) xv + 397 p . ISBN 0 521 40059 7 

Building on his previous work, dealing with the history of the Ruhr and 

of European heavy industrial business communities during the Thirties 

and World War II, Gillingham has now produced a much more ambitious 
study, analyzing the development of Franco-German economic and politi
cal relationships after 1945 and their crucial role in the formation of the 
new, integrated, Europe. 

Gillingham casts his net very wide with two dense introductory chapters 

which map the main events of the interwar period, concentrating on the 

European steel cartels of 1926 and of 1933, and giving a broad, and enti
cing, picture of the evolution of the war economy in the main belligerent 
countries, with particular attention to Germany and the US. In this part 

of the book he draws widely and intelligently from the existing literature , 

whereas the later chapters are for the most part originally based, chiefly 

on German and American archival material. A third large chapter depicts 

the often contradictory evolution of American policy towards Germany, 
starting from the punitive depths of the Morgenthau proposals, to the 
Marshall Plan's bid to strenghthen and federate Europe, down to the ac

ceptance of the French agenda for a cautious reintegration of the Ruhr un

der European supervision . The following chapter looks at the state of the 

Ruhr coal and steel industries after 1945, and at the efforts of the Allies to 
push the first into full gear, while reshaping, hampering and dismantling 
the second. 

The last two chapters bring the story together by analyzing in depth the 
events surrounding the Schuman Plan and the negotiations leading to the 

establishment and to the enactment of the Coal and Steel Community, on 

which the new Franco-German understanding, and indeed the whole 
postwar European settlement, according to Gillingham, came to rest. 
Monnet's 1950 initiative is brought into focus as the crucial turning point, 

for it allowed the Americans to combine their own agenda on Germany 

with the security and economic preoccupations of the French, thus ending 

the long frustrating search for a way of constructively deploying American 
power. On the other hand, and this is the theme of the last chapter, it was 
neither American influence on behalf of Monnet, nor Monnet-inspired 
French high-handed diplomacy which ultimately performed the trick of 
holding the European puzzle together. What their efforts achieved was to 

offer terms which were generous enough and sufficiently negotiable for the 

Germans to be able to seize upon. From that moment it was actually the 
German business community, prodded by Adenauer , which began to take 
centre stage and act decisevely to shape the terms of the settlement, and 
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thereby reinstate patterns of economic organization and cooperation, 
which to some extent had already been tested in the past - although their 

importance was not yet widely understood - and which were to form the 

hub of the new European economic institutions. 

Ultimately the ECSC therefore was both a failure and a succes. It was 

largely a failure of Monnet's technocratic ambitions as well as of US de

cartelizing zeal, but it succeeded in establishing the leadership of the Ger
man corporate model, a very complexed, often obscure, but extremely 

succesful mechanism based 'on the generalized interpenetration of 

business-business, state-industry and labour-management relationships', 

and geared towards efficiency and modernization. In fact Gillingham 

suggest that this emerging pattern was called for, not only in the Ruhr, 

but also as the outcome of parallel developments which had been going on 

in the rest of Europe for some time, of which the corporatist experimenta

tions in Vichy France were a good exemple . And in fact the rest of the 

European business community after 1951 happily set to the task of fashio
ning a new set of cartels under the leadership of the Ruhr. Monnet's and 

the Americans' contribution to this picture, however, was not negligible, 

since the injected a new priority on productivity and economic moderniza

tion (which was essential in reshaping the French government's economic 

thinking) and introduced the New Dealist idea that because 'business 

could be made democratically responsible' economic choices should be 

brought into the open and put at the top of the political agenda. Although 

of different size and importance, ultimately all these pieces fell together in

to the new, peaceful and prosperous post-war Europe. 

This brief summary does not full justice to the wealth of ideas and the

mes of Gillingham's work, but it should be enough to reveal its novelty 

and importance. Coming after Milward's pioneering work of 1984, to 
which in fact Gillingham is in many ways indebted, and Hogan 's com

manding analysis of the Marshall Plan, this book will surely be considered 

as a third attempt to give a comprehensive historical interpretation 

Western Europe 's post-World War II reconstruction. This is not to say 

that it will not raise many objections, especially given the fact that , unlike 
its predecessors, it is very selective, both in the choice of the issues and in 

the treatment of source materials. On the other hand, it is precisely the 

boldness and intensity of his focus, which makes Gillingham's story so 

gripping and his conclusions so telling . 

Among the areas on which Gillingham definitely succeeds in shedding 

new ligt are the complex and painful events which led to the resurgence of 
the Ruhr concerns after 1945. Also the American side of the story receives 
a less conventional and more lively treatment than in many previous ac

counts. There was ' no master hand or idea ' to guide US foreign policy af

ter 1945 ; rather a number of shifts and new departures often in response 
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to the changing fortunes of a bitter domestic quarrel. Out of these, how
ever, emerged one intelligent and enlightened set of policies : the Marshall 
Plan, although it, in turn, was marred by being presented as an emana

tion of the Truman doctrine as well as by a long and uneasy search for 

European interlocutors, which would take up its challenge. Ultimately 

what made the Marshall Plan a success in political terms (its economic sig

nificance being considered by Gillingham as far less important) was the 

understanding reached between the Americans and Monnet, and, largely 
although not exclusively through Monnet's influnence, the fundamental 

meeting of minds of the American and the French on the German questi

on. The link between Monnet and the Americans was therefore, accord

ing to Gillingham, a crucial one and it is conveniently highlighted 

throughout the book - showing how Monnet's interventionist ideas were 
shaped by his direct experience of the American war economy and map

ping out the way by which he was able to use his transatlantic connections 

in influencing French policy at various stages . While this side of the story 

is very well developed and carries valuable new intelligence, it is also 

bound to be questioned, inasmuch as it stresses Monnet's role in post war 

France far beyond anything written up to now. 
The British receive a particularly harsh treatment by Gillingham , both 

for their negative and backward looking foreign policy (whose main con

tribution to the German problem was a obstinate and destructive insisten

ce on plant demolition), and in economic terms , for their failure to live up 

to the new 'American century ' of optimism and productivity. Some of 
Gillingham's comments, one feels, do not give sufficient credit to the at
temps of the Labour government to engineer social and economic recove
ry after 1945. On the other hand , because of the fading role of British poli

cy in Western Europe after 1949, this does not detract from the book's 

general architecture . Very little - too little, one might say - is said about 

other participant nations, especially the Netherlands and Italy (the latter's 
role in the Schuman Plan negotiation, however, Gillingham does point 
out) . Many facets of the European integration precess , such as the green 

pool talks, or the arrangements on trade and payments, are either ignored 

altogether, or given very perfunctory attention, being considered margi

nal to the main plot. Again plenty of objections might be , and undoubted
ly will be, raised. On the whole, however, Gillingham's fresh, subtle and 
daunting scholarship should be warmly congratulated . 

R. Ranieri 

115 



P. Deutscher, R . G. Hawtrey and the development of macroeconomics (U niversity 

of Michigan Press : Ann Arbor 1991), 285 + x p . ISBN 0 472 10179 X 

Hawtrey leeft vooral voort als verdediger van de monetaire conjunctuur

theorie, indertijd zo voortreffe!ijk samengevat door G. Haberler in diens 
Volkenbond-publikatie Prosperity and depression (Geneve 1937. Ik raad

pleegde de 5e druk 1964) en voor het Nederlandse publiek door G.M. 

Verrijn Stuart in de reeks van de Volksuniversiteitsbibliotheek versche

nen boekje De con.functuur in het economisch leven (tweede druk: Haarlem 

1952). Kort samengevat ziet Hawtrey de conjunctuur als een door mone

taire factoren op gang gebracht proces . Gunstige verwachtingen en re!a

tief lage rente leiden , in deze zienswijze, tot overmatige kredietexpansie 

ter financiering van voorraadvorming en daardoor produktie . De overex

pansie doet de rente stijgen en het optimisme omslaan, wat resulteert in 

voorraadintering en stagnatie van de produktie . Na verloop van tijd zou 
deze terughoudenheid zijn uitgeziekt en treedt, mede wegens het automa
tisme van de gouden standaard, een ommekeer op. De cyclus kan op
nieuw beginnen. Centraal staat bij Hawtrey de voorraadhoudende groot

handel , voor wie financiering door het bankwezen en de hoogte van de 

rente de scharnierfunctie vervullen. 

Het onderhavige boek bespreekt deze conjunctuurtheorie ook, maar het 

laat vooral zien dat Hawtrey in zijn tijd een vruchtbaar en veelzijdig beoe
fenaar van de monetaire economie in het bijzonder maar ook macro

economie avant-la-lettre is geweest. In zijn tijd straalde hij blijkens deze 

studie grote intellectuele kracht uit, en stond hij in nauw contact met tijd

genoten als Keynes en Robertson. 
Sir Ralph G. Hawtrey (1879-1975) studeerde, net als zijn leeftijdgenoot 

].M. Keynes - die vier jaar jonger was - , op Eton en vervolgens in Cam
bridge. Toch is Hawtrey, anders dan zijn vrienden Keynes en Robertson, 

een autodidact in economicis. In 1903 trad hij toe tot de Britse civil servi

ce, waar hij zijn verdere beroepsleven , bijna 45 jaar lang, bleef werken en 

belangrijke taken verrichtte. Aanvankelijk korte tijd bij de admiraliteit of 

zeemacht, daarna vooral bij financien. 
In zijn studententijd werd hij uitgenodigd toe te treden tot de befaamde 

Apostles, waarvan later ook Keynes en Robertson dee! gingen uitmaken . 

Met beiden, zo laat het boek van Deutscher zien , heeft hij tijdens zijn late

re leven in tal van hoedanigheden intensief intellectueel contact onderhou

den. Het meest intensief was dit in de tijd dat Keynes zijn monetaire 

hoofdwerk, de Treatise - verschenen in 1930 - , schreef. Op de eerste ver
sie hiervan leverde Hawtrey, zowe! privatim als in publikaties uitvoerig 
commentaar, waaruit een uitvoerige gedachtenwisse!ing tussen beide he

ren voortvloeide. Een van Hawtrey 's kritiekpunten op de Treatise betrof 

Keynes' impliciete veronderstelling omtrent een gegeven geaggreggeerd 
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produktievolume. Hierdoor, aldus Hawtrey, bood de Treatise slechts een 
macro-economische verklaring van het prijspeil, maar niet van de bezet
tingsgraad, zoals een conjunctuurtheorie vooral beoogt. De Treatise is 

daardoor uitsluitend een monetair boek. Zoals bekend, onderscheidt de 

General theory zich juist op dit punt van de Treatise en Hawtreys invloed is 

daarbij, aldus Deutscher, niet uitgesloten . Keynes schatte Hawtrey hoog, 

zoals blijkt uit zijn antwoorden aan Hawtrey en het commentaar dat Key
nes gaf op zijn boeken en andere geschriften . Vaak legde Keynes Haw
treys reactie voor commentaar voor aan zijn vertrouwelingen uit het zoge

he ten Circus, dat bestond uit jonge veelbelovende medewerkers van Key

nes, zoals Kahn, Hicks of Meade. 

Het boek van Deutscher verhaalt op vaak boeiende wijze van de vele in

teressante wetenschappelijke en beleidsdiscussies in het Engeland van het 

Interbellum. Hawtrey komt daarin naar voren als een econoom van grote 
intellectuele kracht die zich kan meten met Keynes . Boeiend is ook de 

door Deutscher samengestelde citatenlijst voor macro-economen in de ja

ren twintig en dertig . Voor de periode 1920-1930 neemt Hawtrey met 11 
citaten ex aequo naast Robertson de zesde plaats in, tegen Keynes met 9 
citaten op de tiende plaats (als nummer 1 verschijnt Irving Fischer met 30 
citaten). In de periode 1920-1939 staat Keynes nummer 1 met 200 citaten 

en Hawtrey, onmiddellijk na Pigou maar v66r Hayek en Marshall, met 66 

citaten; Tinbergen, toen een jonge man, staat ook dan reeds bij de top 

twintig. 

Hawtrey publiceerde verscheidene boeken en tal van artikelen en me
moranda. Zijn bekendste boek is zonder twijfel Currency and credit, dat ver
scheen in 1919, vele malen werd herdrukt en onder andere in dejaren der

tig in Chicago werd gebruikt als leerboek voor het yak monetaire econo

mie. Naast een discussie van de eigenschappen van geld en biedt het een 

diepgaande analyse van de werking van het geld bij verschillende financie
Ie regimes . Naast lofvoor zijn diepzinnige analyses - zo leert het boek van 
Deutscher - oogstte Hawtrey ook kritiek. Die betrof vooral het ontbreken 

van empirische toetsing van zijn vaak louter kwalitatieve beschouwingen 

en zijn geloof in evenwichtsherstellende mechanismen. De conclusie is 

echter duidelijk . Hawtrey behoort, met Fischer, Keynes, Pigou en Tin

bergen tot de grondleggers van wat thans de macro-economie heet. De ge
schiedenis hiervan is de hoofdschotel van dit boek, dat allereerst geschre
yen is voor economen met belangstelling voor de geschiedenis van hun 

yak. Het is een mooi en lezenswaardig boek. 

M.M.G. Fase 
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Reactie naar aanleiding van het verschijnen van J . W. Drukker , Waarom 

de crisis hier Langer duurde en de recensie daarvan door R. T . Griffiths, 

NEHA-Bulletin 5 (1991 )46-47. 

Met vee! genoegen heb ik bovenstaande proefschrift van Drukker gelezen. 

Het biedt naar mijn mening vele nieuwe gezichtspunten ten opzichte van 

hetgeen tot op heden over de economische ontwikkeling van ons land in de 

jaren dertig is geschreven. 

Het wekte dan ook mijn verbazing dat collega Griffiths in zijn recensie 

zo'n negatief oordee! over deze disstertatie ve!t. Zo heeft hij als algemeen 
oordee! over de studie: 'misschien een aardige inleiding , maar geen baan
brekend werk'. Welnu: het eerste dee! van dit oordeel is onbepaald en 

zwevend. In misschien-Iand is nu eenmaal alles moge!ijk. En wat het 

tweede dee! betreft: ik wil niet gaan twisten over een term. De toekomstige 

geschiedschrijving over de depressie in de jaren dertig zal wei uitmaken of 

de dissertatie baanbrekend is geweest. Als vaststaand mag naar mijn me
ning worden aangenomen, dat de studie de meeste diepgaande over het 

onderwerp in kwestie is . Wie daar in de toekomst op terug wil komen, zal 

niet om dit werk heen kunnen. Dit ge!dt temeer, omdat door Drukker ver

schiIIende nieuwe origine!e gezichtspunten naar voren worden gebracht, 

die door Griffiths als zodanig volledig verwaarloosd zijn. Drukkers studie, 
een 'Fundgrube' van kennis en ideeen, zal ve!e onderzoekers kunnen in
spireren, mits zij daar onbevooroordee!d voor open staan. Het wil mij dan 
ook voorkomen, dat het oordeel van Griffiths als overhaast en apodictisch 

moet worden beschouwd. 

Drukker brengt in zijn proefschrift twee nieuwe aspecten naar voren ter 

verklaring van de hoge en hardnekkige werkloosheid. Het eerste betreft de 

structure!e gevolgen van de gevoerde economische politiek. Eerdere 

auteurs legden de nadruk op de conjuncture!e gevolgen van de handha

ving van de gouden standaard en de daarbij behorende aanpassingspoli

tiek, dat wil zeggen, de relatief grote daling van de effectieve vraag, die 

hiervan het gevolg was. 

Drukker wijst erop, dat de enorme daling in het investeringsvolume een 
tweede, vol gens hem nog belangrijker consequentie had: onderinveste
ring, een gedurende lange tijd stagnerende, ja zelfs jaren achtereen dalen

de omvang van de kapitaalgoederenvoorraad, 'die tot nu toe aan de aan

dacht is ontsnapt' (174). Deze bracht in de jaren dertig een tekortschieten 

van de capaciteitsvraag naar arbeid teweeg en daarmee een langdurige en 

hoge structure!e werkloosheid. Drukker berekent, dat deze vee! meer dan 
de he!ft van de tot ale werkloosheid voor zijn rekening nam en dus extreem 

hoog was. De rest, de conjuncturele werkloosheid, ontstond door het weg

vallen van de effectieve vraag (200) en paste 'naadloos in de golfbeweging 

van de internationale conjunctuur' (201). De structurele werkloosheid 
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vloeide rechtstreeks voort uit het overheidsbeleid, dat gericht was op het 
handhaven van de gouden standaard . 

Griffiths begint zijn commentaar op de door Drukker geconstateerde 

onderinvestering met de algemene vraag: 'Wat voor nieuws heeft de 

auteur toe te voegen aan de bestaande literatuur?' Nu, dat is mijns inziens 

duidelijk: onder andere de introductie van het kwantitatieve onderscheid 

tussen conjuncturele en structuele werkloosheid, de concretisering van de 
omvang daarvan in cijfers. Dat is toch wei noemenswaardig: bijna aile 

auteurs over dit onderwerp hebben tot nu toe stilzwijgend aangenomen 

dat de werkloosheid een conjunctureel karakter had . 

Tot mijn verbazing rept Griffiths over dit nieuwe element met geen 

woord . Hij vervolgt namelijk: 'De constatering dat het niveau van de in
vesteringen tijdens de depressie laag was, heeft niemand ooit betwijfeld.' 
Inderdaad, maar Drukker beweert ook nergens dat iemand dat ooit be

twijfeld heeft. Deze opmerking gaat dus langs de uiteenzetting van Druk

ker heen. Griffiths vervolgt: 'Alleen verschilt men van mening over de 

vraag waarom' . Drukker is op dat 'waarom' ingegaan en geeft er een ori

gineel antwoord op. Blijkbaar is de betekenis daarvan Griffiths niet opge

vallen, hij zwijgt er tenminste over. Dat is jammer, aangezien het een es
sentieel element uit Drukkers betoog betreft. Men kan verwachten, dat 

dat in een recensie wordt vermeld. 

Het tweede nieuwe aspect, door Drukker genoemd ter verklaring van 

de uitzonderlijke, hardnekkige werkloosheid, is de snelle groei van de be
volking. Deze was een gevolg van de hoge geboortecijfers onder Rooms
Katholieken en de Gereformeerden - globaal - na de Eerste Wereldoor

log. Het arbeidsaanbod werd daardoor bijzonder hoog. Drukker legt voor 

het eerst in de economische geschiedbeoefening een causaal verband tus

sen de hoge geboortecijfers en de langdurige hoge werkloosheid. 

Men zou verwachten, dat Griffiths met dit verband instemt of het af

wijst en zijn standpunt motiveert. Dat doet hij echter niet. Hij geeft het 

volgende commentaar: 'De snelle bevolkingsgroei verklaart niet het wei 

en wee van de economie , maar zegt alleen iets over de verdeling van de 

welvaart.' Welnu: het eerste deel van dit commentaar raakt Drukkers be

toog niet. Deze heeft nergens verband gelegd tussen de bevolkingsgroei en 

het wel en wee van de economie, doch uitsluitend tussen de bevolkings
groei en de daardoor veroorzaakte werkloosheid. Op dit punt is Griffiths' 

commentaar dus een slag in de lucht. 

En wat het tweede deel daarvan, namelijk dat de bevolkingsgroei alleen 

iets zegt over de verdeling van de welvaart: dit is een prive-mening van 

Griffiths, die noch in de theoretische economie, noch in de bevolkingsleer, 

noch bij Drukker voorkomt. Het is spijtig dat Griffiths, die ook met dit 

deel van zijn uitspraak de uiteenzetting van Drukker niet treft, niet duide

lijker heeft gezegd, wat hij precies bedoelt. Zijn opmerking zal toch niet 
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slaan op de verdeling van het nationale inkomen over de verschillende 

produktiefactoren? Daar hebben heel andere factoren invloed op. 

Ik meen, met het bovenstaande aannemelijk te hebben gemaakt, dat de 
boekbespreking niet aan de eisen van wetenschappelijke zorgvuldigheid 
voldoet en daarmee duidelijk beneden de normen blijft, die daarvoor in 

wetenschappelijke publikaties gelden. In de recensie wordt onvoldoende 

recht gedaan aan de goede kwaliteiten van Drukkers proefschrift. Ten on

recht komt het daardoor in een ongunstig licht te staan. Voorts bereikt de 

bespreking niet het peil, dat de lezers van het NEHA-Bulletin van de 
daarin gepubliceerde recensies mogen verwachten. 

De voornaamste reden, waarom Griffiths' bespreking als mislukt moet 

worden beschouwd ligt in het feit, dat hij een begrippenapparaat heeft ge

bruikt, dat niet overeenkomt met de huidige stand van de economische 

geschiedenis, in weerwil van enkele tientallen jaren van ontwikkeling 

daarin. Daardoor heeft hij geen greep gekregen op het grondig geargu
menteerde betoog van Drukker, dat een fraai specimen vormt van de 'new 
economic history' , waarin de toepassing van moderen theoretisch

economische concepties centraal staat. In zijn doorwrochte proefschrift 

geeft deze een scherpzinnige, inzichtgevende analyse van de economische 

ontwikkeling van ons land in de jaren dertig . Deze baseert hij op de be

langrijkste daarover bestaande literatuur, die door hem kritisch is ver
werkt en aangevuld met eigen onderzoek. Zijn uiteenzetting berust op een 
grondige kennis van de moderne theoretische economie en onderzoeksme

thoden en beheersing van de stof. Naar het mij voorkomt vormt zijn stu

die een van de beste publikaties waarmee onze economische geschiedenis 

in de laatste decennia is verrijkt. 

J. H . van Stuijvenberg 
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Verschenen literatuur 

door H.j. de Jong en J.j. Seegers 

M. Abramowitz, Thinking about growth, and other essays on economic growth & 
welfare (Cambridge University Press: Cambridge 1991) 377 p. ISBN 0 521 
40774 5 

Aile be!angrijke artikelen die Abramowitz in de afge!open veertig jaar 
heeft geschreven zijn hierin samengebracht. Het boek begint echter met 
een niet eerder gepubliceerd stuk van tachtig pagina's over het begrip eco
nomische groei en de wijze waarop dit bestudeerd is in de naoorlogse pe

riode; een van de betere samenvattingen over deze discipline. In dee! twee 
staan artike!en over lange termijn groei zoals 'Resource and output trends 
in the United States since 1870' uit de American economic review van 1956, 
waarin het befaamde residu van de neoklassieke produktiefunctie voor het 
voetlicht kwam en 'Catching up, forging ahead and falling behind' uit de 
Journal of economic history van 1986 over produktiviteitsontwikkelingen. 
Deel drie van het boek bevat artike!en over lange golven in het proces van 

economische groei (gebaseerd op Kuznets' theorie). Dee! vier tenslotte 
gaat over vraagstukken rond economische groei, we!vaart en welzijn. 

D. Barjot, L'Energie aux X/Xe et XXe slides. Avec la collaboration de C. 
Vuillermot etJ.-P. Williot (Presses de l'Ecole Normale Superieure: Paris 
1991) 416 p. [Annuaire statistique de l'economie fran<;aise aux XIXe et 
XXe siecles, 2] ISBN 2 7288 0165 7 

Op initiatief van Fran<;ois Caron startte het Institut d'histoire moderne et 
contemporaine enigejaren ge!eden een ambitieus plan. Doel van het project 

is een statistischjaarboek samen te stellen van de Franse economie in de ne

gentiende en twintigste eeuw. Vergelijkbare projecten gingen al eerder van 
start in Duitsland (Quellen und Forschungen zur historischen Statistik von Deutsch
land) en in Be!gie (Histoire quantitative et diveloppement de la Belgique; inmidde!s 
gestaakt). Minder ambitieus gillg men in Enge!and en de Verenigde Staten 
te werk. Het project voorziet ongetwijfe!d in een grote leemte. Een uitvoe
rige introductie van het project verscheen in 1990 in het tijdschrift Histoire 

economie et sociite onder de titel 'L' Annuaire statistique de l'economie fran
<;aise (XIXe-XXe siecles)' geschreven door Barjot en Caron (591-614). 
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Inmiddels zijn twee delen verschenen: L 'Economie nationale aux X/Xe et 

XXe siecles van Emanuel Chadeau en nu dit van Dominique Barjot. De uit
gaven bestaan uit een groot aantal voorbee!dig uitgevoerde tabellen ruim 
van toelichting en verantwoording voorzien . Ieder dee! wordt afgerond 

met een uitgebreide bibliografie. 

N.F.R. Crafts, N .H . Dimsdale e.a., red., Quantitative economic history (Cla
rendon Press: Oxford 1991) xx + 251 p. ISBN 0 19 828310 5 

Een collectie van tien artike!en, eerder verschenen in de Oxford economic pa

pers van december 1987 en december 1988, die zich stuk voor stuk ken

merken door een sterk kwantitatieve benadering van historische 

vraagstukken. De bunde! geeft een goed overzicht van de vorderingen die 
in het vak gemaakt zijn, maar bovenal van de onderwerpen waar de Britse 
cliometristen zich op dit moment mee bezighouden. Bijna aile artikelen 

laten zien welke positieve bijdrage economische theorie aan het historisch 

onderzoek kan leveren, vaak in samenhang met kwantitatieve methoden. 

Vier terreinen worden bestreken door de bijdragen: arbeid, 'industrial 

economics', ge!dwezen en macro-economische vraagstukken. Om een 

paar artikelen te noemen: Britse werkloosheid in de jaren dertig (Eichen
green), spoorwegpolitiek en natuurlijk monopolie (Foreman-Peck), fac

tormarkten tijdens de industride revolutie (Williamson), 'banking panics' 

en de conjunctuur (Gorton). 

W.R. Garside, British unemployment, 1919-1939. A study in public policy 

(Cambridge University Press: Cambridge 1990) xvi + 414 p . 

ISBN 0 52136443 4 

Het boek beweert als eerste in een boek een volledig overzicht te geven 

van het overheidsbe!eid inzake de bestrijding van de werkloosheid in het 

interbellum. Op basis van bronnenonderzoek bestudeert de auteur de ont

wikkeling van het overheidsbe!eid van een non-interventionistisch naar 

een gericht be!eid en de reacties daarop. 
De studie is opgebouwd uit vier hoofddelen. Het eerste dee! behande!t 

de maatregelen om de arbeidsmarkt te bei'nvloeden, het tweede dee! gaat 

over de internationale contekst. In het derde en be!angrijkste gedee!te 

staan de structurele werkloosheid, de industrie en de regio's centraal. De 

auteur geeft vee! aandacht aan het rationalisatie streven. In het laatste 

dee! gaat de auteur in op het macro-economisch beleid met een nogal 

rechtlijnig Keynesiaans uitgangspunt. 
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G. Jones, red., 'Special issue on Banks and money: international and 
comparative finance in history', in: Business history 33(1991) number 3 

Geschiedenis van het bankwezen en financiele geschiedenis mogen dan 

specialismen zijn die maar door een klein aantal historici met overgave be

oefend worden, de produktie van publikaties is ronduit indrukwekkend. 

Daarvan getuigt in ieder geval het relatief grote aantal recensies en boek
aankondigingen in het Bulletin. Nu heeft ook het tijdschrift Business history 
een speciaal, dikker dan normaal, themanummer gewijd aan dit onder
werp. Behalve een inleiding van Geoffrey Jones bevat het nummer negen 
bijdragen van echte toppers op dit gebied als Cottrell, Perkins en Cassis. 

Hoewel de aanpak internationaal en comparatief genoemd wordt, over

heerst toch de Britse invalshoek. In de tijd bestrijken de bijdragen de acht

tiende tot en met de twintigste eeuw. Iedere bijdrage is voorzien van een 
zeer uitvoerige literatuuropgave (in de noten). 

G. Jones en M. W. Kirby, red., Competitiveness and the state. Government and 
business in twentieth-century Britain (Manchester University Press: Man
chester 1991) 203 p. ISBN 0 7190 3276 8 

Het thema van deze bundel is de relatie tussen de overheid en het be

drijfsleven en het effect van het overheidsoptreden op de produktiviteit en 

de concurrentiekracht. Vanaf 1900 heeft Groot-Brittannie een sterk wi sse
lende overheidspolitiek gekend, die evenwel telkens gericht leek op ver
groting van de concurrentiekracht: van non-interventie tot nationalisatie 
in de jaren veertig en vervolgens weer privatisering en deregulering onder 

Thatcher in de jaren tachtig. Diverse sectoren van de economie worden 

hoofdstuksgewijs behandeld: industrieIe nijverheid, bankwezen, verzeke

ring, olie-industrie en landbouw. Voorts zijn er specifieke hoofdstukken 
over industriepolitiek, het arbeidsvraagstuk en de produktiviteit en over 
de naoorlogse nationalisaties. De conclusie van de schrijvers is dat de 

overheid een rechtmatige rol heeft gespeeld ten aanzien van de verbete

ring van de concurrentiekracht, maar dat het gehanteerde beleid in de 

praktijk grotendeels ineffectief dan wei inconsistent was; dit in contrast 
met andere landen in West-Europa en met Japan. 

C.P . Kindleberger, Historical economics. Art or science? (New York [etc.]: 

Harvester Wheatsheaf, 1990) 371 p. ISBN 0 7450 0799 6 

Het achtste boek in de serie 'collected papers' gaat voornamelijk over eco
nomische en financieIe geschiedenis . In het eerste deel omschrijft Kindle-
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berger economische geschiedenis als de discipline die economische ge
beurtenissen in het verleden probeert te verklaren. Het belang hiervan is 

dat men zo eigentijdse economische verschijnselen beter begrijpt. 'Histo

rical economics' laat daarentegen zien in hoeverre economische modellen 

en theorieen algemene geldigheid hebben, door ze toe te passen op histori
sche episoden en gebeurtenissen . Deel twee behandelt onderwerpen uit de 
Europese economische geschiedenis, varierend van de verspreiding van 
het Spaans-Amerikaanse zilver over de wereld tot de wederopbouw van 

de Franse industrie na de Tweede Wereldoorlog. Deel drie gaat over de 

Verenigde Staten: artikelen over onder meer de buitenlandse economi

sche politiek van 1776 tot 1976 en (tegenwoordig onvermijdelijk) over de 
relatieve achteruitgang van de economische positie van het land. Deel vier 
tenslotte gaat over financieIe onderwerpen: kapitaalvlucht in historisch 

perspectief en Europese financile geschiedenis in relatie tot de huidige 

problemen van ontwikkelingslanden. 

A . Kramer , The West German economy 1945-1955 (Berg Publishers : New 

York 1991) xiii + 295 p . [German studies series] ISBN 0 85496 241 7 

In de inleiding geeft de auteur direct aan dat het boek bedoeld is voor de 
niet-gespecialiseerde, maar wei geinteresserde lezer. Dat verklaart waar
schijnlijk de aanwezigheid van een aantal documenten als bijlage. Wat de 
keuze bepaald heeft , wordt niet uitgelegd. Ieder hoofdstuk heeft een eigen 

literatuuropgave . Een minder handige keuze, want zij lijken nogal op el

kaar. Een lijst had heel wat ruimte bespaard . 

J.Ph .S. Lemmink en J .S.A .M . Koningsbrugge, red ., Baltic affairs. R e

lations between the Netherlands and North-Eastern Europe 1500-1800 (Instituut 

voor Noord- en Oost-Europese Studies: Nijmegen 1990) x + 440 p. [Bal

tic studies 1] ISBN 90 73432 01 4 

Het is zeker niet de eerste keer en het zal voorlopig ook wei niet de laatste 
keer zijn dat in de inleiding van een boek gerefereerd wordt aan de ont

wikkelingen in Oost-Europa die van 1989 zo ' n bijzonder jaar maakten. 

Eenieder heeft daarbij de goede bedoelingen de landen in het voormalige 

Oostblok de helpende hand te reiken. Zo ook deze bundel. Gelukkig be
perkt zich dit voornemen aileen tot de inleiding, de bijdragen zelf zijn 
waarschijnlijk aIle voor de omwentelingen geschreven . 

Maar liefst twintig bijdragen van 22 auteurs over zeer uiteenlopende 

onderwerpen die aIleen de regio en de periode gemeenschappelijk hebben. 

Op economisch-historisch gebied bijdragen over de graanhandel, de 
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handel en scheepvaart op het Oostzeegebied en de overdracht van techno

logie , om slechts enkele clusters te noemen . 

Ch. Maier en G. Bischof, red., The Marshall plan and Germany. West German 

development within the framework of the European Recovery Program (Berg Pub

lishers: New York 1991) xiii + 523 p. ISBN 0 85496 306 5 

Niet aileen de discussie over de betekenis van het Marshall plan voor het 

herstel van Europa na de tweede wereldoorlog maakt deze bundel interes

sant. Ook de recente ontwikkelingen in Oost-Europa en de roep om een 

nieuw Marshall plan geeft hieraan een extra dimensie . 

De samenstellers hebben de tien bijdragen rond drie thema ' s gegroe
peerd: 'the formation of American policy' , ' a new political matrix for Eu

rope ' en 'assessing the economic achievement'. In het eerste them a zijn 

bijdragen van F . Pogue, Ch. Kindleberger, M . Hogan en Th. Schwartz 

bijeengebracht. Het tweede en derde thema bevatten ieder drie bijdragen 

van respectievelijk K. Schwabe, W . Link, R. Poidevin en W. Abelshau

ser, K. Borchardt/Chr. Buchheim en A. Milward . Verplicht voor mensen 
die sinds de bijdrage van E. Bloemen in het Bulletin belangstelling hebben 

voor de na-oorlogse ontwikkelingen . 

J .K.S . Moes en B.M.A. de Vries, red., Stof uit het Leidse verleden. Zeven eeu

wen textielnijverheid (Matrijs: Utrecht 1991) 227 p. ISBN 90 5345 005 X 

Met een twaalftal artikelen over een derde - naast Twente en Brabant -

voormalige Nederlandse textielregio, namelijk Leiden, wordt een interes

sant beeld geschetst van een eens voor Nederland zo belangrijke tak van 

nijverheid . De bundel is door de uiteenlopende onderwerpen, vele il
lustraties en een tweetal overzichtsartikelen over de branche gedurende de 

laatste twee eeuwen een aanwinst voor de textielgeschiedenis. 

D .C . North, Institutions, institutional change and economic performance, (Cam
bridge University Press: Cambridge 1991) 152 p. ISBN 0 521 39416 3 

Het derde boek van North over economische structuren , na The rise of the 

western world (1973, samen met R. Thomas) over de belangrijke rol van 

efficiente instituties (zoals het eigendomsrecht) in de economie en na Struc

ture and change in economic history (1981) over de hardnekkigheid van ineffi
ciente instituties. In dit derde boek zoekt North de relatie tussen instituties 

enerzijds en uiteenlopende economische prestaties anderzijds . Instituties 
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zijn er om onzekerheid te reduceren; ze voorzien het menselijk handelen 

van een stabiele structuur, hebben hun effect op ruil en produktie en bei"n

vloeden aldus de hoogte van de transactie- en transformatiekosten. North 

besteedt in zijn boek ook aandacht aan wat hij noemt 'path dependency': 

instituties geven selectieve informatie door; reacties op veranderende om
standigeheden worden gefilterd door de bestaande organisaties. Oude in

stituties beinvloeden in sterke mate de toekomstige. In het laatste hoofd

stuk legt North uit wat de gevolgtrekkingen van zijn analyse betekenen 

voor de economische theorie en de economische geschiedenis . Institutio

nele analyse moet onderdeel gaan uitmaken van de neoklassieke theorie 

en er zijn mogelijkheden voor een dynamische theorie van het lange ter

mijn proces van economische verandering. 

].C.] .M . Starmans en M.M.R. Daru-Schoemann, Industrieel eifgoed in 

Limburg. Verslag van een onderzoek naar onroerende en roerende industrieel

archeologische relicten (Eisma: Leeuwarden 1990) 228 p . ISBN 9070052830 

Op voorbeeldige wijze hebben Starmans en Daru-Schoemann de 

industrieel-archeologische kaart van Limburg ingekleurd met aandacht 

voor de economische-, culturele-, sociale- en kunsthistorische contekst. In 

deze rijk gedocumenteerde publikatie doen zij verslag van hun vier jaar 
durende inventarisatiewerkzaamheden en onderzoek. Bovendien hebben 
zij het aangedurfd te kiezen uit de overvloed door elk object te classifice

ren o In bijlagen zijn de gevolgde werkwijze, de indeling in onderzoeksre

gio's en een model van het enqueteformulier opgenomen. 

]. Tomlinson, Public policy and the economy since 1900 (Clarendon Press: Ox

ford 1990) xii + 380 P ISBN 0 19 828658 9 

De belangrijkste bijdrage van dit boek is dat de auteur een overzicht geeft 

van het lopende onderzoek op dit brede terrein. Ieder hoofdstuk, tien in 
totaal, bestrijkt een korte periode en behandelt onder steeds terugkerende 
kopjes 'institutions', 'agencies', 'doctrine' en 'politics and policies'. De 

auteur richt zich op de nationale economie. Iedere subperiode heeft een 

eigen conclusie, een algemene conclusie voor de periode 1900-1988 ont

breekt. Behalve een aanbevolen literatuurlijst aan het einde van ieder 

hoofdstuk , is aan het slot van het boek een algemene lijst opgenomen. 
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R. Vinen, The politics of French business 1936-1945 (Cambridge University 
Press: Cambridge 1991) 247 p . ISBN 0 521 40440 1 

De grote industrieen in Frankrijk vormden tijdens de Tweede Wereldoor

log een van de steunpilaren van het Vichy-regime . De industrie had er aile 

belang bij om de gunstige positie die de factor arbeid zich had verworven 
tijdens de Volksfront-regering weer weg te werken. Althans, dat is volgens 
Vinen de heersende gedachte, die hij in zijn boek tracht te ontkrachten . 
Hij maakt duidelijk dat de graotschalige industrie - vooral gevestigd in 

Noord-Frankrijk - geografisch en psychologisch ge1soleerd van Vichy 

stond. Dit werd nog eens versterkt toen steeds meer industrielen tot de 

overtuiging kwamen dat een geallieerde overwinning tot de mogelijkhe
den behoorde. Omdat al een groot deel van de vooraorlogse Volksfront
maatregelen ondermijnd waren door het Franse herbewapeningsprogram

rna van voor 1940, zagen vele industrielen Vichy als een overmatig reacti

onair regime, waarvan het bestaansrecht ook daadwerkelijk wegviel. 

Voorts gaat het boek in op de aard van de naoorlogse Franse industrialisa
tie en op de relatie tussen kapitalisme en overheid in Frankrijk . 

J. L. van Zanden, red . , 'Den zedelijken en materieten toestand der arbeidende be

volking ten platten lande. J Een reeks rapporten uit 1851 (Nederlands 

Agronomisch-Historisch Instituut: Groningen 1991) 47 p . + rapporten 
[Historia agriculturae 21] ISBN 90 367 02399 

In deze uitgave is de gehele serie Verslagen betreJjende een onderzoek naar den 

zedelijken en materzilen toestand der arbeidende bevolking ten platten lande van rond 

1850 fotografisch gereproduceerd . Deze verslagen vormen de eerste, vrij 
diepgaande beschrijvingen van de toe stand van de plattelandsbevolking 
uit de Nederlandse geschiedenis over een breed spectrum van onderwer
pen: armoede, werkloosheid , lonen, voeding, huisvesting, onderwijs, cri

minaliteit, kinderarbeid, opvoeding, gezondheidszorg, godsdienst en 

volksgeloof. De verslagen gaan over de volgende gebieden: Zeeland, 

Noord-Brabant, Drenthe, Noord-Holland, Friesland, Overijssel (Sal

land), Utrecht, Gelderland en de Veluwe. Van Zanden schreefhierbij een 

inleiding, waarin hij ingaat op de kwaliteit van de bron en waarin hij een 

korte schets geeft van de situatie op het Nederlandse platteland van rand 

1850. Deze uitgave is een voortzetting van de reeks landbouwkundige 
beschrijvingen uit de negentiende eeuw, waarvan in 1979 en 1981 twee 
delen verschenen. 
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Werk in uitvoering 

Koopkracht in de 18e, 1ge en 20 eeuw. Eerste studiedag van 
de N.F.W.o-Contactgroep (Louvain-Ia-Neuve, 13 september 
1991) 

door Peter Scholliers 

'Contactgroepen' van het Belgische Nationaal Fonds voor Wetenschappe

lijk Onderzoek hebben de bedoeling regelmatig onderzoekers samen te 

brengen die wensen te werken rond een gemeenschappelijk thema. De 

groep 'Koopkracht in de 18e, 1ge en 20e eeuw' werd opgericht in de loop 

van 1991 en organiseerde onlangs een eerste activiteit. De keuze voor het 
thema 'koopkracht' werd in eerste instantie ingegeven door de interesses 
van be ide initiatiefnemers (1. Cassiers en P . Scholliers) en kan gemakke

lijk worden verantwoord door het kapitale belang van dit thema met be

trekking tot de algemene maatschappelijke ontwikkeling. De economische 

structuur en conjunctuur, de klasse-verhoudingen , het sociale beleid, de 
staat, de arbeidsmarkt, ... dit alles heeft met koopkracht te maken. Boven
dien was - en is - dit thema het onderwerp van enkele grote debatten. 
Ik verwijs naar een illustere 'standard of living debate' in Groot-Britan

nie , naar het debat omtrent de verhouding tussen (hoge) reeJe lonen en 

(hoge) werkloosheid of naar het debat omtrent de ontwikkeling van de in

komensongelijkheid. Tenslotte draagt de studie van de koopkracht bij tot 
methodologische beschouwingen aangaande statistische technieken en het 
concept van het 'reeJe loon' . 

De Contactgroep 'Koopkracht' is interdisciplinair, kritisch , interuni

versitair en supra-regionaal: zij wil de communicatie bevorderen tussen 

historici, economisten, sociologen, demografen, politicologen, filosofen en 
anderen, afkomstig uit verschillende universiteiten van Wallonie , Vlaan

deren en Brussel. De Contactgroep wil de plaats van de sociaal
economische geschiedenis binnen de Belgische universiteiten verstevigen, 

de dialoog tussen de verschillende disciplines herstellen/uitdiepen en wil 

tenslotte via de historische demensie kritisch bijdragen tot studie van ac

tuele hete hangijzers. Er zullen regelmatig studiedagen en seminaries wor

den georganiseerd, waarop 'koopkracht' telkens in verband zal worden 

gebracht met een andere factor. In de loop van komende jaren zal de rela

tie tussen de ontwikkeling van de koopkracht en de produktiviteit worden 

bekeken . 

De Contactgroep wilde haar filosofie duidelijk maken vanaf de eerste 

activiteit: een econoom werd verzocht zijn visie te geven op de relatie tus-
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sen economle en geschiedenis. Pierre Dockes (van het Centre P. et L. 
Walras, Universite de Lyon-II) was daarvoor de geknipte man. Samen 

met B. Rosier, had hij in 1991 een themanummer verzorgd voor het 

prestigieuze Franse vakblad Revue economique, met als algemene titel 'Eco

nomie et histoire. Nouvelles approches'. Zijn Ie zing leidde tot geanimeer

de discussie. Het Iijkt me relevant hier even de hoofdlijnen van Dockes' 

betoog samen te vatten aan de hand van zijn lezing van zijn 'Inleidend 
woord' bij het themanummer en van zijn artikel daarin 'Histoire "raison

nee" et economie historique' (Revue economique 42 (1991) no. 2). 
Laat ik beginnen met te benadrukken dat de relatie tussen geschiedenis 

en andere disciplines (weer) volop in de belangstelling staat. Niet aileen 

wijdde de Revue economique daaraan een themanummer, ook Le mouvement 

social (1991, no. 155) en Social science history (15 (1991) no . 2) namen daar
over artikelen op respectievelijk van R. Boyer en H. Rockkoff. Beide 

auteurs beperken zich vooral tot een (bijzonder nuttig) overzicht van de 

economische geschiedschrijving. Het lijkt me dat Dockes de meest origi

nele bijdrage heeft geleverd. 

Deze laatste stelt dat de economische geschiedenis momenteel met een 

crisis worstelt. Als bewijs daarvoor verwijst hij naar de bedreiging van het 
yak in verschillende faculteiten Economie, Recht en zelfs Letteren in , bij
voorbeeld, Zwitserland en naar de uiterst matige aandacht voor sociaal

economische geschiedenis in het Franse trendzettende tijdschrift Annales, 

waar de meeste interesse gaat naar iets dat mentaliteitsgeschiedenis heet. 

Dockes pleit voor een nieuwe discipline, de 'economie historique ', of de 

historische economie. Deze zal enige redding kunnen brengen en voor de 
economische wetenschap en voor de sociaal-economische geschiedschrij

ving. Het gaat hem daarbij veel meer om een 'fusie' (een 'chemische men

geling') dan om een klassieke interdisciplinaire aanpak. Hij schrijft in zijn 

'Inleidend woord' dat hij 'economie (wil) beoefenen via de analyse van de 

verandering binnen een bepaalde historische periode , dus de situering van 
economische fenomenen in een onomkeerbare dynamiek [ . .. J, maar ook 
in het sociale en konfliktueuze ' (150) . Belangrijkste woorden hier zijn 
'verandering' en 'konflikt'. Hij meent dat de 'individuele en collectieve 

menselijke wil' een grote rol moet worden toehedeeld. Zelfhad hij, samen 

met Rosier, deze visie reeds toegepast in zijn hekende hoek Rythmes econo

miques (Parijs 1983) , waar hij economische cycli- en de maatschappelijke 
ontwikkeling in het algemeen verklaart door de ' krachtige dialectische in
teractie tussen "technische", "economische" en "sociale" feiten, waar de 

dominante factor de sociale strijd is ' (noteer dat "technische", "economi

sche" en "sociale" feiten tussen aanhalingstekens staan, omdat Dockes 

geen onderscheid wenst te maken tussen de verschillende factoren wegens 
hun sterke, dialectische band). Dockes ' intellectuele wortels Iiggen bij 
Marx, Schum peter en Braude!. 
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Op methodologische vlak stuit hij op een fundamenteel probleem: welk 
nut heeft de economische geschiedenis voor de econoom en welk nut heeft 
de economische theorie voor de historicus? Dat brengt hem bij de capitale 

vraag omtrent de relatie tussen 'feit' (het terrein van de historicus) en 

'theorie' (het terrein van de econoom). Dockes onderscheidt drie niveaus 

in de relatie tussen feit en theorie (of zo men wil: tussen geschiedenis en 

economie) . 
Het eerste niveau betreft het eenmaligefeit, of de gebeurtenis . Doorgaans 

gebruikt/misbruikt de econoom het historische feit als een mogelijkheid de 

economische theorieen te onderbouwen (,valider la theorie' heet dat bij 

Dockes), terwijl de historicus de economische theorie enkel gebruikt/mis

bruikt om conclusies wat meer gewicht te geven. In het eerste geval is de 
bewijswaarde van het historische feit nihil, omdat alles bewezen kan wor
den op basis van zelfde feiten. In het tweede geval worden feiten niet zel

den geselecteerd en geconstrueerd in functie van het paradigma van een 

of andere theorie, die de historicus al dan niet bewust aanhangt. Het feit 

bevestigt de theorie. Dit betekent echter niet dat 'het feit' aile belang heeft 

verloren. Integendeel: het historische feit, het Einmalige, is noodzakelijk 

om economische theorieen te relativeren en te controleren. 

Het tweede niveau is onlosmakelijk verbonden met het vorige en betreft 

de systematisering van het feit. Kan, mag en moet men eenmalige gebeurte

nissen verklaren (en niet aIleen begrijpen)? Dan kan, mag en moet zo het 

eenmalige wordt geplaatst in een ruimer historisch kader. Dat gebeurt via 
het ontwikkelen van schema's en modellen. Dat laatste noemt Dockes 

' l 'histoire raisonnee'. Het tweede niveau is, met andere woorden, dat van 

het zoeken naar een bepaalde systematiek in de feiten en feitjes . Een zeer 

grote plaats wordt daarbij ingenomen door comparatieve geschiedenis. Zo 
analoge feiten zich op verschillende plaatsen en tijden voordoen, kunnen 

zij worden vergeleken. Daaruit kunnen conclusies worden getrokken die 

boven het unieke uitgaan. volgens Dockes gaat het niet om vergelijkingen 

van onbeduidende zaken, maar juist van ingrijpende gebeurtenissen, zo

als revoluties. 

De stap naar het derde niveau is dan vlug gezet: dit is het niveau van 
de algemene theorie. Vanuit het gesystematiseerd historisch en gecontroleerd 
feit, moet worden gezocht naar een verklaringsmodel om tenslotte bij een 

algemene theorie te belanden. Aldus verenigt Dockes het feitelijke met de 

theorie, de geschiedenis met de economie en verzoent hij de historicus met 

de econoom. 

Cruciale vraag tijdens de studiedag betrof de haalbaarheid van dergelij

ke methode: is de hoog-gespecialiseerde onderzoeker in staat de histori

sche feiten te kennen (en ze nog vaak te moe ten reconstrueren, soms via 

ingewikkelde statistische technieken), deze te interpreteren en te situeren 

binnen een rUlmere geografische en historische context en tenslotte via 
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vergelijkingen te pogen algemene modellen en theorieen voor te stellen? 
Voor de economen doemde het schrikbeeld van archiefonderzoek op, voor 
historici dat van ingewikkelde mathematische modellen. Tweede discus

siepunt betrof het belang van het 'feit' in de geschiedenis en, daarbij aan

sluitend, het probleem van de objectiviteit. Er werd gedebatteerd over de 

'gevaren' omtrent het al dan niet bewust werken binnen bepaalde para

digma's. Met zijn 'histoire raisonnee' verkiest Dockes het gebruik van be
paalde vooropgezette modellen . Maar loopt hij niet in de val waarvoor hij 

zelf waarschuwt: selecteert, reconstrueert en interpreteert hij niet in func

tie van wat hij bewezen wi! zien? 

Zo de methodes van Dockes zouden worden toegepast op de stu die van 

de evolutie van de koopkracht, wacht alleszins nog een berg werk . De 
Contactgroep 'Koopkracht' heeft intussen we! haar doe! bereikt : kritische, 

interdisciplinaire reflectie over het vak, waarna meer vragen dan antwoor

den overblijven. 
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Kroniek 

Cities of finance 

Amsterdam, 15-18 mei 1991 

Het was een bonte groep specialisten in de financieJe- en stadsgeschiede

nis, die onder auspicien van de Koninklijke Nederlandse Akademie van 
Wetenschappen bijeenkwam: een paar Nederlanders, twee Amerikanen , 

wat Fransen, Italianen en Duitsers en veel Engelsen, in totaal een man 

van veertig. Gezamenlijk bogen zij zich over gemeenschappelijke kenmer

ken en verschillen bij financieJe centra in het verleden . De bijdragen wa
ren los gerangschikt in vijf groepen: internationale verbindingen (met bij
dragen van onder andere Blanchard, Morineau , Cottrell en Lance Da

vis), nationale netwerken Ourgen Schneider, Munn, Lepetit) , organi

satiewijzen (Gaastra, Plessis, Michie), sociale structuur (Malanima, De

gryse , Daunton, Cassis, Augustine) en tenslotte de geografische opbouw 

(Calabi, Diederiks, Wagenaar, Keene, Bergere). 
Het verschijnsel financieel centrum werd dus van verschillende kanten 

en in uiteenlopende tijdperken bekeken. Toch bleef het enigszins ongrijp

baar. De organisatoren hadden namelijk verzuimd aan de leveranciers 

van de bijdragen een richtinggevende en/of prikkelende omschrijving van 

het te behandelen onderwerp te geven. Ook kwam de discussie tussen bei

de subdisciplines niet echt van de grond. Vooral de meer financieel

historische papers leidden tot boeiende debatten, echter meestal tussen 
specialisten op dat gebied. Waar de stadshistorici zich op het neventerrein 

gewaagd hadden, verriedden de resultaten daarvan bovendien nogal eens 

een gebrek aan affiniteit met deze materie. 

Al met al was het een zeer geslaagd congres. Een dergelijke ontmoeting 

met vooraanstaande historici werkt buitengewoon stimulerend op het yak 
en de organisatoren en de KNA W verdienen alle lof voor dit initiatief. 

Jammer dus dat er weinig ruchtbaarheid aan gegeven was, zodat relatief 

weinig Nederlandse financieel historici hebben kunnen profiteren. Een 

bezwaar dat slechts ten dele door de voorgenomen publikatie van de bij

dragen wordt ondervangen 

Joost Jonker 

132 NEHA-BULLETIN 5 (1991) NR. 2 



Conferentie European historical economics association 

Kopenhagen, 19-21 juli 1991 

Onder de titel 'First European analytical economic history/ historical eco
nomics conference' werd in het Deense Rungstedgaard bij Kopenhagen 
een bijeenkomst gehouden van economisch-historici. Vijfentwintig pa
pers, over uiteenlopende onderwerpen en rijp en groen door elkaar ston

den er op de agenda. Belangrijke overeenkomst tussen de papers was de 

optiek; de meeste auteurs benaderden hun onderwerpen vanuit economi

sche theorie of gingen sterk kwantitatief-analytisch te werk. Het tweede 

doel van de conferentie was dan ook de oprichting van een Europese vere

niging voor de bevordering van de theoretische en analytische benadering 

van de economische geschiedenis. Hoewel er inhoudelijk gesproken wei
nig echte hoogtepunten waren, moet gezegd dat de bijdragen een gemid

deld hoog niveau hadden. Opvallend was voorts de zeer actieve houding 

van de circa vijftig congresdeelnemers; de discussies waren uitermate le
vendig en gingen niet zelden over de fundamentele zaken van het vak, zo
als de waarde van de ' social-savings'-benadering, nieuwe interpretaties 
van de industrialisatie, micro- versus macrostudies, statistische technie

ken en bewerking van dataverzamelingen en over de relatie van het vak 
met economie en vooral de economische theorie. Het zal dan ook niet ver

bazen dat de gelijktijdig opgerichte vereniging de naam ' European histo

rical economics association' meekreeg. 

De volgende onderwerpen werden onder meer aangesneden. Allereerst 
was er een sessie over monetaire- en bankgeschiedenis met een interessan
te bijdrage van Forrest Capie en Geoffrey Wood over de relatie tussen de 
mate van zelfstandigheid van centrale banken en de mate van inflatie in 
vijftien landen in de afgelopen honderd jaar. Voorts was er een discussie

sessie over de toekomst van economische geschiedenis, waarbij twee pa

pers van James Foreman-Peck en Rolf Dumke centraal stonden. Helaas 

spoorden de bijdragen niet erg goed; Foreman-Peck sprak over het nut 
van institutionele benaderingen van economische geschiedenis, Dumke 

over de huidige wetenschappelijke infrastructuur van het vak. In een spe

ciale lezing over de Britse industrialisatie vergeleek Patrick O'Brien de 
nieuwe onderzoeksmethoden met de oude benadering, in zijn woorden 
'old hat economic history'. De huidige benadering, meer gebaseerd op 
macrostudies en produktiviteitsanalyse had duidelijk zijn voorkeur. Ande

re onderwerpen die aan de orde kwamen (waarbij ik de bijdragen uit Ne

derland noem): economische groei, produktiviteit en spaargedrag (Broad

berry en Van Ark, Maddison), concurrentie, regulering en nationalise

ring van de spoorwegen in Duitsland (Knieps en Fremdling), de crisis van 
de jaren dertig in comparatief perspectief (Drukker), public-choice theorie 
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en de opkomst van Nazi-Duitsland (Van Riel) . Besloten werd om over 

twee jaar opnieuw een conferentie te organiseren. Deze zal plaatsvinden 

in Groningen, onder het voorzitterschap van Rainer Fremdling. De vere
niging is verder van plan om een nieuwsbrief uit te geven en om tussen

tijdse symposia te organiseren over specifieke onderwerpen . 

H .J. de Jong 

Banks and customers 

Londen, 11-15 september 

Hoofdonderwerp van het congres aan de Business History Unit van de 
London School of Economics was de relatie tussen banken en hun klanten 

in Centraal-Europa en Scandinavie in het Interbellum. Dit geeft al aan 

waar het merendeel van de belangstellenden vandaan kwam : Scandinavie 

en Centraal-Europa. Maar er was ook een fikse vertegenwoordiging uit 

Enge!and. De herkomst van de meeste deelnemers kan verklaard worden 

als we vijf jaar teruggaan . Op het internationale economisch-historisch 
congres te Bern in 1986 vat ten Teichova, Lindgren en Cottrell het plan 
op onderzoek te doen naar de algemene banken tussen de beide were!d

oorlogen. De troika ging aan het werk en daarna zijn bijna ieder jaar 

workshops gehouden. Sinds enige tijd neemt ook Nederland hierin deel; 

daarnaast zijn er vertegenwoordigers uit Belgie, Griekenland en Schot

land . 

Verrassend was de actieve dee!name uit de landen van het vroegere 

Oostenrijk-Hongarije, vooral omdat een aantal tot voor kort nauwe!ijks 

de grenzen over mocht . De Tsjechen en Hongaren moe ten duide!ijk nog 

wennen aan hun vrijheid, in dit opzicht. Hun bijdragen waren van goed 

niveau, maar beperkten zich nog in eerste instantie tot beschrijving van 

materie. Beschouwingen en interpretaties zullen weI snel volgen. Het ar

chiefmateriaal in Tsjecho-Slowakije is zo goed als onontgonnen, maar be-

100ft vee!. De archieven te Potsdam zijn nu ook open en te verwachten valt 
dat daaruit vee! interessant materiaal zal komen. 

De problematiek van de successor-states van de Dubbe!monarchie vormde 

een hoofdmoot. De andere hoofdmoot was de ontwikke!ing van het bank

wezen in Scandinavie, Duitsland en Enge!and. Daarbinnen schonken aile 

dee!nemers ruime aandacht aan de klanten van de banken , de samenste!

ling van hun portefeuilles, de relaties met de industrie , de reacties op de
pressies, hun houding ten opzichte van bankcrashes, maar ook aan de di
recties en de netwerken van deze mensen . 

Naast de presentaties en discussies bood de conferentie gelegenheid 
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voor een bezoek aan het wonderschone voorlichtingscentrum van de Bank 
of England. Daarna konden we kennismaken met een der laatstovergeble
yen onafhankeIijke merchant-bankers, midden in de City, de firma Fle
mings . 

Op dit ogenblik zijn de papers in te zien bij de EHB. Het is de bedoeling 

dat deze uitgegeven worden. De werkgroep heeft het voornemen volgend 

jaar in Boedapest bijeen te komen en dan zal het project afgesloten wor
den . De animo bij de deelnemers lijkt zo groot, dat het me niet zou verba
zen als er dan een ander langlopend project opgezet wordt. Wanneer dat 
project net zo hoogstaand wordt als het huidige, kan de economisch

historische wereld tevreden zijn. 

N.A. van Horn 

Studiedag van de Studievereniging voor sociaal-economische geschie

denis 

Amersfoort, 27 september 1991 

Historisch onderzoek naar milieuproblematiek is in Nederland in vergelij

king met bijvoorbeeld Groot-Brittanie of Duitsland en vergeleken met an

dere historische themata een relatief onontgonnen terrein . Dat bleek al uit 

de recrutering van de vier sprekers, die waarschijnlijk de enigen in Neder
land zijn die zich hiermee bezighouden. Bovendien was meer dan drie
kwart van de circa 60 bezoekers geen historicus, hetgeen er op Iijkt te wij
zen dat 'milieu' op dit moment nog niet een modieus onderwerp is voor 

geschiedkundigen. 

H . van Zon (RIVM) beet het spits af en raakte de kern van de zaak 

door het ontbreken van definities en methodologie voor historisch milieu
onderzoek op te voeren. Bovendien bleek uit een recent door het RIVM 
samengesteld Iiteratuuroverzicht over verontreiniging in het verleden, dat 
Nederlandse studies beperkt van onderwerp zijn. Deze behelzen voorna

melijk bedreiging van de volksgezondheid. Spreker brak tevens een lans 

voor de Stichting net werk in 1986 opgericht om een formeel kader te 

scheppen voor onderzoekers uit verschillende disciplines, die met elkaar 

gemeen hebben de geschiedenis van hygiene en milieu te bestuderen . 

De tweede spreker J. Bieleman (Landbouwuniversiteit Wageningen) 

toonde op overtuigende wijze aan dat tussen de landbouw en het milieu 

al eeuwen een spanningsveld bestaat. Intensivering van de landbouw van
af de elfde eeuw heeft regelmatig op lokaal niveau verzuring, overbe
mesting, verspreiding van gevaarlijke stoffen of verdroging tot gevolg ge
had. Als problemen v66r 1850 onaanvaardbare proporties aannamen dan 
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losten deze zich door beeindiging van de agrarische activiteiten als vanzelf 
op; het betrof dikwijls gelsoleerde gebieden. Vanaf 1950 valt een trend
breuk te onderkennen door de steeds snellere technologische ontwikkelin

gen en de hoge mate van intensivering van de landbouw gepaard aan een 

snel groeiende arbeidsproduktiviteit. De exponentieel toenemende output 

geeft even snel groeiende milieuproblemen voor het mondiale systeem; ze 

lijken momenteel schier onoplosbaar. 
Na de lunch en de huishoudelijke vergadering van de Studievereniging 

zette J . Nieuwkoop (Technische Universiteit Eindhoven) het programma 

voort. Zijn analysemodel voor het in kaart brengen van potentieel veront

reinigende, voormalige fabrieken en bedrijfsterreinen (Bedrijfsactiviteiten en 

bodemverontreiniging in het ver/eden in Noord-Brabant (Eindhoven 1989)) onder
yond vanuit de zaal een grote belangstelling. Mogelijk zagen historici 

werkgelegenheid bij ingenieursbureaus. Nieuwkoops criteria maakten het 

mogelijke de mate van vervuiling te bepalen en deze kunnen dienen als 

instrument tot prioriteitsstelling voor de overheid bij het oplossen van hui
dige bodemverontreiniging. 

J . van den Noort sloot de rij sprekers en toonde aan hoe de oplossing 

van een probleem voor het ene gebied, in casu Rotterdam , een ander ge

bied, in dit geval de Biesbosch voor problemen stelt. Verzilting en vervui

ling van de drinkwatervoorziening van de stad maakte na 1945 het aanleg
gen van waterbekkens in het nabij gelegen natuurgebied noodzakelijk. 

Maar deze verstoorden het zelfregulerende systeem aldaar. Hij toonde 
hiermee aan, dat zodra de vervuiler met zijn eigen vervuiling wordt ge

conffonteerd hij tot wijzigen van zijn handelen geneigd is, al verschuift 

hij dan tevens een milieuprobleem naar een aanpalend gebied. 

Na de afsluitende receptie keerden een aantal bezoekers in hun 'veron

treinigend monster' , zoals de voorzitter H . de Vries de auto deze dag affi
cheerde, huiswaarts en bevestigden daarmee de paradox, die Van Zon 

eerder had opgevoerd: de mens kJaagt immer over vervuiling in zijn om

geving, maar levert daar door zijn niet-corrigerend gedrag zelf een bijdra

ge aan. 

H.J.M. Winkelman 

Economische geschiedenis van Indonesie 

Jakarta 30 september - 4 oktober 1991 

De beoefening van de economische geschiedenis van Indonesie in de kolo

niale periode is de laatste jaren in een stroomversnelling geraakt; in het 

land zelf neemt de belangstelling voor dit yak toe terwijl vooral in Neder-
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land en Australie vee! nieuw onderzoek wordt geentameerd. De tijd was 
dan ook rijp voor een internationale conferentie gehee! gewijd aan de eco

nomische geschiedenis van Indonesie. De bijeenkomst te Jakarta was een 

novum : de eerste conferentie over dit onderwerp in Indonesie. Hierdoor 

was de dee!name van Indonesische zijde aanmerkelijk groter dan bij voor
gaande ge!egenheden in Canberra (1983) en Croningen (1984). De confe
rentie te Jakarta werd georganiseerd door de Indonesische Academie van 
Wetenschappen (LIPI) in samenwerking met het Programma Indonesi
sche Studien (PRIS); tot de sponsors behoorde tevens 'Economic history 
of Southeast Asia ' project van de Australian National University te Can
berra . De sprekers, in totaal twintig, waren ge!ijkmatig verdee!d over de 
drie dee!nemende landen: Indonesie, Nederland en Australie. 

De conferentie bestreek het tijdvak 1815-1990. Nieuw hierbij was de 
doelbewuste overschrijding van de in Nederland zo gebruikelijke cesuur 
tussen de koloniale en post-koloniale perioden . De hedendaagse econo

mische ontwikkeling kwam ter sprake in inleidende voordrachten van 

oud-minister Sumitro Djojohadikusumo (in functie reeds onder Soekarno) 
en de beleggingsspecialist Marzuki Usman Uakarta) terwijl de verbinding 
met het prekoloniale verleden werd gelegd door Anthony Reid (Can
berra). 

Vanouds richt veel economisch-historisch onderzoek betreffende Indo
nesie zich op Java in de negentiende eeuw en ook de conferentie in Jakarta 
zette deze traditie voort, zij het op een ietwat andere wijze dan voorheen. 
De opkomst van loonarbeid en activiteiten buiten het Cultuurstelsel ston
den nu centraal: hierdoor kwam meer nadruk te liggen op de diversiteit 
van de economische ontwikkeling van Java. Mevrouw Djuliati Suroyo 
(Semarang) en Roger Knight (Adelaide) bogen zich over de loonarbeid 
terwijl papers van Sugiyanto Padmo (Yogyakarta) en Radin Fernando 
(Canberra) een aanzienlijke betekenis toekenden aan de niet-agrarische 
sector. Tot de provocerende bijdragen behoorden de argumentatie van 
Vincent Houben (Leiden) betreffende het grote belang van particuliere 
plantages reeds ten tijde van het Cultuurste!sel en de stelling van Howard 
Dick (Newcastle, Australie) dat Indonesie al in de negentiende eeuw een 

reele kans heeft gehad om te gaan industrialiseren. Suhartono (Yogyakar
ta) voegde een nieuwe dimensie toe door het optimisme in het dorpsleven 

tot onderwerp van stu die te maken; Djoko Suryo (Yogyakarta) daaren
tegen vroeg de aandacht voor infrastructure!e vernieuwing aan Java's 
noordkust. 

Aparte sessies waren gewijd aan de Buitengewesten en de twintigste

eeuwse economie. Mijn eigen bijdrage over de relatie tussen de buiten

landse handel en regionale economische groei in de Buitengewesten als ge
heel werd gevolgd door een drietal 'case studies' van respectievelijk Mu
hamad Cade Ismail (Banda Aceh) over Oost-Aceh, Freek Colombijn (Lei-

137 



den) over de Westsumatraanse handelsstad Padang en Lesley Potter 
(Adelaide) over migratie onder de bewoners van Zuid-Kalimanten. Bij de 
bespreking van de twintigste eeuw ging de aandacht vooral uit naar het 
optreden van de overheid en buitenlandse investeringen. Ge Prince (Gro

ningen) zette de uitgangspunten van het koloniaal economisch beleid uit

een terwijl Peter Post (Amsterdam) de economische relaties tot Japan 

toentertijd schetste. Thee Kian Wie (LIPI, Jakarta) beschreef de zeer re
cente golf van investeringen in Indonesie door de Oost-Aziatische zoge

naamde NICs ('New Industrializing Countries'). 

Bij een hernieuwde belangstelling voor een yak behoort ook methodolo

gische innovatie. Drie 'nieuwe', althans weinig conventionele benaderin

gen werden ter discussie gesteld. Met zijn analyse van geesten in het 

volksgeloof hield Peter Boomgaard (KITL V, Leiden) een pleidooi voor de 
mentaliteitshistorische invalshoek. Pierre van der Eng (Groningen/Can
berra) gafmet zijn langlopende reeksen van produktiviteitscijfers in de In
donesische landbouw aan wat een nauwkeurige statistische reconstructie 

kan opleveren. Jamie Mackie (Canberra), tenslotte, liet aan de hand van 

de case study Surabaya zien hoe de economisch-historicus de juiste vragen 

op het spoor kan komen door naar globale demografische ontwikkelingen 

te kijken. 

Een kenmerk van de conferentie teJakarta was de ruime aandacht voor 

recente onderzoeksresultaten; niet minder dan zeven bijdragen vloeiden 

voort uit zeer onlangs verdedigde of binnenkort te verdedigen proefschrif

ten. De conferentie markeerde daardoor ook het formeren van een nieuwe 

generatie in het economisch-historisch onderzoek betreffende Indonesie. 

In een afsluitende forumdiscussie werden tal van mogelijke activiteiten ge

opperd: een tekstboek voor het onderwijs in Indonesie, een internationaal 

handboek, toekomstige seminars. Kortom, er valt wat te verwachten op 

dit vakgebied de eerstkomende jaren. 

J. Thomas Lindblad 

Het elfde congres van de International Association of Economic 
History in 1994 

Tijdens de laatste vergadering van het Executive Committee van de 
IAEH werd besloten het elfde congres te houden in Milaan van 12 tot en 

met 18 september 1994. Voorts is besloten het Italiaans als congrestaal toe 

te voegen . 

Op basis van de ervaringen tijdens het voorgaande congres is het aantal 
A-thema's beperkt van vijf tot drie. Ook de opzet en tijdsduur zijn veran

derd . Aan de orde zullen komen 'Global enterprise: big business and the 
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wealth of nations III the past century 1880-1980' (organisatie A.D. 
Chandler jr.), 'Problems of the transition to the market economy in the 
late 20th century' (organisatie 1. Berend) en 'An economic history of sep

aration and cooperation of Eoropean regions 14th-19th centuries (organ i

satie P . Maczak). 

Wat betreft de B-thema's is besloten tot zestien onderwerpen: 

1. Les pouvoirs publiques et la production economique (Andreau/ 

Orsted) 
2. Developpement de l'energie electrique: status, marches et concurren

ce. Comparaisons internationales 1880-1980 (Beltran/Hertner/Mor

sel) 

3. Labour and leisure in pre-industrial Europe (Blanchard/Mironov) 

4 . European networks 19th-20th centuries . New approaches to the for

mation of a transnational transport and communication system (Car
reras/Giuntini/Merger) 

5. Le controle des eaux en Europe 12e-16e siecies (Crouzet/Pavan/Vi

guer) 

6. Socio-economic consequences of sex-ratios in pre-industrial Europe 

(Fauve-Chamoux/SogneriEiras Roel) 
7. International labour integration and the impact of migration on 

national labour markets since 1870 (Hatton/Williamson) 

8 . The evolving structure of the East Asian economic system since 1700: 

a comparative analysis with the co-existing economic systems (Kawa

katsu/Lathan) 
9 . Direct foreign investment in Latin America: effects on economic de

velopment 1850-1930 (Marichal) 
10. L'Economie politique du protectionisme et commerce aux 1ge et 20e 

siecies (Nye/Lindert) 

11. The evolution of modern financial institutes (Olsson/Feldman) 

12 . Material culture: consumption, life style, standard of living 1500-

1900 (Schuurman/Walsh) 
13. Management, finance and industrial relations in maritime industry 

(Ville/Williamson) 

14. Le financement de l'entreprise au fil de l'industrialisation, milieu 

18e-milieu 20e siecles (Plessis/] obert/Moss) 

15. Etica et economia (Baeck/Fanfani) 
16. Economic growth and structural changes: comparative approaches 

over the long run on the basis of reconstructed national accounts 

(Maddison/Van der Wee) 

Ook in de aanpak van de de C- en D-thema's zijn enkele veranderingen 

aangebracht. De onderwerpen voor de C-thema's (48 stuks) zijn nog niet 

vastgesteld. 
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A. Verslag van het bestuur over 1990 

1. Algemeen 

In het verslagjaar heeft de Vereniging voort kunnen bouwen op de solide basis die 

in de afgelopen jaren is gelegd. De huisvesting in het nieuwe gebouw aan de Cru
quiusweg voldoet goed. Hierbij denkt het bestuur niet aIleen aan de geklimatiseer· 
de ruimten waarin het verenigingsbezit is ondergebracht, maar tevens aan het reo 

presentatieve voorkomen en de faciliteiten van het gebouw die een positieve uit

straling hebben op het publiek en relaties van de Vereniging . De aanvankelijke 

angst voor het 'ondergaan van het NEHA' in een groot geheel, is gelukkig niet 
bewaarheid. 

De collecties van het NEHA konden aanzienlijk worden uitgebreid, niet in de 
laatste plaats dankzij behoorlijke subsidies van het Ministerie van Onderwijs , het 

bedrijfsleven , instellingen en particulieren. De ontsluiting van de bijzondere col

lecties van de Vereniging kreeg eveneens een sterke stimulans dankzij een eenma

lige subsidie van voornoemd departement. 
De uitgeverij van de Vereniging is ook dit jaar weer in staat geweest een groot 

aantal publikaties van hoge kwaliteit uit te geven. Afgezien van de verschillende 

periodieken verdient in dit verband speciale vermelding de door drs. j.J. Seegers 

vervaardigde Economisch-historische wegwijzer die een samenvattend overzicht bevat 

voor het bronnen- en literatuuronderzoek op economisch-historisch gebied. Deze 

gids is een onmisbaar instrument voor hen die op voornoemd gebied onderzoek 
wensen te verrrichten. Voorts moeten genoemd worden de gidsen die door drs. 
P. Boorsma vervaardigd zijn, ter ontsluiting van de zo lang nauwelijks toeganke
lijke bijzondere collecties van het NEHA. 

H et bestuur constateert met genoegen dat het enkele jaren gelden begonnen on

derzoek naar de geschiedenis van het Nederlandse wegennet zijn voltooiing na

dert. Naar het zich laat aanzien zal het manuscript in het begin van het volgend 

jaar gereed zijn, zodat publikatie van de onderzoeksresultaten kort daarna ver

wacht mag worden . Op deze plaats dankt het bestuur de auteur, drs. F. Horsten 
en de begeleidingscommissie bestaande uit prof. dr. G. Borger (UvA), het 

bestuurslid prof. dr. j.M.W.G. Lucassen (IISG/VU), en prof. dr. E.J . Fischer 

(NEHA) voor het werk dat zij verricht hebben. 

Tevens prijst het bestuur zich gelukkig met de onderzoekswerkzaamheden die 
dr. W.L. Korthals Altes ten behoeve van het NEHA verricht. Zijn studie - betref
fende de geschiedenis van de Nederlandse gulden - kon dankzij onbekrompen 
bijdr.agen van de Nederlandsche Bank, de Stichting Fonds voor de Geld- en Effec

tenhandel , het Nederlands Instituut voor Bank- en Effectenbedrijf en het Konink

lijk Instituut voor de Tropen ongestoord voortgang vinden. Dit onderzoek wordt 

begeleid door drs. j.C. van Kessel (NIBE), prof. dr. M.M.G. Fase (DNB), dr. 

j . Kymmell en prof. dr. E.J. Fischer. 
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2. Financien 

Het verslagjaar werd dit keer met een klein overschot (f. 15.845,20) afgesloten. 
In bijlage C bij dit verslag is de balans en de resultatenrekening over 1990 te vin

den alsmede de concept-begroting voor 1992. 

3. Algemene ledenvergadering 1990 

De algemene ledenvergadering werd op 14 juni 1990 voar de tweede maal in het 

gebouw aan de Cruquiusweg gehouden. De opkomst was goed. Tijdens het huis

houdelijke gedeelte van de vergadering werden de agenda, de notulen, de versla

gen van bestuur en directie, de verlies- en winstrekening 1989, de balans 1989 en 

de begroting 1991 vastgesteld . Als nieuwe bestuursleden werden benoemd prof. 
dr. L.M. van Leeuwen, de heer H.J . Neeleman en mevr. dr. K.E. Sluyterman. 

Na afloop van de vergadering vond een rondleiding plaats. De bijeenkomst werd 

met een borrel afgesloten . 

4. Bestuur 

Het bestuur was in 1990 als voIgt samengesteld: 

ir. J.W.M. van Rooij (voozitter) , 

drs. J.B.J. Bollerman (penningmeester), 

drs. H. Bordewijk, 

prof. dr. H.F.J.M. van den Eerenbeemt, 

prof. dr . E.J . Fischer (directeur-secretaris), 

drs. J.C. van Kessel, 
prof. dr. L.M. van Leeuwen, 

prof. dr. L.M.W .G. Lucassen, 

de heer H.J. Neeleman R.A., 

mevr. dr. K.E. Sluyterman. 

5. Medewerkers 

In het verslagjaar waren voor de Vereniging werkzaam: 

drs. P.J.N. Boorsma, mevr. drs. J.F .M. van Dijk, drs. J . van Genabeek, drs. 
J.L.J.M. van Gerwen, drs. M.J.C. Huetink, drs . F.H. Horsten, drs. B. Hijma, 
de heer J . Klinkenberg, dr. W.L. Korthals Altes, de heer J. de Leeuwe, drs. J.J. 

Seegers , mevr. P.M. van der Storm-Visch en mevr. drs. H.J.M. Winkelman. 
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B. Verslag van de directeur over 1990 

1. Bedrijfsarchieven-register van het NEHA 

In 1990 werd het Centraal Register van Bedrijfsarchieven (CRBA) omgedoopt tot 
Bedrijfsarchieven-register van het NEHA (BARN). 

In het afgelopen jaar kon het BARN-project volop van start gaan: de departe
men ten van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en Onderwijs en Wetenschap

pen kenden elk een subsidie van in totaal f. 450.000 toe voor een periode van drie 

jaar. Aan het BARN-project werkten: drs. M.J.G. Huetink, drs. H.J.M. Winkel

man en drs. J.F.M. van Dijk. 
Het jaar 1990 stond vooral in het teken van zorgvuldige voorbereiding en plan

ning van het project. Alvorens het bedrijfsleven te ' overvaIlen' met 10.000 enque

teformulieren werd contact gezocht met de overkoepelende werkgeversorganisa

ties, namelijk het Verbond van Nederlandse Ondernemers en het Nederlands 

Christelijk Werkgeversverbond. Beiden gaven hun steun aan het BARN-project 
en formuleerden dit in een bondige aanbevelingsbrief. Vervolgens benaderde het 
NEHA de branche-organisaties met een tweeledig verzoek: morele en financieIe 
ondersteuning. Dat laatste met het doel de produktiekosten van de uit te geven 
boeken te bestrijden. Ook deze verzoeken leidden over het algemeen tot een posi

tief resultaat. Daarnaast zocht het NEHA de publiciteit met het BARN-project, 

hetgeen resulteerde in diverse artikelen in werkgeversbladen en een landelijk dag

blad. Door dit traject te kiezen verwacht het NEHA dat de enqueteformulieren, 

die door de bedrijven ingevuld moeten worden, op een vruchtbare bodem zullen 
belanden . 

In 1990 werd ook de infrastructuur van het NEHA ingericht voor het BARN

project. De retro-invoer van bedrijfsarchieven, die berusten bij openbare archief

bewaarplaatsen, is voltooid . De benodigde software voor het verwerken van de 

duizenden enqueteformulieren, is ontwikkeld door stagiaires van de vakgroep alfa
informatica van de Rijksuniversiteit Groningen. Voor de eerste vijf historische in
leidingen, die aan elk bronnenoverzicht voorafgaan, zijn auteurs gecontracteerd . 
AIle voorwaarden zijn aanwezig om in 1991 de geplande zeven uitgaven in de be

drijfsarchievenreeks te doen verschijnen. In 1990 zag het tweede deel uit deze 

reeks het licht: Mercurius' erfenis. Een geschiedenis en bronnenoverzicht van de Kamen van 

Koophandel en Fabrieken in Nederland. 

2. Archieven en bijzondere collecties 

Aanwinsten 
In maart van dit jaar zijn van het Gemeentearchief Leiden twee foto-albums van 

de Cultuurmaatschappij Pasir Nanka ontvangen uit de jaren 1907 en 1928, 
destijds aangeboden aan de toenmalige directeur P.J. Brandenburg (voorlopige 
signatuur KA 671). Het Internationale Instituut voor Sociale Geschiedenis schonk 
een documentatie-map afkomstig van de NV Technische Maatschappij 'Transfor

rna'. De inhoud gaat over de uitvinding van een post-sorteermachine in de periode 
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1933-1936. Eveneens van het IISG afkomstig is een kwitantie en een wissel uit 
1925 van K. de Rooy, directeur van de NV Leeghwater te Amsterdam (afkomstig 
uit het PTT-archief, voorlopige signaturen respectieveJijk: KA 674, KA 679). Me
vrouw J. van Vlijrnen heeft het NEHA een register v~~r de officieie administratie 

van de in- en verkoop van een antiquair uit de jaren 1927-1928 geschonken dat 

was aangetroffen in een huis aan de Spiegelgracht (voorlopige signatuur KA 711). 

Aangekocht is een aantal interessante archiefstukken. Het betreft een reeks 

Amsterdamse almanakken uit de periode 1736-1830. Een hiervan bevat een jour
naal van de commissie op tussenhandel in handeJ en walvistraan, een ander een 
rekeningboekje voor het kuipen en verladen van drank over de jaren 1800-1803 

(het betreft de voorlopige signaturen KA 562, 563, 563B en 564) . 

Als dank voor afgestane doubletten spotprenten heeft de Atlas van Stalk ons dit 

jaar een prent van Jan Luyken geschonken, voorstellende een goudslager, en af

komstig uit De spiegel van 'I menschelijk bedrijf (KA 712). 
Van de heer J . de Meere zijn afkomstig het archief van de papiermolen en 

olieslagers Honig over de jaren 1774-1889 (voorlopige signatuur KA 684). 

Ten behoeve van de numismatische COllectie werden een klein aantal stukken 

verworven, waarvan die uit de Bataafs-Franse tijd de belangrijkste zijn. 

Overdrachlen 

In juni zijn de huishoudboeken van mevrouw J.A. van Gelder Scalogne over de 
periode 1907-1949 in bruikleen afgestaan aan het Gemeentearchief 's

Gravenhage, waar zich ook het overig archief van Van Gelder bevindt. Aan de 

Atlas van Stolk heeft het NEHA een vijftigtal doubletten van spotprenten geschon

ken, afkomstig uit de COllectie Hartkamp. 

I nvenlarisalie 

Per 1 januari 1990 is drs. P . Boorsma aangesteld met als opdracht om al het niet

bibliotheek materiaal van NEHA te beschrijven en te ontsluiten. Deze aanstelling 

kon plaatsvinden dankzij een subsidie van het Ministerie van Onderwijs en We

tenschappen. Begin 1992 zal dit resulteren in de publikatie van een gids voor on
derzoekers . In deze gids worden de uiteenlopende COllecties documentatie- en ar

chiefmateriaal systematisch geordend en kort omschreven . Daarnaast worden zo

veel mogelijk inventarissen en plaatsingslijsten gernaakt om de toegankelijkheid 

van de zeer waardevolle NEHA-collecties te verbeteren . Het project vindt plaats 

onder verantwoordeJijkheid van prof. dr. j.M.W.G. Lucassen en drs. R.E.M.A. 
de Peuter. Zij namen zeJf de inventarisatie van het Bruyard-archief voor hun reke

ning, een inventarisatie die zij het volgende jaar hopen af te ronden . Drs . P. 

Boorsma wordt bij het project geassisteerd door drs. J. van Genabeek. Tot oktober 

is de assistentie van drs. A. Schijvenaars eveneens van grote betekenis geweest. 

Inmiddels is een begin gemaakt met de publikatie van een inventarisreeks. 

Hierin verschenen de eerste twee delen. Het betreft de ontsluiting van twee onder

delen van de collectie Hartkamp, te weten de spotprenten en knipsels uit kranten 
en tijdschriften. Na voltooiing van de inventarisatie bleek het NEHA te beschik

ken over een uitgebreide collectie van circa 2.200 spotprenten uit de periode 1859-

1924. Met de aanstaande publikatie van de inventaris van de topografische en 
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bouwkundige platen zal de ontsluiting van de afzonderlijke deelcollecties van de 

collectie Hartkamp zijn afgerond. 

Sonttoiregisters naar het NEHA 

In oktober 1989 vierde de Directie van de Oostersche Handel en Reederijen haar 
300-jarig bestaan. Ter gelegenheid van deze gebeurtenis werd samen met de Ne

derlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis een symposium over de vaart op de 

Oostzee georganiseerd. Uit de diverse lezingen kwam naar voren dat het zeer wen

selijk zou zijn in Nederland te kunnen beschikken over de voor de geschiedenis 

van de Oostzeevaart zo belangrijke Sonttolregisters. Een aantal leden van de Ne
derlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis vatte het plan op om microfilms van 

de registers te laten maken. Dankzij financieie ondersteuning van de Directie van 
Oostersche Handel en Reederijen, het Unger-Van Brero Fonds en het NEHA kon 

dit plan verwezenlijkt worden . Het NEHA zal de collectie onder haar hoede ne

men . Naar het zich laat aanzien zal de overdracht in januari van 1991 plaats kun

nen vinden. 

Bijdragen aan tentoonstellingen 

Het afgelopen jaar hebben zowel instituten als particuliere onderzoekers veelvul

dig beroep gedaan op de collecties van de vereniging en heeft het NEHA mede

werking verleend aan een aantal evenementen. 

Ter gelegenheid van de heropening van het binnengedeelte van het Zuiderzee

Museum te Alkmaar is onder meer een semi-permanente tentoonstelling georgani
seerd rond de geschiedenis van de walvisvaart waarvoor het NEHA enkele repro
dukties van prijscouranten ter beschikking heeft gesteld. Ook aan het Amsterdams 
Historisch Museum zijn enkele prijscouranten ter beschikking gesteld ter gelegen

heid van de door haar georganiseerde zomertentoonstelling. 

In het afgelopen jaar verleende het NEHA medewerking aan de groots opgezet

te 'de grote tijd tentoonstelling'. Daarin werd het fenomeen ' tijd' belicht vanuit 
meerdere invalshoeken en en geeft een overzicht van de ideeen in verschillende 
culturen over het ontstaan en meting van tijd. Deze tentoonstelling werd geduren

de de maanden november tot en met januari georganiseerd in de Nieuwe Kerk 

te Amsterdam. 

3. Economisch-Historische Bibliotheek 

Acquisitie 

Een overzicht van de aankopen door de EHB verschijnt evenals het vorige jaar 

in twee delen. De acquisitie van recente uitgaven op het gebied van de economi

sche geschiedenis is opgenomen in jaargang 1991, nummer 1 van het NEHA

Bulletin. Een overzicht van aankopen van oude werken (verschenen v66r 1850) 
voigt in dit jaarverslag. 

Veruit de belangrijkste en duurste aankoop in het afgelopen jaar betrof een 

unieke en grote verzameling Franse statistische rapporten uit de jaren 1800 tot 

1803 . Deze aankoop kwam mede tot stand dankzij een financiele bijdrage van het 
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Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen . Het gaat om een verzameling van 
57 rapporten en statistische beschrijvingen, bijeengebracht in negen delen. Onder 

deze zijn 35 rapporten, samengesteld in de jaren 1800-1803 door de prefecten van 

de Franse departementen in opdracht van de Minister van Binnenlandse Zaken, 

Chaptal. Apart verscheen een deel La Batavie, eveneens in de reeks opgenomen. 

Op hetzelfde terrein ligt de verwerving van twee delen met instructies en advie
zen van Fran<;ois de Neufchateau uit 1798 en 1799: Recueil des leUres circulaires, in

structions, programmes, discours et autres actes publics, emanis du C. en Fran~ois , pendant 

ses deux exercises du Ministere de l '/nterieur (Paris: de l' Imprimerie de la Republique, 

an VII [1798/9]) 2 delen. De in deze banden opgenomen stukken hebben betrek

king op het samenstellen van statistische overzichten en tabellen. De del en zijn een 

belangrijke bron voor het onderzoek naar de ontwikkeling van het bestuur en in 
het bijzonder van de regionale statistiek in Frankrijk (zie J .-Cl. Perrot, L 'Age d'or 

de la statistique rigionale fran~aise (an IV-1804 (Paris 1977)). 

Behalve deze omvangrijke verzamelingen konden nog een aantal afzonderlijke 

statistische en beschrijvende werken uit dezelfde periode verworven worden: Du

rand, Memoire sur I 'amelioration des departemens du Golo et du Liamone (Ile de Corse) (Pa

ris: Impr. de Bossange, Masson et Besson, 1808) 115 p. De auteur, afkomstig uit 

het departement Herault, geeft in dit werk uitgebreide informatie over economi

sche onderwerpen als landbouw, mijnbouw, handel (onder andere van de Com

pagnie Africaine) en de bevolking; M. Sokolnicki , Coup d'oeil sur Ie canton d 'Elber

feld, dans Ie grand-duchi de Berg (Paris: Imprimerie de Poulet , 1811) 48 p.; Cl.-F.E. 

Dupin, Dictionnaire geographique, agronomique et industriel du departement des Deux-Sevres 

(Niort: Plisson, an XI [1803]) 427, lxxix p.; J .C. Bisinger, Generalstatistik des iister

reichischen Kaiserthums (Wien: Geistinger, 1807) c, 299 p. en van dezelfde auteur 

Staatsverfassung des iisterreichischen Kaiserthums (Wien: Geistinger, 1809) xxii, 252 p. 

Bisinger was hoogleraar statistiek aan de K.K. Theresianische Ritter-Akademie 

in Wenen . De Generalstatistik bevat behalve een inleiding waarin de auteur het be
lang van statistiek beklemtoont en een statistische beschrijving van Oostenrijk ook 
een bibliografisch overzicht van 84 pagina's (Literatur der Statistik der iisterreichischen 

Monarchie, in besonderer Riicksicht auf die im vorliegenden Werke vorkommenden statistische 

Gegenstiinde). 

Nauw verwant met de hier genoemde beschrijvende werken en eveneens van 
grote waarde als bron voor het economisch-historisch onderzoek zijn reisversla

gen, juist indien zij ook informatie over landbouw, nijverheid en handel bevatten. 
Hiervan bezit de EHB inmiddels een fraaie collectie. Ten behoeve van deze collec

tie verwierf de EHB in het afgelopen jaar J. P. Cobbett, A ride of eight hundred miles 

in France. Containing a sketch of the manufactures and trade... to which is added a general 

view of the finances of the kingdom (London: Clement, 1824) 202 p. en A. Hennings, 

Okonomische Beobachtungen einer imJahre 1779 auf Befehl unternommenen Reise durchJiit

land (Kopenhagen: Pelt, 1786) 194 p. August Hennings, lid van het Commercien

collegium in Dresden, deed zijn waarnemingen tijdens een reis van twee maanden 

door dit dee! van Denemarken. Het werk bevat veel aspect en van de economie van 

Jutland en is voorzien van uitgebreide statistische informatie. 
Behalve deze statistische werken en reisverslagen met statistische informatie 

konden een aantal theoretische werken verworven worden. Op monetair gebied 
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waren dat J. Boizard , Traite des monoyes, de leurs circonstances et dependences (Paris: 
Coignard, 1692) 503 p . en C . F . von Schmidt-Phiseldek, Ueber den Begriff vom Gelde, 

und den Geldverkehr im State (Kopenhagen: Brummer, 1818) 167 p.; op handelsge
bied: G . Achenwall , Entwuif der allgemeineren europaeischen Staatshaendel des XVII. und 

XVIIltenJahrhunderts (Goettingen: Vandenhoeck, 1756) 298 p. [Europaeische Ge

schichte 2] en C . von Schlozer, Anjangsgriinde der Staatswirthschaft oder die Lehre von 

dem Nationalreichthume (Riga: Hartmann, 1805-1807) 2 delen. 

Van belang voor de bestudering van de vroege industrialisatie zijn de werken 

van A. Ure A dictionary oj arts, manujactures, and mines; containing a clear exposition oj 

their principles and practices. 3rd ed., corr. (London : Brown, Green and Langmans, 

1846) vii, 1334 p . en A dictionary oj chemistry, in which the principles oj the science are 

investigated anew, and its applications to the phenomena oj nature, medicine, mineralogy, agri

culture, and manujactures detailed. 3rd ed . (London: Tegg, 1828) xii, 829 p., verder 

R . O ' Reilly, Annales des arts et manujactures ou Memoires technologiques sur l'agriculture 

et le commerce (Paris: Imprimerie des Annales, 1818) delen 1,2,4,5,9 ,17,18; Pon
celet, Rapport sur les machines et outils employes dans les manufactures. Fait a la Commission 

Fran~aise du jury international de l'Exposition universelle de Londres (Paris: Imperiale, 
1857) 2 delen en A treatise on the progressive improvement and present state of the manufactu

res in metal, rev. by Robert Hunt (London: Longman, Brown, Green & Long

mans, 1853) 3 delen. Van oudere datum is Cl. Carlier, Mimoire sur les laines, ou 

l' on examine 1. QueUes sont les differentes qualitis des laines propres aux manujactures de 

France (Bruxelles: freres Vasse , 1755) 168 p. 

Schenkingen 

Belangrijke schenkingen van boeken en periodieken, voornamelijk uit de jaren 

twintig en dertig van deze eeuw, ontvingen wij ditjaar van het Nederlands Insti
tuut voor het Bank- en Effectenbedrijf en van de Erasmusuniversiteit Rotterdam. 
Een mooie aanvulling van de verzameling gedenkboeken van bedrijven was af
komstig van de Sociale Verzekeringsbank. Behalve deze met name genoemde in

stellingen ontvingen wij een groot aantal kleinere schenkingen van instellingen en 

particulieren. Graag willen wij hen hierbij nogmaals bedanken. 

Ontsluiting 

De ontsluiting van de collectie jaarverslagen bereikte eind 1990 een voorlopig 

eindpunt. De collecties welke tot op heden in het bezit zijn van de EHB, zijn nu 

toegankelijk . Op het einde van het jaar kon daar bovendien nog een verzameling 

verslagen oorspronkelijk in het bezit van het NEHA, maar in 1974 overgedragen 
aan het Algemeen Rijksarchief, aan toegevoegd worden . Het ARA was be reid de

ze verzameling aan het NEHA terug te geven. Het jaarverslagenproject zal echter 
pas met de ontsluiting van de verzameling van de Stichting voor Economisch On

derzoek van de Universiteit van Amsterdam defintief afgerond kunnen worden. 

Wat betreft het catalogiseren van de EHB boeken- en tijdschriftencollecties sluiten 

wij dit jaar minder positief af. De problemen die zich op dit gebied bij het nSG 

voordoen beginnen ook gevolgen te krijgen voor de EHB . Er wordt naar gestreefd 
om begin 1991 voor deze problemen een oplossing te vinden. 
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4. Publikaties 

Op verzoek van het bestuur van de Stichting Jaarboek v~~r de Geschiedenis van 
Bedrijf en Techniek heeft het NEHA de publikatie van het jaarboek op zich geno
men . In juni verscheen dee! zeven, voor het eerst onder auspicien van de vereni

ging. 

Nieuw is ook de reeks 'Inventarisatie bijzondere collecties'. In deze reeks, A4 

formaat in opvallend groene kleur, verschijnen deelinventarissen van de afdeling 

Archieven en Bijzondere Collecties. In 1990 verschenen twee delen. 
Niet in de lijst opgenomen is Economic and social history in the Netherlands. Dee! 2 

van dit jaarboek verschijnt in de eerste maand van 1991. Niet onverme!d mag blij

ven dat de bijdrage van J. L. van Zanden, 'The Dutch economic history of the pe

riod 1500-1940: a review of the present state of affairs' in dee! 1 bekroond werd 

door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen met een prijs 
voor overzichtsartike!en. 

In 1990 verschenen: 

NEHA-SERIES I 
- Economisch- en sociaal-historisch jaarboek deel 53 

NEHA-SERIES III 
- R.T. Griffiths, red., The Netherlands and the integration of Europe, 1945-1957; 

- W.H .P.M. van Hooff, In het rijk van de Nederlandse Vulcanus . De Nederlandse 

machinenijverheid 1825-1914. Een historische bedrijfstakverkenning; 

- W. H. P. M. van Hooff, De Nederlandse machinefabrieken 1825-1914. Overzicht en 

bibliografie; 

- H. Klemann, Tussen Reich en Empire. De economische betrekkingen van Nederland 

met zijn belangrijkste handelspartners: Duitsland, Groot-Brittannie en Belgie en de Ne

derlandse handelspolitiek, 1929-1936; 

De Hollandse Maatschappij der Wetenschappen kende Klemann voor dit 
werk de Dirk Jacob Veegens Prijs 1990 toe. 

- J. W. Drukker, Waarom de crisis hier langer duurde. Over de Nederlandse economi

sche ontwikkeling in de jaren dertig. 

NEHA-SERIES IV 
- NEHA-Bulletin jaargang 4, no. 1 en 2. 

NEHA-SERIES V 
- J.J. Seegers, Economisch-historische wegwijzer. Een gids voor het bronnen- en litera

tuuronderzoek van de Nederlandse economische geschiedenis; 

- J.L.J.M. van Gerwen, J.J. Seegers en S.W . Verstegen, Mercurius' Erfenis. 

Een geschiedenis en bronnenoverzicht van de Kamers van Koophandel en Fabrieken in 

Nederland. 
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Inventarisatie bijzondere collecties 
- P. Boorsma, Nederlandse spotprenten uit de collectie Hartkamp 1859-1924; 

- P. Boorsma, Collectie Hartkamp. Knipsels uit kranten en tUdschriflen betrifJende de 

Nederlandse economie en samenleving 1800-1924. 

Buiten de reeksen verschenen bovendien: 

- Nederlandsch Economisch-Historisch Archie], Economisch-Historische Bibliotheek. Doel, 

geschiedenis, activiteiten (brochure); 

- Netherlands Economic History Archive, Economic History Library. Purpose, history, 

activities (brochure); 

- Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek deel 7. 

- A.J. Looyenga, De huizen van het NEHA. Drie eeuwen woonhuisbouw en wooncul-

tuur in Amsterdam en Den Haag. 

5. Onderzoek 

NEHA -project betrifJende de geschiedenis van de Nederlandse gulden 

Op 1 februari 1990 is een aanvang gemaakt met dit project dat na vier jaren moet 
resulteren in een monografie met de titel Van £ Hollands tot j. Daarin wordt een 

behandeling van de Nederlandse valutageschiedenis beoogd . Het onderzoek wordt 

begeleid door een commissie waarin zitting hebben prof. dr. W. Eizenga, prof. 

dr. M.M.G. Fase (Nederlandsche Bank en Universiteit van Amsterdam), prof. 

dr. E.J. Fischer (NEHA), drs . J.C. van Kessel en dr. J. Kymmell (NIBE). 
Een inleidend hoofdstuk is in concept voltooid. Het onderzoek ten behoeve van 
hoofdstuk 2 waarin de periode van de Romeinse tijd tot de oprichting van de 

Amsterdamse Wisselbank (1609) aan de orde komt is vrijwel voltooid. Er wordt 

naar gestreefd om gedurende het komende jaar te komen tot aan de periode van 

de gouden standaard (1875-1914). 

NEHA-project betrifJende de geschiedenis van de landwegen in Nederland 

H et in 1989 aangevangen onderzoeksproject 'Geschiedenis van de landwegen in 

Nederland 1600-1850', door drs. F. Horsten, yond goede voortgang en zal naar 

verwachting in 1991 resulteren in een publikatie. 
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Bijlage Cl 

1. Staat van baten en lasten NEHA 

A. Baten 

1. Subsidie O&W IKNA W 

2. Contributies & donatie 
3. Overige subsidies 
4. Verkoop publikaties 
5. overige inkomsten 

B. Lasten 

1. Personeel 
2. Directie en redact ie 

3. Bestuur enz. 
4. Acquisitie 

5. Publikaties 

6. Saldo 

Totaal der lasten 

Resultaat 1990 

251.350 

27.405 
84.000 
42.039 ,63 

22.161 ,3 7 

426.956 

Resultaat 1990 

137 .733,20 

20 .000,00 
32.478,76 

123.783,99 

7.114,85 

15.845,20 

426 .956,00 

Begroot 1990 

210.000 

20.000 
70 .000 
6.000 
8.000 

314.000 

Begroot 1990 

150 .000 

20.000 
34.000 
70.000 

40 .000 

314.000 
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Bijlage C2 

Balans 1990 

Activa 31-12-89 31-12-90 

l. Bibliotheek p.m. p.m. 

2. Voorraad eigen werken 100 100 
3. Inventaris 1 1 
4. Debiteuren en ov. vord. 60.996,50 383.314,93 

5. Effecten 48.000 25.000 
6. Liquide midd. en dep. 564.635,91 251.379,40 

Totaal 673 .733,41 659 .795,33 

Passiva 

7. NEHA-fonds 13.389,66 13.389,66 

8. Alg. reserve vorig jaar 2.982,05 4.751,26 

Saldo boekjaar 1.769,21 15 .845,20 
9. Crediteuren 358.412,37 

10. Voorzieningen 655.592,49 267.396,84 

Totaal 673.733,41 659.795,33 
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Bijlage C3 

Concept-Begroting 1992 

A. Inkomsten 

1. Subsidie O&W/KNAW 

2. Subsidies van derden 

3. Contributies, donaties 
4. Overige inkomsten 

5. Projecten 

Totaal 

B. Uitgaven 

6. Personeel 
7. Bestuurs- , directie- en 

redactiekosten 

8. Administratiekosten 

9. Acquisitie 

10. Publikaties 

11. Bureaukosten 

12. Onvoorzien 
13. Projecten 

Totaal 

220 .000 

70.000 

25.000 
13.500 

p .m . 

328.500 

150 .000 

25.000 
11.000 

75.000 

45.000 

20 .000 

2.500 
p .m. 

328.500 
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NEHA-PUBLIKA TIES 

BESTEMMING SEMARANG 
Geschiedenis van de textielfabrikanten Gelderman 
in Oldenzaal 1817-1970. E.J. Fischer, J.L.J.M. van 
Gerwen en H.J.M. Winkelman. 
ISBN 90 71617 40 8, gebonden, ge"illustreerd in kleur, 
377 pp., f 39,50 

DE HAARLEMMERMEER 
Een studie in planning en beleid 1836-1858. 
Charles Jeurgens. 
ISBN 90 71617 46 7, ingenaaid, gemustreerd, 
326 pp ., NEHA-Iedenprijs: f 52,50 

VAN PARTICULIERE NAAR OPENBARE ZORG, EN TERUG? 
Sociale politiek in Nederland sinds 1880. 
W.P. Blockmans en L.A. van der Valk (red.). 
ISBN 90 71617 43 2, ingenaaid, gemustreerd, 
210 pp., f 39,50 
Verschijnt begin 1992. 

ECONOMIC AND SOCIAL HISTORY IN THE NETHERLANDS 
Vol. 3 (1991) van het Engelstalig jaarboek, 
bedoeld om de internationale uitwisseling van 
Nederlands onderzoek te verbeteren . 
ISBN 90 71617 47 5 (lSSN 0925-1669), ingenaaid, 
216 pp., abonnementsprijs: f 39,50 . 

BESTELLEN 

Door overmaking van het betreffende bed rag op 
girorekening 1535 of bankrekening ABN Amsterdam 
54.20.18.802 t .n .v. NEHA, Amsterdam o.v.v. de 
gewenste titel. 
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