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STRIJD OM DE 
COMMERCIELE SUPREMATIE 

IN DE ZEVENTIENDE 
EN ACHTTIENDE EEUW* 

Hubert P .H. Nusteling 

Bloei van de Repub/iek: gangbare meningen 

I mmanuel Wallerstein heeft bekendheid gekregen door zijn geschiedenis 
van de kapitalistische wereldeconomie. Hij beschrijft de verbreiding van 

de wereldhandel en van economische macht aan de hand van de polaire te
gens telling centrum - (semi)periferie: de handelscontacten en de eindbewer
king van goederen geschieden via of in het centrum en de (semi)periferie fun
geert in meerdere of mindere mate als afhankelijke grondstoffenleverancier. 
Door de dynamiek van onderlinge concurrentie kan het leidende land door 
rivalen afkomstig uit de (semi)periferie uit het centrum verdrongen worden. 
Die wisseling van de wacht plaatst de schrijver in de ritmiek van zeer lange 
golven, die hij, geheel in navolging van Franse historici, onderscheidt in een 
A- en B-fase, dat wil zeggen in een opgaande trend en een neergaande bewe
ging of beter gezegd stagnatie. Reminiscenties aan het werk van Franc,:ois Si
miand over expansie en contractie dringen zich bij die terminologie op. Na
tuurlijk is er de directe invloed op Wallersteins denken van de man die zich 
jarenlang als de leider van de Annales-school heeft doen gelden: Fernand 
Braudel. In de periode 1450-1750 ontstond volgens Braudel en Wallerstein 
de kapitalistische wereldeconomie van Europa met als voornaamste kenmerk 
een steeds toenemende interdependentie bij een - ook ruimtelijk - strakker 
wordende hierarchisering. De cesuur tussen de A- en B-fase dateren beiden 
van omstreeks 1600. Aldus zijn de 150 jaren v66r 1750 getypeerd als een tijd 
van crisis en heeft tevens Hazards begrip 'crise de la conscience europeenne' 
(1680-1715) zowel inhoudelijk als tempo reel een aanzienlijke verruiming on
dergaan. 

In die B-fase zouden zich twee belangrijke ontwikkelingen voltrokken 
hebben. Het mercantilisme verbreidde zich als ideologie, terwijl voorts rond 
1600 de laatste resten oude hegemonie in het Middellandse Zeegebied ver
dwenen, doordat het economisch zwaartepunt van Europa volledig in de lan
den aan de Noordzee kwam te liggen. Aanvankelijk hadden daar de Noorde
lijke Nederlanden hun positie nog te delen met de Zuidelijke Nederlanden 
en Engeland, maar in de jaren 1625 tot 1672 verwierf de Republiek der Ver
enigde Provincien algemene erkenning als het meest ontwikkelde land en als 
middelpunF van de Europese, zelfs van de mondiale handel. De commerciele 
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voorsprong dankte ze aan een efficiente landbouw en nijverheid, aan uitste
kende financiele voorzieningen en aan groot organisatietalent. Maar er be
staat geen voorspoed zander afgunst. Met de Acte van Navigatie van 1651 
openden de EngeIsen de aanval op de Hollandse handel en dat initiatief werd 
reeds het jaar erop door de eerste van de drie Engels-Hollandse zeeoorlogen 
in het bestek van nog geen kwart eeuw gevolgd. Tenslotte zag de Republiek 
zich in 1672 aangevallen door een oorlogscoalitie van Frankrijk, Engeland 
en Zweden. De uitslag van de strijd was, althans volgens Wallerstein, niet 
zozeer dat de Nederlanders veel verloren, ais weI dat de Engeisen en Fransen 
op handelsgebied goede vooruitgang boekten door vergroting van de effi
cientie van eigen produktie en het scheppen van beschermde markten. De 
handel van de Republiek was onherroepelijk in verval geraakt. I 

Dit is een samenvatting van de ideeen van een schrijver die op niet onver
dienstelijke wijze op samenhangen heeft gewezen tussen economische veran
deringen en staatkundige ontwikkelingen binnen Europa. Met het gepresen
teerde beeld zal niet iedereen zander voorbehoud instemmen. Over de op
komst van Nederland als commerciele natie bestaat weinig verschil van me
ning. De Verlatinge door de opstandige gewesten in 1581 van Philips II als 
hun wettig heer markeert de gang naar een eigen, algemeen erkende, zelf
standige staat. Successen op handelsgebied waren voorwaarden voor het mi
litaire en politieke welslagen: 'pecunia nervus belli'. Dat ook op commercieel 
terrein de cesuur omstreeks 1580 ligt, valt af te lezen uit de gunstige ontwik
keling van Amsterdam, nadat het zich in 1579 aan de kant van de rebellen 
had geschaard. Sindsdien vertoonde het loonniveau er tot 1605 een nagenoeg 
ononderbroken stijging. 2 Het valt aan te nemen dat elders in Holland, in 
Zeeland en in Friesland zich eveneens een stijging van de lonen manifesteer
de, ook al was die vermoedelijk iets minder krachtig. Waar overal in Europa 
op het einde van de zestiende eeuw de koopkracht van brede lagen van de 
bevolking ernstig werd aangetast, nam die in de kustgebieden van de jonge 
Republiek juist toe. De magnetiserende werking die hiervan uitging, deed de 
bevolking van het gemenebest exponentieel sterk groeien. In Amsterdam was 
rond 1600 het tempo van de bevolkingsaanwas groter dan ooit. 3 Die snelle 
expansie is tekenend voor de zich snel voltrekkende concentratie van de han
del aan de kusten van de Noordzee, ten koste allereerst van de Hanzesteden 
in het Noorden, van Venetie en Spanje en ook van de Zuidelijke Nederlan
den. AIle werden afhankelijk van de Hollandse handel. De nadelige gevolgen 
golden niet aIleen het buitenland. Ook steden in de Republiek, zoals Deven
ter en Nijmegen, die tot ver in de zestiende eeuw een bloeiende eigenhandel 
hadden gekend, ondergingen een zelfde lot. De EngeIsen boden het meeste 
tegenwicht: er is sprake dat zij hun commerciele zelfstandigheid tot de jaren 
1660 zouden hebben weten te handhaven. 4 Zijn op deze veranderingen de 
modernisering van de zeevaart, de gunstige ligging van Holland aan de mon
ding van twee grote Europese rivieren, de vrijheidsdrang en de handelsgeest 
van zijn bewoners niet uitsluitend maar wei doorslaggevend van invloed ge
weest? De gelijktijdige opkomst van handel en staat in deze contreien lijkt 
daarop te wijzen. 
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Het is dus niet moeilijk het begin van de definitieve doorbraak van Am
sterdam, van Holland en van naburige zeegewesten in de internationale han
del nauwkeurig vast te stellen. Moeilijker is het evenwel te achterhalen, wan
neer deze gebieden, met name Holland, over hun hoogtepunt heen waren en 
in verval geraakten. Wallerstein suggereert, zoals we reeds zagen, dat dat 
niet lang na 1672 geweest zou zijn. BraudeI schijnt even wei het einde van de 
suprematie van de Hollandse handel ongeveer een eeuw later te leggen: 'Son 
histoire brillante perd de son eclat avec Ie XVIIle siecle finissant'. Dat zou 
omstreeks 1770-1780 zijn, waarbij de Franse historicus weI aantekent dat 
sommige auteurs de verzwakking van Holland reeds enige decennia eerder 
plaatsen. 5 Tot degenen met een afwijkende mening moet in ieder geval een 
geleerd en scherpzinnig historicus als J .G. van Dillen gerekend worden, vol
gens wie de reIatieve economische achteruitgang niet v66r 1730, maar daarna 
wei evident te constateren is. 6 

De wat vage formulering van Braudel is begrijpelijk. Over het algemeen 
neigen Nederlandse vakgenoten tot de opvatting dat de economie van de Ze
yen Verenigde Provincien zich in de loop van de achttiende eeuw in absolute 
termen op hetzeIfde niveau heeft weten te handhaven. De positie van de Re
publiek verzwakte to en weI, doordat de economische diversiteit er geringer 
werd vanwege inkrimping van nijverheid en visserij en doordat de econo
mieen van andere landen per saldo groeiden. Maar, aldus Joh. de Vries, de 
handel bleef gelijk en het financiele bedrijf - althans tot 1784 - en de land
bouw breidden zich daarentegen uit, zodat de volkshuishouding als geheel 
mogelijk nog wat gegroeid kan zijn. Dit weerhoudt deze historicus er niet 
van de volkshuishouding van de Republiek ziek te noemen. De geschetste 
ontwikkeling is, volgens De Vries, na 1730 reeds te bespeuren en v66r de 
Vierde Engelse Oorlog (1780-1784) voor iedereen zichtbaar. Hoe wankel het 
economische even wicht was, zou uit de financiele crises van 1720, 1763 en 
1772-1773 zijn af te leiden. 7 Braudel heeft er van zijn kant echter op gewezen 
dat die onevenwichtigheden, gezien ook de crisis in het begin van de jaren 
tachtig veeleer op een tienjarige golfbeweging in de bankwereld duiden. 8 

Men kan zich afvragen of het verhaal van Joh . de Vries over de economi
sche veranderingen binnen de Republiek gedurende de achttiende eeuw -
achteruitgang en toch weer niet - door de vage toetsen en nuanceringen niet 
verwarrend en door gebrek aan scherpte voor allerlei uitleg vatbaar is. On
langs heeft J.L. van Zanden het standpunt van De Vries als voIgt kernachtig 
proberen samen te vatten: relatieve stabiliteit van de 'Hollandse' economie 
tussen 1700 en 1780, daarna sterke achteruitgang. Waarom is er die verwisse
ling van Nederlands door Hollands? De conclusies van Joh. de Vries betref
fen immers de gehele Republiek, terwijl Van Zanden zijn onderzoek beperk
te tot het gewest Holland. 9 Minstens zo belangrijk is dat de laatstgenoemde 
van een cesuur omstreeks 1730 die De Vries toch voorzichtig noemt, geen ge
wag maakt. Interessant is dan ook dat op basis van een 'vrijwel uitputtend 
overzicht van de beschikbare bronnen om de economische ontwikkeling van 
Holland in de periode 1650-1805 te meten', Van Zanden tot de voorlopige 
conclusie komt dat de stelling van Joh. de Vries van aIle opvattingen omtrent 
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de economie van de Republiek nog het best op het eigenlijke Holland van 
toepassing is. Het enige bezwaar zou zijn dat een sterke vermindering van 
de produktie na 1780 in Van Zandens kwantitatieve gegevens voor dit gewest 
niet tot uitdrukking komt. 10 

Wat er ook van zij, dit voorlopig standpunt sluit aan bij de opvattingen 
van 'Ie grand maitre' Braudel. lI Van Zanden reageert weI uitdrukkelijk op 
'Ie dUi americain', op door twee Amerikaanse historici, Jan de Vries en J.c. 
Riley, naar voren gebrachte hypotheses. Volgens de eerste maakte de Repu
bliek tussen 1670-1750 een zware economische teruggang door, gevolgd door 
een licht herstel in de tweede helft van de achttiende eeuw. 12 Op zijn beurt 
meende Riley te mogen poneren dat van 1695 tot 1805 de Republiek zich 
mocht verheugen in enige economische groei. 13 

In hoeverre hebben de auteurs zich laten leiden door bestaande inzichten 
in de loop van de bevolking en in hoeverre steunt hun oordeel op voldoende 
gespreid statistisch materiaal? Jan de Vries baseert zijn opvattingen voor een 
belangrijk deel op de Wageningse bevolkingstotalen van om de 50 jaar voor 
Nederland, verder aangevuld met een statistiek waaruit blijkt dat de groei 
van het aantal inwoners in Holland niet in 1650 maar omstreeks 1670 zijn 
voorlopig eindpunt yond. 14 Bij onvoldoende gegevens is het onmogelijk tref
zekere uitspraken te doen. Wie zich beperkt tot de bevolkingstotalen voor 
1695 en 1805 - in de tussenliggende tijd zal het inwonertal voor Nederland 
met ongeveer 50/0 zijn toegenomen - moet bijvoorbeeld Rileys conclusie be
vestigen. 

Nieuwe gegevens en inzichten 

Voor een nauwkeurige kennis van veranderingen in de bevolkingsomvang, 
die voor de geschiedschrijving van de pre-industrieIe samenleving noodzake
lijk is, biedt, naar mijn mening, de zogenaamde homeostatische methode 
goede perspectieven. Daarmee bleek het mogelijk op basis van de statistiek 
van mannen en vrouwen die voor de eerste maal huwden voor Amsterdam 
preciese inwonertallen per interval van vijf jaar van 1586 tot 1865 achter
waarts te projeeteren. 15 Een soortgelijke reeonstruetie voor Friesland in de 
periode 1655 tot 1794 heeft vanwege het gebrekkige grondmateriaal sleehts 
glob ale waarde. 16 Behalve een juiste formule zijn betrouwbare statistieken 
van de huwelijken - van eerste huwelijken zelfs wanneer het om projecties 
tot in de zeventiende eeuw of verder gaat- onontbeerlijk. Bij de homeostati
sche reconstructie van het aantal ingezetenen van Amsterdam werd aan beide 
voorwaarden voldaan. 17 

Aldus is vastgesteld dat Amsterdam een ononderbroken bevolkingsaan
was kende van 1586/90 (35.500 inwoners) tot 1671175 (206.200 inwoners). 
In de periode daarna was het demografisch verloop tot 1835 wisselvallig. 
Overigens bereikte de stad als stapelmarkt weI kort na 1735 met 239.000 in
woners haar grootste omvang. Bij de daarop volgende top, in 1786/90, 
moeht de stad aan het IJ zieh nog verheugen in een bevolking van bijna 
233.000 personen, maar de trend was niettemin in neerwaartse riehting. In 
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de volgende jaren was het verval onstuitbaar met als dieptepunt ongeveer 
181.000 inwoners in 1811/15. Het inwonertal van de jaren 1730 zou niet v66r 
1860 geevenaard, laat staan overtroffen worden!S 

Aan de curve van de bevolkingsomvang liepen de commerciele activiteiten 
voor de stad redelijk parallel. In een studie over oude handelsstatistieken 
merkt W.G Heeres op grond van borgsommen die voor paspooorten ten be
hoeve van het binnenlandse handelsverkeer te Amsterdam gedeponeerd wa
ren, het volgende op: ' .. .it appears that the years 1720-1739 compare favora
bly with those of the preceding decades: domestic trade increased. There
after a reversal occurred which continued until the fifties. Between 1755 and 
1780 Amsterdam's domestic trade increased once again and at the end of the 
seventies reached an hitherto unknown apex. The Fourth Anglo-Dutch War 
brought a reversal, which was followed by a modest recovery between 1785 
and 1795'.19 De achtergronden van de statistiek van borgsommen zijn niet 
geheel duidelijk. Aan die opgaven mag slechts glob ale waarde worden toege
kend, zodat op grond daarvan de vraag, welke van de twee toppen het 
hoogst was, die van de jaren omtrent 1730 of die op het eind van de jaren 
1770, niet definitief te beantwoorden is. Volgens de reeks van de tot ale waar
den van de in- en de uitvoer zou namelijk - conform de homeostatische 
bevolkingsgegevens- de eerste het commerciele hoogtepunt voor Amsterdam 
zijn. 20 

Een structurele breuk in de jaren 1730 voor de handelsverhoudingen van 
de Republiek is door J .Th. Lindblad in zijn dissertatie aangetoond. 21 Il
lustratief voor de ingrijpende veranderingen die zich to en manifesteerden, 
zijn de typeringen door deze schrijver van de wisselende Zweeds
Nederlandse relaties in de voorgaande tijdvakken: vriendschap (1614-1645), 
vijandschap (1645-1679) en neutraliteit (1679-1737). In 1679 herwonnen de 
Zeven Verenigde Provincien met de beeindiging van de vijandelijkheden het 
vroegere privilege van meest begunstigde natie in de handel met Zweden. Na 
de moord op Karel XII (1697-1718) zou in 1724 het Z weedse mercantilisme 
weliswaar zijn herleefd, maar de Hollandse kooplui wisten de nadelige gevol
gen ervan grotendeels te ontwijken. Die beschermende wetgeving duidt er 
weI op dat de positie van de Nederlanders minder sterk was dan voorheen, 
wat bevestigd wordt door de overheersende invloed die de Engelsen toen, in 
tegenstelling tot de zeventiende eeuw, in de handel van Zweeds ruw ijzer had
den verworven. 22 Na 1738 verscherpten de Zweden hun mercantilistische po
litiek echter aanzienlijk. Op de uitvoering van de veelal nieuwe voorschriften 
werd nauwlettend toegezien. De binnenlandse producent kon rekenen op on
dersteunende subsidies en kreeg bovendien bescherming door contingente
ring van de invoer. Zo mochten vanaf 1747 van bepaalde goederen nog 
slechts tot twee derde van de tot dan toe gebruikelijke hoeveelheden worden 
ingevoerd. In de volgende vijf jaar werden deze beperkingen over meer pro
dukten uitgebreid. De Zweedse regering bevorderde op deze manier onder 
meer de verbouw van inheemse tabak en de vestiging van textielbedrijven in 
eigen land. Uitgedrukt in vaste prijzen bedroeg de import uit de Republiek 
in 1756/59 nog slechts tweederde van die in 1738/41, terwijl tezelfdertijd de 
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uitvoer erheen met slechts eenvijfde verminderd was . Een bijkomend ver
schijnsel was dat steeds meer geld uit Holland naar Zweden verdween zonder 
dat daar goederen tegenover stonden. Daarbij speelde een ongunstiger wor
den van de 'terms of trade' voor de Republiek mee.23 

Niet aIleen Lindblad heeft op verslechtering van de ruilvoet gewezen. On
langs heeft J .A. Faber deze zelfs voor de algemene handel van de Noordelij
ke Nederlanden vastgesteld. In 1790/9 waren deze voor de voornaamste han
delswaren - 15 exportgoederen en 10 importprodukten- 120/0 ongunstiger 
dan in 1721 -1745. De verliezen ontstonden voornamelijk na 1750/ 9. Deze 
uitkomsten zijn op ongewogen gemiddelden gebaseerd, waarom Faber voor 
dezelfde perioden eveneens gewogen gemiddelden heeft berekend en wei 
voor artikelen met een import- (ruwe suiker, oliezaden, graan, (Franse) wij
nen en rogge) of een exportsurplus (geraffineerde suiker, koffie, bewerkte 
tabak en kaas) van meer dan een miljoen gulden in 1792 in het district Am
sterdam. Naar die gewogen cijfers zijn de 'terms of trade' voor de betreffen
de goederen tot omstreeks 1770 betrekkelijk weinig gewijzigd, maar daarna 
aanzienlijk gedaald: in 1790/9 waren ze 85% van die in 1721145. 24 

Hoewel voor de nationale handel de prijsverhoudingen in het algemeen 
pas sinds de jaren 1760 duidelijk ongunstiger zijn geworden, mag aan deze 
constatering toch niet de conclusie verbonden worden dat de handelsbetrek
kingen voor de HoIlandse steden v66r die tijd nog niet zwaar onder druk 
stonden. Tegen een dergelijke conclusie pleiten de bevindingen van Jonathan 
Israel, neergelegd in zijn boek Dutch primacy in world trade, 1585-1740, en 
de demografische veranderingen in Nederland en zijn nabuurlanden gedu
rende de achttiende eeuw hebben plaats gevonden. 25 Israel koos de opvattin
gen van Braudel over de ontwikkeling van de wereldeconomie als uitgangs
punt, maar toetste deze aan de hand van de uitvoerige literatuur en ook met 
behulp van archivalische bescheiden. Deze Engelse historicus beschouwt de 
decennia v66r 1672 als de tijd waarin de Zeven Verenigde Provincien de laat
ste concurrent, Engeland, ver voorbij streefden en tens lotte in economicis 
haar hoogste suprematie bereikten. De Nederlandse commercieIe successen 
waren voor de Britten, die deze als een ernstige bedreiging ervaarden, de 
eigenlijke reden voor de drie zeeoorlogen die zij in het kwart eeuw na hun 
Act of Navigation van 1651 met de Republiek hebben gevoerd. 26 Evenzo was 
voor de Franse koning Lodewijk XIV de kracht van HoIlandse handel een 
niet onbelangrijk motief om, na zich met Engeland en Zweden te hebben ver
staan, de kleine statenbond aan de mondingen van Rijn, Maas en Schelde 
in 1672 onverhoeds aan te vallen. Het effect van protectionisme en militaire 
aggressie van de kant van de Engelsen, de Fransen en - niet te vergeten -
de Zweden is weI geweest dat de expansie van de kooplieden in de Lage Lan
den tot staan werd gebracht. Het overweldigende militaire overwicht van die 
koninkrijken gezamelijk was echter niet toereikend om de bestaande econo
mische en commerciele afhankelijkheid ten opzichte van die republiek van 
kooplieden ongedaan te maken. De 'status quo' van het einde der jaren ze
ventig zou tot omstreeks de eeuwwisseling gehandhaafd blijven. 

Na 1700 wonnen de Engelsen echter terrein. Van andere zijden zou de 
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door het mercantilisme gesteunde concurrentie zich pas na 1715 krachtiger 
manifesteren, hoewel dat de Hollanders niet belette hun debiet aanvankelijk 
nog enigszins uit te breiden. De ommekeer kwam omstreeks 1740 en voltrok 
zich, naar Israel opmerkt, in een zeer korte periode: 'According to de Pinto, 
most major components of the Dutch world-trade system had crumbled 
away by the 1760s; all that was left that still showed any vitality was the East 
India traffic and the fisheries: ecce sont les deux pivots sur lesquels roule en
core Ie reste de la machine". Luzac and de Pinto were clear that the essential 
vitality of the seventeenth-century Dutch entrepot had, by the middle of the 
eighteenth century, been largely destroyed. And the fact is that they were 
right' .27 
Israel heeft zich weI de vraag gesteld hoe het mogelijk is dat achttiende
eeuwse schrijvers, die een modern statistisch apparaat misten, in tegenstel
ling tot hedendaagse historici het bij het rechte eind hebben.28 Zijn antwoord 
is dat het niet ligt aan de beschikbare gegevens, maar aan de interpretaties 
ervan. Hieraan kan men toevoegen dat mens en als De Pinto en Luzac de ge
volgen van de achteruitgang aan den lijve hebben ervaren of minstens met 
eigen ogen hebben aanschouwd, zoals de ontvolking van een stad als Leiden 
dat in het bestek van een kwart eeuw bijna de helft zijn inwoners verloor. 

De bevolkingsgroei in de Republiek en in Engeland 

Met de laatste opmerking belandt men weer bij de kwestie van de bevolkings
groei: hoe is deze in de zeventiende en achttiende eeuw precies verlopen, niet 
aIleen voor Republiek, maar ook voor andere landen, met name voor de 
naaste concurrent, voor Engeland? De homeostatische methode biedt hier 
uitkomst; weliswaar voor Nederland via een omweg, daar een landelijke hu
welijksstatistiek voor de tijd v66r 1800 (nog) ontbreekt. 29 Een oplossing voor 
dat probleem is dat, wanneer het procentuele aandeel van Amsterdam in het 
totaal van de bevolking ten naaste bij bekend is, de gereconstrueerde inwo
nertallen van de stad (vanaf 1586/90) tot cijfers voor de gehele Nederlandse 
bevolking kunnen worden herleid. In een artikel van mijn hand zijn de quo
tes van Amsterdam (en 29 andere steden) om de tien jaar zo goed mogelijk 
vastgesteld alsook de omvang van de nationale bevolking voor die jaren.JO 

Deze uitkomsten geven landelijk vanaf 1600 het volgende verloop te zien: 
krachtige demografische groei tot rond 1670 (afgezien van een lichte vertra
ging in de jaren vijftig), daarna enige teruggang tot kort na 1710 en vervol
gens een over het algemeen opwaartse tendens. Dat de bevolkingsaanwas 
voor de achttiende eeuw per saldo toch beperkt was tot niet meer dan een 
150.000 inwoners, dus nog geen 10070, is voornamelijk het gevolg van twee 
forse inzinkingen. De eerste begint eind jaren dertig en houdt tot na 1750 aan 
en de ander rond de eeuwwisseling. Vervolgens was er gedurende de negen
tiende eeuw een ononderbroken vermeerdering. Bij uitsplitsing van de gege
yens naar steden, waaronder de Hollandse overheersten, en naar platteland, 
blijkt er voor de steden na de tijd van expansie tot circa 1670 een periode 
van stagnatie te zijn aangebroken. De wisseivallige gebeurtenissen daarna 
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verhinderden echter niet dat de steden samen in 1735 minstens evenveel in
woners had den als in 1670. Twintig jaar later, omstreeks 1755, waren ze 20% 
kleiner geworden. De steden zouden eerst nog door het dal van het begin van 
de negentiende eeuw heengaan, voordat ze zich volledig en voorgoed van de 
verliezen, die de meeste vooral in de jaren 1740 opgelopen hadden, wisten 
te herstellen. Voor het platteland zette de 'crisis van de zeventiende eeuw' 
omtrent 1640 in, ongeveer dertig jaar voordat ze de steden en dus geheel de 
Republiek in haar greep kreeg. De rurale stagnatie duurde tot 1720. Gedu
rende de rest van de achttiende eeuw groeide de niet-stedelijke bevolking in 
tal, weliswaar met onderbrekingen ten gevolge van de crises van de jaren 
veertig en rond de eeuwwisseling. De aanwas bedroeg op het platteland iets 
meer dan 150/0 in honderd jaar.31 Ook qua patroon vertoonde deze, naar het 
zich laat aanzien, grote gelijkenis met die in de meeste buurlanden. Voor ge
heel Frankrijk was de relatieve groei althans niet veel groter, terwijl dat land 
in dezelfde perioden met demografische inzinkingen kampte.32 Groot
Brittannie en Ierland kenden evenwel demografisch een sterk afwijkende 
evolutie. 

In 1981 verschenen er twee boeken in Engeland waarnaar ingewijden had
den uitgezien, namelijk E.A. Wrigley en R.S. Schofield, The population his
tory of England, 1541-1871, een pil van niet minder dan 800 dieht bedrukte 
bladzijden, en het tweedelige werk onder redactie van R.Floud en D. 
McCloskey, The economic history of Britain since 1700.33 Het tweede boek 
steunt voor de demografische gegevens die nodig zijn voor de interpretatie 
van sommige economische problemen, in feite op het eerstgenoemde boek. 
Wrigley en Schofield, coryfeeen van de Cambridge Group for the history of 
population and social structure, presenteren daarin een bevolkingsreeks voor 
Engeland vanaf 1541, die op basis van door die groep geconstrueerde sta
tistieken van geborenen en overledenen en aan de hand van modellen van 
sterftetabellen zijn berekend. Volgens die reeks heeft de bevolkingsaanwas 
van de 'zestiende eeuw' in Engeland tot 1660 geduurd. Daarna verminderde 
het aantal bewoners er geleidelijk tot tegen 1690. De groei die vervolgens in
zette, was, naar die gegevens, aanvankelijk heel bescheiden, maar nagenoeg 
zonder onderbrekingen. Omtrent het midden van de achttiende eeuw ver
snelde de aanwas. Zou in de eerste helft van die eeuw de toeneming van het 
aantal Engelsen niet meer dan 140/0 bedragen hebben, in de tweede helft be
liep deze niet minder dan 50%.34 Uit kritiek van diverse zijden35 is inmiddels 
duidelijk geworden dat op theoretische gronden de 'back projection' van de 
Cambridgers minder stringente en betrouwbare resultaten heeft opgeleverd 
dan de ontwerpers gehoopt moeten hebben, gezien ook de immense berg te 
Cambridge uitgevoerde berekeningen. Materieel waren vooral ontbrekende 
gegevens omtrent de migratie het zwakke punt. Ten dele verklaart dit gebrek 
aan kennis waarom die tijdreeks van bevolkingstotalen een afgevlakt en glo
baal karakter bezit. Tegelijkertijd is te constateren dat ze niet meer is dan 
een kwantitatieve vertaling van heersende opvattingen. 

In verband met deze kritiek is het belangrijk dat bij de homeostatische me
thode de migratie impliciet in de uitkomsten verdisconteerd is via de hoogte 
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van de huwelijksaantallen. Toegepassing van deze methode op de huwe
lijksstatistiek van Wrigley en Schofield levert een bevolkingsreeks voor En
gel and op die veel geprononceerder is dan hun resultaten. Jammer aileen dat 
de huwelijksreeks voor de tijd v66r 1700 niet steeds even overtuigend is: met 
name de huwelijkstotalen voor het midden van de zeventiende eeuw lijken 
vanwege verregaande correcties aanzienlijk te hoog. Hanteert men de reeks 
zonder enige wijziging, dan was, zoals ook Wrigley en Schofield menen, de 
omvang van de bevolking omstreeks 1660 de grootste van die eeuw. Bij glo
bale 'correctie' van die huwelijksgegevens verschuift de omslag van de groei 
naar de stagnatie die tot vlak v66r 1700 aanhield, naar omstreeks 1640. Om 
verschillende redenen verdient deze datering de voorkeur. Ze maakt de boos
heid van de Engelsen en hun oorlogen tegen de Nederlanders in het derde 
kwart van de eeuw meer begrijpelijk: voor mensen die in een stagnerende 
economie en innerlijk verdeelde samenleving verkeerden, moet het een hard 
gelag zijn geweest bij die voorspoed van de Hollanders de eigen handelsver
liezen te moeten aanzien. Een ander, krachtiger argument is dat met een de
mografische omslag omstreeks 1640 het reele loonniveau tot 1700 steeds te
gengesteld aan de wijzigingen in de bevolkingsgrootte blij/! veranderen. 36 

Over de homeostatische bevolkingsreeks na 1700 behoeft vanwege het 
grondmateriaal weinig twijfel te bestaan. Sindsdien nam het inwonertal van 
circa 4,7 miljoen tot 9,9 miljoen in 1801 toe: dat is een aanwas van zelfs iets 
meer dan 1000/0. Behalve dat hij veel krachtiger was, begon de groei van het 
inwonertal in Engeland ook vijftien a twintig jaar eerder dan op het conti
nent. Bovendien werd deze in de volgende tweehonderd jaar slechts eenmaal 
onderbroken: van ongeveer 1738 tot voorbij het midden van die eeuw. De 
teruggang was toen naar schatting 7% en zou pas in het begin van de jaren 
zestig teniet gedaan zijn. 

De demografische inzinking van de jaren veertig is tot dusver zowel aan 
de aandacht van de Nederlandse als aan die van de Engelse historici ont
snapt. Niettemin trof ze vele delen van Europa. Heeft men veelal de zwaarte 
van die crisis onvoldoende onderkend, doordat zij, zoals Pierre Goubert het 
uitdrukte, de waterscheiding tussen de oude en nieuwe biologische orde 
vormt? Enige jaren geleden heeft de Amerikaanse historicus John D. Post 
een boek gewijd aan 'the mortality peak in the early 1740s'.37 Gezien zijn 
omschrijving beschouwt zelfs Post die demografische depressie als van korte 
duur. Vit zijn uiteenzettingen blijkt evenwel de wijde verspreiding van epide
mieen en van menselijke nood, die tot uitdrukking kwam in verhoogde sterf
te, lagere geboortenaantallen en minder huwelijkssluitingen., Reeds in 1736 
had den sommige Duitse landen met hogere sterfte te kampen, terwijl de lan
den in het Noorden hiermee vooral in 1740-1743 geconfronteerd zouden zijn. 
Europa werd in het begin van de jaren veertig allerwegen geteisterd door een 
'economic crisis of the ancien type' .38 In Engeland heerste grote werkloos
heid, wat leidde tot uitwijzing van Ierse immigranten en gepaard ging met 
een sterftepiek zoals in Schotland en Frankrijk. Post toont zich echter ambi
valent door vervolgens de uitspraak te doen dat de Engelsen aan een nationa
Ie mortaliteitscrisis ontsnapten.39 Die laatste uitspraak wekt bevreemding, te 
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meer omdat de schrijver nog mededeelt dat Wrigley en Schofield de mortali
teit in die jaren schromelijk hebben onderschat en dat - getuige Charles 
Murchison - de herinnering aan de verwoestingen van vele mensenlevens 
door de grote typhusepidemie van die dagen meer dan honderd jaar later nog 
in medische kringen voortleefde. 40 Wanneer in Engeland het niveau van de 
geboorten en de sterfte in 1735 nog normaal was en men voorts mag aanne
men dat de demografische crisis er tien a twaalf jaar heeft geduurd, dan is 
de procentuele vermindering van het aantal inwoners op grond van de indi
ces van de geboorten en de sterfte voor de peri ode 1735-1744 bij Post te bere
kenen. De verliezen zijn dan op de eerder, hierboven genoemde orde van 
grootte te taxeren. 41 

De Engelse economie 

Hoe was het echter met de Engelse economie gesteld? De vraag is gemakke
lijker gesteld dan beantwoord. Met hun befaamde boek British economic 
growth 1688-1959, dat in 1962 in eerste druk verscheen, beoogden Ph. Deane 
en W.A. Cole de voornaamste kwantitatieve gegevens over de Britse econo
mie te presenteren. Hun verhaal vangt aan na de Glorious Revolution, om
dat de eerste regelmatig verzamelde statistieken van Engelands handel, de 
eerste aanvaardbare schatting van de bevolking en de eerste systematische, 
contemporaine schatting van de nationale inkomsten en uitgaven (beide ra
mingen zijn van Gregory King), van het eind van de zeventiende eeuw date
ren.42 Ondanks het gebrek aan kwantitatieve bescheiden mag worden be
weerd, dat de Britse economische expansie in de tweede helft van de zeven
tiende eeuw maar matig was. Deze conclusie is uit de stagnerende bevol
kingsgroei in die periode te trekken. Zij wordt bevestigd door Carew Reynel, 
die in zijn The true English interest, een pendant van Interest van Holland 
oite gronden van Hollands welvaren uit 1662 van Pieter de la Court, over 
het ongunstige verloop van de handel en het inzakken van de bevolkingsaan
was verzuchtte: 'If we had but a million more of people than now, we should 
quickly see how trade and vend of things would alter for better'. 43 Reynel 
was dan ook van oordeel dat Engeland zijn voorspoed binnenslands moest 
zoe ken en niet zozeer in de buitenlandse handel. De infrastructuur van het 
land zelf - ook hier is het Nederlandse voorbeeld manifest aanwezig - diende 
verbeterd te worden. Met dergelijke opvattingen was hij niet de eerste. Reeds 
omstreeks 1650 had Henry Robinson in woord en geschrift ervoor gepleit de 
bevaarbaarheid van de rivieren ten behoeve van de steden te verbeteren en 
waar nodig kanalen aan te leggen. Zoals Joan Thirsk schrijft, is sindsdien 
op dat gebied veel gebeurd: 'the improvement of navigable rivers became 
one of the most impressive achievements of the second half of the seven
teenth century'. 44 

Bij aIle beperkingen waren er dus belangrijke initiatieven ter stimulering 
van de binnenlandse handel. In de aard van de urbanisatie komt dit tot uit
drukking. Tussen 1500 en 1700 steeg het aandeel van de steden met meer dan 
10.000 inwoners van slechts 30/0 tot ruim 13% van de nation ale bevolking. 
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Deze ontwikkeling, die min of meer gelijkmatig over de tijd gespreid was, 
was in eerste instantie nagenoeg geheel te danken aan de formidabele groei 
van de hoofdstad Londen, maar vanaf 1660 kwamen de kleine en grot ere ste
delijke centra in de provincie op. Tot omstreeks 1750 - vermoedelijk tot het 
eind van de jaren 1730 - oefenden die steden een grote aantrekkingskracht 
uit. Weliswaar leefden in 1800 en 1850 niet minder dan respectievelijk 20 en 
41 % van de Engelse bevolking in steden met meer dan 10.000 inwoners, 
maar in tegenstelling tot de honderd jaar ervoor was in de tweede helft van 
de achttiende eeuw en de eerste twintig jaren van de volgende eeuw de toene
ming van de stedelijke quotes het gevolg van de algemene bevolkingsgroei.45 
De percentages geven voor die peri ode minder de verandering in de concen
tratie van de bevolking weer dan de vermeerdering van haar omvang. Het 
zwaartepunt van de demografische en economische veranderingen lag gedu
rende die periode 'in the English countryside'. Pas na 1820 kregen de steden 
weer meer werfkracht dan het platteland en is er opnieuw sprake van wat 
verstedelijking of urbanisatie in strikte zin genoemd kan worden. 46 

Die urbanisatie in engere zin zou men kunnen hanteren als maatstaf van 
economische ontwikkeling. Daarom is het interessant te weten welke relaties 
daarmee de - reeIe - lonen vertonen. Voor Engeland is de bekende loonsta
tistiek van E.H. Phelps Brown en Sheila Hopkins, die niet minder dan zeven 
eeuwen omvat, beschikbaar. Voor sommige perioden lijkt deze echter te een
zijdig te zijn samengesteld. In 1979 heeft G.N. von Tiinzelmann betoogd dat 
er aan de hand van de toen voorhanden gegevens voor de jaren 1750-1770 
sterk uiteenlopende nationale statistieken opgesteld konden worden, met als 
ene uiterste een stijging van de reeIe lonen van 25% en als andere een daling 
van 20%. De eerste reeks betrof dan vooral gegevens voor Lancashire, de 
laatste berustte, zoals de statistiek van Phelps Brown en Hopkins, vooral op 
data voor Zuid-Engeland. 47 Hoewel de discussie nog niet helemaal is afgeslo
ten, lijkt min of meer vast te staan dat in de textielgebieden Lancashire en 
Yorkshire en vervolgens in Severn-Trent de nominale lonen tussen 1760 en 
1780, in tegenstelling tot die elders, sterk gestegen zijn. 48 Opmerkelijk is 
voorts dat de loontarieven te Londen, die van 1717 tot 1792 nagenoeg geen 
wijzigingen ondergingen, na die tijd aanzienlijk zijn verhoogd. Wat de stabi
liteit betreft paste Londen bij de meeste steden van West- en Midden
Europa, waar de nominale lonen eveneens stabiel waren. 49 De loonsverho
gingen in het laatste decennium van de achttiende eeuw, waardoor de toen
malige, aanzienlijke prijsstijgingen toch voor een groot deel werden gecom
penseerd, doen de stad aan de Theems gunstig afsteken, zeker tegenover 
Amsterdam, waar de nominale lonen rond de eeuwwisseling niet werden ver
hoogd. 50 

Wrigley en Schofield hebben getracht de bezwaren van Von Tiinzelmann 
tegen de statistiek van Phelps Brown te ondervangen door deze met gegevens 
voor het Noorden te corrigeren. VoIgt men hun aangepaste loonstatistiek 
dan is, nadat de seculaire daling van de voorgaande tijd tot stilstand geko
men was, de koopkracht in Engeland van omstreeks 1640 tot 1740 'im gros
sen Ganzen' gestegen. In de periode erna was er een licht neergaande tendens 
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tot ongeveer 1790. Toen deed zich een sterke achteruitgang van de reele 10-
nen gevoelen. Tot 1815 bleef de koopkracht laag, waarna gaandeweg de 
bestedingsruimte voor de arbeidende bevolking wat verbeterde. Opmerkelijk 
is dat niet v66r het begin van de jaren 1860 het welvaartspeil van omstreeks 
1735 weer werd bereikt en overschreden. De materieIe omstandigheden ver
beterden toen sneller dan ooit tevoren. 51 Deze ontwikkeling wordt voor de 
zestiende en zeventiende eeuw bevestigd door J .A. Goldstone, die op origi
nele wijze de wijzigingen van de koopkracht heeft gemeten aan de hand van 
de wisselende relaties van de graanprijzen tot die van bewerkte produkten. 52 

Bovendien komen de aangeduide trends overeen met onafhankelijke bereke
ningen die R.V. Jackson voor de periode 1640-1790 heeft uitgevoerd. 53 De 
conclusie mag derhalve zijn dat de tendenties die in de koopkracht tot uit
drukking komen tot tegen 1870 onmiskenbaar een parallellie vertonen met 
de verstedelijking van Engeland, althans die in strikte zin. 

'Whoever says Industrial Revolution says cotton' schreef E.J. Hobsbawm 
in 1968. Onder toevoeging van stoom en ijzer, die hij in deze zinsnede niet 
noemt, kan Hobsbawm wei gelijk hebben. Dat houdt wei in dat de industrie
Ie revolutie slechts heel geleidelijk verlopen is. C. Knick Harley heeft name
lijk berekend dat Walther Hoffmann bij het vaststellen van zijn statistiek 
van de industriele produktie in Engeland de oudere en veel omvangrijker in
dustrieen, zoals die van linnen, wol en zijde, onvoldoende aan bod heeft la
ten komen. Bij een juister inachtnemen van de verhoudingen verloopt de 
groei van de industrie tussen 1770 en 1815 ongeveer een derde langzamer. 
Bijgevolg zou het produktieniveau in het midden van de achttiende eeuw 
twee keer zo hoog zijn geweest zijn, als lange tijd is aangenomen. 54 

Verhoudingscijfers voor de buitenlandse handel - import (= I) en export 
( = E) - en de bevolking van Engeland in de achttiende eeuw* 

index index index index index E index I +E 
bey. I E I+E lindex I lindex bey. 

1697-1704 100 100 100 100 1,00 1,00 
1730-1739 140 140 167 152 1,19 1,09 
1740-1749 130 125 187 151 1,50 1,16 
1750-1759 132 165 250 200 1,52 1,52 
1775-1784 166 235 248 229 1,06 1,38 
1795-1804 194 458 588 468 1,28 2,41 

* De gegevens voor de handel zijn gebaseerd op Deane en Cole, British economic growth, 48. 
De vermeerdering van de handel van 1775/84 tot 1785/1804 is eigenlijk die van Oroot
Brittannie. De eigen, homeostatische bevolkingsgegevens betreffen intervallen van vijf jaar, die 
in het midden gelegen zijn van de vermelde perioden. 

Vanwege de oorspronkelijke vraagstelling is het van belang te weten hoe de 
industriele produktie zich tot de handel met het buitenland verhield. Trou
wens, Deane en Cole zijn van oordeel dat de statistieken van de buitenlandse 
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handel het beste mid del zijn om de ontwikkeling van de Engelse/Britse in
dustrie in de achttiende eeuw globaal te leren kennen. Dit materiaal, dat 
door die twee auteurs enigermate is aangepast, geeft onder enig voorbehoud 
de veranderingen in het handelsvolume weer. 55 Op basis van de gegevens 
voor de (netto) import en de (binnenlandse) export zijn voor enige interval
len indices berekend, die tevens aan indexcijfers van homeostatische bevol
kingstotalen zijn gerelateerd. In de tabel zijn deze data weergegeven. Daaruit 
komt naar voren dat de buitenlandse handel in zijn geheel, dat wi! zeggen 
de in- en uitvoer samen, tussen 1700 en 1800 vervier- a vervijfvoudigd is. 
Twee zaken vallen daarbij onmiddellijk op. Van omstreeks 1730 tot het mid
den van de eeuw stagneerde de handel, hetgeen overigens niet door de uit
voer, maar door de invoer werd veroorzaakt. De handelsstatistiek bevestigt 
aldus de demografische crisis van de jaren 1740 van de homeostatistische be
volkingsreeks. Het klinkt immers aannemelijk dat de Engelsen, die de uit
voer in ongeveer de zelfde mate vergrootten als hun invoer verminderde 
(respectievelijk met 12070 en 11 %), de nadelige economische gevolgen van die 
inzinking hebben trachten te verkleinen. 

Het tweede opmerkelijke verschijnsel is de uitzonderlijk krachtige groei in 
de twee laatste decennia van die eeuw, to en het buitenlandse handelsverkeer 
meer dan verdubbelde qua volume. Vergelijkt men de omstandigheden met 
die een halve eeuw eerder - vermindering van de invoer met de bevolking 
maar forse vergroting van de uitvoer - , dan zijn sinds 1785 zowel de invoer 
als de uitvoer ge/ijktijdig met de bevolking in omvang vermeerderd, de eerste 
vertweevoudigde bijna, de tweede deed dat ruimschoots. Het belang van de 
Britse export wordt door N. Crafts voor 1801 op minstens 15% van het na
tionale inkomen geschat, terwijl deze het percentage voor 1700 op 8 stelt. 56 
Overigens meende J. Hoppit onlangs aIle schattingen van het nationale inko
men voor Groot-Brittannie met betrekking tot de tijd v66r 1831 als onbe
trouwbaar te moeten afwijzen.57 

Deane en Cole mer ken op dat sterke vermeerdering van de export ten op
zichte van de import over het algemeen gepaard ging met verslechtering van 
de rui!voet. 58 Bij overschotten op de handelsbalans behoeven ongunstiger 
'terms of trade' echter niet tot extra exporten te leiden. Deze situatie lijkt 
zich voor de handel in de eerste tijd na 1766 te hebben voorgedaan. In dat 
jaar werd Europa geconfronteerd met een commercieIe of economische 
aardverschuiving die veel weg heeft van de oliecrisis in het begin van de jaren 
1970. Ruim twintig jaar geleden raakten de Amerikanen, die beperkte hoe
veelheden olie plachten te exporteren, vanwege tekorten op de binnenlandse 
markt plotseling ook op de import van olie aangewezen. Het gevolg was dat 
de olieprijzen op de wereldmarkt explosief stegen. Wat was er in de jaren 
1760 aan de hand? De prijzen voor agrarische produkten stegen to en fors en 
bleven daarna op een hoog peil. Bij die gelegenheid, in 1766, kwam de ex
portlimport-verhouding voor de Engelsen op een aanzienlijk lager niveau te 
liggen dan de voorgaande twintig jaar die vermoedelijk grote exportover
schotten kenden. In de volgende decennia, tot tegen 1785, werd die nieu we 
verhouding langzaam nog wat ongunstiger. 59 De prijsverhogingen in de agra-
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rische sector hadden verreikende gevolgen. De bestedingsmogelijkheden van 
brede lagen van de bevolking, vooral van de stedelingen, werden drastisch 
beperkt. Dure, luxe goederen verloren veel van hun aantrekkelijkheid, waar
bij de afzet van koloniale waren stagneerde. Kort na 1770 leidde dit tot het 
bankroet van enkele Amsterdamse handelshuizen, die door verstrekte hypo
theken al te nauw bij in moeilijkheden geraakte Westindische plantages be
trokken bleken.60 De diepere oorzaak van die gebeurtenissen is even weI hier
in gelegen dat Engeland, dat sinds het laatste kwart van de zeventiende eeuw 
graan uitgevoerd had, vanaf het midden van de jaren 1760 genoodzaakt was 
per saldo graan te importeren. Vermoedelijk had het vanwege bestaande 
handelsoverschotten enige vrijheid van handelen. Van belang is bovendien 
dat de graaninvoeren qua volume aanvankelijk beperkt bleven. Op den duur 
werden ze omvangrijker en liepen ook de graanprijzen verder Op.6\ Op een 
of andere wijze had Europa zich aan te passen. In Groot-Brittannie en Ier
land leidden die hoge prijzen niet, zoals in andere landen, tot stagnatie van 
de demografische groei, maar, dank zij de invoering van allerlei technische 
vernieuwingen omstreeks 1785, juist tot een voor die dagen formidabele ex
pansie van de nijverheid en - zoals reeds is geconstateerd - van de buiten
landse handel. Interessant is dat huidige Engelse historici geneigd zijn die 
technische vernieuwingen meer bij bestaande gewoonten en tradities te laten 
aansluiten. De invloed van de stoommachine beschouwen ze voor de decen
nia omstreeks de eeuwwisseling als van ondergeschikte betekenis. 62 Aldus is 
er ook groter continuiteit tussen de 'pn::-industriele' 'Gouden Eeuw' van de 
Republiek en het begin van de Engelse 'Industriele Revolutie' .63 

Conclusie 

Bij toetsing aan de demografische ontwikkeling van afzonderlijke landen 
blijkt het begrip 'seculaire trend', zoals door Braudel cum suis gehanteerd, 
een zeer globale generalisatie te zijn. Zo min als de zogenaamde crisis van 
de zeventiende eeuw in de verschillende landen gelijktijdig begon, net zo min 
eindigde ze overal in dezelfde periode. De stagnatie deed zich eerst in het 
zuiden van Europa voelen, daarna in het noorden en het allerlaatst in de Re
publiek der Zeven Verenigde Provincien. AIleen van 1670 tot omstreeks 1700 
was de crisis algemeen. Uitsluitend met betrekking tot deze jaren mag eigen
lijk over een 'crise europeenne', die vele gebieden van het leven beroerde, ge
sproken worden. De kentering 'ten goede' manifesteerde zich eerst in Enge
land en wellicht ook in Schotland en Ierland. Elders gebeurde dat vijftien tot 
twintig jaar later. Nergens was de demografische expansie onmiddeIlijk con
tinu. Als eerste kende Groot-Brittannie, na 1755, aanhoudende groei. Ret 
continent zou daarop nog ongeveer een halve eeuw moeten wachten. 

Deze veranderingen impliceren tevens belangrijke verschuivingen op eco
nomisch en commercieel gebied. Volgens P.W. Klein zouden zich voor de 
handel van de Republiek 'geen veranderingen van beslissende betekenis' vol
trokken hebben: de tweede helft van de achttiende eeuw zou zelfs aanzienlijk 
gunstiger geweest zijn dan de eerste. 64 Over de betekenis van het woord 'fun-
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damenteel' valt van mening te verschillen. Niettemin mag men er thans toch 
weI redelijk zeker van zijn dat tijdens de demografische crisis van omtrent 
de jaren 1740 de stapelmarkt van de Republiek - voornamelijk door toedoen 
van de Engelsen, maar niet aIleen vanwege hen - zware averij heeft opgelo
pen. Er ontstond grote werkloosheid, spoedig gevolgd door drastische ver
mindering van het inwonertal, vooral voor de Hollandse steden. Op tal van 
terreinen raakten de Republiek en haar burgers hun overwicht kwijt. Zo 
heeft C.A. Davids vastgesteld dat de kennis van het Nederlands en de ver
spreiding van Nederlandstalige vakliteratuur onder zeelieden in Scandinavi
sche en Duitse havenplaatsen, uiterlijk na het derde kwart van de eeuw on
miskenbaar verminderden. 65 Wanneer men afgaat op de verhoudingen in 
Amsterdam, zal vervolgens de koopkracht voor de overgebleven handswerk
lied en in de steden van Holland omstreeks 1770 /angdurig tot een laag niveau 
zijn gezakt, om daar na 1780 zelfs voor bijna honderd jaar - soms ver- onder 
te belanden.66 Verpauperde achterbuurten overal in den lande zijn er het be
wijs van. 

Het overwicht van Engeland, dat na 1780 in staat was, dank zij een to ene
mende export de steeds duurdere maar vanwege het verder groeiende inwo
nertal dringend noodzakelijke agrarische produkten in het buitenland aan te 
kopen, bracht de Hollandse stapelmarkt met zijn veelal hoogwaardige goe
deren dieper in de moeilijkheden. Weliswaar heeft deze vorm van handel 
zich tot omstreeks 1850 weten te handhaven, maar een bron van vernieuwing 
was ze na 1740 al niet meer. Hoe kon het ook anders; overal kreeg de econo
mie een meer ruraal en boerser karakter, zoals waarneembaar is in de grotere 
maar plompere Friese schepen die in de Oostzeevaart werden gebracht, de 
zware binnenlandse tabak die de Zweden wensten te roken en de grovere wa
ren die de Delftse aardwerkindustrie aan de man probeerde te brengen. 67 

Ongeveer tweehonderd jaar nadat de Hollandse handelaren begonnen wa
ren naar de mondiale handel door te stoten, wisten de Engelsen op overwel
digende wijze met hun binnenlandse produkten vreemde markten te verove
ren. Voor de Republiek, waarvan de opkomst in eerste instantie op de handel 
en de scheepvaart gebaseerd was geweest, bestonden weinig mogelijkheden 
tot verweer, juist omdat zij op commercieel gebied de eenheid van Europa 
had versterkt. Aanvankelijk waren namelijk de verschillen in prijs voor de
zelfde soort produkten in ver van elkaar gelegen regio's aanzienlijk. Aller
eerst wisten de kooplieden uit de Noordelijke Nederlanden tegen lage prijzen 
Baltisch graan aan te kopen en elders tegen hoge winsten af te zetten. Ze 
slaagden er voorts in het assortiment van hun handelswaren te vergroten en 
op die wijze de goederenstromen meer te concentreren. Doordat het eigen 
land mocht rekenen op goed betaalbare graanimporten, floreerde er de be
drijvigheid. Kortom, de Republiek dankte haar bestaan en voorspoed aan 
die commerciiHe revo/utie, waarbij de graanhandel de 'siele van de gehele ne
gotie' was. Tegen het midden van de achttiende eeuw was de commerciele 
vernieuwing door de Hollandse handel voltooid en gingen verworven mono
polieposities verloren. De regionale prijsverschillen in Europa waren groten
deels verdwenen. 68 Bijgevolg had de plattelander over het algemeen goedko-
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pere voedingsmiddelen tot zijn beschikking dan de stedeling. De Republiek 
was als meest geiirbaniseerde land van Europa dan ook zeer gevoelig voor 
die nieuwe verhoudingen. 69 De commercieIe expansie van Engeland in de 
tweede helft van de achttiende eeuw steunt niet primair op de stad, maar op 
de nijvere 'countryside'. Zij is het gevolg van een rurale revolutie, die zowel 
agrarisch (de aardappel) als industrieel van karakter was. 
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A. Knotter, Economische transformatie 
en stedelijke arbeidsmarkt. Amsterdam 
in de tweede helft van de negentiende 
eeuw. Publikaties van de Gemeentelijke 
Archiefdienst van Amsterdam, (Amster
dam 1991) 373 pp. ISBN 90-6630-271-2 
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Ruim vijfentwintig jaar na zijn leer
meester, inspirator en promotor Van 
Tijn, promoveerde Ad Knotter op een 
studie die dezelfde stad en gedeeltelijk 
hetzelfde tijdvak betreft, voor een groot 
deel ook op basis van dezelfde uitgangs
punten. 

Knotter koos als invalshoek de studif 
van de arbeidsmarkt. Hij ziet deze nie1 
als een van de drie factormarkten, 
'maar als het punt waarop de verschil
lende factoren samenkomen', of als de 
plaats waar 'factoren van sociale, eco
nomische, demografische, en ook van 
politieke en juridische aard [ .. . ] in con-

24 

creto verbindingen aangaan' (14). On
danks deze wat mystiek aandoende be
ginselverklaring hoeft de lezer niet bang 
te zijn om verder te lezen. Knotter weet 
zijn uitgangspunt uitstekend te opera
tionaliseren door gebruik te maken van 
theorieen over de segmentatie van de 
stedelijke arbeidsmarkt, waarbij hij 
voortbouwt op zijn belangrijke artikel 
uit 1984 over 'De Amsterdamse bouw
nijverheid in de 1ge eeuw tot ca. 1870. 
Loonstarheid en trekarbeid op een dub
bele arbeidsmarkt', verschenen in het 
Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis. 
Per bedrijfstak en per bedrijf maakt hij 
onderscheid naar aard en zekerheid van 
het dienstverband tussen enerzijds een 
intern segment met vaste werkgelegen
heid en stabiele arbeidsverhoudingen en 
anderzijds een extern segment waar de
ze element en ontbreken en dat of wei 
bedrijfstak- of beroepsgebonden kan 
zijn, of wei beschouwd kan worden als 
een afzonderlijke deelmarkt van losse 
half- en ongeschoolde werknemers . 

Gewapend met deze inzichten maakt 
hij een keuze uit een een aantal afzon
derlijke bedrijfstakken waarin hoofdza
kelijk handenarbeid plaats vond. Daar
mee vallen 'de arbeidsmarkt van het zo
genaamde witte boorden-personeel in 
dienst van kantoren, winkels en over
heid [en van] enkele bijzondere beroeps
groepen zoals zeelieden en dienstboden' 
af. Het gaat hier ~ zo meen ik uit tabel 
43 in Bijlage I af te mogen lei den- in 
1889 toch om meer dan 50.000 perso
nen, een niet onaanzienlijk deel van de 
afhankelijke beroepsbevolking. Bij zijn 
keuze voor de wei te behandelen be
drijfstakken speelde de beschikbaarheid 
van bronnen een ro!. Uiteindelijk koos 
Knotter voor een diepgaande behande
ling van de diamantindustrie, de bouw-
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nijverheid en de haven als bedrijfstak
ken die veer 1890 sterk groeiden, de 
drukkersbedrijven, de confectie, de me
taalindustrie, de scheepsbouw, de siga
renindustrie, bakkerijen, bierbrouwerij
en, suikerraffinaderijen en de koffiever
lezerij als bedrijfstakken die daarna 
sterk groeiden en ten slotte voor een 
aantal stagnerende luxebedrijven zoals 
de schoenmakerij, de meubeImakerij en 
de edelsmeedindustrie. 

Nauwkeurig en overtuigend analy
seert Knotter de herstructurering van 
deze bedrijfstakken en de gevolgen voor 
de aard van de segmentering van de ar
beidsmarkt. De Amsterdamse arbeids
markt in de tweede helft van de negen
tiende eeuw blijkt namelijk ingrijpend 
van karakter te veranderen. Waar eerst 
het 'tweede segment' - voor zover aan
wezig - vooral bestond uit trekarbeiders 
van elders, yond in de loop van deze pe-

_ riode een verschuiving plaats naar een 
groeiende lokale arbeidsreserve, die in 
een aantal gevallen ging samenvaIlen 
met de traditionele ambachtelijke sec
tor, terwijl het 'eerste segment' ge
vormd werd door moderne gemechani
seerde bedrijven. Deze bedrijfstakge
wijze analyses van de arbeidsmarkt, uit
gevoerd op de manier zoals Knotter hier 
doet, mogen als model dienen voor ver
der onderzoek naar de geschiedenis van 
de arbeidsmarkt, een tot nu toe zeer on
derontwikkeld gebied binnen de histori
sche wetenschap. Niet aIleen aan deze 
onderontwikkeIing ontleent deze gede
tailleerde bedrijstakgewijze benadering 
haar belang. Zij kan ook een zinvol 
aanvulling en alternatief vormen voor 
studies over arbeidersgeschiedenis, ge
baseerd op geaggregeerde gegevens over 
koopkracht en werkgelegenheid. Knot
ter zelf maakt hierop ook toespelingen, 
o.m. op de laatste bladzijde van zijn 
conclusie. 

Ten aanzien van de inkadering en im
plicaties van deze studie lOU ik twee 
problemen nog nader aan de orde willen 
stellen. Het eerste betreft de conclusies 
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die uit deze studie getrokken mogen 
worden voor de sociale en economische 
ontwikkeling van de stad Amsterdam 
als geheel - dit ook in het kader van de 
Europese stedengeschiedenis; het twee
de betreft mogelijke conclusies voor de 
sociale en economische geschiedenis op 
een langere termijn. 

Hiervoor wees ik al op het feit dat 
Knotter slechts een deel van de be
drijfstakken onderzocht. Het is de 
vraag of genoemde processen ook of op 
dezelfde wijze in de niet onderzochte 
bedrijfstakken optraden. Zo is het mo
gelijk dat in de belangrijke sectoren van 
de witte-boorden beroepen en van de 
huishoudelijke diensten het probleem 
van een eerste en tweede segment nau
welijks of in het geheel niet speeIt. In dit 
verb and dringt zich een vergelijking op 
tussen Knotters dissertatie en het nog 
geen vijf maanden eerder in Amsterdam 
verdedigde proefschrift van Michiel 
Wagenaar, Amsterdam 1876-1914. Eco
nomisch herste/, ruimtelijke expansie en 
veranderende ordening van het stede/ijk 
grondgebruik (Amsterdam, 1990). Deze 
laatste stelt dat Amsterdam, en dit in te
gens telling tot andere grote steden in 
binnen- en buitenland, niet in de eerste 
plaats groeide door een positief migra
tiesaldo zoals vee I regerings- en in
dustriesteden, maar in de eerste plaats 
door natuurlijke groei. Bij Knotter 
krijgt de immigratie, met name ook in 
verband met de bouwsector, een sterke 
nadruk en worden de veranderingen in 
het algemeen met meer nadruk gepre
senteerd, zoals blijkt uit de titel van 
hoofdstuk 2 ('Van "kalm Amsterdam" 
naar "woelige wereldstad" '), een ka
rakterisering die naar ik vermoed Wage
naar in zijn internationale vergelijking 
niet gauw voor zijn rekening zou ne
men. In het verlengde hiervan ligt Wa
genaars conclusie dat de ruimtelijke se
gregatie wei degelijk, maar toch maar 
langzaam en partieeI optrad, ook dit 
weer in vergelijking met andere steden, 
met name in het buitenland . De proces-
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sen van ruimtelijke segregatie, zoals 
door Wagenaar geanalyseerd en Knot
ters segmentatieprocessen vragen als het 
ware om een expliciete vergelijking. In 
het kader daarvan zouden dan ook de 
geconstateerde interpretatieverschillen 
van de Amsterdamse ontwikkeling ver
der kunnen worden uitgediept. 

Knotter plaatst zijn boek in het grote
re kader van het ontstaan van een 'mo
derne' produktiewijze, arbeidersklasse 
en arbeidersbeweging. Hij verstaat hier
onder de overgang van loonarbeid on
der overheersend kleinschalige en pa
triarchale verhoudingen binnen het 
vroege kapitalisme naar loonarbeid on
der grootschalige en zakelijke verhou
dingen onder het moderne kapitalisme. 
Hij grijpt hiermee impliciet (in de Inlei
ding) en ook expliciet (237) terug op 
Werner Sombarts beroemde werk Der 
moderne Kapitalismus, een auteur die 
hij ook in het kader van de theorievor
ming over stedelijke ontwikkeling gere
geld aanhaalt. 
Het is echter de vraag of ons dit zoveel 
verder brengt bij het doel dat Knotter 
zich in de eerste zin van zijn boek stelt: 
het onderzoek naar 'de achtergronden 
van het ontstaan van de moderne arbei
dersklasse in Amsterdam' (13). Immers, 
Sombart heeft zijn grote theoretische 
werk uit 1902 (de druk die Knotter ci
teert) later niet aileen grondig herzien, 
maar zijn werk is van het begin af aan 
wetenschappelijk zeer omstreden ge
weest, niet in het minst vanwege zijn on
nauwkeurige gebruik van begrippen en 
theorieen (vergelijk B. yom Brocke, 
red., Sombarts 'Moderner Kapita
lismus'. Materialien zur Kritik und Re
zeption (Munchen, 1987). Daarbij moet 
zeker ook gedacht worden aan Som
barts onjuiste analyse van de onder gang 
van het 'handwerk', een thema dat 
Knotters werk rechtstreeks raakt. Ove
rigens dateert Sombart de overgang van 
'Fruhkapitalismus' naar 'Hochkapita
lismus' rond het midden van de acht
tiende eeuw en de overgang van 'Hoch-
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kapitalismus' naar 'Spatkapitalismus' 
bij het begin van de Eerste Wereldoor
log. Hoewel Schumpeter in zijn kritiek 
uit 1927 stelt dat de overgang naar 
'Spatkapitalismus' misschien eerder op 
1896 gedateerd zou kunnen worden I, 
komen we hier wei dichter in de buurt 
van de door Knotter beschreven veran
deringen op de Amsterdamse arbeids
markt, maar niet bij een invulling van 
het begrip 'modern'. 

Misschien is het domweg te vroeg tot 
dit soort periodiseringen over te gaan 
alvorens Knotter en anderen segmente
ringsprocessen op de arbeidsmarkt en in 
verband daarmee veranderingen in ar
beidsverhoudingen en arbeidersorgani
saties in eerdere en latere peri odes heb
ben onderzocht. Dat dit soort processen 
voortdurend plaats yond en vindt lijkt 
mij meer dan waarschijnlijk. Welke im
plicaties deze process en hebben lijkt mij 
open te staan voor debat. 

Dank zij Knotters in vele opzichten 
prachtige boek (ook verzorging en typo
grafie verdienen een pluim) kunnen we 
nu aan deze opdracht beginnen. 

Jan Lucassen 

Y.S. Brenner, H . Kaelble en M. Tho
mas, red., Income distribution in histo
rical perpective (Cambridge University 
Press: Cambridge, 1991) xvi + 261 pp. 
ISBN 0-521-35647-9 

Een van de meest intrigerende hypothe
sen die door S. Kuznets is geformuleerd 
betreft het verband tussen het proces 
van 'moderne economische groei' en de 
ontwikkeling van de inkomensongelijk
heid. In een studie uit 1955 yond hij 
aanwijzingen voor een toename van de 
ongelijkheid gedurende de eerste fase 
van het groeiproces, totdat na enkele 
decennia de ongelijkheid een piek be
reikte en vervolgens geleidelijk begon af 
te nemen. Onderzoek dat sinds 1955 is 
uitgevoerd heeft in ieder geval de dalen-
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de tak van deze Kuznets-curve be
vestigd: in vrijwe1 aIle geindustrialiseer
de 1anden is de inkomensongelijkheid in 
de loop van de twintigste eeuw sterk af
genomen. Het stijgende dee1 van de cur
ve is nog steeds omstreden, evenals de 
verklaring ervan. De 'klassieke' benade
ring van het vraagstuk van de inko
mensongelijkheid concentreert zich op 
de verdeling van het inkomen over de 
produktiefactoren arbeid, kapitaal en 
landbouwgrond en verbindt dit met een 
analyse van de verhoudingen tussen de 
daarmee verbonden sociale klassen. 
Meer recent onderzoek richt zich echter 
voora1 op 100nverschillen - de be10ning 
voor verschillen in de mate van scholing 
- als de belangrijkste determinant van 
de inkomensongelijkheid. Door het 
werk van 1.G. Williamson en P. Lindert 
is deze benadering in de jaren tachtig 
ook in de economische geschiedenis 
geintroduceerd. In hun boeken over de 
ontwikkeling van de Britse en Ameri
kaanse inkomensongelijkheid werden 
aanwijzingen voor het bestaan van de 
Kuznets-curve systematisch verzameld 
en werd de curve verklaard uit verande
ringen in de beloningsverhoudingen. 

In de hier te bespreken bundel, het re
sultaat van een workshop in Utrecht, 
wordt deze benadering op een aantal 
andere landen toegepast. De bundel 
opent met een zeer nuttig overzicht van 
de theorievorming rond de Kuznets
curve en van de problemen die ontstaan 
als gepoogd wordt de ontwikkeling van 
de inkomensongelijkheid te meten. Wil
liamson geeft vervolgens een uiteenzet
ting van zijn onderzoek naar de ontwik
keling van de Britse inkomenongelijk
heid, waarbij hij helaas niet ingaat op 
de kritiek die door met name Ch. 
Feinstein op zijn data is uitgeoefend 
(het betreffende artikel staat wei in de 
literatuurlijst). Vooral de bijdragen 
over Belgie (P. Scholliers), Zweden (J. 
Soderberg) en Australie (M. Thomas) 
pogen door middel van de studie van de 
beloningsverhoudingen na te gaan hoe 
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de inkomensongelijkheid zich heeft ont
wikkeld. Voor Belgie en Zweden levert 
dit bij benadering een Kuznets-curve 
op; in Belgie begon de inkomensonge
lijkheid al in de tweede helft van de ne
gentiende eeuw af te nemen - na een 
vermoedelijke stijging tussen 1819 en 
1846 - in Zweden is de piek in de inko
mensongelijkheid pas rond 1930 be
reikt. Thomas vindt daarentegen in 
Australie geen aanwijzingen voor een 
Kuznets-curve. 

Het meest interessant is mijns inziens 
de bijdrage van R. Dumke over Duits
land. Hij laat zien dat er al zo'n hon
derd jaar gel eden door leden van de 
Duitse Historische School (G. Schmol
ler, A. Wagner) werd gediscussieerd 
over de toename van de inkomenson
gelijkheid in de eerste fase van het 
industrialisatieproces. In de verklaring 
van het de Duitse Kuznets-curve grijpt 
hij bovendien terug op deze klassieke 
verklaringen en benadrukt hij de veran
deringen in de functionele inkomensver
deling. De veranderingen in de inko
mensongelijkheid lijken zeer nauw te 
correleren met de veranderingen in het 
aandeel van de factor kapitaal in het to
tale inkomen. Deze analyse loopt uit op 
een kritiek van de Williamson-Lindert 
benadering, waarbij vrijwel aIleen naar 
de veranderingen in beloningsverhou
dingen wordt gekeken en het kapitaalin
komen, dat in de negentiende en het be
gin van de twintigste eeuw relatief veel 
omvangrijker was dan nu, wordt ver
waarloosd. Dit pleidooi voor een (ge
deeltelijke) terugkeer naar de klassieke 
interpretatie van de oorzaken van de in
komensongelijkheid wordt overigens in 
de inleiding nog eens benadrukt. De 
bundel sluit af met een aantal tot artikel 
verwerkte losse gedachten van P. Lin
dert; een van die ideeen is de 'Robin 
Hood paradox': inkomensherverdeling 
ten gunste van de armen vindt vrijwel 
niet plaats als het echt nodig is - als er 
veel armoede is - en vindt in toenemen
de mate plaats als de armoede afneemt. 
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In aile opzichten is dit een voorbeeldi
ge bundel. Er is naar gestreefd om ai
leen de kwalitatief hoogwaardige papers 
op te nemen, de bijdragen vertonen een 
hoge mate van onderlinge samenhang, 
die nog wordt vergroot door de degelij
ke inleiding, terwijl het boek een aantal 
nieuwe ideeen en method en van analyse 
bevat die mijns inziens met vrucht in an
der onderzoek toegepast kunnen wor
den. 

J . L. van Zan den 

A. Madisson, Dynamic forces in capita
list development. A long run compara
tive view (Oxford University Press: Ox
ford, 1991) xvi + 333 pp. ISBN 
0-19-828397-0 

In de ontwikkelde kapitalistische landen 
is de totale produktie sinds 1820 verze
ventigvoudigd en de reele prod uk tie per 
hoofd verveertienvoudigd zo schrijft 
Maddison in de eerste regels van zijn 
nieuwe boek. Hij illustreert dit aan de 
hand van een tabel. Daarin is voor een 
aantal landen het bruto Binnenlands 
produkt per hoofd van de bevolking 
sinds 1820 te vinden, omgerekend naar 
dollars met de koopkracht van deze 
munt in 1985. Er volgen nog ve!e van dit 
soort tabellen voor de auteur op pagina 
112 zelf constateert: 'For many indica
tors information is poor before 1870'. 
Daarmee kunnen wij instemmen. Waar
om, zo vraagt men zich dan wei af, 
heeft de auteur als hij die mening is toe
gedaan in de v66rafgaande pagina's cij
fers van voor 1870 op de meest onkriti
sche wijze gehanteerd? Macro-econo
mische cijfers betreffende period en 
voorafgaand aan de late negentiende 
eeuw zijn ze!den vee! waard. Maddison 
waagt het zelfs cijfers betreffende het 
BBP per hoofd in dollars van 1985 voor 
China en West-Europa in 1400 te bere
kenen! Natuurlijk is dit laatste cijfer 
een extreem voorbeeld, maar hij draait 
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zijn hand niet om voor cijfers betreffen
de de structurele verdeling van de werk
gelegenheid in Nederland en het Vere
nigd Koninkrijk in 1700, of de groei van 
het BBP op de Britse eilanden tussen 
1700 en 1780 per mensuur ingezette ar
beid. 

Maddison had er beter aan gedaan 
deze cijfers weg te laten, temeer omdat 
hij ze niet no dig heeft. De eerste hoofd
stukken van zijn boek met de tabellen 
voor de peri ode voor 1870 bevatten 
voor degenen die enigszins op de hoogte 
zijn van de economische geschiedenis 
geen enkele nieuwe informatie. De au
teur beschrijft in hoofdstuk 1 beknopt 
die aspecten die hij zelf van belang acht 
van de economische groeitheorieen van 
de klassieken, Marx, Schumpeter en en
kele na-oorlogse economen. Voor de 
gelnteresseerde leek is deze informatie 
te beknopt, voor de vakman onnodig en 
voor beiden eenzijdig. Een voorbeeld: 
Maddison beschrijft de economische 
theorie van Marx zonder de arbeids
waardeleer ook maar te noemen. Na
tuurlijk is het het goed recht van de au
teur weinig waarde te hechten aan die 
leer; hij is de enige niet! Maar als men 
pretendeert een globaal beeld te geven 
van de visie van Marx op de kapitalisti
sche economie, kan men er niet mee vol
staan het eigen ongeloof in deze in een 
voetnoot af te handelen. 

Het tweede hoofdstuk bevat een zeer 
beknopte beschrijving van de drie meest 
vooruitstrevende economieen die de we
reId de laatste vier eeuwen heeft gekend, 
Nederland, het Verenigd Koninkrijk en 
de Verenigde Staten. Ook de overgang 
van het leiderschap van de een op de an
der komt ter sprake. Opnieuw geldt dat 
de informatie zo beknopt is dat deze 
voor de vakman niets nieuws bevat en 
voor de leek waarschijnlijk niet te vol
gen is. Pas in hoofdstuk 4 geeft Maddi
son een aanzet tot zijn eigenlijke onder
werp. Hij legt uit waarom hij niet ge-
100ft in lange golven. De fluctuaties in 
de economische groei worden zijns in-
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ziens veroorzaakt door exogene facto
ren zoals verstoringen van het systeem 
door politieke gebeurtenissen. Er zijn 
wei fasen in de economische groei te on
derscheiden, maar er zit geen regelmaat 
in. Maddison onderscheidt vanaf 1870 
vier fasen. De laatste twee hoofdstuk
ken gaan over de laatste twee van die 
vier fasen, de periode 1950-1973 waarin 
de gehele geindustrialiseerde wereld een 
ongekende groei doormaakte, en de 
daarop volgende perioden voor de 
Tweede Wereldoorlog hoog bleef, maar 
vergeleken met de peri ode tussen 1950 
en 1973 tegenviel. Dat dit zijn eigenlijke 
onderwerp is, blijkt noch uit het vooraf
gaande, noch uit de conclusies, maar uit 
het feit dat hier nieuwe informatie naar 
voren komt en aan de grote aandacht 
die hij aan deze betrekkelijk korte pe
rio den besteedt. Ais deze twee hoofd
stukken inderdaad bedoeld zijn als de 
kern van het werk, dan kunnen de voor
afgaande hoofdstukken gerust verval
len. De ideeen van de auteur over lange 
golven en periodisering hadden in een 
kort inleidend hoofdstuk verwerkt kun
nen worden. Nu moet eerst door 125 pa
gina's ballast heen worden gelezen voor 
er iets substantieels wordt voorgescho
teld. De lezer krijgt in die eerste hoofd
stukken waarin steeds tabellen worden 
afgewisseld met korte stukjes tekst bo
vendien de indruk dat hij de commenta
ren in een tabellenboek aan het doorne
men is . 

In de laatste twee hoofdstukken 
wordt door vergelijking en analyse van 
het macro-economisch cijfermateriaal 
van zes geindustrialiseerde landen de 
economische ontwikkeling in de laatste 
40 jaar bestudeerd. De vragen luiden 
hier hoe de explosieve groei na de Twee
de Wereldoorlog werd veroorzaakt en 
hoe het komt dat die groei vanaf 1973 
weer wat tegenviel. In het voorlaatste 
hoofdstuk beperkt de auteur zich tot 
een statistische analyse. Hierdoor ont
staan een aantal tabellen die zonder 
twijfel interessante gegevens bevatten, 
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maar die, doordat opnieuw de eigenlij
ke tekst uiterst mager blijft, niet meer 
zijn dan het begin van de analyse. Er zit 
geen vlees op de botten. Het laatste 
hoofdstuk is zeker de moeite waard. 
Maddison beschrijft en analyseert daar
in de gevolgen van de politieke verande
ringen rond 1973 voor de economie in 
de industrielanden, het verdwijnen van 
stabiele wisselkoersen, de olieprijsex
plosie maar ook de veranderde opties en 
visies van de politiek. Zijn boek is dan 
echter al mislukt. Aan een concluderend 
hoofdstuk waagt hij zich niet meer. 

Hein Klemann 

W.R. Lee, red., German industry and 
German industralisation. Essays in Ger
man economic and business history in 
the nineteenth and twentieth centuries 
(Routledge: London, 1991) 322 pp. 
ISBN 0-415-02155-3 

Ende der sechziger Jahre urteilte der 
amerikanische Wirtschaftshistoriker Ri
chard Tilly iiber die deutsche Wirt
schaftsgeschichtsschreibung im 20. Jahr
hundert: 'Die deutschen Wirtschafts
historiker, in zunehmendem MaBe Pro
duzenten von Wirtschaftsgeschichte 
ohne Wirtschaftstheorie, [haben] das 
Schauspiel Hamlet ohne den Prinzen 
gespielt [ ... ] Infolgedessen sind unsere 
Kenntnisse der deutschen Wirtschafts
theorie liickenhaft und bieten uns, von 
einigen beachtenswerten Ausnahmen 
abgesehen, kein tragfiihiges Geriist fUr 
internationale Vergleiche' . Das diese 
Situation heute (etwas) besser ist und 
daB dieser Fortschritt nicht zuletzt Tilly 
seiber zuzuschreiben ist, wird durch die
sen Band eindrucksvoll gezeigt. Immer
hin vier der neun Beitriige stammen von 
Tilly beziehungsweise seinen ehema
ligen Miinsteraner Schiilern. 

Fiir Kenner der jiingeren deutschen 
Wirtschaftsgeschichtsschreibung bieten 
die Beitriige kaum etwas neues . Denn in 
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den achtziger lahren sind meist sehr um
fangreiche Monographien der Autoren 
zu ihrem jeweiligen Thema erschienen. 
Fur das nicht-deutschsprachige Publi
kum, das sich etwa wegen des internatio
nalen Vergleichs fUr die jungere deut
sche Wirtschaftsgeschichtsforschung in
teressiert, durfte der Band aber von 
groBem Interesse sein. Etwas bedauer
lich ist es nur, daB die Anmerkungsap
par ate der einzelnen Beitrage nicht ak
tualisiert wurden. Der Versuch des Her
ausgebers, dieses Manko durch einen 
sehr ausfuhrlichen und etwas aktuelle
ren Anmerkungsapparat auszugleichen, 
ist nur ein unzureichender Ersatz. 

Die meisten Beitrage behandeln die 
Entwicklung einzelner Sektoren oder 
Branchen wah rend des Industrialisie
rungsprozeBes im 19. lahrhundert. Rai
ner Fremdling analysiert die erfolgrei
che und relativ fruh einsetzende Substi
tution britischer Importe von Roheisen, 
Stabeisen und Eisenbahnschienen durch 
deutsche Produzenten als einen ent
scheidenden Faktor im Industrialisie
rungsprozeB . 
Die meBbare makrookonomische Be
deutung der Roheisenproduktion wird 
anderseits von lochen Krengel fUr das 
spate 19. lahrhundert als verhaltnis
maBig gering angesehen. Stattdessen 
hebt er die indirekten Wertschopfungs
und Beschaftigungseffekte auf vorgela
gerte Sektoren wie Erzbergbau, Koks
produktion und Eisenbahn hervor. 

Gegen die altere deutsche Geschichts
schreibung betont Rolf Dumke fiskali
sche Motive fUr den Beitritt zum Zollve
rein (insbesondere bei den deutsche 
Kleinstaaten). Da sich entsprechende 
Erwartungen auch erfUllten, kommt 
dem Zollverein eine eher stabilisierende 
Funktion in Zeiten politi scher Restaura
tion zu. Eine differenziertere Sichtweise 
fordert auch Wilfried Feldenkirchen bei 
der Beurteiling des Industriaslisierungs
beitrages des deutschen Bankwesens. 
Die 'Macht der Banken' uber die Indu
strie ist fUr ihn ein Gegensatz zu Hilfer-
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ding und anderen eine Funktion der 
Selbstfinanzierungsfahigkeit der Indu
strie und insofern abhangig von langer
fristigen Konjunkturschwankungen. 
Konjunkturelle Schwankungen sieht 
auch Richard Tilly als einen entschein
den den Faktor fUr die Binnenwande
rungsbewegungen in Deutschland und 
damit zusammenhangend fUr das Stad
tewachstum an. Die starken und keines
wegs einheitlichen Schwankungen in der 
Nachfrage nach Wohnraum machen je
de Planung schwierig (wie sich gerade 
aktuell in Deutschland wieder zeigt). 

Einen weiteren Schwerpunkt bildet 
die Rolle des Staates. In stark pointier
ter Form analysieren Carl-Ludwig Holt
frerich die unbeabsichtigte Rolle der 
deutschen Inflationskonjunktur als 
'Konjunkturlokomotive' wahrend der 
weltwirtschaftlichen Depression nach 
dem Ersten Weltkrieg , Hermann Scha
fer den EinfluB der suddeutschen Staa
ten auf die hochst unterschiedliche Ge
staltung der Elektro-energieversorgung 
in Suddeutschland und Mark Roseman 
die Bedeutung der britischen Besatzung
spolitik fur den Ruhrbergbau als strate
gischen Sektor im Wiederaufbau nach 
dem Zweiten Weltkrieg. 

Die groBte Aufmerksamkeit durfte 
allerdings dem Beitrag von Gottfried 
Plumpe zukommen. Denn in seiner Ge
schichte des IG-Farben Konzerns be
handelt er ausfUhrlich des sen Verhaltnis 
zum NS-Staat. In dieser, in jungster 
Zeit in Deutschland wieder aufge
flammten diskussion vertritt Plumpe 
kurz gesagt folgende Position: die IG 
verhielt sich wie jedes andere erfolgrei
che Unternehmen der Welt einzelwirt
schaftlich rational. 1m Unterschied zu 
den auslandischen Konkurrenten wur
den der IG die Rahmenbedingungen, 
unter den en die Unternehmensleitung 
agierte, durch ein terroristisches Regime 
gesetzt. Wenn, wie Plumpe schreibt, ein 
'derartiges kapitalistisches Unterneh
men (unfahig ist), nach anderen als 
okonomischen Kriterien zu handeln', 
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bedeutet das, daB sich die IG-Farben 
Manager nicht anders verhielten, als es 
ihre britischen, amerikanischen, franzo
sischen Kollegen unter den gleichen Be
dingungen getan hatten. Diese These 
wird nicht nur in Deutschland erhebli
chen Widerspruch aus16sen. 

Dieter Ziegler 

P . Priester, De economische ontwikke
ling van de landbouw in Groningen 
1800-1910. AAG bijdragen, 31 (Afde
ling Agrarische Geschiedenis: Wagenin
gen, 1991) 639 pp. ISSN 0511-0726 
Ook verschenen in de reeks Historia 
Agriculturae, 24. 

De dissertatie van Peter Priester is een 
diepgravende analyse van de ontwikke
ling van de Groningse landbouw in de 
negentiende eeuw. Uitgangspunt is het 
bekende debat over de overgang 'van 
grasland naar bouwland' dat door E.W. 
Hofstee is geentameerd. Hofstee stelde 
dat de toenemende specialisatie van de 
Groningse boeren op de akkerbouw -
ten koste van de veehouderij - in de 
loop van de negentiende eeuw niet uit 
economische factoren verklaard kan 
worden omdat de prijzen van veehoude
rijprodukten zich veel gunstiger ontwik
kelden dan de prijzen van de akker
bouwprodukten. Vervolgens poneerde 
hij een alternatieve, sociologische ver
klaring, die uitging van de waarden en 
normen van de Groningse boeren als 
'sociale groep'. In deze provincie waren 
grote, welgestelde boeren akkerbouw
ers; de overige boeren gingen in de loop 
van de eeuw de bedrijfsstijl van deze 
'reference group' imiteren. Aldus ont
stond een proces van voortgaande, 
maar niet economisch-rationele, specia
lisatie op de akkerbouw. 

Deze interpretatie heeft in het verle
den al de nodige kritiek opgeroepen, die 
overigens door Hofstee steeds fanatiek 
werd bestreden. Priester geeft echter als 
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eerste een fundamenteel andere verkla
ring VOOI" hetzelfde fenomeen en schuift 
de verklaring van Hofstee volledig ter 
zijde. Hj streeft er niet naar de these 
van Hofstee te falsificeren; er wordt een 
ander verhaal - een 'anti-these' - naast 
gezet en soms wordt er expliciet kritiek 
uitgeoefend op onder meer het bron
nengebruik van Hofstee. 

Het principieel andere uitgangspunt 
van Priester wordt in hoofdstuk I uit
eengezet. Priesters vertrekpunt is het 
'neo-klassiek paradigma' waarin het 
landbouwbedrijf wordt gezien als een 
'ontmoetingspunt van markten' en de 
boer als een ondernemer die rationeei 
inspeelt op veranderingen in relatieve 
prijzen (23) . Vervolgens start een onder
zoek dat vooral ten doel heeft de ont
wikkeling van de landbouwproduktie te 
reconstrueren en te verklaren. Daartoe 
wordt de ontwikkeling van de belang
rijkste produktiefactoren grond (hoofd
stuk 2) en arbeid (hoofdstuk 3) en de 
voornaamste produkten van akkerbouw 
(hoofdstuk 5) en veehouderij (hoofd
stuk 6) zorgvuldig in kaart gebracht, 
waarbij een schat aan nieuw materiaal 
wordt gepresenteerd. Hoofdstuk 4, tus
sen deze hoofdstukken ingeklemd, be
vat een uitgebreide analyse van de ver
anderingen in het grondgebruik en de 
techniek van het landbouwbedrijf. Drij
vende kracht achter de veranderingen in 
de techniek, die tot uitdrukking komen 
in een daling van het aandeel van braak
land en weiland, is de verschuiving in de 
beschikbaarheid van arbeid en land
bouwgrond. Onder invloed van de ster
ke bevolkingsgroei in de provincie 
neemt het aanbod van arbeid gestaag 
toe, waarbij de reiatieve prijs van arbeid 
daalt en die van landbouwgrond sterk 
toeneemt. De technische ontwikkeling 
wordt gekenmerkt door een proces van 
intensivering, gericht op een voortgaan
de vergroting van de opbrengst per hec
tare. Dit proces verklaart de overgang 
van grasland naar bouwland. Aldus is 
een economische verklaring gegeven 
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voor de door Hofstee beschreven ont
wikke1ing. 

In grote lijnen keert deze conclusie in 
het afsluitende hoofdstuk terug. Bete
kent dit nu dat Hofstees these definitief 
weerlegd is en verge ten kan worden, zo
als tijdens de promotie werd gesugge
reerd? Om een aantal redenen is dit 
mijns inziens niet het geval. Zoais al is 
opgemerkt, is de these van Hofstee niet 
gefalsificeerd, maar is er aileen een an
dere interpretatie naast gelegd. Er is a 
priori geen reden om een economische 
verklaring te prefereren boven een so
ciologische, al was dit in zekere zin weI 
de strekking van het betoog van Hof
stee. Fundamenteler is misschien dat in 
de interpretatie van Priester twee ver
klaringsmodellen door elkaar gebruikt 
worden. Het (officiele) uitgangspunt is 
het al genoemde 'neo-klassieke paradig
rna', waarbij wordt uitgegaan van in 
theorie onbeperkte substitutiemogelijk
heden tussen de produktiefactoren en 
de boer volledig vrij is in de keuze van 
zijn produktietechniek, die dan door de 
relatieve prijzen van inputs en outputs 
bepaald wordt. In zijn interpretatie van 
de feitelijke technische ontwikkeling 
maakt Priester echter gebruik van een 
ander verklaringsmodel, dat van het 
'technologisch traject', waarbij een ini
tiele keuze voor een bepaalde produk
tietechniek - of beter, een samenhan
gend geheel van technieken en institu
ties - bepalend is voor het verdere ver
loop van de technische ontwikkeling. 
Na de initiele keuze wordt een 'traject' 
afgelegd, dat in het Groningse geval be
paaid wordt door de verschuiving in de 
prijsverhouding tussen arbeid en grond. 
Dat de Groningse boer er in de loop van 
de negentiende eeuw niet voor kiest om 
een groeiend dee I van de akkerbouw
produktie op het bedrijf te vervoederen 
om, zoals zijn Drentse collega, een nog 
intensiever etagebedrijf op te zetten, 
verklaart Priester uiteindelijk met be
hulp van dit trajectmodel. Met andere 
woorden: de boer was niet volledig vrij 
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in de keuze van zijn produktietechniek. 
Er bestaat dus een zekere spanning 

tussen beide gehanteerde benaderingen, 
die in het boek onvoldoende is uitge
werkt. Bovendien: als de technische 
ontwikkeling in zo sterke mate bepaald 
wordt door de keuze van het traject, 
wanneer yond deze keuze dan plaats en 
hoe moeten we deze (economisch
rationele?) keuze dan verklaren - mis
schien met de Hofstee-these? In de lite
ratuur over de theorie van het technolo
gisch traject wordt aangenomen dat de 
overschakeling van een traject op een 
ander gepaard gaat met transitiekosten 
- in het Groningse geval de investerin
gen in permanent grasland, in (melk)
vee, in stallen, in zuivelfabrieken enzo
voorts - , terwijl tegelijkertijd de be
staande kapitaalgoederenvoorraad deels 
moet worden afgeschreven (bijvoor
beeld de strokartonfabrieken). Om aan 
te tonen dat de overgang naar het etage
bedrijf niet loonde, zouden de transitie
kosten afgezet moeten worden tegen de 
baten op lange termijn van een dergelij
ke transitie - dan zou de interpretatie 
binnen deze benadering afgerond zijn. 
Kortom, mijns inziens is het laatste 
woord over de bijzondere ontwikkeling 
van de Groningse landbouw nog niet ge
schreven. 

Een laatste kanttekening die ik bij de 
interpretatie van Priester nog wil rna ken 
betreft de rol die de bevolkingsgroei 
daarin speelt. Zoals al is opgemerkt, is 
deze in zekere zin (tot omstreeks 1890) 
de drijvende kracht achter de ontwikke
ling van de landbouw, die echter zelf 
niet verklaard wordt. Het is natuurlijk 
de vraag of de bevolkingsaanwas geheel 
onafhankelijk was van de ontwikkeling 
van de landbouw. Tot circa 1880 neemt 
de bevolking van (het platte land van) 
Groningen opmerkelijk snel toe - aileen 
in Drente is de groei dan sneller - wat 
toch niet he1emaal los kan worden ge
zien van de eveneens nogal voorspoedi
ge ontwikke1ing van de landbouw. Had 
de technische ontwikkeling niet ook een 
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eigen dynamiek, die Ieidde tot een snel 
groeiende vraag naar arbeid? Ook het 
feit dat de Ioonstarheid in Groningen al 
vroeg, rond 1800, wordt doorbroken en 
dat de nominale Ionen in deze provineie 
zich gunstiger Iijken te ontwikkelen dan 
elders, doet dit vermoeden ontstaan. 
Een dergeIijke interpretatie zou uitste
kend aansluiten bij de theorie van het 
teehnologiseh trajeet, waarin de eigen 
dynamiek van teehnisehe ontwikkelin
gen benadrukt wordt. 

Deze opmerkingen nemen eehter niet 
weg dat de dissertatie van Priester een 
indrukwekkende studie is, die het moge
lijk maakt een oud debat nieuw leven in 
te blazen en op een veel heehtere his
toriseh-statistisehe basis te verdiepen. 

J . L. van Zanden 

A. Booth, W.J. O'Malley en A. Weide
mann, red. , Indonesian economic his
tory in the Dutch colonial era. Yale 
University Southeast Asia Studies (Yale 
University Press: New Haven, 1990) xiv 
+ 369 pp. 

Dit boek bevat veertien bijdragen die 
oorspronkelijk in 1983 op een eonferen
tie aan de Australian National Univer
sity in Canberra werden gepresenteerd. 
Deze worden voorafgegaan door een in
troduetie van de hand van O'Malley, een 
zeer bruikbaar historiografiseh over
zieht van de eeonomisehe ontwikkeling 
van koloniaal Indonesie. Vijf bijdragen, 
te weten van Elson, Knight, Van Niel, 
Young en van Fernando en O'Malley, 
behandelen aspeeten van het Cultuur
stelsel in de negentiende eeuw. De ande
re bijdragen betreffen uitsluitend frag
menten. Boomgaard traeht de algemene 
eeonomisehe verandering in Java gedu
rende de negentiende eeuw te meten. 
O'Malley kwantifieeert en bediseus
sieerd de plantagelandbouw, terwijl 
Barlow en Drabble de rubberproduktie 
in Indonesie en Maleisie vergelijken. In 
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twee bijdragen behandelt Booth de over
heidsfinaneien en de uitwerking van de 
buitenlandse handel op de eeonomisehe 
groei in koloniaal Indonesie. Van Laa
nen besehouwt het bankwezen en de kre
dietvoorziening, en Dick de binnenland
se handel tussen Java en de Buitenge
westen. Maddison, tenslotte, stelt de 
Nederlandse koloniale heersehappij in 
een internationaal perspeetief. 

Het is niet mogelijk om alle bijdragen 
hier te bespreken. In het algemeen ge
sproken zijn ze zeer origineel en teza
men vormen ze zonder twijfel een be
langrijke bijdrage tot de literatuur over 
eeonomisehe verandering in Indonesie. 
De epiloog stelt dat dit boek zal aan
zetten tot verder onderzoek. Het boek 
zou zeker een goed overzieht van de 
stand van zaken met betrekking tot ~ie 

eeonomisehe ontwikkeling van Indone
sie zijn geweest, als het kort na de eon
ferentie in 1983 zou zijn gepublieeerd. 
Ondertussen zijn er vele nieuwe publi
katies besehikbaar gekomen, waaron
der de delen in de reeks Changing econ
omy in Indonesia, aan de hand waarvan 
diverse aspeeten die in de bundel naar 
voren worden gebraeht, kunnen worden 
bijgesteld. Betreurenswaardig is ook dat 
de bijdragen een onvoldoende gemeen
sehappelijke thematiek bezitten, waar
door ze zonder voorkennis moeilijk op 
hun waarden kunnen worden gesehat. 
Een leek, op zoek naar een introduetie 
in de eeonomisehe gesehiedenis van In
donesie, zou zieh door de titel van het 
boek bedrogen kunnen voelen. De bij
dragen zijn te gedetailleerd om samen 
een goed overzicht van de eeonomisehe 
gesehiedenis van koloniaal Indonesie te 
vormen. 

Ondanks de hoge kwaliteit van de bij
drag en bevat het boek diverse misvat
tingen. Deze zijn grotendeels het gevolg 
van het feit dat veel aspeeten in de ge
sehiedenis van Indonesie nog in detail 
moeten worden onderzoeht. Twee voor
beelden. Booth stelt (290) zonder enige 
toeliehting dat de teelt van suikerriet op 
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gei'rrigeerd land een oneconomisch ge
bruik van produktiemiddelen vormde. 
Naar mijn mening was de gemiddelde 
toegevoegde waarde in de suikerpro
duktie per hectare evenwel significant 
hoger dan de potentieIe toegevoegde 
waarde in de produktie van voedingsge
was sen per hectare gei'rrigeerd areaal. 
Zelfs de directe betalingen per hectare 
per jaar door suikerfabrieken aan de 
plattelandsbevolking waren gemiddeld 
substantieel hoger dan de potentieIe 
bruto waarde van de voedingsgewassen 
per hectare per jaar. 

Barlow and Drabbe beweren (198) dat 
na 1870 woeste grond op Java groten
deels ter beschikking van de Westerse 
plantages werd gesteld. Volgens hen ver
hinderde de agrarische wet van 1870 dat 
de plattelandsbevolking woeste grond in 
cultuur bracht en dat de bevolkingsrub
bercultuur op Java in dezelfde mate 
groeide als in de Buitengewesten. Vol
gens schattingen van gecultiveerd areaal 
in Java groeide tussen 1880 end 1930 het 
inheemse areaal met 3,2 miljoen hecta
re, terwijl het land van plantages onder 
erfpacht met slechts 400.000 hectare toe
nam. De produktie van bevolkingsrub
ber groeide in Java niet zo snel als in de 
Buitengewesten, omdat op het moment 
dat de rubbercultuur financieel aantrek
kelijk werd, het potentieel areaal in Java 
bijna op was . In de Buitengewesten stel
de de gebruikelijke brandcultuur boeren 
in staat rijst en rubber tegelijk te plan
ten, zodat ze geen extra inspanning en 
land hoefden te investeren. In de jaren 
twintig was in Java nagenoeg geen 
brandcultuur mogelijk, zodat boeren 
daar een deer van hun bestaande areaal 
moesten opgeven als ze rubber wilden 
produceren. 

Tenslotte voelen Booth, Van Laanen 
en Maddison zich niet bezwaard de 
schattingen van het nationaal inkomen 
van Polak voor de jaren 1921-39 te ge
bruiken. De introductie op het werk van 
Polak in deer 5 van Changing economy 
in Indonesia stelt duidelijk dat deze 
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schattingen te laag zijn. De mate van 
onderschatting bei'nvloedt vanzelfspre
kend de hoge ratio van export
produktie en van overheidsbestedingen
produktie die Booth voor Indonesie be
rekent. Ze belnvloedt ook de hoge 
schatting van de 'koloniale uitbuiting' 
in Maddisons bijdrage. Mijn algemene 
punt hier is dat kwantificering in de tra
ditie van de 'new economic history' zeer 
bruikbaar kan zijn in de economische 
geschiedenis van Indonesie, maar dat 
niet al het beschikbare statistisch mate
riaal kan worden gebruikt, zonder re
kenschap van de inherente statistische 
en analytische tekortkomingen ervan. 

Pierre van der Eng 

P.J.M. Teeuwen, Vit aarde geschapen. 
Aspecten van bedrijJsbe/eid in de kera
mische nijverheid binnen het oude in
dustriegebied van Noord-Limburg 
1815-1965. Maaslandse monografieen, 
51 (Eisma: Leeuwarden, 1991) 432 pp. 
ISBN 90-70052-92-X 

Dit boek is de handelseditie van het 
proefschrift, waarop de auteur in 1991 
aan de Katholieke Universiteit Brabant 
promoveerde. Met 'het oude industrie
gebied van Noord-Limburg' bedoelt de 
auteur de streek gelegen tussen de rivier 
de Maas en de Nederlands-Duitse grens. 
In het noorden wordt het gebied be
grensd door Venlo en in het zuiden door 
Swalmen. 

In zes hoofdstukken schets de auteur 
het ontstaan en de ontwikkeling van de 
grofkeramische industrie in Noord
Limburg tussen 1815 en 1965. Tot de 
grofkeramische industrie behoren de fa
brikanten van onder meer keramische 
dakpannen, gresrioleringsbuizen, de be
tere kwaliteiten bak- en gevelstenen, 
grofkeramische tegels en plavuizen en 
vuurvast materiaal voor industriele toe
passingen. Daarmee is het werk een nut
tige aanvulling op BaksteenJabricage in 

NEHA-BULLETIN 



Nederland. Van nijverheid tot industrie 
1850-1920 (Zutphen, 1987), waarop 
G.B. Janssen aan dezelfde universiteit 
promoveerde. 

De focus ligt in Vii aarde geschapen 
op de individuele ondernemers en hun 
bedrijven. De studie gaat niet uit van al
gemeen theoretische achtergronden, 
maar wi! aan de hand van concreet be
schikbare gedetailleerde gegevens in
zicht geven en illustreren, waar onder
nemerschap toe leidt. Een invalshoek 
die vermoedelijk is ingegeven door het 
feit, dat de auteur zelf ruim dertig jaar 
in deze branche werkzaam was. 

De auteur heeft het tijdvak van 150 
jaar opgedeeld in zes tijdvakken, elk 
een hoofdstuk. Met uitzondering van 
het derde zijn alJe hoofdstukken van 
vergelijkbare omvang. Binnen ieder 
hoofdstuk heeft hij gekozen voor een 
strak schema van vier paragrafen: A. 
sociaal-economische achtergronden en 
infrastructuur; B. ondernemers/bedrij
yen; C. bedrijfsvoering; D. samenvat
tende conclusies. Hierdoor, door de op
sommingen en de vele tabellen in de 
tekst lijkt het boek op een rapport, op
gesierd met enkele fraaie illustraties. 

Het eerste hoofdstuk behandelt de 
langste periode van 1815-1870. Daarin 
is sprake van de opkomst van de kera
mische nijverheid rond Tegelen. Jaren
lang was de potten- en dakpannennij
verheid er de belangrijkste tak van nij
verheid. Na de achteruitgang van de Te
gelse pottenbakkerij, ten gevolge van de 
concurrentie van het fijnere en goedko
pere Maastrichtse aardewerk uit de fa
brieken van Regout, werd Tegelen het 
centrum van de grofkeramische nijver
heid. Dit maakte deze plaats de baker
mat van de industriele ontwikkeling in 
Noord-Limburg. De belangrijkste af
zetmarkt voor de produkten uit Lim
burgse klei waren het Duitse Ruhrge
bied en de omgeving van Luik. Hoofd
stuk II beslaat het tijdvak 1870-1890, 
waarin Tegelen optrad als voortrekker 
van de keramische industrie in Noord-
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Limburg. Enkele bedrijven in de streek 
begonnen in deze periode met de pro
duktie van gresrioleringsbuizen. Het 
derde, tevens grootste, hoofdstuk be
schrijft de expansie en de innovatie van 
de keramische industrie tussen 1890 en 
het uitbreken van de Eerste Wereldoor
log. Na 1890 werden schaalvergroting 
en concentratie in de keramische in
dustrie zichtbaar. 

'Schaalvergroting op industriele ba
sis, 1914-1929' is de titel van het vier de 
hoofdstuk, waarin de overgang van de 
seizoenproduktie naar continuproduk
tie en de schaalvergroting op industriele 
basis centraal staan. Zo telde Nederland 
in 1907 nog zeven producenten van 
gresbuizen, waaronder Deventer en 
Utrecht. Vanaf 1923 komen echter aIle 
buizen van Nederiands fabrikaat uit 
Noord-Limburg. Het was tevens de pe
riode, waarin de meeste bedrijven en 
naamloze vennootschap werden. Het 
vijfde hoofdstuk over de periode 
1929-1945 geeft inzicht in de gang van 
zaken bij de keramische industrie in een 
tijd van malaise en overproduktie, ge
volgd door de ooriogsjaren. Overpro
duktie was overigens een euvel, dat niet 
alleen de bedrijven in Limburg, maar 
ook de baksteenfabrieken elders in het 
land trof. Vervolgens behande1t het zes
de hoofdstuk het tijdvak tot 1965, 
waarin sprake was van een technologi
sche revolutie en expansie. Na jaren van 
voorspoed en bloei werd de bedrijfstak 
geconfronteerd met de bedreigende op: 
mars van beton en kunststofprodukten. 
Het boek wordt afgerond met een 
twaalf pagina's grote diachronische 
analyse van de kleiwarenindustrie tus
sen 1815 en 1965, waarin een aantal fei
ten op een rijtje worden gezet. 

Vit aarde geschapen is voornamelijk 
gebaseerd op gegevens afkomstig uit het 
bedrijfsarchiefvan de N.V. Gebr. Teeu
wen's Kleiwarenindustrie te Tegelen, 
waardoor ook het accent ligt op de ge
schiedenis van dit bedrijf in de beschrij
ving van de gehele bedrijfstak in de re-
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gio. Het gebruik van materiaal uit een 
particulier archief voor de beschrijving 
van een hele bedrijfstak, bemoeilijkt de 
controleerbaarheid van het boek. In fei
te bestaat het boek uit honderden kleine 
fragmenten vol wetenswaardigheden uit 
de geschiedenis van de afzonderlijke ke
ramische bedrijven en de bedrijfstak als 
geheeI, die achteraf geordend Iijken voI
gens een strak schema. De auteur komt 
nauwelijks met verklaringen en analy
ses . Algemene onderwerpen als be
drijfsfinanciering, investeringsgedrag 
en arbeidsvoorwaarden worden erg 
summier behandeld. Dat geldt zoweI 
v~~r het boek aIs geheel, als op para
graafniveau. Onder bijvoorbeeld het 
kopje Pensioen- en oudedagsvoorzie
ningen verwacht de lezer niet dat de 
helft van dit gedeeJte van nog geen blad
zijde, over feeste1ijkheden bij jubilea 
gaat. Door het ontbreken van een theo
retisch kader heeft de auteur zijn stre
ven om een bijdrage te leveren aan het 
beeld van de totstandkoming van de in
dustrie in Nederland bemoeilijkt en 
biedt de studie voor andere onderzoe
kers weinig houvast. Aan het einde van 
het boek weet de lezer nauwelijks meer 
over de gang van zaken bij het middeI
grote en kleinbedrijf dan de algemeen
heden, waarvan hij dagelijks kan ken
nisnemen in de media. Voorlopig is Uit 
aarde geschapen de enige studie voor 
wie geinteresseerd is in de geschiedenis 
van de grofkeramische industrie in Ne
derland, in het bijzonder in Noord
Limburg. 

J. Mooij 

E.J. Fischer, J.L.J.M. van Gerwen en 
H.J.M.Winkelman, Bestemming Sema
rang. Geschiedenis van de textielfabri
kanten Gelderman in Oldenzaal, 
1817-1970 (Gelderman Stichting/ NE
HA: Oldenzaall Amsterdam, 1991) 377 
pp. ISBN 90-71617-40-8 
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SEMARANG 

G ESCHIEDENlS VAN ,DE TEXTIELFABRIKANTEN 
GELDER~IAN IN O LDENZAAL 1817·19 70 

De geschiedenis van de Nederlandse tex
tielindustrie is opnieuw met een aan
trekkeIijk uitgevoerde monografie ver
rijkt. In opdracht van de Gelderman 
Stichting hebben Fischer, Van Gerwen 
en Winkelman de geschiedenis van de 
textielonderneming H .P. Gelderman & 
Zn. te Oldenzaal aan de hand van een 
rijk bedrijfsarchief beschreven. 

Wie de geschiedenis van een bedrijf te 
boek wil stell en op een zodanige manier 
dat eveneens een wetenschappelijk be
lang wordt gediend, komt voor het di
lemma te staan dat de beschrijving van 
een bedrijf op zichzelf nog geen pro
bleemstelIing vormt. Wordt gekozen 
voor de structurering rond een centrale 
vraagstelling, dan houdt dat meestal in 
dat diverse aspecten buiten het beeld 
zullen blijven. Dat is geen aantrekkelij
ke optie, wanneer behalve het weten
schappelijke publiek eveneens een rui
mere lezerskring van algemeen be
IangstelIenden bediend moet worden . 
Bij dit boek werd ook aan zo'n ruimere 
lezerskring gedacht en het is deze groep 
die het meest aan zijn trekken komt. 

De auteurs hebben de beschrijving en 
verklaring van het handelen der fir
man ten en directeuren centraal gesteld 
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zonder zich overigens te begeven in the
orieen over het ondernemersgedrag. 
Verder hebben ze gekozen voor een 
chronologisch-thematische indeling, 
waarbij ze bewust niet steeds dezelfde 
thema's in ieder tijdvak laten terugke
ren. De aandacht gaat uit naar de on
dernemersbeslissingen, die van belang 
waren voor de continuHeit van de on
derneming. 
Beschreven wordt hoe de familie Gel
derman van spinnen overschakelde op 
het weven van calicots voor de 
Nederlands-Indische markt, daartoe 
gestimuleerd door de maatregelen van 
de Nederlandse Handel-Maatschappij. 
Vervolgens worden de voorwaarden ge
analyseerd waaronder het bedrijf van 
handkracht op stoomenergie overging 
en de gevolgen daarvan op de bedrijfs
voering. De auteurs laten zien hoe de 
ondernemers er in de periode 1876-1914 
hun greep op de afzet van eindproduk
ten en de aanvoer van grondstoffen 
wisten te vergroten . Het had voor de 
hand gelegen het paternalistisch perso
neelsbeleid, dat uitvoerig aan de orde 
komt, eveneens in termen van integratie 
te benaderen: de ondernemers pro beer
den de zorg voor hun personeel zich van 
een vaste kern van arbeidskrachten te 
verzekeren. Dit onderdeel is echter on
dergebracht in een paragraaf over de 
maatschappelijke betekenis van Gelder
man. Na 1914 kregen de ondernemers te 
kampen met een toenemende buiten
landse, met name Japanse, concurrentie 
op de Nederlands-Indische markt. Op 
de textielstakingen van 1923-24 wordt 
uitgebreid ingegaan, evenals op de toe
nemende samenwerking en overheidsbe
moeienis in de jaren dertig. Na 1950 
leek Gelderman aanvankelijk de proble
men rond afzet en arbeidsvoorziening 
succesvol te hebben aangepakt. De ja
ren zestig waarin het bedrijf in een ver
liessituatie belandde, worden beschre
yen vanuit de toenmalige discussies 
rond concentratie en schaalvergroting. 

Af en toe zal de lezer wellicht het ge-
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voel bekruipen bepaa1de zaken al eerder 
gelezen te hebben . De auteurs hebben 
op efficiente wijze geput uit hun eerdere 
publikaties. Bovendien is de textielin
dustrie inmiddels een van de best be
schreven bedrijfstakken in Nederland. 
Grote verrassingen staan de lezer die in 
de materie ingevoerd is dan ook niet te 
wachten. De technische ontwikkelingen 
na de over gang op stoom hebben in het 
boek weinig aandacht gekregen: vonden 
de ondernemers de technische vooruit
gang niet zo belangrijk voor de conti
nuHeit van de onderneming? Waren ze 
misschien ten diepste toch meer koop
lieden dan industrielen? Zij hebben in 
ieder geval hun bedrijf in 1969 goed we
ten te verkopen. Zaken als de interne 
organisatie (rol van het middenkader) 
en de situatie op de werkvloer komen in 
het boek aileen terloops naar voren. 

De keuze voor diverse thema's in 
plaats van het doortrekken van de aan
gesneden probleemgebieden over de 
gehele peri ode heeft bepaalde voorde
len. Door zowel sociale als economische 
thema's te kiezen, is er 'voor elk wat 
wils' . Door de thema's in de tijd te be
perken is er ruimte gecreeerd om op be
paalde ontwikkelingen uitgebreid in te 
gaan en door middel van (soms wei erg) 
lange citaten de lezer te laten kennis
maken met het bronnenmateriaal. Hoe 
zeer de grote afstand tot Nederlands
Indie de onderneming parten kon spe
len, wordt uitvoerig gei1lustreerd aan de 
hand van de verwikkelingen rond een 
corrupte boekhouder . Op welke manier 
deze handelsfirma erin slaagde zo'n 
grote afzet in Nederlands-Indie op te 
bouwen komt overigens niet geheel uit 
de verf. 

De gekozen werkwijze heeft zijn keer
zijde. Door de thema 's per peri ode te la
ten verspringen, hebben de auteurs de 
mogelijkheid om lange lijnen te trek ken 
niet optimaal benut. In hoeverre was 
bijvoorbeeld het paternalisme uit de ja
ren vijftig ingegeven door de krapte op 
de arbeidsmarkt en in hoeverre was het 
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een voortzetting van het decennia lang 
gevoerde personeelsbeleid? In de eerste 
helft van het boek worden de ontwikke
lingen van het bedrijf Gelderman ge
schetst binnen de Oldenzaalse en 
Twentse context. Naarmate het boek 
vordert, verdwijnt Oldenzaal steeds 
meer uit beeld. De vergelijking tussen 
de bevolkingsontwikkeling in Oldenzaal 
en Twente en de ontwikkeling van het 
personeelsbestand van Gelderman loopt 
niet verder dan tot 1915. Wat de gevol
gen voor Oldenzaal waren van de ont
slagen in de jaren 1966-7 moet de lezer 
maar raden. Zowel de opkomst als de 
ondergang van de textielindustrie ging 
gepaard met overheidsbemoeienis. Dat 
gegeven heeft de auteurs niet kunnen 
verleiden tot bespiegelingen over het ef
fect van overheidsingrijpen door de ja
ren heen. 

De laatste tien jaar van Gelderman 
binnen het kader van Nijverdal-ten Cate 
zijn niet meegenomen of konden niet 
worden meegenomen. Dat had mis
schien de discussie over de fusie in een 
ander daglicht gezet. In de jaren zestig 
raakte de textielindustrie gevangen tus
sen de concurrentie uit gebieden met la
ge lonen aan de ene kant en het snel wis
selende modebeeld aan de andere kant. 
Schaalvergroting en een kapitaalinten
sieve produktie leken een mogelijkheid 
te bieden om aan de kostenkant verbete
ring te brengen, de snelle veranderingen 
in de mode wezen eerder in de richting 
van kleinere, flexibele eenheden. De au
teurs verwijten de ondernemers van 
Gelderman te lang met samenwerking te 
hebben gewacht. Misschien echter aar
zelden de ondernemers zo lang, omdat 
ze er niet van overtuigd waren dat 
schaalvergroting de gewenste oplossing 
zou brengen. De overname van Gelder
man door Nijverdal-ten Cate heeft wel
iswaar het leven van de onderneming 
met bijna tien jaar veriengd, maar geen 
blijvende perspectieven geopend. 

De auteurs hebben achterin het boek 
doorlopende cijferreeksen bijeen ge-
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bracht, voor zover althans deze ge
gevens voorhanden waren. In de tekst 
worden cijfers van de gemiddelde winst 
over de jaren 1876-1914 gegeven, terwijl 
uit de bijlagen blijkt dat over de mo
gelijk wat minder florissante jaren 
1873-1887 geen balansen of winstcij fers 
beschikbaar waren. Het is intrigerend 
dat de gegevens over de moeilijke tijd 
van 1960 tot 1969 evenmin overvloedig 
genoemd kunnen worden. De omzet
cijfers over die jaren moeten aan de 
hand van de indexcijfers berekend 
worden. Door een goede verwijzing 
naar het archiefmateriaal nodigt het 
boek uit tot verdere studie. Een com
pliment voor de vormgeving en het il
lustratiemateriaal is op zijn plaats. De 
illustraties zijn gelijkmatig over het hele 
boek verdeeld en fungeren toch steeds 
ter zake en ter ondersteuning van de 
tekst. Via de schutbladen komt de lezer 
als het ware de fabriek binnen om deze 
aan het slot van het boek weer te verla
ten. 

Keetie E. Sluyterman 

K.J .F.M. Jeurgens, De Haarlemmer
meer, een studie in planning en beleid. 
NEHA-Series III, dee I 16 (NEHA: Am
sterdam, 1991) viii + 326 pp. ISBN 
90-71617-46-7 

Bij zijn studie gaat Jeurgens uit van he
dendaagse opvattingen over bestuuriijk 
beleid en ruimtelijke planning. Hij 
vraagt zich af of er met betrekking van 
de Haarlemmermeer sprake is geweest 
van een ad hoc beleid of van doelgerich
te planning voor de langere termijn . 
Voor de specifieke vragen over het 
ruimtelijk beleid hanteert Jeurgens de 
twee grondvormen van ruimtelijke 
planning, zoals die door de planologen 
van de Universiteit van Amsterdam zijn 
ontwikkeld. De ene is de traditionele 
grondvorm waar in een blauwdruk van 
een plan wordt gemaakt; de uitvoering 
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van zo'n plan geschiedt van boven af en 
is erg technocratisch. Bij de andere 
grondvorm is het plan een indicatieve 
leidraad . Het dient om beslissingen tij
dens de uitvoering te sturen. Tijdens de 
uitvoering van het plan wordt dit in 
overleg met de verschillende belangheb
bende regelmatig bijgesteld. In zijn stu
die verschilt Jeurgens herhaaldelijk van 
mening met de opvattingen over het 
overheidsbeleid in negentiende eeuw 
van A. van der Woud, Het lege land. De 
ruimtelijke orde van Nederland 1798-
1848 (Amsterdam, 1987). Van der 
Woud meent dat de overheid een ad 
hoc-beleid voerde met betrekking tot de 
ruimtelijke ordening. Jeurgens kan deze 
opvatting weerleggen na een gedegen 
onderzoek in de omvangrijke negen
tiende-eeuwse overheidsarchieven, iets 
wat voor het overzichtswerk van Van 
der Woud niet doenlijk was. 

In zijn verhandeling gaat de schrijver 
op de eerste plaats in op de vraag waar
om in die jaren tot droogmaking beslo
ten werd . Hij vraagt zich af of de over
stroming van 1836, die enkele kleine 
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polders ten noordoosten van de Haar
lemmermeer onder water had gezet, de 
aanleiding was om de reeds lang be
staande plannen tot droogmaking uit te 
voeren. Jeurgens geeft een bevestigend 
antwoord op deze vraag. Het besluit 
werd niet genomen omdat er van een 
uitzonderlijke grote ramp sprake was, 
maar omdat de samenleving meende dat 
dergelijke overstromingen lo vee I mo
gelijk voorkomen moesten worden. 
Ook meende de rijksoverheid dat over
stromingen in dit gebied de belangrijke 
straatweg tussen Den Haag en Amster
dam te veel bedreigden. 

In het hoofdstuk 'Van Plan tot Wet' 
komt Jeurgens tot de conclusie dat er 
bij de besluitvorming over de Haarlem
mermeer geen sprake was van een ad 
hoc-beleid. Er waren lOwel lange ter
mijn doelstellingen, lOals landbouwont
wikkeling en blijvende veiligheid, als 
korte termijn doelstellingen lOals het 
scheppen van werkgelegenheid in het 
kader van de armoedebestrijding. Wat 
de ruimte1ijke planning betreft conclu
deert Jeugens dat deze zich beperkte tot 
het vaststellen van de hoofdlijnen van 
een plan tot droogmaking. Beslissingen 
over een aantal belangrijke zaken, zoals 
de wijze van bemaling (windbemaling 
of stoombemaling) of de toekomstige 
ruimtelijke inrichting van de polder, 
werden bewust tot een later tijdstip uit
gesteld. Er was dus zeker geen sprake 
van een blauwdruk waarin alles tot in 
detail geregeld was. Er werd een com
missie van Beheer en Toezicht ingesteld, 
bestaande uit bestuurders en ambtena
ren van het Rijk aangevuld met ook 
twee vertegenwoordiger van het Hoog
heemraadschap van Rijnland, die de 
plannen nader moesten uitwerken n de 
leiding nemen bij de uitvoering. 

In de volgende hoofdstukken wordt 
uit de doeken gedaan hoe deze commis
sie op een zeer prudente wijze het werk 
in uitvoering nam. Er worden meerdere 
voorbeelden gegeven van de aanpassing 
van de plannen aan de gewijzigde om-
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standigheden en van bijstelling van de 
plannen om recht te doen aan de belan
gen van andere belanghebbenden. Spe
ciaal het hoofdstuk over Rijnlands wa
terstaat geeft een goede indruk van het 
beleid in deze. Hierbij is het knap hoe 
de auteur door een grondige analyse van 
de waterstanden in het Rijnlandse ge
bied ten zuiden van de Oude Rijn aan
toont, dat de klachten van Rijnland 
over de verslechtering van de waterhuis
houding gerechtvaardigd waren. 

In het laatste hoofdstuk gaat de au
teur onder meer in op de kwestie waar
door de drooglegging van de Haarlem
mermeer bekend of beter gezegd be
rucht is geworden. De omstandigheden 
waren de eerste jaren na de droogma
king voor veel landbouwers fataal. Bij 
de inpoldering in de Zuiderzeepolders in 
de twintigste eeuw is er een ongunstig 
beeld opgehangen van het overheidsbe
leid aangaand de Haarlemmermeer. 
Men betitelde dit als een nonchalante 
laissez-faire houding. Met name de 
gronden waren slecht opgeleverd omdat 
er te weinig sloten waren gegraven om 
een voldoende drainage te waarborgen. 
Jeurgens toont aan dat er geen sprake 
was van een falende overheid. Yanwege 
de belabberde financiele toestand van 
het Rijk konden eenvoudig de middelen 
niet worden vrijgemaakt om voor een 
goed drainagesysteem zorg te dragen. 
Dit was dan ook bewust achterwege ge
laten en de kopers waren hiervan op de 
hoogte. De werkelijke reden van de 
troosteloze toestand op vee I landbouw
bedrijven waren de ongunstige pacht
verhoudingen. Hierdoor was het voor 
vee I boer en onmogelijk om voldoende 
in hun bedrijf te investeren. Ook waren 
veel boeren te ondeskundig voor een 
goede bedrijfsvoering in een landstreek, 
die veel verschilde van de landstreken 
waarvan zij zelf afkomstig waren. Be
drijven waarin wei werd gelnvesteerd en 
die wei goed werden geleid, hadden wei 
goede opbrengsten. 

Jeurgens heeft een knap boek ge-
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schreven. Het is echter jammer dat er 
toch hier en daar afbreuk wordt gedaan 
aan de kwaliteit van dit proefschrift. De 
auteur maakt zich kwetsbaar door in de 
slotconclusies enige opmerkingen te ma
ken over het huidige milieubeleid. Deze 
opmerkingen zijn niet gestoeld op resul
taten van zijn wetenschappelijk onder
zoek. Een oppervlakkige lezer zou hier
door verkeerde conclusies kunnen trek
ken over het wetenschappelijke gehalte 
van het gehele werk . Yerder is het een 
gemis dat er in een boek over de uitvoe
ring van grote open bare werken en over 
de ruimtelijke ordening bijna geen kaar
ten zijn afgedrukt. Enkele gedeelten 
zijn daarom aileen te volgen als de lezer 
zelf beschikt over negentiende-eeuwse 
topografische kaarten. Ondanks deze 
kleine tekortkomingen was het heel ple
zierig van deze studie kennis te nemen; 
het boek is erg leesbaar geschreven. Het 
is te hopen dat de auteur ook zelf in de 
toekomst de gelegenheid heeft om het 
door hem in het slotwoord aanbevolen 
onderzoek te verrichten. 

G.P. van de Yen 

P. Post, Japanse bedrijvigheid in Indo
nesie 1868-1942. Structurele elementen 
van Japans economische expansie in 
Zuidoost Azie (Centrale Huisdrukkerij 
Yrije Universiteit: Amsterdam, 1991) 
xviii + 374 pp. Niet in de handel. 

Gedurende meer dan twee eeuwen 
(1639-1853) was Nederland het enige 
westerse land dat toe gang had tot J a
pan. In de eerste helft van de twintigste 
eeuw waren de Nederlandse koloniale 
autoriteiten bijna gefixeerd door Japan, 
waar het de buitenlandse bedreiging van 
het koloniale bezit in Zuidoost Azie be
trof. Tegen die achtergrond is het op
vallend, hoe gering de geschiedweten
schappelijke belangstelling voor Japan 
in Nederland sindsdien is geweest. De 
historische beeldvorming wordt nog in 
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hoge mate bepaald door de partijdige 
schrifturen van weleer en de publieke 
verwerking van de Indische trauma's 
met betrekking tot de Japanse bezet
ting . 

Een proefschrift over de Japans
Nederlandse interactie in Zuidoost Azie 
is daarom zeer welkom. Post kan zeker 
niet worden verweten zijn object vanuit 
een eenzijdig gezichtsveld te hebben be
naderd. Aile onderdelen van de interac
tie worden beurtelings op de snijtafel 
gelegd: de Japanse buitenlandse handel 
in het algemeen, de verhouding tussen 
overheid en bedrijfsleven in Japan, de 
Japanse buitenlandse politiek, de Indi
sche multi-ethnische samenleving, de 
Nederlandse koloniale politiek, etcete
ra . Zo men kritiek wil uiten op de gren
zen getrokken aan deze studie, dan zou 
deze moeten luiden, dat de grenzen af 
en toe wei erg ruim getrokken zijn . 

Het resultaat van deze analytische be
nadering is dat het beeld van de Japan
ner , dat lo nadrukkelijk aanwezig is in 
de schrifturen van vooroorlogse Neder
landse kolonialen, vergruist. Algemeen 
in die oudere literatuur is de opvatting, 
dat de Japanse economische expansie 
gevolgd lOU worden door een politieke. 
Een dergelijk vijandbeeld liet weinig 
ruimte voor nuancering. Bovendien leek 
elke vanuit Japan komende ontwikke
ling op een overval: Indie werd plotse
ling verrast door een Japanse goede
renstroom, enzovoort. 

Post toont de geleidelijkheid aan van 
de Japanse economische bemoeienis 
met Indie. De grote Japanse produk
tenstroom van het begin van de jaren 
dertig naar Indie kwam niet uit de lucht 
vallen, maar was de voortzetting van 
een ontwikkeling die rond 1900 was be
gonnen met de overkomst van Japanse 
prostituees en marskramers naar Indie. 
De Japanse investeringen in Indie - op
merkelijk laag in vergelijking met lOwel 
investeringen uit andere landen in de ar
chipel als met de Japanse investeringen 
in Zuidoost Azie - liepen in de jaren 
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twintig zelfs sterk terug . Vee leer dan sa
men te spannen, beconcurreerden de Ja
panse handelaren in Indie elkaar op le
yen en dood, waarbij uiteindelijk in de 
jaren dertig de zaibatsu - de sterk gedi
versifieerde, grote kapitaalkrachtige fir
ma's - het wonnen van de Japanse 
klein- en tussenhandel. 

Niet aileen aan Japanse zijde ver
gruist het beeld. Ook de Nederlandse 
koloniale autoriteiten vormden minder 
een eenheid tegenover Japan dan tot nu 
toe vaak aangenomen werd. Batavia 
vreesde inderdaad het Japanse gevaar 
en nam vooral vanaf 1933 vele tegen Ja
pan gerichte economische maatregelen. 
Meer nog dan Batavia was het Ministe
rie van Kolonien in Den Haag voorstan
der van dergelijke acties, zowel omwille 
van het behoud van de Nederlandse soe
vereiniteit als om de Nederlandse eco
nomische belangen in Indie veilig te stel
len. Maar op het lokale bestuursniveau 
was, lo blijkt nu, niet zelden sprake van 
sterke pro-Japanse opvattingen. Lokale 
bestuursambtenaren waardeerden de 
Japanners over het algemeen om hun 
economische doorzettingsvermogen en 
ijver. Bovendien konden zij meer dan 
Batavia en Den Haag waarderen, dat de 
goedkope Japanse produkten in de be
hoeften van de Indonesische bevolking 
voorzagen. 

Voorzover er sprake was van Japanse 
successen in de sfeer van de distributie 
ziet Post die met name verklaard door 
de verhouding tussen Chinezen en Ja
panners in Indie . Aanvankelijk maak
ten de Japanners gebruik van de Chine
se distributiekanalen door in te spelen 
op de antiwesterse gezindheid onder de 
Chinezen. Na 1920 bevrijdden de Ja
panners zich weer uit deze omarming, 
toen de Chinezen zich om nationalisti
sche redenen vijandig opstelden tegen
over Japanse produkten. Verder valt 
het succes te verklaren door de bereid
heid van de J apanners - in tegenstelling 
tot het westerse bedrijfsleven - deel te 
gaan uitmaken van de plaatselijke ge-
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meenschap en genoegen te nemen met 
de lokale levensstandaard. Voor lOver 
er sprake was van gebrek aan Japanse 
successen waar het investeringen betrof 
verklaart Post die - misschien wei wat 
al te veel - uit de politiek gemotiveerde 
obstructie van de Nederlandse koloniale 
overheid . 

Ondanks zijn nuanceringen in de be
schrijving, verschilt het uiteindelijke 
oordeel van Post over de Japans
Nederlandse interactie in Zuidoost Azie 
niet veel van dat van de toenmalige Ne
derlandse koloniale autoriteiten. Hij 
constateert, dat in de jaren dertig de Ja
panners in Indie steeds meer in de greep 
van Tokio kwamen, lOwel door het eco
nomisch succes van de zaibatsu als door 
de als gevolg van de economische nood 
gedwongen onderschikking van indivi
duele Japanse kolonisten aan de expan
sionistisch georienteerde semi-officiele 
kolonisatiemaatschappijen. Deze orien
tatie op Tokio betekende als gevolg van 
de Japanse oorlogseconomie een bevor
dering van de export uit Indie van 
grondstoffen voor het Japanse militair
industriele apparaat. 

Ten aanzien van de economische be
trekkingen tussen Japan en Nederlands
Indie in de jaren dertig schrijft Post, dat 
het Japanse nationaal-kapitalistische 
systeem (de auteur spreekt van het 
'plan-rationele systeem') goed gedijde 
in een omgeving van vrijhandel lOnder 
zich zelf aan de spelregels daarvan te 
willen houden. Zonder actief overheid
singrijpen lOU naar zijn mening de Ja
panse economische opmars niet te stui
ten zijn geweest. Een standpunt, dat ac
tualiteitswaarde kan hebben. 

De auteur heeft bij zijn stu die voor
namelijk gebruik gemaakt van de ar
chi even van de Nederlandse ministeries 
van Kolonien en Buitenlandse Zaken, 
van het Britse Public Record Office en 
van het Diplomatic Record Office in 
Tokio. Vooral het eerste archief is zeer 
waardevol gebleken, juist doordat de 
angst der koloniale autoriteiten voor de 
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J apanse expansie regelmatig leidde tot 
uitvoerige onderzoekingen naar de 
J apanse bedrijvigheid in de Archipel. 
Het is aileen te betreuren, dat de presen
tatie van de bevindingen als gevolg van 
stilistische zwakte en taalkundige onvol
komenheden af en toe te wensen over
laat. 

Bob de Graaff 

H.F.J .M. van den Eerenbeemt, 
M.C.M . van Elteren, G.C.P. Linssen 
en K.E. Sluyterman, Van boterkleursel 
naar kopieersystemen. De ontstaansge
schiedenis van Oaf-van der Grinten, 
1877-1956 (Martin us Nijhoff: Leiden, 
1992) 404 pp . ISBN 90-6890-394-2 

Het boek begint met een uitgebreide 
rondwandeling door Venlo en eindigt 
met de verheffing van drie generaties 
Van der Grintens tot de stand der Grote 
Ondernemers, maar wie zich door deze 
plichtplegingen niet van de wijs laat 
brengen treft een boeiende analyse aan 
van een uiterst curieus bedrijf. In het 
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begin van deze eeuw heeft Van der 
Grinten zich eerst ontwikkeld tot een 
van de marktleiders in Europa op het 
gebied van boter- en margarinekleur
stoffen om vervolgens in de jaren twin
tig en dertig door te breken op de markt 
voor kopieen voor de tekenkamer. 
Steeds moet de lezer trachten in gedach
ten te houden dat het hier om een qua 
omvang zeer bescheiden bedrijfje gaat: 
in 1921 elf personeelsleden en in 1927, 
wanneer een conflict over octrooien met 
het Duitse bedrijf Kalle (2.000 werkne
mers) uitgevochten moet worden, telt de 
afdeling waar aan de kopieersystemen 
wordt gewerkt nog niet meer dan tien 
man. Aan het eind van de behandelde 
periode, in 1956, is het personeels
bestand weliswaar gegroeid tot 350 
werknemers maar vertoont de firma 
nog steeds de trek ken van een kleine on
derneming. 

Boterkleursel was in eerste instantie 
bedoeld om het bleke winterse produkt 
van de binnenstaande koeien een fris 
geel zomers uiterlijk te geven en later 
ook om margarine weer op boter te la
ten lijken. Van den Eerenbeemt behan
de1t de pioniersjaren waarin de boter de 
ene keer weer rood en dan weer groen 
uitsloeg. De basis voor het succes was 
de wetenschappelijke aanpak, de kwali
teitszorg en later ook de strikte kosten
beheersing. Kenmerkend was ook de 
van meet af aan internationale orienta
tie. Zijn verhaal eindigt in 1918 toen de 
produktie stil kwam te liggen door ge
brek aan grondstoffen en nieuwe wegen 
werden ingeslagen. 

Sluyterman en Van Elteren behande
len de periode van 1918 tot 1956 (wan
neer het bedrijf naar de beurs gaat en 
voor het eerst buitenstaanders in de di
rectie worden opgenomen) waarbij de 
eerste de technische, economische en fi
nanciele aspecten voor haar rekening 
neemt en de tweede het sociale beleid in 
brede zin. Ondanks het gebrekkige 
bronnenmateriaal (een euvel waar ook 
de anderen mee te kampen hebben ge-
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had) weet Sluyterman de kennelijk ter 
plaatse levende my the door te prikken 
dat het kleursel de kopieerafdeling op 
de been hield. Aan de reeds door Van 
den Eerenbeemt aangedragen verklarin
gen voor het succes in de eerste peri ode 
(daarin ligt de continuiteit van het ver
haal) voegt zij nog een belangrijke maar 
helaas moeilijk te kwantificeren verkla
ring toe: marktverdeling en prijsafspra
ken tussen de fabrikanten, nationaal en 
internationaal. Het is jammer dat zij in 
1956 moet stoppen, net als een grote be
dreiging aan de horizon verschijnt, de 
Xerox. We horen nog wei dat oces ei
gen alternatief het loodje zal leggen en 
we weten ook dat het bedrijf tot grote 
bloei komt maar hoe deze zaken met el
kaar zijn te rijmen blijft vooriopig een 
mysterie. 

Met een zelfde soort vraag blijf ik zit
ten na lezing van het hoofdstuk van Van 
Elteren. Zijn bijdrage is getiteld 'Tussen 
veriicht paternalisme en functioneel
zakelijk management'. Uit het mate
riaal dat hij aandraagt maak ik echter 
op dat het al dan niet verlicht paterna
lisme tot 1956 nog welig tierde en dat 
ook de vernieuwingen die na 1945 wer
den aangebracht zo bescheiden waren 
dat er om Van den Eerenbeemt te cite
ren hooguit sprake was van 'een eerste 
aanzet' tot modern management. Is 
Oce-van der Grinten na 1956 snel een 
andere weg ingeslagen of waren de ma
nagementmethoden minder belangrijk 
dan het produkt? 

Tot slot een opmerking over de be
schrijving van de lotgevallen van het be
drijf tijdens de tweede wereldooriog tot 
de sluiting in september 1944. Van Elte
ren komt met een bekend klinkend ver
haal over het zorgvuldig om de tuin lei
den van de Duitsers door soms de schijn 
op te houden dat er werk was teneinde 
te voorkomen dat person eels led en naar 
Duitsland werden gestuurd. Sluyterman 
geeft de volgende produktiecijfers van 
rollen Oce-papier: 1939 130.000 rollen, 
1940 106.000 en 1944 110.000. Zij 
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vraagt zich vervolgens af hoe dit te rij
men valt met de verhalen over 'doen als
of we het druk hadden in de oorlog'. 
Kennelijk konden de auteurs het op dit 
ene punt niet geheel eens worden. 

E.S.A. Bloemen 

A. van der Zwan, Goudriaan in botsing 
met NS. Verslag van een vaderlandse 
Watergate-affaire (Scriptum: Schie
dam, 1991) xiv + 234 pp. ISBN 
90-71542-45-9 

In maart 1938 benoemde de minister 
van Verkeer en Waterstaat, Van Buu
ren, J .A. Goudriaan tot president
directeur van de Nederlandse Spoorwe
gen (NS) . Met deze benoeming passeer
de de minister de kandidaat van de NS, 
W. Hupkes. De aanstelling van Gou
driaan vormde een onderdeel van een 
sinds enkele jaren bij de NS lopende re
organisatie met het doel de spoorwegte
korten te verminderen. Van Goudriaan 
werd verwacht dat hij daarin zou sla
gen, de populariteit van het bedrijf zou 
vergroten en meer marktgericht en com
mercieel zou kunnen organiseren. Voor
dien was Goudriaan directielid bij Phi
lips geweest en had hij een belangrijke 
bijdrage geleverd aan de reorganisatie 
en modernisering van het bedrijr. 

Van meet af aan heeft zowel de top 
van de NS, als de ambtelijke top van het 
departement van Verkeer en Waterstaat 
zich verzet tegen deze buitenstaander . 
Men heeft noch de in de omgang moei
lijke persoon van Goudriaan zelf, noch 
zijn weinig orthodoxe visie op het be
drijf, noch de manier waarop hij het be
drijf binnengeloodsd werd, willen ac
cepteren. 

Samen met 100 andere vooraanstaan
de Nederlanders werd Goudriaan in ok
tober 1940 gevangen genomen en als gij
zelaar naar Buchenwald gevoerd. Na 
zijn terugkeer werd hij op last van de 
Duitsers ontslagen. In deze periode 
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kwam de feitelijke leiding van het 
spoorwegbedrijf bij Hupkes te liggen. 
Hij bleek bereid tot loyale samenwer
king met de bezetter teneinde het bedrijf 
in eigen hand te houden. Zo bleef Gou
driaan deze keuze bespaard. Het was 
ook Hupkes die leiding gaf aan de 
spoorwegstaking van 1944. Goudriaan 
is aIleen nog in 1944 in het bevrijde 
zuiden korte tijd directeur geweest. Di
rect na de bevrijding, op 13 mei 1945, 
heeft hij onder druk van de minister zijn 
ontslag ingediend. 

Van der Zwan geeft een zeer minu
tieuze reconstructie van de machinaties, 
de kuiperijen en de intriges van de NS
lei ding die uiteindelijk geleid hebben tot 
het gedwongen vertrek van Goudriaan. 
Hij doet dat zeer overtuigend, met een 
soms overdadige bewijsvoering en met 
een heldere kijk op de gehele situatie in 
het bedrijr. Hij heeft daarbij gebruik ge
maakt van de archieven van verschiIlen
de departementen, het archief van de 
NS, van het Rijksinstituut voor oorlogs
documentatie, van Philips en van het ar
chief Colijn bij de Vrije Universiteit. 
Verder put hij uitvoerig uit A.J.C. Ru
ter, Rijden en staken. De Nederlandse 
Spoorwegen in oorlogstijd Cs-Graven
hage, 1960) en de reactie van Goudriaan 
daarop, Vriend en vijand. Herinnerin
gen aan de Nederlandse Spoorwegen 
(Amsterdam, 1961). Overigens komen 
noch Ruter, noch L. de Jong in het Het 
Koninkrijk der Nederlanden in de Twee
de Wereldoorlog tot een met Van der 
Zwan gelijkluidend oordeel. Voor een 
deel is dit verklaren uit het feit dat de 
zaak Goudriaan voor Ruter maar een 
zijspoor vormde en voor L. de Jong een 
detail. Wat het ontslag van Goudriaan 
betreft heeft hij zich geconformeerd aan 
het de voorstelling van de gang van za
ken volgens de NS. 

Maar is de Nederlandse economische 
geschiedenis nu gebaat bij deze bijdra
ge? Laat ik voorop stellen dat iedere 
historicus dit boek gewoon moet lezen, 
het is spannend, goed geschreven en 
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geeft veel informatie over de NS als be
drijf in oorlogstijd en in zekere zin ook 
over de heersende bedrijfscultuur.lk mis 
echter de analyse, de vergelijking, kort
om een aanpak die deze zaak uittilt bo
yen een incident. Het resultaat is teveel 
een conventioneel historisch onderzoek 
gebleven, teveel een reconstructie van 
het gebeurde. Zelf zegt Van der Zwan 
zich niet te associeren met Goudriaan. 
Hij acht zichzelf minder conformistisch, 
maar wordt slachtoffer van iets waar vee I 
biografen het slachtoffer van worden: 
hij denkt Goudriaan door en door te ken
nen en belandt zo heel gemakkelijk in 
puur speculatie. Zijn - negatieve - erva
ringen met NS in de jaren zeventig en 
Vend ex eind jaren tachtig vormen ener
zijds een onmisbare factor, drijfveer 
wellicht, tot het schrijven van dit boek. 
Tegelijkertijd staat dit een meer afstan
delijke benadering in de weg. Dat blijkt 
regelmatig ook uit zijn woordkeuze. 

De in de inleiding aangekondigde 'his
torische betekenis' van de botsing tussen 
Goudriaan en de NS is mij na lezing niet 
duide!ijk geworden. De draagwijdte die 
dit conflict zou doen uitstijgen boven de 
persoonlijke rivaliteit en organisatori
sche verwikkelingen bij de NS in de jaren 
1938-1945 is voor mij onzichtbaar geble
yen. Het blijft bij de opsomming van een 
aantal centrale thema's in de inleiding, 
zoals de noodzaak om de interne organi
satie aan te passen aan verschuivingen in 
de externe omstandigheden en een aantal 
suggesties in de slotbeschouwing. Ook 
de achtergrond van het optreden van het 
ministerie van Verkeer en Waterstaat je
gens Goudriaan blijft onduidelijk. Ik 
sluit zeker niet uit dat de invloed van de 
NS op deze houding groot is geweest. 
Maar wat mij intrigeert is in hoeverre de 
het 'wegwerken' van al te radicale 
sociaal-democraten (onder andere Vos 
en Kohnstamm) na 1945 hierin al zicht
baar is. Of laat ik mij nu tevee! meesle
pen in het verhaal van Van der Zwan? 

Co Seegers 
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P.Th. van de Laar, Financieringsgedrag 
in de Rotterdamse maritieme sector 
1945-1960 (Tinbergeninstituut: Amster
dam, 1991) 350 pp. ISBN 90-5170-109-8 

Op het spoor gezet door de bankier 
Mees, gesteund door het project 'Rot
terdam' van het Centrum voor Bedrijfs
geschiedenis en met behulp van een 
post-doctorale economische opleiding 
van het Tinbergeninstituut heeft Van de 
Laar de prestatie geleverd in vier jaar 
tijds zijn proefschrift over de Rotter
damse maritieme sector af te ronden. 

De studie betreft de vraagzijde van de 
financiering van ondernemingen, de 
wijze waarop de vijftien jaar na 1945 
door rederijen, havenbedrijven en 
scheepsbouwers in hun vermogensbe
hoefte werd voorzien. De periode van 
wederopbouw tot 1951 en de daarop 
volgende expansiefase leenden zich uit
stekend voor historisch onderzoek. Van 
22 bedrijven konden de financiele stuk
ken tot 1960 geraadpleegd worden. De 
vele fusies maken vergelijkend onder
zoek voor de tijd erna vrijwel onmoge
lijk. 

Van de Laar combineert de vertrouw
de 'managerial' benadering, waarin de 
visie van de bedrijfsleiding centraal 
staat, met de moderne theorie van de 
vermogensmarktwaarde, waarin maxi
mali sa tie van de marktwaarde van de 
onderneming voorop staat. De auteur 
doet dat door uit te gaan van de 'pec
king order', het vaste financieringspa
troon dat bedrijven zouden volgen door 
pas in laatste instantie gebruik te maken 
van ext erne financieringsmiddelen. Uit
gangspunt daarbij is de beslissing van 
het management, waarbij rekening ge
houden wordt met de invloeden van de 
vermogensmarkt op de interne besluit
vorming. Een aantal determinanten van 
de financiering, zoals kostenaspect, be
lastingen, ze!fstandigheid, agency costs, 
marktomstandigheden en weer stands
vermogen, worden empirisch getoetst. 
Deze analyse gebeurt voornamelijk 
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door te letten op de aard van de activa, 
de mate van winstgevendheid en de ei
gensdomsverhoudingen. 

Uit deze bedrijfstakstudie blijkt dat 
het financieringsgedrag zich niet laat 
verklaren als een systematisch rationeel 
beleid. Het ondernemingsbeleid bestaat 
daarentegen uit ad hoc beslissingen en 
wordt door psychologische effecten be
paald. Daarom volgden familiebedrij
yen wei de pecking order; immers bij 
hen gold externe financiering als laatste 
red mid del en werden pottekijkers zo
lang mogelijk geweerd. Van de Laar 
concludeert dan ook dat de 'manageri
al' benadering de meeste inzichten biedt 
in het ondernemersgedrag, een niet ge
heel onverwachte constatering van een 
maatschappijhistoricus. Veel beleids
beslissingen worden op grond van irrati
onele motieven genomen . Door het be
drijfsverieden te bestuderen kunnen de
ze motieven beter worden verklaard dan 
met behulp van een financieringstheo
rie, aldus Van de Laar. 

Als bronnen raadpleegde Van de 
Laar vooral de externe jaarverslagen 
van de ondernemingen, aangevuld met 
kennis uit accountantsrapporten en kre
dietdossiers. Bij zijn analyse van de 
jaarrekeningen maakt hij handig ge
bruik van de Staat van Herkomst en 
Besteding van Middelen (SHBM). 
Doordat de SHBM bestaat uit ba
lansmutaties geeft ze inzicht in het ge
voerde financiele beleid door overzicht 
van in- en uitgaande kasstromen in een 
bepaalde periode. Van de Laar kan zich 
daardoor concentreren op de financie
ringsbeslissingen bij de verschillende be
drijven omdat de waarderingsgrondslag 
geen invloed zou hebben op de SHBM. 

Toch is een kanttekening hier op zijn 
plaats . Van de Laar behandelt juist de 
twee hoofdproblemen voor bedrijfs
historici bij jaarrekeningenanalyse naar 
mijn mening te summier. Van de niet 
eenvoudige en bewerkelijke balansstile
ring geeft hij slechts enkele hoofdlijnen 
weer, verder moeten we er naar gissen. 
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Terecht heeft hij aileen de SHBM als 
bijlage opgenomen. Het waarschijnlijk 
onoplosbare probleem van de waarde
ringsgrondslag, die effect heeft op de 
waarde van de activa, de afschrijving en 
de winst verdient meer aandacht dan in 
deze bedrijfsvergelijkende stu die is 
gebeurd. Voor Van de Laar staat niet de 
winstbepaling centraal maar de vraag of 
bestedingen intern of extern zijn gefi
nancierd. Hij gaat daarbij enigszins 
voorbij aan het feit dat afschrijvingen 
als middel tot fondsvorming een on
derdeel van de interne financiering kun
nen zijn . 

De vertaalslag van cijfermateriaal 
naar een goedlopende tekst is Van de 
Laar glansrijk doorgekomen. In een 
vlotte stijl geschreven met een duidelij 
ke opzet en een overziehtelijke indeling 
is zijn betoog sterk en overtuigend. Dat 
in deze thematische, comparatieve be
drijfsgeschiedenis de havenbaronnen 
zelf nauwelijks aan het woord komen is 
geen gemis; het versterkt juist de histo
rische synthese. Voor wie gei'nteresseerd 
is in de bouwstenen van de economische 
geschiedenis, is de dissertatie van Van 
de Laar beslist aanbevolen. 

H . Muntjewerff 

J. Leaman, The political economy oj 
West Germany, 1945-1985 (Macmillan: 
Houndmills, 1988) ix + 287 pp. ISBN 
0-333-3885-0 

Das Buch kommt mir in zweierlei Hin
sieht inzwischen ein wenig obsolet vor: 
Da es - erstens - schon 1988 publiziert 
wurde, kann es zwangslaufig den 
Anschluss der DDR an die BDR noch 
nicht berticksichtigen; und zweitens ver
wendet es tiber weite Strecken den Jar
gon und die Argumentationsweise der 
neuen Linken urn 1970. 

Die unvorhersehbaren politischen 
Umwalzungen Ende der achtziger Jahre 
mach en deutlich, in welche Fallstricke 
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die Zeitgeschichtsschreibung unver
schuldet geraten kann: In dem kurzen 
Schlusskapitel iiber die Stellung der 
BRD wiihrend der achtziger Jahre stellt 
der Autor die BRD noch allen Ernstes 
als Koloss auf ti:inernen Fiissen dar, der 
sich mehr in Richtung auf den Sozia
lismus mit starken planwirtschaftlichen 
Elementen veriindern miisse, urn weiter
hin - oder jetzt erst richtig - erfolgreich 
sein zu konnen. Die DDR bleibt in dem 
Buch, das ja auf Westdeutschland zu
geschnitten ist, zwangsliiufig weitge
hend ausgeklammert, so dass der Leser 
nichts iiber die Krise des Sozialismus er
fahren kann, wiihrend die Krisen und 
inneren Widerspriiche des Kapitalismus 
ausfiihrlich geschildert werden. 

Vermutlich lehnt sich das Buch des
halb noch so stark an die Argumentati
on und Diktion der Neuen Linken urn 
1970 an, wei! es in seinen Kernstiicken 
bereits Anfang der siebziger Jahre kon
zipiert und geschrieben wurde. Daraus 
wiirde sich auch erkliiren, dass die letz
ten 70 Seiten die Konjunkturzyklen, de
nen die Bundesrepublik zwischen 1974 
und 1983 ausgesetzt waren, recht kurz
atmig und oberfliichlich behandeln. 

Bis 1973 allerdings gibt das Buch die 
Wirtschaftsgeschichte der BRD aus lin
ker Perspektive eingehender wieder: 
Hervorgehoben wird die Kontinuitat 
der gesellschaftlichen Machtstruktur 
yom Kaiserreich bis hin zur Griindung 
der BRD. Der Mythos der sozialen 
Marktwirtschaft wird vor allem mit drei 
Argumenten zersti:irt: Zum einen sei der 
Aufschwung schon vor den ordnungs
politischen Grundentscheidungen 19481 
1949 in Gang gekommen (Abelshauser
These). Zum anderen habe ein Wettbe
werb nach den Vorstellungen der Frei
burger Schule niemals verwirklicht wer
den konnen. (In dem Gesetz gegen 
Wettbewerksbeschrankungen von 1958 
hatte sich der BDI - Bundesverband der 
Deutschen Industrie - durchgesetzt; es 
enthielt keine Fusionskontrolle.) Und 
schliesslich sei der wirtschaftliche Auf-
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stieg der BRD mit einer extrem unglei
chen Einkommens- und Vermogensver
teilung erkauft worden (Huffschmid
Thesen). 

R.R. Fremdling 

W.F.V. Vanthoor, Een oog op Hol
trop. Grondlegger van de Nederlandse 
monetaire analyse. NIBE-publikatie
reeks, 75 (Nederlands Instituut voor het 
Bank- en Effectenbedrijf: Amsterdam 
1991) 306 pp. ISBN 90-72122-62-3 

Dit proefschrift over M.W. Holtrop, 
voormalig lid van het NEHA-Bestuur, 
maar vooral bekend geworden als Presi
dent van De Nederlandsche Bank van 
1946 tot 1967, kan als een soort biogra
fie worden gezien. Dat het hier om een 
'soort' biografie gaat kan uit de titel 
worden afgeleid en blijkt uit de opbouw 
van het boek. Een oog op Holtrop en 
het andere oog op monetaire theorie en 
realiteit. Omdat de beschouwingen over 
deze laatste onderwerpen 'piece de re
sistance' van dit werk zijn, kan moeilijk 
van een biografie in de traditionele zin 
worden gesproken. Maar hieruit mag 
bepaald niet geconcludeerd worden dat 
de persoon Holtrop onvoldoende aan
dacht krijgt. Het tegendeel is het geval. 
Deze combinatie, die op het eerste ge
zicht wellicht onmogelijk lijkt, is hier 
volkomen legitiem. De auteur is er na
melijk goed in geslaagd om te laten zien 
met welk een bewonderenswaardige in
tensiteit Holtrop zich in het bijzonder 
met monetaire kwesties heeft bezigge
houden. Subject en object vormen om 
zo te zeggen een Siamese tweeling. 

De eerste hoofdstukken kunnen als 
een aanloop naar 1946 worden be
schouwd. Op beknopte wijze worden 
afkomst, jonge jaren en werkzaamhe
den bij Hoogovens en Shell geschetst. 
In deze jaren liet Holtrop zijn actieve 
wetenschappelijke belangstelling voor 
monetaire vraagstukken reeds blijken. 
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Zo promoveerde hij in 1928 op De om
loopsnelheid van het geld. 

De hoofdstukken 4 tot en met 6 heb
ben een principieel ander en gedeeltelijk 
moeilijker karakter. 'Piece de n:sistan
ce' is hier letterlijk van toepassing . Daar 
komt bij dat de auteur de chronologi
sche structuur, die de voorafgaande 
hoofdstukken tot een verhaal maakten, 
verlaat. Overigens begrijp ik wei dat het 
een zeer lastige opgave voor hem zou 
zijn geweest om een en ander te vermij
den. Hopelijk doe ik hem niet te kort 
door de zaken als voIgt samen te vatten. 

Toen Holtrop in 1946 Bankpresident 
werd, had hij een bepaalde monetaire 
fiIosofie . De belangrijkste inspiratie
bron daarvan was het door J.G. Koop
mans in de jaren dertig ontwikkelde 
theoretische begrip van de neutraliteit 
van het geld of het monetair even wicht. 
Deze situatie is gerealiseerd indien de 
totale geldhoeveelheid in verhouding tot 
de te producer en goederen en diensten 
niet te krap en niet te ruim is. Van een 
te krappe geldvoorziening (deflatoire 
verstoring) gaat een stagner en de invloed 
uit, terwijl een te ruime voorziening (in
flatoire verstoring) ongewenste prijsstij 
gingen mogelijk maakt. Vanthoor laat 
nog eens zien dat de grote verdienste 
van Holtrop lag in het onder zijn leiding 
omsmeden van deze theoretische con
ceptie tot het systeem van de monetaire 
analyse ter lokalisering van deflatoire 
en inflatoire invloeden per sector. Hier
mee worden de verschillende particulie
re sectoren, de overheid en het buiten
land bedoeld . In simpele bewoordingen 
gesteld gaat van de sectoren waarvan de 
uitgaven groter zijn dan de ontvangsten 
een inflatoire impuls uit. 

In dit ingewikkelde complex van 
geldstromen kan de Nederlandsche 
Bank met name handelend optreden 
door een eventuele overmatige geldcrea
tie in de particuliere sector (dat wil zeg
gen kredietverlening door de bank en) af 
remmen. Dit gebeurt overigens meestal 
niet met zeer dwingende methoden. De 
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wijze van bei"nvloeding van het financie
ringsgedrag van de overheid is daarmee 
tot op zekere hoogte vergelijkbaar. 
Door de geleidelijke liberalisering van 
het internationale betalingsverkeer 
moeten de geldstromen van en naar het 
buitenland in veel grotere mate als een 
gegeven worden beschouwd waarop het 
monetaire beleid geen onmiddellijke in
vloed kan uitoefenen. De zogenaamde 
externe impulsen zijn daarom in latere 
decennia op de achtergrond geraakt. 

Het hoeft geen betoog dat de hier be
handelde verschijnselen directe of indi
recte implicaties hebben v~~r allerlei 
andere macro-economische variabelen. 
De discussies hierover zijn in hoofdstuk 
6 samengevat. De hoofdstukken 7 tot 
en met 9 hebben weer een sterk biogra
fisch karakter, terwijl in het laatste 
hoofdstuk een samenvatting en conc1u
sies zijn opgenomen. De auteur heeft 
gemeend aan dat laatste een psychologi
sche saus te moeten toevoegen, waarvan 
de merites me niet helemaal duidelijk 
zijn . 

Het boek overziende geloof ik dat 
Vanthoor erin geslaagd is om een boei
end en duidelijk beeld te schetsen van 
leven en werk van Holtrop. Een scherp
zinnige, energieke, integere, lastige en 
perfectonistische man van internatio
nale allure en met een groot verant
woordelijkheidsgevoel, die met zijn 
werk als president van de Nederland
sche Bank een onuitwisbaar stempel 
heeft gedrukt op het monetaire denken 
en beleid na de Tweede Wereldoorlog. 
Economisch-historici mogen Holtrop 
buitengewoon dankbaar zijn v~~r de 
uitzonderlijk heldere en fraaie taal 
waarin hij zich placht uit te drukken. 
Men leze Analyse en beleid en Money in 
an open economy. 

Het is jammer dat de auteur kennelijk 
in tijdnood is geraakt. Dat blijkt - om 
het maar met een 'understatement' te 
zeggen - uit verschillende schoonheids
fouten. Zo zijn er veel citaten (een van 
meer dan een bladzijde), die hadden 
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kunnen worden samengevat of onver
taalde citaten waar een vertaling niet ten 
koste van de 'pointe' zou zijn gegaan. 
De feiten en namen kloppen ook niet al
tijd. Het kabinet Von Papen in novem
ber 1932 wordt 'pas aangetreden' ge
noemd, terwijl het in werkelijkheid bij
na demissionair was . Het NVV wordt 
Nederlands Yak Verbond genoemd. Op 
pagina 193 heet de Nederlandse minister 
van Financien Van der Kieft genoemd 
en de Duitse minister van Economische 
Zaken Ph. Erhard. Dit soort onnauw
keurigheden is wellicht bij een omvang
rijk werk bijna niet te vermijden, maar 
dat geldt mijns inziens niet voor het 
taalgebruik en de spelling, waarin nogal 
eens merkwaardigheden zitten. Ik noem 
slechts enkele voorbeelden. We kunnen 
lezen dat Holtrop geen corpslid is ge
worden 'aangezien hij van het kroegjo
len evenmin iets moet hebben als van de 
op de societeit zo vaak aan Bachus toe
gewijde feesten' . Het verschil tussen 
beide fenomenen moet wei heel subtiel 
zijn en Bacchus wordt met twee c's ge
schreven. En wie kent de uitdrukking 
'clocheren'? Afgaande op de aandacht 
die Vanthoor met noot en al aan de 
spelling-Kollewijn besteedt zou de nodi
ge precisie op dit gebied mogen worden 
verwacht, maar het tegendeel is het ge
val. De fameuze voorkeurspelling wordt 
aan de laars gelapt. 

Van de loopbaan en de voordrachten 
van Holtrop zijn keurige overzichten 
gemaakt, maar een lijst van zijn publi
katies kon er kennelijk niet meer bij. 
Dat brengt me op het laatste. In de lijst 
van geraadpleegde literatuur staat In de 
ban van de gulden en het waardevaste 
geld met Vanthoor W.F.V. e.a. (red.) 
als auteurs. Ook dit is slordig want op 
de publikatie zelf wordt duidelijk de 
naam P.W.N.M. Dehing als co-auteur 
vermeld. Dit soort onnauwkeurigheid 
doet me den ken aan de vroegere Oost
duitse kaarten waarop West-Berlijn af
gebeeld werd als braakliggend gebied 
met geitenwegen. Er zijn ernstige gron-
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den om aan te nemen dat Holtrop van 
dit alles niet erg gecharmeerd zou zijn 
geweest. 

W.L. Korthals Altes 
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VERSCHENEN LITERATUUR 
samengesteld door Joost Jonker en Co Seegers 

W.A.F. Camphuis, C.G.1. Wildeboer 
Schut, red ., Europese eenwording in 
historisch perspectiej, Jactoren van in
tegratie en desintegratie (Europese bi
bliotheek: Zaltbommel, 1991) 271 pp. 
ISBN 90-288-5135-6 

Twee jaar na het congres onder dezelfde 
naam verschijnt deze verzameling voor
drachten. Voor economisch-historici 
zijn vooral interessant de bijdragen van 
Harryvan (de historiografie van de 
Europese integratie), M. 't Hart (so
ciaal-economische elites en staats schuld 
1500-1800), Klep (ongelijke transforma
tie en economische integratie 1780-
1900), Van Roon (internationale con
junctuur) en Griffiths (economische 
achtergronden 1945-1957). 

C.M. Cipolla, Between two cultures. 
An introduction to economic history 
(W.W. Norton: New York, 1991) x + 
198 pp. ISBN 0-393-02977-8 

De introductie in de economische ge
schiedenis van Carlo Cipolla is opge
bouwd uit twee delen. In het eerste deel, 
'Economic history: nature and me
thods', komen verschillende aspecten 
van de beoefening van de economische 
geschiedenis aan bod. Veel aandacht 
wijdt hij aan de toepassing van econo
mische theorie, maar vooral aan bron
nenkritiek. Dat ligt voor de hand, want 
het tweede deel van het boek is hier ge
heel aan gewijd. Na een korte bespre
king van de bronnen uit de vroegste tij
den, krijgen de bronnen uit de nieuwe 
en nieuwste tijd de meeste aandacht. 
Achtereenvolgens bespreekt Cipolla de 
bronnen van de overheid (fiscale en le
gislatieve bronnen, statistische bronnen 
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en consulaire rapporten), van de semi
overheid en kerken en particuliere bron
nen. Het boek wordt afgesloten met een 
uitvoerige bibliografie. 

J.J. Clark, The political economy of 
world energy. A twentieth- century 
perspective (Harvester Wheatsheaf: 
New York, 1990) xx + 397 pp. ISBN 
0-7450-0534-9 

B. Etemad en J. Luciani, World energy 
production 1800-1985. Publications du 
Centre d'histoire economique intern a
tionale de I'Vniversite de Geneve, 7 
(Geneve: Librairie Droz, 1991) Ixix + 
272 pp. ISBN 2-600-56007-6 

Geschiedenis van energie, energiepro
duktie en de rol van energie in de econo
mische ontwikkeling staat volop in de 
belangstelling. Vit de veelheid wil ik 
hier twee titels onder de aandacht bren
gen. The political economy oj world 
energy behandelt in hoofdlijnen de ge
schiedenis van de energieverzorging in 
de twintigste eeuw. De aandacht is ech
ter niet gelijk verdeeld; met name de 
ontwikkeling na de Tweede Wereldoor
log, met als 'hoogtepunt' de oliecrisis 
van de jaren zeventig krijgt veel ruimte 
toegemeten. Daaraan voorafgaand 
slechts twee hoofdstukken voor de ener
gie in de jaren 1900-1918 respectievelijk 
het interbellum. 

World energy production 1800-1985 
is een naslagwerk. Na een beknopte in
leiding en bronnenverantwoording ge
yen de samenstellers een verzameling 
van statistische gegevens over produktie 
van energie op mondiale schaal. Het 
overzicht bevat aileen gegevens van de 
'primaire' energieproduktie, dus wei 
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steenkool en gas, maar niet gas uit 
steenkool. Verder ontbreken gegevens 
over wind- en zonne-energie. Dat laatste 
is principieel; hout is niet vertegenwoor
digd door onvolledigheid van het bron
nenmateriaal. 

M. Collins, Banks and industrial finan
ce in Britain, 1800-1939. Studies in eco
nomic and social history (Macmillan: 
Londen, 1991) 107 pp. ISBN 0-333-
49152-1 

Een klein maar helder boekje over een 
steeds weer intrigerend probleem: ver
traagde de wei gering van het Britse 
bankwezen om lang krediet aan de in
dustrie te verstrekken de economische 
groei van Engeland? Neoklassiek 
geYnspireerde historici en economen me
nen van niet, immers de vraag naar fi
nanciele armslag had vanzelf wei aan
bod geschapen. Anderen hechten min
der geloof aan de automatiek van de 
markt en wijzen op factoren die het 
evenwicht verstoorden. Na een korte 
uiteenzetting over de verschillende ver
klaringen analyseert Collins de verhou
ding tussen bankwezen en industrie in 
drie subperioden: v66r 1870, 1870-1914 
en 1914-1939. Ook hij kan natuurlijk 
geen eenduidig antwoord geven, maar 
dat doet aan de waarde van deze uiteen
zetting over de kernpunten vanhet de
bat weinig af. De kort beredeneerde bi
bliografie is niet minder welkom. 

E.G. Furubotn, R. Richter, red., The 
new institutional economics, a collecti
on of articles from the Journal of insti
tutional and theoretical economics 
(J .C.B. Mohr (Paul Siebeck): Tiibin
gen, 1991) vi + 376 pp. ISBN 
3-16-145764-1 

Als Zeitschrift fur die gesamte Staats
wissenschaft bouwde het JITE sinds 
1844 een eerbiedwaardige reputatie op, 
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voordat het werd omgedoopt en gewijd 
aan de bestudering van de zogeheten 
'institutional economics'. Deze bundel 
wil de ontwikkelingen op dat terrein in 
de laatste vijftien jaar tonen. Voorafge
gaan door een overzicht van de redac
teuren zijn daartoe 22 representatieve 
artikelen uit het tijdschrift bijeenge
bracht in vijf hoofdstukken: de metho
dologie van de 'new institutional econo
mics', de moderne bedrijfstheorie, de 
plaats van de economische geschiedenis 
en van politieke instellingen, en tens lot
te formele opvattingen binnen de insti
tutionele economie. 

W. Grant, 1. Nekkers, F. van Waarden, 
red., Organising business for war. Cor
porate economic organisation during 
the second world war (Berg: New York, 
1991) xviii + 310 pp. ISBN 0-85496-
655-2 

Dit boek is het eerste tastbare resultaat 
van een internationaal opgezet onder
zoeksproject naar de organisatie van 
ondernemingsbelangen. Zowel de beide 
redacteuren als een groot aantal van de 
auteurs maken deel uit van dit project. 
De bundel bevat in totaal twaalf bijdra
gen, helaas iets gedateerd. De bundel is 
verdeeld in drie delen, afgezien van de 
inleiding en de conclusie en omvat 
'Countries at war' (met bijdragen over 
Canada, de Verenigde Staten en Duits
land), 'Occupied countries' (Nederland, 
Belgie, Denemarken en Frankrijk) en 
een bijdrage in het gedeelte 'Neutral 
countries' over Zweden. De Nederland
se bijdragen zijn van D. Barnouw en 1. 
Nekkers, C.l. Lammers en F. van 
Waarden, respectievelijk 'The Nether
lands: state corporatism agianst the sta
te', 'Conquest and corporatism' en 
'Wartime economic mobilisation and 
state-business relations: a comparison 
of nine countries' . Iedere bijdrage is 
voorzien van een uitgebreide literatuur
opgave. 
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L. Herbst, W. Buhrer, H. Sowade, 
Vom Marshal/plan zur EWG, die Eing
Iiederung der Bundesrepublik Deutsch
land in die westliche Welt. Quellen und 
Darstellungen zur Zeitgeschichte, Band 
30 (Oldenbourg: Munchen, 1990) xxix 
+ 646 pp. ISBN 3-486-55601-0 

Deze forse bijdrage tot de Europa-golf 
bundeIt 28 bijdragen aan een Miinchens 
congres gehouden in 1988. Zij zijn ver
deeld over vijf groepen: het begin van 
de Duitse integratiepolitiek; de terug
keer naar de wereldmarkt, van Schu
man plan tot EEG, de militaire integra
tie van de Bondsrepubliek en tens lotte 
de houding van de westelijke mogend
heden tegenover integratie. Uit econo
misch-historisch perspectief zijn vooral 
interessant de artikelen van C. Buch
heim, 'Die Bundesrepublik und die 
Dberwindung der Dollar-Lucke'; M. 
Fritz, 'Schweden und die Westdeutsche 
Markt 1945-1955', W. Biihrer, 'Er
zwungene oder freiwillige Liberalisie
rung? Die USA, die OEEC und die 
Westdeutsche Aussenhandelspolitik 
1949-1952', G. Mai, 'Osthandel und 
Westintegration 1947-1957. Europa, die 
USA und die Entstehung einer hegemo
nialen Partnerschaft' en tenslotte V. 
Berghahn, 'Zur Amerikanisierung der 
westdeutschen Wirtschaft'. Over Ne
derlandse aspecten schreven A.E. 
Kersten, 'Die Niederlande und die 
Westintegration der Bundesrepublik, 
Wirtschaft, Sicherheit und politische 
Kontrolle', R. T. Griffiths, 'Die Bene
lux-Staaten und die Schuman plan
Verhandlungen' en B. Zeeman, 'Der 
Brusseler Pakt und die Diskussion urn 
einen westdeutschen Militarbeitrag'. 

H. Feldman, Internationale Umschul
dungen im 19. und 20. Jahrhundert, ei
ne Analyse ihrer Ursachen, Techniken 
und Grundprinzipien. Schriften zu in
ternationalen Wirtschaftsfragen Band 
11 (Duncker & Humblot: Berlijn, 1991) 
814 pp. ISBN 3-428-07086-0 
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B. Eichengreen, P.H. Lindert, red., In
ternational debt crisis in historical 
perspective (MIT Press: Cambridge, 
1989) 282 pp. ISBN 0-262-0501-2 

De internationale schuldenproblema
tiek kan zich verheugen in een toene
men de belangstelling van historici, ge
tuige bijvoorbeeld de bijdrage van Fish
low op het Leuvense IEHA-congres in 
1990 en de recente boeken over de La
tijnsamerikaanse schuldencrises in de 
negentiende eeuw. 

Feldman onderzoekt het probleem 
van schuldconversie in drie perioden: 
ruwweg 1830 tot 1914, 1914-1945 en na 
1945. Elk tijdperk krijgt een gedetail
leerde behandeling met financiering
sinstrumenten, kapitaalstromen en 
voorbeeldlanden uit verschillende we
relddelen. Het boek sluit af met een ver
gelijking van schuldconversie in de ne
gentiende en twintigste eeuw naar oor
zaak, technieken, principes en resultaat. 
Na de voorafgaande uitgebreide histori
sche beschouwingen bungelen de vier 
pagina's met opmerkingen over de hui
dige schuldencrisis in het licht van de er
varing er een beetje gratuit bij. 

De bundel van Eichengreen en Lindert 
richt zich expliciet op het bieden van his
torische parallellen van de tegenwoordi
ge schuldencrisis. Na de inleiding door 
beide redacteuren beschrijven Eichen
green en Portes de algemene problema
tiek van onderhandlingen over het staken 
en hervatten van betalingn in het Inter
bellum. Speciale aandacht voor Latijns
Amerika bieden Jorgensen en Sachs (le
ningen in het Interbellum), Cardoso en 
Dornbusch (Braziliaanse schulden in 
lange-termijn perspectief) en Aggarwal 
(geschiedenis van de Mexicaanse schuld). 
Fishlow graaft naar parallellen inzake 
betalingsbereidheid in de jaren 1890; 
Lipson vergelijkt de relatie tussen schul
den en nationale veiligheid in Victoriaans 
Groot-Brittannie en de na-oorlogse VS. 
Lindert trekt tenslotte expliciete parallel
len in een afsluitende beschouwing. 
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J.L. de Jager, De draad van de toe
komst. Opkomst, tegenslag en voor
spoed van Koninklijke Nijverdal-Ten 
Cate 1945-1990 (Walburg Pers: Zutp
hen, 1991) 327 pp. ISBN 90-6011-698-4 

Deze jongste publikatie over het Nij
verdal-Ten Cate concern is in een vlotte 
journalistieke stijl geschreven. Het 
draagt bij aan de reeks gedenkschriften, 
die het bedrijf zelf op gezette tijden in 
opdracht laat schrijven over de stand 
van zaken. Deze meest recente loot is 
vooral van belang omdat het boek een 
institutioneel overzicht biedt van de 
concentratietendens in de Twentse tex
tiel na 1945. 

E. van Lennep, In de wereldeconomie, 
herinneringen van een internationale 
Nederlander (Stenfert Kroese: Leiden, 
1991) xiii + 335 pp. ISBN 90-207-
2078-3 

Afkomstig uit een Amsterdams patri
ciersgeslacht beg on Van Lennep zijn 
loopbaan bij de Nederlandsche Bank. 
Zijn kennelijk gemak van bewegen in 
internationaal gezelschap plus aanleg 
voor onderhandelen brachten hem al 
snel meer opwindende bezigheden, eerst 
bij de aanloop tot onafhankelijkheid 
van Indonesie, daarna via het ministerie 
van Financien in een reeks van functies 
op internationaal niveau bij EEG, OE
SO en IMF. Met een fraai gevoel voor 
anecdotes en details laat hij in dit boek 
de lezer over zijn schouder mee terug
kijken op de knusse wereld van de we
deropbouw in Nederland en de interna
tionale verwikkelingen waarbij hij be
trokken was. 

P. Mathias en J.A. Davis, red., Innova
tion and technology in Europe. From 
the eighteenth century to the present 
day. The nature of industrialization, 2 
(Blackwell: Oxford, 1991) vi + 192 pp. 
ISBN 0-631-16797-8 
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Achter deze zeer brede titel gaan negen 
tamelijk gespecialiseerde bijdragen 
schuil die aile inderdaad innovatie en 
technologie gemeenschappelijk hebben. 
Bovendien is ook de geografische sprei
ding nogal aan de ruime kant. Deson
danks een bundel met bijdragen die het 
lezen waard zijn . Hoewel de meeste bij
dragen al in 1986 zijn ingediend, is dat 
aan de noten en literatuuropgaven niet 
te merken. Alles is keurig bijgewerkt. 
Zonder aile bijdragen op te sommen, 
wil ik apart vermelden de artikelen van 
P. O'Brien, 'The mainsprings of tech
nological progress in Europe, 1750-
1850' , J .A. Davis, 'Innovation in an in
dustrial late-comer: Italy in the nine
teenth century' en P. Stoneman, 'Tech
nological diffusion: the viewpoint of 
economic theory'. De andere bijdragen 
hebben vooral betrekking op Groot
Brittannie. 

J. Schneider, O. Schwarzer, F. Zellfel
der, red ., Wiihrungen der Welt, I, Eu
ropiiische und nordamerikanische Devi
senkurse 1777-1914. Beitrage zur 
Wirtschafts- und Sozialgeschichte, 44 
(Franz Steiner Verlag: Stuttgart, 1991) 3 
delen: 476, 440 en 490 pp. ISBN 
3-515-05982-2 

De opmaat voor een indrukwekkende 
serie over deviezenkoersen in de wereld: 
op stapel staan nog dee I II (Europese en 
Amerikaanse koersen 1914-1990), III 
(Aziatische, Latijnsamerikaanse en Au
stralische koersen in de negentiende 
eeuw) en IV (idem in de twintigste 
eeuw). Band 1 van dit deer bevat naast 
tab ellen met goud- en zilverprijzen en 
de wisselkoersen in de VS een aantal 
losse artikelen: over het systeem van het 
internationale betalingsverkeer (Schwar
zer/ DenzeIlZellfelder), Spaanse mun
thervormingen en wisselkoersen (Den
zel), de ontwikkeling van de Zwitserse 
frank (Denzel), de muntpolitieke vere
niging van Italie (Denzel), de Latijnse 
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Muntunie (Zellfelder), muntproblemen 
in de Donaumonarchie (Zellfelder), de 
invoering van de Reichsmark (Zellfel
der), de groeiende verbindingen van de 
VS met de wereldeconomie (Denzel) en 
de bewerking van geld- en wisselkoers
gegevens met behulp van computer 
(Schwarzer). Het artikel over Nederland 
tussen zilveren- en gouden standaard 
(Zellfelder) doet helaas niet veel meer 
dan het herhalen van oude literatuur, 
maar dat komt ook door het gebrek aan 
degelijke nieuwe studies. De banden II 
en III bevatten tabellen met de wissel
koersen van de voornaamste Europese 
handelsplaatsen. De gegevens zijn ont
leend aan prijscouranten en dergelijke, 
en dus behept met aile beperkingen en 
gevaren van dien; een beschouwing 
daarover had niet mogen ontbreken. 

A. Schubert, The Credit-Anstalt crisis 
of 1931. Studies in monetary and finan
cial history (Cambridge University 
Press: Cambridge, 1991) xiv + 205 pp. 
ISBN 0-521-36537-6 

Het stranden van de Credit-Anstalt ver
schijnt in de literatuur meestal als rol
lende steen die een lawine van financiele 
paniek veroorzaakte. Schubert analy
seert dit geval nu eens op zichzelf met 
behulp van gang bare theorieen over 
ontstaan, gevolgen en beheersing van 
crises. Zo kan hij het vastlopen van de 
bank terugvoeren op tekortkomingen 
van bankbestuur en de regelgeving be
treffende financiele instellingen, en 
blijkt de aansluitende valutacrisis geen 
blinde publiekspaniek maar een ratione
Ie reactie binnen de heersende omstan
digheden. Daarmee krijgen de lessen 
van 60 jaar geleden opnieuw actualiteit 
voor de bankpolitieke discussie van 
vandaag. 

R. Sylla, G. Toniolo, red., Patterns of 
European industrialization, the nine-
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teenth century (Routledge: Londen, 
1991) xii + 276 pp. ISBN 0-415-06214-4 

Deze bundel is de neerslag van het stre
ven van beide redacteuren, ooit studen
ten van Gerschenkron, naar een nieuwe 
synthese van de Europese industrialisa
tie die eenzelfde eenheid in verscheiden
heid zou aanbrengen als Gerschenkrons 
these van relatieve achterstand. Deel I 
bevat vijf beschouwingen over verschil
len de factoren: endogene instellingen in 
vergelijkend perspectief (Knick Harley), 
de rol van het bankwezen (Sylla), van de 
staat (Gregory) en van de ideologie 
(Parker) en tens lotte over Gerschen
krons retoriek (McCloskey). Deel II be
staat uit zes studies van landen die Ger
schenkron inspireerden: Engeland 
(Crafts, Leybourne en Mills), Frankrijk 
(Levy-Leboyer), Duitsland (R. Tilly), 
Italie (Federico en Toniolo), Oosten
rijk-Hongarije (Good) en Rusland 
(Crisp) . 

P . Van den Eeckhout, Naslagwerken 
voor de studie van de hedendaagse sa
menleving. Met indexen van L. Fran
cois en een bijdrage van E. Pairon (Stu
diecentrum voor de informatiebronnen 
betreffende de maatschappijweten
schappen: Brussel, 1991) 557 pp. ISBN 
90-70289-86-5 

Deze handleiding is de tweede, volledig 
herziene en bijgewerkte druk, van het 
enige jaren geleden verschenen Referen
tiewerken voor de studie van de heden
daagse samenleving, samengesteld door 
P. van den Eeckhout en C. Lis. De 
2.786 titels zijn gerangschikt naar on
derwerp. De hoofdindeling bestaat uit 
drie delen: bibliografieen van naslag
werken, gidsen op bibliotheken, vereni
gingen, onderzoeks- en onderwijsinstel
!ingen, lopend onderzoek en data ban
ken, bib!iografieen en repertoria. Be
langrijk zijn ook de registers: er is een 
register op onderwerp en een op hoofd-
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woord van de titel van de opgenomen 
publikaties. 

D. Ziegler, Das Korsett der 'Allen Da
me', die Geschiijtspolitik der Bank oj 
Eng/and 1844-1913. Schriftenreihe des 
Instituts fUr Bankhistorische For
schung, Band 15 (Knapp: Frankfurt, 
1990) 156 pp. ISBN 3-7819-0463-6 

D. Ziegler, Central bank, peripheral in
dustry, the Bank oj England in the pro
vinces, 1826-1913 (Leicester UP: Lei
cester, 1990) x + 162 pp. ISBN 
0-7185-1338-X 

Het Duitse boek is een iets bekorte uit
gave van Zieglers dissertatie, verdedigd 
in Florence. Uitgangspunt is de koers 
van de Bank of England tussen particu-

lier winststreven en algemeen belang. 
Tot nu toe benadrukte de historiografie 
het laatste element als onderdeel van de 
ontwikkeling tot centrale bank in het 
laatste kwart van de negentiende eeuw. 
Door analyse van de beleggingen, de 
kredietgeving in Londen en daarbuiten, 
en het bankpolitieke instrumentarium 
laat Ziegler echter zien hoe de voortdu
rende spanning tussen particulier- en al
gemeen belang de ontwikkeling tot cen
trale bank tot aan de Eerste Wereldoor
log wezenlijk belemmerde. In het Engel
se boek werkt Ziegler dit thema verder 
uit door gedetailleerde analyse van de 
activiteiten buiten Londen. Opnieuw 
benadrukt hij hoe het winststreven de 
ontwikkeling tot centrale bank rem de 
en bovendien het geven van krediet op 
lange termijn ten gerieve van de in
dustrie verhinderden. 

THEMADAG 23 MEl 1992 

Nieuwe historische visies op het gebruik van 
papiergeld 

in Nederland en kolonien 

Ter gelegenheid van de presentatie van de Gids van de papiergeld-verzameling 
van het Nederlandsch Economisch-Historisch Archie'. Catalogus van de col/ectie 
tot circa 1850 organiseert het NEHA op 23 mei a.s. een themadag over nieuwe 
historische visies op het gebruik van papiergeld in Nederland en kolonien. 
Tevens zal een aantal stukken uit de NEHA-collectie worden tentoongesteld. De 
bijeenkomst staat onder voorzitterschap van Bert van Beek (oud-voorzitter van 
het Koninklijk Genootschap voor Munt- en Penningkunde) en vindt plaats bij het 
NEHA, Cruquiusweg 31,1019 AT Amsterdam. Op het programma, dat loopt 
van 10.00-18.00 uur en voldoende ruimte voor discussie biedt, staan de 
volgende lezingen: 
o Prof.dr J. Lucassen, 'De numismatische verzamelingen van het NEHA' 
o drs P. Dehing, 'De recepissen van de Amsterdamse Wissel bank als financieel 

innovatief waardepapier' 
o drs J.P.B. Jonker, 'Het gebruik van papiergeld in Nederland, ca . 1790-1850' 
o dr F. Gaastra, 'Het gebruik van papiergeld in Nederlands Indie v66r ca. 1850'. 

Met uitzondering van de lunch is deelname gratis. Voor meer informatie en 
opgave: Jan Lucassen of Peter Boorsma 020 - 6685866. 

N E H A - B U L LET IN 6 - 1 992 - n r. 1 55 



WERK IN UITVOERING 
Door Karine Rager en Luc Van Massenhove 

Le 4 octobre 1991, l'Association beige 
des historiens economistes a organise, it 
l'Institut de Sociologie de I'U.L.B. , une 
journee d'etude sur Ie patronat beige 
aux XIXe-XXe siecles. Un etat de la 
question. Celle-ci aura permis aux dif
ferents groupes de travail , constitues 
depuis une dizaine d'annees it Gand, 
Anvers, Louvain et Bruxelles, de faire 
etat de l'avancement de leurs recherches 
et de confronter leurs resultats. Une bel
Ie synergie dont la motivation semble 
bien avoir pour origine Ie constat de ca
rence qui s'etait degage du bilan histo
riographique realise it I'occasion des 150 
ans de la Belgique. 

Tout d'abord, qu'est-ce que Ie patro
nat? Quels sont ses contours et de quelle 
maniere faut-il en aborder l'etude? Le 
colloque a bien en evidence les choix ini
tiaux de chaque equipe, les orientations 
et les problematiques differentes. A la 
K.U.L., Leen van Molle s'interesse sur
tout aux classes moyennes; it Liege, 
Mme Caulier-Mathy aux senateurs de la 
province entre 18-30 et 1893 . Le groupe 
constitue a Anvers autour de Mme De
vos etudie principalement les petits en
trepreneurs . Quant it I'ULB, Mme Kur
gan dirige et centralise des recherches en 
vue de publier un dictionnaire biogra
phique du patronat, axe sur les hommes 
mais aussi sur leurs entreprises. 

Si Ie patronat dans son ensemble, 
classes moyennes compromis, fut peu 
etudie dans Ie passe, peut-etre est-ce 
parce que l'approche en est delicate et 
difficile. II s'agit en effet d'un petit 
groupe, peu ou mal organise, dont il est 
malaise de cerner les engagements, 
qu'ils soient politiques ou economiques. 

Aces difficultes s'ajoute un reel pro
bleme de sources. Leur consultation 
n/ est pas toujours possible, car souvent 
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ces sources ne sont pas c1assees. De 
nombreuses lacunes subsistent qui obli
gent it recourir it d'autres sources diver
ses: depouillement des annuaires de la 
noblesse, des rubriques necrologiques, 
des listes des elus aux Chambres de 
Commerce... etc. Autant de lieux OU 
I'on espere trouver des informations du 
pays, la trame de leurs relations person
nelles, les liens matrimoniaux. 

Si I'on veut pousser plus loin, on s'in
terrogera encore sur leur mode de vie, 
leur formation intellectuelle, leur men
talite, les influences qui qu'ils ont su
bies. Pour repondre it ces questions, des 
banques de donnees sont progressive
ment constituees, qui se completent aux 
fil des recherches et permettront une ap
proche de plus en plus precise. 

L'experience de chercheurs etrangers 
- Ie professeur Chadeau de Lille; Mada
me Eliane Richard, d' Aix-Marseille, est 
venue conforter les resultats belges. A 
ce jour, les etudes ont abouti it des con
clusions interessantes: un ouvrage sur Ie 
mouvement des classes moyennes en 
Flandre occidentale vient de paraitre a 
Louvain, les diverses banques de don
nees s'enrichissent progressivement. 
Bien sur, les questions restent nombreu
ses, mais Ie but de cette journee d'etude 
a ete pleinement atteint; faire Ie bilan 
des resultats, confronter les methodes 
de travail, poser, a la lumiere des expe
riences diverses, de nouveaux jalons 
dans Ie domaine de la ' business history' . 
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KRONIEK 

Aigemene Ledenvergadering NEHA 
Amsterdam, 20 mei 1992 

De algemene ledenvergadering vindt dit 
jaar plaats op woensdag 20 mei 1992 in 
het gebouw van het NEHA/ IISG. Begin 
mei zullen de leden een uitnodiging en 
programma ontvangen. 

Symposium Amsterdam de volgende 
twintig jaren 
Amsterdam, 25 juni 1992 

Prof. dr. Th. van Tijn geniet onder 
andere bekendheid als historicus van 
Amsterdam in de negentiende eeuw. 
Zijn dissertatie Twintig jaren Amster
dam. De maatschappelijke ontwikke
ling in de hoo/dstad van dejaren '50 der 
vorige eeuw tot 1876 (Amsterdam, 
1965) is nog steeds een standaardwerk, 
waarop ieder onderzoek naar de ge
schiedenis van Amsterdam in de negen
tiende eeuw moet teruggrijpen. Twintig 
jaren Amsterdam is oorspronkelijk be
doeld als een eerste deel van een stu die 
over de periode tussen 1850 en 1896. Op 
het symposium Amsterdam de volgende 
twintig jaren. Aspecten van de maat
schappelijke ontwikkeling van de 
hoo/dstad in de laatste decennia van de 
vorige eeuw, zullen aspect en van de so
dale, politieke en culturele geschiedenis 
van Amsterdam in de laatste decennia 
van de vorige eeuw aan de or de komen, 
overigens lOnder de pretentie van een 
integrale geschiedschrijving van de 
hoofdstad in deze periode. 

Het symposium wordt georganiseerd 
door een comite van leerlingen en vrien
den met steun van het Gemeentearchief 
Amsterdam. Aanmelding kan telefo
nisch (020-6646916) of schriftelijk ge-
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schieden bij A. Knotter, Gemeentear
chief van Amsterdam, Amsteldijk 67, 
1074 HZ Amsterdam. De kosten van 
deelname bedragen f 10,-. 

Studiedag van de Studievereniging voor 
sociaal-economische gescbiedenis 1992 
Utrecht (?), 25 september 1992 

De toepassing van de economische theo
rie vindt veelal plaats binnen of door 
middel van bepaalde instellingen. Oude 
voorbee1den hiervan in de economische 
geschiedenis zijn bijvoorbee1d de 
Amsterdamse Wisselbank, de Beurs en 
de jaarmarkt. De negentiende en twin
tigste eeuw laten een geleidelijke to ene
ming van dit soort instituties zien: N.G. 
Pierson geeft in talrijke publikaties aan
dacht aan het functioneren van de Ne
derlandsche Bank en van de handels
banken. Ook economen die zich afzet
ten tegen de Klassieke economen, lOals 
de Historische School en de volgelingen 
van Keynes gaven vaak uitgebreid aan
dacht aan instituties. De opzet van de 
congresdag is na te gaan hoe de Neder
landse economen dachten over enkele 
economische instituties die in de loop 
van de twintigste eeuw een centrale 
plaats zijn gaan innemen in de Neder
landse volkshuishouding. Op de - voor
lopige - lijst van sprekers staan prof. 
dr. M.M.G. Fase (Nederlandsche 
Bank), prof. dr. W. Albeda, dr. A. Jo
link (Erasmus Universiteit) en prof. dr. 
C.P. Veerman. 

Monetary history and computing 
Brussel , 8-10 oktober 1992 

In oktober 1992 organiseren de KU 
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Brussel, het Nationaal Fonds voor We
tenschappelijk Onderzoek en de Vereni
ging voor Geschiedenis en Informatica 
de zesde International Monetary His
tory Conference. Onderwerpen zijn 'het 
gebruik van databases bij numismatiek 
en monetaire geschiedenis', de 'analyse 
van data' en 'presentatie en communi
catie'. De conferentie wordt gehouden 
in Brussel bij de KU Brussel (Vrijheids
laan 17, B-1080). 

Congres Nederlands Historisch Genoot
schap 1992 
Den Haag, 22 en 23 oktober 1992 

Het congres van het Nederlands Histo
risch Genootschap 1992 '500 jaar Ne
derlandse ondernemers over de grenzen, 
1492-1992', gaat over de wijze waarop 
Nederlandse ondernemers gedurende de 
afge10pen 500 jaar geprobeerd hebben 
vaste grond onder de voeten te krijgen 
op buitenlandse markten, waarbij er per 
tijdvak specifieke problemen speelden. 
Het thema zal worden uitgewerkt in vier 
syntetiserende en acht meer specialisti
sche lezingen. Het congres vindt plaats 
in de aula van de Koninklijke Biblio
theek te Den Haag op donderdag 22 en 
vrijdag 23 oktober 1992. Nadere infor
matie is te verkrijgen bij het NHG
secretariaat, Postbus 90406, 2509 LK 
Den Haag (tel. 070-3140363) 

Conferentie Stichting Maatschappijge
schiedenis 1993 

Onder de titel 'De Republiek tussen zee 
en vasteland. Externe re1aties en hun in
terne effecten in de economie, de cul
tuur en de staat circa 1580-1795' wi! de 
Stichting Maatschappijgeschiedenis in 
mei 1993 een conferentie wijdden aan 
de invloed van de internationale positie 
van de RepubJiek . De centrale vraag
stelling luidt: in hoeverre is de ontwik
keling van de Nederiandse samenleving 
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tussen het eind van de zestiende en het 
begin van de negentiende eeuw bepaald 
door de maritieme traditie en de over
zeese betrekkingen, en in hoeverre door 
de invloed van het omringende conti
nent? De werking van deze invloeden 
zouden op economisch, sociaal-politiek 
en mentaal-cuitureel niveau bekeken 
kunnen worden. 

Voorstellen voor papers (niet langer 
dan een kantje A4) kunnen worden in
gediend tot uiterIijk 15 september 1992. 
Personen die bereid zijn een bijdrage te 
leveren wordt verzocht contact op te ne
men met de voorzitter van de Stichting 
dr. C.A. Davids pia vakgroep Geschie
denis RU Leiden, Postbus 9515, 2300 
RA Leiden (tel. 071-272763) of met de 
secretaris dr. A. Knotter, Gemeentear
chief Amsterdam, Amsteldijk 67, 1074 
HZ Amsterdam (tel. 020-6646916). 

Economisch-Historische studies aan de 
Rijksuniversiteit Utrecht 

Aan de letterenfaculteit van de Rijks
universiteit Utrecht is het vanaf het stu
diejaar 1992-1993 mogelijk een nieuwe 
opleiding te volgen waarin de economi
sche wetenschap en de geschiedenis tot 
een geheel zijn gelntegreerd. Deze oplei
ding van drie jaar voIgt op een normale 
propaedeuse geschiedenis. 

Niet aileen aan de Ietterenfaculteit 
wordt een nieuwe opleiding opgezet 
waarin naast de eigen discipline en rele
vante en aansluitende kennis van de 
economische wetenschap aan bod 
komt. Ook aan de Rechtenfaculteit, de 
Faculteit der Sociale Wetenschappen en 
de Faculteit der Ruimtelijke Weten
schappen zijn dergelijke opleidingen 
ontwikkeld. Steeds gaat het daarbij om 
een kopstudie die aansluit op de norma
Ie propaedeuse. Voor een student(e) die 
de opleiding Economisch-Historische 
Studies wit volgen, betekent dit dat eerst 
de Propaedeuse geschiedenis gevolgd 
dient te worden. Pas in het tweede jaar 
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dient de student(e) zich te specialiseren 
in de economisch-historische richting. 
Om voor een gedegen economische ba
siskennis zorg te dragen, zal in dit jaar 
vooral de economische theorie aan bod 
komen. Er worden een aantal vakken 
behandeld die in elke economie
opleiding aan bod moeten komen, als 
micro- en macro-economie, bedrijfseco
nomie, statistiek, geld- en bankwezen 
en internationale economische betrek
kingen. Het jaar wordt afgesloten met 
een curs us economische geschiedenis die 
als een opmaat naar de gelntegreerde 
opleiding economische geschiedenis 
dienst doen. 

In het derde jaar staan driemaal twee 
cursussen paarsgewijs tegenover elkaar. 
In de ene cursus wordt een economisch 
onderwerp theoretisch behandeld en dat 

Overzicht van lopend onderzoek 199111992 

uitvoerder: R. Albers 

zelfde thema wordt in de daaraan paral
lel te volgen cursus in historisch 
perspectief geplaatst. In dit jaar dienen 
verder een cursus bedrijfsgeschiedenis 
te worden gevolgd en stage te worden 
gel open op een kleine scriptie te worden 
gemaakt. In het vierde jaar voigt een 
doctoraal werkcollege economische ge
schiedenis en een scriptie. Er zal een 
doctoraal werkcollege met een meer al
gemeen historisch thema en een met een 
bedrijfshistorisch thema worden aange
boden. Opdat de opleiding een duidelijk 
historisch karakter krijgt is in dit jaar 
ook een themacursus Economie en 
Maatschappij van het Ancien Regime 
ingeroosterd. 
Inlichtingen over deze opleiding bij dr. 
H.A.M. Klemann of dr. W. van den 
Broeke (030 - 392460) 

begeleider: prof. dr. R.R. Fremdling (RU Groningen) 
titel Capital formation in Dutch equipment and machinery, vehicles, ships, 

livestock and inventories during the 19th century 

uitvoerder: M.P.M. van der Burg 
begeleider: prof. dr. A.M. van der Woude (Landbouwuniversiteit Wageningen) 
titel Landbouw huishoudonderwijs 1909-1968 

A. Burger 
prof. dr. J.L. van Zan den (VU Amsterdam) 

uitvoerder: 
begeleider : 
titel Economische groei in Nederland en de buurlanden 1850-1914 (project 

Nationale rekeningen) 

uitvoerder: 
begeleider : 
titel 

A. Clemens 
prof. dr. R.R. Fremdling (RU Groningen) 
Capital formation in Dutch buildings during the 19th century 

uitvoerder: J.C. Dekker 
begeleider: prof. dr. H.F.J.M. van den Eerenbeemt (KU Brabant) 
titel Overleven door samenwerking en modernisering. Zuivelcooperaties op 

de zandgronden in Noord-Brabant en Limburg 

uitvoerder: H. Heger 
begeleider: prof. dr. P .M.M. Klep (KU Nijmegen) 
titel Loonsystemen in Nederland in de negentiende eeuw 
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uitvoerder: 
begeleider: 
titel 

B.J. Ibelings 
prof. dr. L. Noordegraaf (Universiteit van Amsterdam) 
De bestuurlijke en sociaal-economische relaties tussen Gouda en het om
liggende platteland gedurende de late middeleeuwen 

uitvoerder: M. Jansen 
begeleider: prof. dr. J. L. van Zanden (VU Amsterdam) 
titel Industriele produktie 1800-1850 (project Nationale rekeningen) 

uitvoerder: 
begeleider: 
titel 

A. van Riel 
prof. dr. J.L. van Zanden (VU Amsterdam) 
Prijzen en economische groei 1800-1914 (project Nationale rekeningen) 

uitvoerder: R.N.J. Rommes 
begeleider: prof. dr. L. Noordegraaf (Universiteit van Amsterdam) 
titel Tussen aantrekking en afstoting. Demografie van Utrecht in de zeven

tiende en achttiende eeuw 

uitvoerder: 
begeleider: 
titel 

H. Simons 
prof. dr. Th. van Tijn 
De ontwikkeling van het internationale telegraaf- en telefoonverkeer en 
de gevolgen daarvan voor de internationale handel: de koloniale handel 
van Nederland ca. 1850-1920 

uitvoerder: H.A. Smidt 
begeleider: prof. dr. R.R. Fremdling (RU Groningen) 
titel Nederlands-Duitse handelsbetrekkingen tijdens de Eerste Wereldoorlog 

Overzicht van promoties in 1991 

R.J. Barendse, Koningen, compagnieen en kapers. De Arabische zeeen 1640-1700 
(Rijksuniversiteit Leiden; prof. dr. J .R. Bruijn en prof. dr. J .C. Heesterman) 

A. van Dissel, 59 jaar eigengereide doeners in Flevoland, Noordoostpolder en Wie
ringermeer. Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders 1930-1989 (Rijkuniversiteit Lei
den; 1 mei 1991; prof. dr. J. Bank en prof. dr. J.R. Bruijn) 

E.H.M. Dormans, Het tekort. Staatsschuld in de tijd der Repub/iek (Katholieke Uni
versiteit Brabant; 22 maart 1991; prof. dr. Joh. de Vries) 

A. Heerma van Voss, Kosten van arbeidstijdverkorting. De achturendag in de jaren 
twintig (Rijkuniversiteit Utrecht; 1 februari 1991; prof. dr. Th. van Tijn) 

J .H.A. Hillebrand, Fertiliteit in transitie, Nederland 1850-1960 (Katholieke Universi
teit Nijmegen; prof. dr. P.M.M. Klep en dr. Th.L.M. Engelen) 

Th.G.A. Hoogbergen, Over geestdrift en bevlogenheid. 75 jaar Ons Middelbaar On
derwijs 1916-1991 (Katholieke Universiteit Brabant; 13 september 1991; prof. dr. 
H.F.J.M . van den Eerenbeemt) 
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F.L. Jansen, Kledinghandel in transitie. Een eeuw detailverkoop te 's-Hertogen
bosch. Oorsprong en ontwikkeling van het /amiliebedrij/ A.F. Jansen (Katholieke 
Universiteit Brabant; 20 december 1991; prof. dr. H.F.J.M. van den Eerenbeemt) 

A.A.P.O. Janssens, Gezin en sociale verandering. Het huishouden als proces in een 
industrialiserende omgeving, Tilburg 1840-1920 (Katholieke Universiteit Nijmegen; 
7 mei 1991; prof. dr. P .M.M. Klep) 

K.J.P.F.M. Jeurgens, De Haar/emmermeer. Een studie in palnning en beleid 1836-
1858 (Rijksuniversiteit Leiden; 11 september 1991; prof. dr. D. van Arkel en dr. 
J .Th. Lindblad) 

A. Knotter, Economische trans/ormatie en stedelijke arbeidsmarkt. Amsterdam in 
de tweede heift van de negentiende eeuw (Rijksuniversiteit Utrecht; 8 februari 1991; 
prof. dr. Th. van Tijn) 

J. Kok, Langs verboden wegen. De achtergronden van buitenechtelijke geboorten in 
Noord-Holland 1812-1914 (Vrije Universiteit Amsterdam; 29 november 1991; prof. 
dr. J .L. van Zan den en prof. dr. R.T. Griffiths) 

P.Th. van de Laar, Financieringsgedrag in de Rotterdamse maritieme sector 1945-
1960 (Erasmus Universiteit Rotterdam; 4oktober 1991; prof. dr. H .H. Vleesenbeek 
en prof. drs. F. Krens) 

K.P.C. de Leeuw, Kleding in Nederland 1813-1920. Van een traditioneel bepaald 
kleedpatroon naar een begin van modern kleedgedrag (Katholieke Universiteit Bra
bant; 5 juli 1991; prof. dr. H .F.J .M. van den Eerenbeemt) 

P. Post, Japanse bedrijvigheid in Indonesie, 1868-1942. Structurele elementen van 
Japans vooroor/ogse economische expansie in Zuidoost Azie (Vrije Universiteit Am
sterdam; 14 november 1991 ; prof. dr. H.A. Sutherland, prof. dr. J .A. Starn, prof. 
dr. P. W. Klein) 

P. Priester, Arbeid en bedrij/ in de Groningse landbouw, 1600-1900 (Landbouwuni
versiteit Wageningen; 18 december 1991; prof.dr. A.M. van der Woude en prof. dr. 
P.M.M. K1ep) 

M.L.J.C. Schrover, Het vette, het zoete en het wederzijdse pro/ijt. Arbeidsverhou
dingen in de margarine-industrie en in de cacao- en chocolade-industrie in Nederland 
1870-1960 (Rijksuniversiteit Utrecht; 20 september 1991; prof. dr. Th. van Tijn) 

H.A.V.M. van Stekelenburg, Landverhuizing als regionaal verschijnsel. Van Noord
Brabant naar Noord-Amerika, 1820-1880 (Katholieke Universiteit Brabant; 11 dec
ember 1991; prof. dr. H.F.J .M. van den Eerenbeemt) 

L. van Stipriaan LUlcius, Surinaams contrast. Roo/bouw en over/even in een Carai~ 
bische plantage economie 1750-1863 (Vrije Universiteit Amsterdam; 9 december 
1991; prof. dr. H.A. Sutherland en dr. P. Boomgaard) 

P.J.M. Teeuwen, Vit aarde geschapen. Aspecten van bedrii/sbeleid in de keramische 
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nijverheid binnen het oude industriegebied van Noord-Limburg, 1815-180 (Katholie
ke Universiteit Brabant; 18 oktober 1991; prof. dr. H.F.J .M. van den Eerenbeemt) 

W.F.V. Vanthoor, Een oog op Holtrop: grondlegger van de Nederlandse monetaire 
analyse (Universiteit van Amsterdam; 23 september 1991; prof. dr. M.M.G. Fase) 

J .P . Verkaik, Gewrichten en tijdsgewrichten. Ontwikkelingen in de Nederlandse 
rheumabestrijding 1905-1980 (Universiteit van Amsterdam; prof. dr. L. Noordegraaf 
en prof. dr. J .K. van der Korst) 
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AANWINSTENLIJST 
samengesteld door Co Seegers 

ALGEMEEN 

IN LEIDING EN 
J . Bouvier, L'bistorien sur son metier: etu
des economiques XIXe-XXe siecles des ar
cbives contemporaines. Ordres sociaux 
([S.l. : s.n.], 1989) 518 pp. 

BmLIOGRAFIEEN, 
BRONNENOVERZICHTEN 
D.N. McCloskey en G.K. Hersh jr., A bibli
ograpby of bistorical economics to 1980. 
With the assist. of John Coats worth (Cam
bridge: Cambridge University Press, 1990) 
xii + 505 pp. 

J .E. Findling, red., Historical dictionary of 
worlds fairs and expositions, 1851-1988 
(New York: Greenwood Press, 1990) xix + 
443 pp. 

R. Fothergill en I. Butchart, Non-book ma
terials in libraries: a practical guide. 3rd ed. 
(London: Library Association, 1990) vi + 
319 pp. 

C. Gravesteijn en J .J . McCusker, Tbe begin
nings of commercial and financial journa
lism: tbe commodity price currents, excban
ge rate currents, and money currents of early 
modern Europe. NEHA-series III, 11 (Am
sterdam: NEHA, 1991) 515 pp. 

J . Hoock en P. Jeannin, red ., Ars Mercato
ria: Handbiicber und Traktate fiir den Ge
braucb des Kaufmanns, 1470-1820: eine ana
Iytiscbe Bibliograpbie. Bd.l: 1470-1600 (Pa
derborn : Schoningh, 1991) liv + 432 pp. 

MONOGRAFiEEN, BUNDELS 
D. Barjot, L'Energie aux XIXe et XXe sie
cles . Avec la collab . de C. Vuillermot et de 
J .-P . Williot. Annuaire statistique de I'eco
nomie fran9aise aux XIXe et XXe siecJes, 2 
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(Paris: Presses de l'Ecole normale superieu
re, 1991) 416 pp. 

R. Brenner, Rivalry: in business, science, 
among nations (Cambridge: Cambridge Uni
versity Press, 1987) xi + 244 pp. 

B.M.S. Campbell en M. Overton, red., 
Land, labour and livestock: bistorical studies 
in European agricultural productivity (Man
chester: Manchester University Press, 1991) 
xv + 500 pp . 

J. Cantwell, Tecbnological innovation and 
multinational corporations. Repr. (Oxford: 
Blackwell, 1990) xvi + 239 pp. 

W.H. Chaloner, Industry and innovation: 
selected essays. D.A. Farnie end W.O. Hen
derson, red., (London: Cass, 1990) 318 pp . 

G. Coomans, 1929: la crise en France, Belgi
que et Grande Bretagne. Influences (Greno
ble: Presse Universitaires de Grenoble, 1989) 
250 pp. 

F.M. Crouzet, red ., Le negoce international: 
XIIIe-XXe siecle. Collection economies et 
societes contemporaines (Paris: Economica, 
1989) 249 pp. 

H . Feldmann, Internationale Umscbuldun
gen im 19. und 20. Jabrbundert : eine Analy
se ibrer Ursacben, Tecbniken und Grund
prmzlplen. Schriften zu internationalen 
Wirtschaftsfragen, 11 (Berlin: Duncker & 
Humblot, 1991) 814 pp. 

J . Gillingham, Coal, steel, and tbe rebirtb of 
Europe, 1945-1955: tbe Germans and Frencb 
from Rubr conflict to economic community 
(Cambridge: Cambridge University Press, 
1991) xv + 397 pp . 
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A. Graham en A. Seldon, red., Government 
and economies in the postwar world: econo
mic policies and comparative performance, 
1945-85 (London: Routledge, 1990) xiii + 
332 pp. 

J.-CI. Hocquet, Le sel de la terre (Paris: Du 
May, 1989) 178 pp . 

H . James, A. Lindgren en A. Teichova, red ., 
The role of banks in the interwar economy 
(Cambridge: Cambridge UP, 1991) xii + 277 
pp . 

K.H. Jarausch en W.H. Schroder, red., 
Quantitative history of society and economy: 
some international studies. Historisch-so
zialwissenschaftliche Forschungen, 21 (St. 
Katharinen: Scripta Mercaturae, 1987) 236 
pp. 

H . Kellenbenz, Dynamik in einer quasi
statischen Welt. Vierteljahrschrift fUr Sozial
und Wirtschaftsgeschichte, Beiheft 93 (Stutt
gart : Steiner, 1991) pp. 447-741 

H. Kellenbenz, Europa, Raum wirtschaftli
cher Begegnung. Vierteljahrschrift fur So
zial- und Wirtschaftsgeschichte, Beiheft 92 
(Stuttgart: Steiner, 1991) 441 pp . 

C.P . Kindleberger, Historical economics: art 
or science? (New York : Harvester Wheats
heaf, 1990) x + 371 pp. 

C.P . Kindleberger, The life of an economist: 
an autobiography Cambridge: Blackwell, 
1991) xii + 228 pp . 

C.P . Kindleberger , Spenders and hoarders: 
the world distribution of Spanish American 
silver 1550-1750 (Singapore: Institute of 
Southeast Asian Studies, 1989) 91 pp. 

J. Mokyr, The lever of riches: technological 
creativity and economic progress (New 
York : Oxford University Press, 1990) ix + 
349 pp. 

D.C. Mowery en N. Rosenberg, Technology 
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and the pursuit of economic growth (Cam
bridge: Cambridge University Press, 1989) 
viii + 330 pp . 

D.C. North, Institutions, institutional chan
ge and economic performance. The political 
economy of institutions and decisions (Cam
bridge : Cambridge University Press, 1990) 
viii + 152 pp. 

S. Pollard, red., Wealth and poverty: an eco
nomic history of the 20tb century (London 
Harrap, 1990) 256 pp . 

J . C. Riley, Sickness, recovery and death: a 
history and forecast of ill health (Basingsto
ke: Macmillan, 1989) xvi + 295 pp . 

M.B. Rose, red. , International competition 
and strategic response in the textile industries 
since 1870 (London: Frank Cass, 1991) 194 
pp . 

D. Sadler en R. Hudson, The international 
steel industry: restructuring, state policies 
and localities (London: Routledge, 1989) xii 
+ 163 pp. 

M. Veseth, Mountains of debt: crisis and 
change in renaissance Florence, victorian 
Britain and postwar America (New York: 
Oxford UP, 1990) 246 pp. 

S.J . Woolf, Napoleon integration of Europe 
(London: Routledge, 1991) ix + 319 pp. 

BELGIE 

BIBLIOGRAFlEEN, 
BRONNENOVERZICHTEN 
M. Heyse en R. Van Eenoo, Bibliografie van 
de geschiedenis van Belgie 1914-1940. Bij
dragen Interuniversitair Centrum voor He
dendaagse Geschiedenis, 90 (Leuven: Nau
welaerts, 1986) viii + 410 pp. 

A. Verhulst , Precis d ' histoire rurale de la 
Belgique (Bruxelles : Eds. de l'Universite de 
Bruxelles, 1990) 224 pp . 
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MONOGRAFIEEN, BUNDELS 
M. van den Wijngaert, Nood breekt wet: 
economische coUaboratie of accommodatie: 
het beleid van Alexandre Galopin, gouver
neur van de Societe Generale tijdens de Duit
se bezetting (1940-1944) (Tielt: Lannoo, 
1990) 172 pp. 

P. Janssens, H. Verboven en A. Tiberghien, 
Drie eeuwen Belgische belastingen: van con
tributies, controleurs en belastingconsulen
ten (Brussel : Fiscale Hogeschool, 1990) 432 
pp. 

DUITSLAND, OOSTENRIJK, 
ZWITSERLAND 

BffiLIOGRAFIEEN, BRONNEN
OVERZICHTEN,INSTELLINGEN 
Chr. Borcherdt e.a., Fiihrer durch die 
Agrarstatistiken der siidwestdeutschen Liin
der 1850-1939. Beitriige zur siidwestdeut
schen Wirtschafts- und Sozialgeschichte. 
Veroffentlichungen Wirtschaftsarchiv Baden
Wiirttemberg, I (St. Katharinen : Scripta 
Mercaturae Verlag, 1989) ix + 742 pp.(2 de
len) 

O. Dascher, W. Reininghaus en G. Unver
ferth, red., Soli und Haben: Geschichte und 
Geschichten aus dem Westfiilischen Wirt
schaftsarchiv (Dortmund: Stiftung Westfiili
sches Wirtschaftsarchiv, 1991) 160 pp. 

O . Dascher, red., Das Westfiilische Wirt
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NEHA-PUBLIKA TIES 

Nieuwe reeks Historische 8edrijfsarchieven 

Is er archiefmateriaal bewaard en waar is 
het gebleven? Dat zijn vragen die menig 
economisch-historisch onderzoeker zich 
stelt bij zijn/haar speurtocht naar bedrijfsar-
chieven. Vragen die vaak niet een-twee-drie 

te beantwoorden zijn. Het NEHA hoopt met de nieuwe 
reeks Historische Bedrijfsarchieven de vaak moeizame en 
tijdrovende zoektocht te vergemakkelijken. 
Het unieke aan de reeks Historische Bedrijfsarchieven is 
dat het een overzicht biedt van bedrijfsarchieven in 
vrijwel aile sectoren van het Nederlandse bedrijfsleven 
die berusten bij het openbaar archiefwezen ~n van 
bedrijfsarchieven die bij ondernemingen zelf aanwezig 
zijn. Tot nu toe vormde juist deze laatste categorie een 
onoverzichtelijk terrein. 
De bronnenoverzichten in de reeks Historische Bedrijfsar
chieven worden voorafgegaan door een historisch 
overzicht van de betreffende .bedrijfstak. 
Het eerste deel in deze nieuwe reeks over het bankwe-
zen is inmiddels verschenen. 

BESTELLEN 
De publikatie Bankwezen. Een geschiedenis 
en bronnenoverzicht is te bestellen bij het 
NEHA of te koop bij de erkende boekhan
del. Boekhandelsprijs : f 39,50. 
NEHA-Ieden kunnen het boek bestellen door 
overmaking van f 32,50 op girorekening 

1535 of bankrekening ABN Amsterdam 54.20.18.802 
t.n.v. NEHA, Amsterdam. 
Voor meer informatie over de komende delen en voor 
intekening op de hele reeks: NEHA, Cruquiusweg 31, 
1019 AT Amsterdam, tel.: 020 - 6685866. 
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