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LANDBOUWGESCHIEDENIS IN 
NEDERLAND 

TWEE NIEUWE, REGIONALE STUDIES OVER DE NEDERLANDSE 
LANDBOUWGESCHIEDENIS; EEN 'STATE OF THE ART' IN HET 

REGIONALE EN REGIONALISERENDE AGRARISCH-HISTORISCH 
ONDERZOEK VAN DE NEGENTIENDE EN TWINTIGSTE EEUW 

Jan Bieleman 

Deze zomer verschenen- er vrijwel gelijktijdig twee boeken over de land
bouwgeschiedenis van respectievelijk Limburg en het zandgebied van 

Noord-Brabant. Het verschijnen van deze beide boeken betekent een belang
rijke verrijking op het gebied van de plattelandsgeschiedenis en meer in het 
bijzonder de landbouwgeschiedenis in de negentiende en twintigste eeuw. 
Lange tijd is de landbouwgeschiedenis van die periode een onbelicht gebied 
gebleven en concentreerden onderzoekers zich op de ontwikkelingen in de 
landbouw tijdens het Ancien Regime, al of niet als onderdeel van een breder 
opgezette plattelandsgeschiedenis. De produkten van de zogenaamde Wage
ningse school zijn weI de meest bekende voorbeelden van deze laatste catego
rie. Pas in de laatste jaren is ook de belangstelling voor de negentiende en 
twintigste eeuw toegenomen, vooral ook naarmate onderzoekers zich gingen 
realiseren hoeveel relatief gemakkelijk toegankelijk (zij het soms weerbarstig 
en tegelijkertijd verraderlijk) materiaal voor het bestuderen ervan voorhan
den bleek te zijn. 

Beide nu verschenen boeken zijn een vervolg op eerder verschenen bun
dels, beide reiken wat periodisering betreft tot in deze eeuw, beide zijn ge
schreven door een duo. 

Limburg 

Het nieuwe Limburgse boek, Geschiedenis van de landbouw in Limburg in 
de twintigste eeuw, geschreven door het Maastrichtse koppel J .C.G.M. Jan
sen en W.J.M.J. Rutten, is een vervolg op het al in 1964 verschenen, onder 
leiding van J .F.R. Philips gemaakte boek dat de periode 1750-1914 besloeg. 1 

Deze nieuwe uitgave is samen met een herdruk van het eerder verschenen 
deel uitgebracht in een identieke vormgeving. Meer dan een schoonheids
foutje daarbij is het dat niet expliciet - niet anders dan onder de CIP
gegevens - wordt vermeld dat het bij die herdruk gaat om een ongewijzigde 
herdruk van een inmiddels bijna drie decennia oud boek. 

Het nieuwe boek dat de peri ode vanaf omstreeks 1900 tot 1980 beslaat, 
is breder van opzet dan het eerder verschenen boek. Zo omvat het naast de 
meer specifiek landbouwhistorische hoofdstukken ook een uitgebreide en 
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boeiende bijdrage van de hand van Rutten over de demografische ontwikke
lingen in Limburg in de negentiende en twintigste eeuw. Van deze auteur is 
ook een uitgebreid hoofdstuk aanwezig over de geschiedenis van de Lim
burgse Land- en Tuindersbond en zijn satellieten. Jansen, die het leeuwedeel 
van het boek voor z'n rekening nam, legde zich in twee hoofdstukken in het 
bijzonder toe op de ontwikkelingen in de landbouw in engere zin. Men kan 
het betreuren dat hij de stof in deze hoofdstukken voor alles chronologisch 
opdeelde en niet (landbouw-)geografisch, naar de beide landbouwgebieden 
waarin Limburg werd verdeeld. Daarnaast schreef Jansen de inleiding, een 
hoofdstuk over het ruimtelijk kader en een min of meer synthetiserend slot
hoofdstuk. 

Een even opmerkelijke als originele exercitie van Jansen in zijn landbouw
historische bijdrage aan de bundel is zijn poging om de landbouwkundige 
ontwikkeling sinds 1895 te kwantificeren met behulp van zogenaamde 
'A.P.E.'s' (= 'Agrarische Produktiemiddelen Eenheid'), een eenheid door 
hem zelf ontwikkeld op basis van de in de landbouweconomie gebruikelijke 
S.B.E. 'so Het is een methode om de beteelde oppervlakte met verschillende 
gewassen en aantallen dieren van verschillende veesoorten onder een noemer 
te kunnen brengen, uitgaande van de netto-toegevoegde waarde. Hoewel hij 
hierbij tot frappante resultaten komt, blijft de werkwijze jammer genoeg wat 
in de lucht hang en omdat er geen vergelijking met de andere landbouwgebie
den in ons land werd gemaakt, een euvel overigens dat Jansen zelf volmon
dig beaamt (25). 

Brabant 

Het nieuwe boek van het duo A.H. Crijns en F. W.J. Kriellaars, Het gemeng
de landbouwbedrijf op de zandgronden in Noord-Brabant 1886-1930, sluit 
aan op het in 1987 verschenen deel dat de periode 1800-1885 behandelde. 2 

Nu trekken beide auteurs de lijnen door tot 1930, tot aan het begin van de 
crisis van het Interbellum; niet verder helaas, want - zoals ze zelf beargu
menteren - 'de echte ontwikkelingen van de landbouw en de gemengde be
drijven had daarvoor plaats gevonden . ... Het bedrijfstype, dat to en was 
ontstaan, was er ook nog in 1950' (V). Een feit is echter dat juist ook na 
1930, mede onder invloed van een op kwaliteitsverbetering gericht crisisbe
leid van de overheid, tal van vernieuwingen en verbeteringen werden doorge
voerd, die van groot belang waren voor het gemengde landbouwbedrijf op 
zandgronden. 

Het betoog van Crijns en Kriellaars, dat een grote kennis 'van binnenuit' 
van de Brabantse landbouw verraadt, wordt ondersteund door een aanzien
lijk aantal statistieken dat in belangrijke mate werden ontleend aan de Ver
slagen van de landbouw. Deze laatste serie vormde ook een van de belang
rijkste bronnen voor de meer kwalitatieve noties in het boek. Behalve de ont
wikkelingen in het bedrijf zelf (uiteengelegd in de verschillende samenstellen
de onderdelen) wordt veel aandacht besteed aan tal van instituties rond de 
landbouw (ondermeer cooperaties, boerenbonden, landbouwonderwijs, 
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landbouwvoorlichting). Jammer dat beide auteurs uit praktische overwegin
gen ertoe besloten de gezien het karakter van hun onderwerp ('het land
bouwbedrijf'), toch al korte tijdspanne die hun stu die beslaat, namelijk 44 
jaar, nog eens in tweeen te delen. Het gevolg is dat de behandeling van ver
schillende onderdelen van de stof nu wat verknipt gepresenteerd wordt. Jam
mer ook dat de beide makers er niet toe zijn gekomen de regionale, ruimtelij
ke diversiteit binnen de uiteenlopende delen van het zandgebied van Brabant 
wat uitgebreider door middel van kaarten/kartogrammen te demonstreren 
aan hun lezers. 

Ondanks deze bezwaren moet echter gezegd worden dat in het boek van 
Crijns en Kriellaars zeer veel informatie bijeengebracht is en de voor de land
bouw op de zandgronden zo cruciale periode van na de 'grote landbouwcri
sis' zeer uitvoerig wordt beschreven. Het Brabantse boek is dan ook zonder 
meer een zeer waardevolle aanwinst op het gebied van de regionale monogra
fieen over de geschiedenis van de Nederlandse landbouw. 

Breukvlak? 

Een bezwaar dat in zekere mate aan beide boeken kleeft, zowel het Limburg
se als het Brabantse, is helaas het feit dat ze impliciet of expliciet de 'grote 
landbouwcrisis' (1878-1895) nog steeds opvoeren als het breukvlak in de 
landbouweconomische ontwikkelingen in de negentiende en twintigste eeuw. 
Op sommige punten kan men de auteurs betrappen op het feit dat ze daarbij 
wellicht wat al te trouwhartig de uitlatingen van de toenmalige landbouw
voormannen hanteren ten aanzien van de snelheid en de omvang van de ont
wikkelingen tijdens en na die periode. Het is een euvel dat we overigens in 
meer van de tot nu toe verschenen regionale en/of regionaliserende boeken 
over de Nederlandse landbouwgeschiedenis kunnen tegenkomen. 

Natuurlijk, tijdens de agrarische depressie en de daarop volgende periode 
van conjunctureel herstel kwamen de ontwikkelingen in de landbouw zowel 
in technische als in economische zin in een stroomversnelling. Een groot aan
tal technische en commerciele veranderingen raakte vooral na 1895 snel geac
cepteerd en werd gemeengoed. Toch zou het echter verkeerd zijn om te me
nen dat de agrarische depressie van de jaren tachtig als een soort 'shockthe
rapie' nodig was om de boeren wakker te schudden nadat zij in de vooraf
gaande periode van hoogconjunctuur 'slapende rijk' waren geworden. Bo
vendien werden lang niet aIle sectoren van de Nederlandse landbouw in even 
sterk mate door de crisis getroffen. Van der Poel heeft als eerste (al in 1967) 
op overtuigende wijze aangetoond dat de opvatting als zou de Nederlandse 
landbouw v66r de grote landbouwcrisis achterlijk zijn geweest in vergelij
king met die in de land en rondom ons en in ontwikkeling zou hebben gestag
neerd, het produkt is van een historische mythevorming. En inmiddels heb
ben ook andere onderzoekers na hem laten zien hoezeer de Nederlandse 
landbouw ook voor de crisis de (inter)nationale ontwikkelingen op 
landbouw-economisch gebied op de voet volgde. De vele vernieuwingen die 
nil de crisis zo duidelijk resultaten boekten en die in tal van publikaties van 

N E H A - B U L LET IN 6 - 1992 - n r. 2 81 



de Directie van den Landbouw in die periode breed uitgemeten werden, wa
ren echter in veel opzichten het vervolg op trendmatige ontwikkelingen die 
al v66rdien hadden ingezet. Geheel ten onrechte hebben historici de uit die 
en andere publikaties (zoals de lijvige rapporten van de staatscommissies van 
1886 en 1906) sprekende opvattingen overgenomen als zouden aile belangrij
ke veranderingen zich pas in de periode na 1890 hebben voorgedaan. Reeds 
in de periode na 1860 had een voorspoedige mechanisering de Nederlandse 
landbouw een geheel ander gezicht gegeven. Zeker, de klei-akkerbouw
provincies liepen daarbij voorop, maar ook in andere landbouwregio's de
den in die tijd tal van vernieuwingen hun intrede. Uit de rapporten van de 
Landbouwcommissie van 1886 krijgt men dan ook een beeld van een land
bouw in volle ontwikkeling. Hoewel de crisis de bereidheid te veranderen 
vermoedelijk weI vergrootte, ontnam deze tegelijkertijd de boeren ook de 
mogelijkheid veel te doen. Niet aileen was er dus v66r de landbouwcrisis 
geen stilstand, de ontwikkelingen die al vanaf omstreeks 1850 hadden inge
zet, werden door de crisis juist vertraagd; pas nadat deze voorbij was kon 
zich een versnelling voordoen. 

Op dezelfde manier zal blijken dat ook de ontwikkelingen tijdens het In
terbellum, hoe dramatisch enerzijds en hoe belangrijk ook uit oogpunt van 
produktiviteitsverbetering anderzijds, niet echt een breukvlak vormden in de 
ontwikkeling van de Nederlandse landbouw. In dat opzicht zullen, naar zal 
blijken, vooral de jaren vijftig in veel sterkere mate kunnen worden aange
merkt. 

Regionalisering 

Een regionaal beschrijvende - zoals van de hierboven besproken nieuwe boe
ken - of regionaliserende aanpak is misschien wei het meest opvallende ken
merk van de weinige studies die er tot nu toe verschenen over de Nederlandse 
landbouwgeschiedenis van de laatste twee eeuwen. 3 Minder aandacht is er 
nog geweest voor meer sectorale of facets-gewijze benaderingen. Met betrek
king tot de categorie regionale en regionaliserende studies begon het na de 
Tweede Wereldoorlog met het verschijnen van de Geschiedenis van den 
Zeeuwschen landbouw en van de Zeeuwsche Landbouw-Maatschappij in de 
negentiende en twintigste eeuw 1843-1943 van P.l. Bouman (1946), een 
breed opgezet boek dat bij de presentatie van de stof nog sterk uitgaat van 
traditionele, algemeen historische periodisering. 4 Enkele jaren later, in 1952, 
verschenen van de hand van 1.1. Spahr van der Hoek twee lijvige delen over 
de Geschiedenis van de Friese landbouw, waarin de schrijver sommige van 
zijn lijnen doortrekt tot in deze eeuw. 5 

Vervolgens verscheen in 1964 voor het eerst de nu opnieuw uitgegeven stu
die van Philips c.s. over de landbouwgeschiedenis van Limburg in de periode 
1750 tot 1914, een boek dat zich indertijd een onderscheidde door zijn meer 
moderne aanpak.6 Aanmerkelijk moderner nog van snit was de in 1971 ver
schenen studie van Hille de Vries Landbouw en bevolking tijdens de agrari
sche depressie in Friesland (1878-1895). 7 Hoewel de vraagstelling breder was, 
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maakte De Vries in deze studie een zeer zorgvuldige en gedetailleerde analyse 
van de ontwikkelingen in het Friese akkerbouwbedrijf tijdens de 'grote Iand
bouwcrisis' . In detail Iiet De Vries zien hoe de boeren reageerden op de voor 
hen verslechterende situatie in die periode en de gevolgen daarvan voor het 
Noordfriese platteland. In C. Baars' boek De geschiedenis van de landbouw 
in de Beijeriand, verschenen in 1974, lag het accent weliswaar op de ontwik
kelingen tijdens het Ancien Regime doch trok ook hij lijnen door tot in de 
negentiende eeuw. 8 Dit laatste kan ook gezegd voor de sterk regionaal
historisch opgezette studie over de Inlandse tabak van H.K. Roessingh, een 
zeer belangrijk boek waarvan de strekking vee I verder gaat dan enkel de ge
schiedenis van deze bijzondere teelt in de zeventiende en achttiende eeuw. 9 

In het proefschrift van l .H. de Ru Landbouw en Maatschappij uit 1979 
ging de schrijver behalve op het ontstaan van deze gelijknamige boerenbewe
ging in de jaren 1930-1940, ook uitgebreid in op het landbouw-economisch 
conjunctuurverloop tijdens het Interbellum. 1o Het boek is tot nu toe een van 
de weinige, moderne studies die ingaat op deze laatste problematiek. Hoewel 
strikt genomen geen regionale of regionaliserende studie, treden in dit boek 
uiteraard der zaak de ontwikkeling op de zandgronden sterk op de voor
grond. 

Wat betreft de hier aan de orde zijnde categorie regionale of regionalise
rende studies over de Nederlandse landbouw in de negentiende en twintigste 
eeuw, is met het verschijnen van l.L. van Zandens De economische ontwik
keling van de landbouw in de negentiende eeuw, 1800-1914 in 1985 een be
langrijke, nieuwe weg ingeslagen." Hoewel sterk macro-gericht - met aIle 
gevaren van dien - werd deze studie voor het eerst meer blootgelegd van de 
conjuncturele dynamiek ten aanzien van het landbouwbedrijf in zijn regio
nale verscheidenheid. Dit laatste met de indeling naar provincies als uit
gangs punt doch ook naar de onderscheiden landbouwgebieden volgens de 
indeling zoals die sinds 1912 gebruikelijk werd. Van Zanden probeerde in 
zijn boek ook tot een nieuwe chronologie van bovenbedoelde dynamiek te 
komen. 

Schrijver dezes publiceerde in 1987 zijn boek Boeren op het Drentse zand 
1600-1910. 12 Daarin werd eigenlijk voor het eerst in een studie van deze soort 
heengekeken over de sociaal-politieke waterscheiding van de Franse tijd en 
werden agrarisch-historische lijnen doorgetrokken vanuit het Ancien Regime 
tot aan het begin van de twintigste eeuw. Door combinaties van verschillende 
soorten seriele gegevens kon in dit boek duidelijk worden gemaakt hoezeer 
de basis voor de laat negentiende-eeuwse en vroeg twintigste-eeuwse ontwik
kelingen gelegd werd in de decennia na circa 1845, toen de Nederlandse land
bouw zich onder invloed van de fundamentele verschuivingen in het interna
tionale (landbouw-)economisch krachtenveld zich meer dan ooit te voren 
ontwikkelde als een export- en veredelingslandbouw bij uitstek. 

In hetzelfde jaar, 1987, verscheen ook het eerste deel van het hierboven 
al genoemde boek van Crijns en Kriellaars Het gemengde landbouwbedrijf 
op de zandgronden in Noord-Brabant 1800-1885.13 

Recent, in 1991, verscheen een zeer belangrijke studie van de hand van 

N E H A - B U L LET IN 6 - 1992 . n r. 2 83 



Peter Priester over De economische ontwikkelingen van de /andbouw in 
Groningen 1800-1910"4 In dit boek betoogt Priester dat de verschuiving in 
de verhouding bouwland-grasland die zich in deze peri ode in Groningen 
voordeed ten gunste van de oppervlakte bouwland niets te maken had met 
een overgang van de Groningse boeren van veehouderij naar akkerbouw, zo
als eerdere auteurs weI meenden. Een van de belangrijkste representanten die 
de oudere visie verwoord, zo niet de belangrijkste, was de Wageningse hoog
leraar sociologie E.W. Hofstee die nog in 1985 zijn gelijk in deze trachtte 
te onderstrepen met zijn boek Groningen van gras/and naar bouw/and. IS 

Dit najaar, tenslotte, is van schrijver dezes een handboek verschenen over 
de Geschiedenis van de /andbouw in Nederland 1500-1950. Veranderingen en 
verscheidenheid waarin geprobeerd is de ontwikkelingen in deze sector over 
een lange periode van viereneenhalve eeuw uiteen te leggen. 16 Meer nog dan 
in Van Zandens boek over de negentiende-eeuwse ontwikkelingen wordt in 
dit nieuwe boek de nadruk gelegd op veranderingen in de verschillende be
drijfsvormen of -typen, die in de loop van de tijd in de verschillende land
bouwregio's van ons land tot ontwikkeling kwamen. Het boek moet in zeke
re zin het in vele opzichten verouderde, maar nog altijd veel gebruikte hand
boek onder redactie van Z. W. Sneller, Geschiedenis van den Neder/andschen 
/andbouw 1795-1940 vervangen, waarvan de tweede (herziene) druk al weer 
meer dan veertig jaar gel eden verscheen. 17 

Desiderata 

Het gehele veld overziend blijkt dat er nog steeds een groot aantal witte vlek
ken zijn op de landbouwhistorische kaart van Nederland van de afgelopen 
twee eeuwen. Nog steeds ontbreekt een meer dan globaal inzicht in de ont
wikkelingen in een groot aantal (landbouw-)regio's, waaronder niet de minst 
belangrijke. Maar ook in thematisch opzicht vah er nog veel te onderzoeken 
eer de achterstand die er in Nederland op dit moment nog bestaat op 
agrarisch-historisch terrein enigszins is weggewerkt. 

Gaan we de verschillende regio's na dan blijkt bijvoorbeeld dat Van der 
Woude's Noorderkwartier (uit 1972) nog steeds geen negentiende- en 
twintigste-eeuws vervolg heeft, terwijl dit gebied tot de meest vooruitstreven
de landbouwregio's van het Ancien Regime moet worden gerekend. Ook 
naar de landbouwhistorische ontwikkelingen in de overige, westelijke kust
provincies en in Utrecht zijn tot op heden geen studies verricht. Weliswaar 
moet over niet al te lange tijd het boek dat H. Hoogendoorn voorbereidt 
over de geschiedenis van de hennepteelt in het Utrechts-Hollandse veenge
bied, dit gat voor een deel opvullen. Maar het accent in deze stu die zal op 
de zeventiende en achttiende eeuw liggen. Daarnaast zijn er in de kustzone 
nog vele andere en belangrijke veehouderij-gebieden aan te wijzen waarover 
nog zo goed als niets bekend is: Rijnland, Delfland, het zogenaamde 'spoe
lingsdistrict' rond Schiedam en de schapenhouderij-gebieden van Noord
Holland. 

Ten aanzien van de klei-akkerbouwgebieden in de kustprovincies kan wor-
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den opgemerkt dat na het Grongse onderzoek van Peter Priester deze onder
zoeker nu werkt aan een vergelijkbare stu die over de Zeeuwse landbouw. 
Een belangrijk te vullen gat blijven dan nog de landbouw-historische ontwik
kelingen in de verschillende, oudere en nieuwere droogmakerijen. Juist deze 
golden eertijds als de pioniergebieden van de Nederlandse landbouw. 

Over negentiende-eeuwse ontwikkelingen in Friesland zal er binnen niet al 
te lange tijd een studie verschijnen van Mailie Blauw. Daarin zullen de 
landbouw-historische ontwikkelingen vooral uit het oogpunt van eigendom
pachtverhouding worden bekeken. 

Wat betreft de zandprovincies wordt na de recent verscbenen boeken over 
Drenthe, Brabant en Limburg de behoefte aan vergelijkbare studies over 
Overijssel en Gelderland en het zandgebied van Friesland, Groningen, 
Utrecht en Noord-Holland groter, temeer daar duidelijk is dat de zandgebie
den onder ling in dit opzicht een veel grotere verscheidenheid vertoonden dan 
lange tijd werd verondersteld. Ten aanzien van Gelderland zij nog opge
merkt dat H.K. Roessingh op dit moment de laatste hand legt aan een uit
voerig geannoteerde en van een inleiding voorziene uitgave van het 
landbouw-gedeelte van de Statistieke beschrijving van Gelderland door 
Is.An. Nijhoff uit 1826. 

Een van de meer opvallende gaten in onze regionale kennis van de Neder
landse landbouwgeschiedenis is ook nog steeds het rivierengebied. In de na
bije toekomst zal hierin in zekere mate worden voorzien door een onderzoek 
dat P. Brusse uitvoert bij de Vakgroep Agrarische Geschiedenis van de 
Landbouwuniversiteit in Wageningen. Dit onderzoek zal zich qua periodise
ring uitstrekken tot en met de eerste helft van de negentiende eeuw. Juist ech
ter in de periode daarna liep dit gebied een belangrijke achterstand op in ver
gelijking met de ontwikkelingen elders in de Nederlandse landbouw. Door 
dit laatste verdient een studie van vooral ook die periode nog een hoge priori
teit. 

Meer sectoraal beschouwd is het ontbreken van een op moderne leest ge
schoeide geschiedenis van de tuinbouw een uiterst belangrijke lacune. Te
meer daar deze na 1850 behoorde tot de snelst groeiende sectoren van de Ne
derlandse landbouw. Het werk van Sangers, De ontwikkeling van de Neder
landse tuinbouw (uit 1952) dat loopt tot in de jaren 1930, moet, hoe belang
rijk bet als Fundgrube nog steeds is, toch als sterk verouderd worden be
schouwd. 18 Hetzelfde kan gezegd worden ten aanzien van het veenkoloniale 
bedrijf. 

Ondanks aIle aandacht die deze al kreeg, geldt nog steeds dat de 'grote 
landbouwcrisis' in al zijn facetten, zijn oorzaken en gevolgen een integrale 
stu die waard zou zijn. Nog veel sterker eigenlijk geldt dit voor de landbouw 
en het landbouwbeleid van de overheid tijdens het Interbellum. Zoals uit het 
bovenstaande weI blijkt, kreeg deze periode nog zo goed als helemaal geen 
aandacht van de (landbouw-)historici. En juist deze periode is om meerdere 
redenen van groot belang geweest voor de Nederlandse landbouw. Het 
landbouwbeleid, bijvoorbeeld, zoals dat toen werd uitgebouwd om de 
Nederlandse landbouw boven water te houden model gestaan heeft voor het 
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beleid zoals dat na de oorlog op Europese schaal werd ontwikkeld. 
In het bovenstaande werden in het kort enkele van de knelpunten aan

gestipt op het gebied van regionale en regionaliserend onderzoek in de Ne
derlandse landbouwgeschiedenis . Naarmate vorderingen zullen worden 
gemaakt met bovengenoemde 'macro' -studies zal echter steeds duidelijker 
blijken hoezeer er ook daarnaast nog een grote behoefte is aan studies op 
micro-niveau. Onze landbouwhistorische kennis op het niveau van een of 
enkele bedrijven is namelijk een studieterrein dat tot op heden schromelijk 
verwaarloosd is. En aileen op basis van dergelijke studies zal nagegaan 
kunnen worden hoe de ontwikkelingen op het niveau van grotere geaggre
geerde eenheden uitwerkte op het niveau van de individuele, handelende en 
keuzes makende landbouwer. Systematisch onderzoek op basis van bijvoor
beeld boekhoudingen en andere 'ego' -documenten zal in die zin belangrijke, 
nieuwe perspectieven openen. 

1. J .C.G.M. Jansen en W.J .M. Rutten, Geschiedenis van de landbouw in Limburg 
in de twintigste eeuw. Maaslandse monografieen nr. 52 (Leeuwarden/ Mechelen, 
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van de landbouw in Limburg 1750-1914. Maaslandse monografieen nr. 4 (Leeu
warden/ Mechelen, 19922
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9. H.K. Roessingh, Inlandse tabak. Expansie en contractie van een handelsgewas 
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86 NEHA-BULLETIN 
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II. J.L. van Zanden, De economische ontwikkeling van de landbouw in de negen
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15. E.W. Hofstee, Groningen van grasland naar bouwland. Een agrarisch
economische ontwikkeling als probleem van sociale verandering (Wageningen, 
1985). 

16. J . Bieleman, Geschiedenis van de landbouw in Nederland 1500-1950. Verande
ringen en verscheidenheid (Amsterdam/ Meppei, 1992). 
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DE LANDBOUWOESCHIEDENIS IN NEDERLAND NA 1945 
EEN INSTITUTIONEEL KADER 

Hille de Vries 

V ele beoefenaren van de economische geschiedenis voelen zich op een be
paalde manier schatplichtig aan de landbouwgeschiedenis. Voor de re

dactie was dit mogelijk een red en mij te vragen een korte beschouwing te le
veren over de stand van deze tak van de geschiedwetenschap. Terecht heeft 
de landbouwgeschiedenis onder Nederlandse economisch-historici een goede 
naam. Zij heeft ons na de oorlog het belang doen ontdekken van een meer
disciplinaire beoefening van ons yak. Ongetwijfeld hangt dit samen met de 
grotere veelzijdigheid van de bedrijfstak, veelzijdiger dan het handels- en 
trafiekbedrijf waarop de vooroorlogse economische geschiedenis vooral was 
gericht. 

Landbouwgeschiedenis in de jaren vij/tig 

Het begon eigenlijk in 1956 toen B.H. Slicher van Bath als voorwaarde voor 
zijn benoeming als gewoon hoogleraar in de agrarische geschiedenis in Wa
geningen stelde dat zijn stafleden afkomstig zouden zijn uit verschillende 
disciplines. Naast de als jurist afgestudeerde landbouwhistoricus J .M.O. van 
der Poel werden een econoom (J .A. Faber), een landbouwingenieur (H.K. 
Roessingh) , een historicus (A.M. van der Woude) en een niet-westers socio
loog (J .S. Wigboldus) benoemd. Dat dit bonte gezelschap zich met geschie
denis zou moeten gaan bezighouden werd destijds door de gevestigde univer
sitaire studierichtingen geschiedenis met het nodige wantrouwen bekeken. 
Achteraf bezien was het een strategische beslissing, waarvan de resultaten -
weliswaar na jaren - onomstotelijk aantonen dat het een verstandige was. 

Eigenlijk was Slichers werkplan betrekkelijk eenvoudig. Na de nog in de 
oorlogsjaren uitgekomen eerste inventarisatie van de Nederlandse land
bouwgeschiedenis vanaf 1795 moest per regio de pre-industrieIe periode aan 
bod komen. Zelf gaf hij het voorbeeld met zijn stu die over Overijssel, waarin 
hij tevens de richting wees aan de anderen. Die hield in: beginnen bij de de
mografie en dan via de beroeps- en sociale stratificatie toewerken naar het 
bedrijf, met name maar niet uitsluitend het boerenbedrijf. Tegelijk gaf hij 
de methode aan, namelijk het opsporen, presenteren en verklaren van zoveel 
mogelijk cijfermatig bronnenmateriaal. De schaal waarop hij deze aanpak 
demonstreerde en de bewijskracht die hij er aan ontieende, was voor historici 
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van die tijd geheel nieuw. Op het doctoraal college dat ik in 1958 volgde, 
vormde dit aspect een regelrechte eye-opener. En ik had het voordeel dat 
mijn leermeester Wieringa het niet afdeed als cijferfetisjisme. 

De Wageningers 

Tot in onze dagen vindt de uitvoering van dit bodembedekkende werkplan 
plaats. Omvangrijke monografieen verschenen over het Noordhollandse 
Noorderkwartier van A.M. van der Woude, Friesland van J.A. Faber (beide 
in 1972), over de tabaksteelt van H.K. Roessingh (1976) en daarna over 
Drenthe van J. Bieleman (1987) en Groningen van P.R. Priester (1991). De 
beide laatste auteurs zijn te beschouwen als een tweede generatie Wagenin
gers waartoe ook J.L. van Zanden met zijn dissertatie over de Nederlandse 
landbouw in de negentiende eeuw (1985) kan worden gerekend. Deze is ge
vormd na het vertrek van Slicher van Bath naar Amsterdam (1972) als direc
teur van het Centrum voor Studie en Documentatie van Latijns-Amerika 
(CEDLA). Op twee met elkaar samenhangende punten onderscheidt het 
werk van deze tweede generatie zich van dat van de eerste, namelijk dat de 
negentiende eeuw ook of uitsluitend aan de orde komt en in de tweede plaats 
dat de landbouwgeschiedenis in engere zin meer accent krijgt. Het opschui
yen naar een eeuw, waarin de differentiatie naar beroep en bedrijf over de 
hele linie toeneemt, is hier uiteraard niet vreemd aan. 

Zal deze verschuiving van plattelandsgeschiedenis naar geschiedschrijving 
van de agrarische sector voor- of nadelig zijn voor de uitstraling van het yak 
naar buiten? Indertijd trokken de systematische analyse van cijfermateriaal 
afkomstig uit belasting- en bevolkingsgegevens en het naar voren halen van 
de seculaire trend in de geschiedenis ruime aandacht, ook buiten de kring 
van de economisch- en sociaal historici. Wat echter nog de meeste indruk 
maakte op de historische vakbroeders (zusters waren er nog nauwelijks) was 
de manier waarop de Wageningers hun bronnen gebruikten en telkens nieu
we wist en aan te boren. Breeduit etaleerden ze hun cijfermateriaal - niet 
voor niets werden die proefschriften zo dik - en gingen ze er mee aan de slag 
met een grote vindingrijkheid. Daarbij valt op hoe ze zich niet tot de land
bouw of het platteland beperkten. In Van der Woudes Noorderkwartier 
beslaat de behandeling van het niet-agrarische bedrijf bijvoorbeeld heel wat 
meer bladzijden dan die van het agrarische. Ook andere historici bood het 
boek rijke stof. De godsdiensthistoricus trof een uitvoerige paragraaf aan 
over de verdeling van de bevolking naar kerkelijke gezindte, de economisch
historicus een half hoofdstuk over windenergie en de nijverheid in de 
Zaanstreek en de zeehistoricus werd vergast op uitvoerige beschouwingen 
over de zeescheepvaart en de visserij inclusief de walvisvaart. Hiermee verge
leken is het de vraag of een boek waarin aileen maar de economische ontwik
keling van de Groningse landbouw wordt behandeld een even brede belang
stelling zal ondervinden. Enerzijds hoeft die eis natuurlijk niet aan elk boek 
te worden gesteld, anderzijds valt te bed en ken dat een al te specialistische af
bakening van een historisch onderwerp ook nadelen kan meebrengen. 
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Hoewel uitgaven in twee banden minder voorkomen is de omvang van de 
dissertaties in de serie AAG Bijdragen nauwelijks teruggelopen. Gebleven is 
ook de grote inbreng van buiten de historici 'pur sang': alleen Priester heeft 
geschiedenis gestudeerd maar Van Zan den is als econoom en Bieleman als 
landbouwingenieur opgeleid . Welbeschouwd voert Van Zanden de jonge ge
neratie aan, want hij oefent duidelijk kritiek op Slicher van Bath. De econo
mische groei van de drie oostelijke provincies tijdens de eerste helft van de 
negentiende eeuw slaat hij veel hoger aan dan deze. Tevens uit hij kritiek op 
Jan de Vries, wiens The Dutch rural economy in the golden age, 1500-1700 
(1974) aansluit bij het werk van de eerste generaties. De oostelijke gewesten 
stonden in de achttiende eeuw reeds in een intensief handelsverkeer met het 
Westen, waardoor de grond onder de veronderstelling wegvalt als zou de Re
publiek toen nog bestaan uit twee gescheiden economieen. Van Zan dens her
waardering van het belang dat de Oostnederlandse landbouw had voor de 
markt heeft de nieuwe visie van R.T. Griffiths en J.M.M. de Meere op de 
eerste helft van de negentiende eeuw een gewichtige steun in de rug gegeven. 

De geschiedschrijving over de Drentse landbouw is door Bieleman in een 
klap op een door de andere provincies niet gemakkelijk te evenaren niveau 
gebracht. Zijn studie, bijna even omvangrijk als die van Van der Woude, 
past goed in de Wageningse traditie van inbedding van het economische 
aspect in de demografische ontwikkeling op lange termijn. De reeds genoem
de toespitsing op het landbouwkundige element vindt haar concretisering in 
een gedetailleerde analyse van de gevarieerde bedrij fsvorm van de Drentse 
landbouw. Oude factotum-begrippen als potstal-Iandbouw en eeuwige rog
gebouw maken plaats voor een systematische analyse van de factoren markt
gerichtheid, mate van zelfvoorziening en de wijze waarop interne leveranties 
plaats vonden aan andere onderdelen van het etagebedrijf. De prestatie staat 
niet los van planning: het promotie-assistentschap van de schrijver aan de 
Afdeling Agrarische Geschiedenis te Wageningen kon voortbouwen op een 
investering van het Rijksarchief te Assen. In het kader van de voorbereiding 
van de in 1985 gepubliceerde Geschiedenis van Drenthe trad Bieleman in tij
delijke dienst van het Rijksarchief en schreef de twee gevraagde hoofdstuk
ken. Een en ander vormt een fraai voorbeeld van de wijze waarop provincie
besturen in ons land de regionale geschiedschrijving bevorderen. Behalve 
voor Drenthe had den soortgelijke initiatieven gunstige gevolgen voor de 
landbouwgeschiedenis van Limburg (1965), Overijssel (1970) en Groningen 
(1981) en zijn ze onderweg in Friesland, Noord-Brabant en Zeeland. 

Naast de grotere toespitsing op de agrarische bedrijfstak en de centrale 
plaats van de negentiende eeuw vormt een derde verschil met de dissertaties 
van de jaren zeventig dat de statistische analyse professioneler is geworden. 
De econoom Van Zanden die met een geheel nieuwe raming van het natio
naal inkomen in een viertal peiljaren tussen 1820 en 1910 komt, verbaast dit 
misschien niet, maar ook Priester weet in zijn boek over De economische 
ontwikkeling van de landbouw in Groningen 1800-1910 (1991) in dit opzicht 
van de hoed en de rand. Zoals de ondertitel terecht aangeeft houden de kwa
litatieve en kwantitatieve analyse in zijn studie elkaar goed in even wicht. Het 
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boek vormt een fraaie illustratie van het feit dat ook in een sociale weten
schap als de geschiedenis een trapsgewijze opklimming mogelijk is naar meer 
en beter weten. Voor de oorlog stelde de socioloog E.W. Hofstee in zijn dis
sertatie over het Oldambt de vraag of de Groningse boeren niet te lang om 
redenen van prestige hebben vastgehouden aan de akkerbouw, daarbij de 
meerwinsten van de veeteeh versmadend. Priester mag deze inmiddels klas
siek geworden strijdvraag dan misschien niet finaal hebben opgelost, hij is 
er weI in geslaagd een geloofwaardige en rationele verklaring te geven voor 
hun bedrijfsmatig handelen. Priester kan dit doen op basis van een uitvoeri
ge en zeer arbeidsintensieve analyse van geaggregeerd cijfermateriaal afkom
stig uit dorpsrekeningen. Zijn aanpak vertoont overeenkomsten met Slichers 
manier van werken in diens boek over het platteland van Overijssel, aIleen 
is de schattingsprocedure nauwkeuriger geworden. 

Hoewel het eind van een generatie doorgaans moeilijk vooraf vah vast te 
stellen is in dit geval aannemelijk dat het goede voorbeeld goed doet volgen. 
Gefinancierd vanuit de Wageningse Afdeling Agrarische Geschiedenis zijn 
onderzoeken onderweg over de geschiedenis van de landbouw in de Utrecht
se veenweidestreek, met name de hennepteelt (H. Hogedoorn) en van de 
landbouw in het rivierengebied (P. Brusse). Daarnaast vindt onderzoek 
plaats naar het agrarisch grondgebruik in Friesland dat wordt gefinancierd 
door de Fryske Akademy (M.J.E. Blauw). Het ziet er dus naar uit dat het 
aantal studies van de tweede generatie groter wordt dan dat van de eerste. 
Moeilijker vah de indirecte invloed vast te stellen van de hier in vogelvlucht 
geschetste wetenschappelijke oogst. Dat ook anderen voordeel hebben gehad 
van het vruchtbaar klimaat lijkt weI zeker. Elke illustratie daarvan is wille
keurig maar dat studies als van C. Baars over het grondbezit en de landbouw 
in de Beyerlanden (1973), H. de Vries over de agrarische depressie in Fries
land (1971), van J.C.G.M. Jansen over landbouw en economische golfbewe
ging in Zuid-Limburg (1979) en van D.J. Noordam over de plattelandssa
menleving in Maasland (1986) van het goede voorbeeld profiteerden, ligt 
voor de hand. Soms gebeurde dit door de wijze van omgaan met de bronnen, 
een andere keer door het perspectief van de historische demografie of door 
een leemte in het Wageningse werkplan. 

Behalve van uitstraling naar buiten is er binnen het onderzoek van de 
Afdeling Agrarische Geschiedenis sprake van verbreding. Allang was dit het 
geval in historisch-demografische richting, meer recent ook naar de geschie
denis van de materiele cultuur en van de levensstijl op welk terrein A.J. 
Schuurman een uitgebreide regionaal vergelijkende stu die vohooide. Laatst
genoemd terrein sluit nauw aan bij de interesse onder kunsthistorici, zodat 
een in de kunstgeschiedenis afgestudeerde A.I.O. thans aan de Landbouw
universiteit het historische schilderijenbezit in Dordrecht onderzoekt. Deze 
verbreding sluit ook aan bij de groeiende belangstelling in ons land voor 
landbouwmusea. Een verdere uitbouw en wetenschappelijke ondersteuning 
van het in 1980 te Wageningen heropende Nederlands Landbouw Museum 
zou deze ontwikkeling zeer weI kunnen ondersteunen. Eens te meer blijkt er 
uit dat de moderne landbouwgeschiedenis allerminst op een eiland wordt 
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bedreven. Een passend compliment hiervoor is overigens in tegenspraak met 
het weI eens geuite verwijt als zouden 'de Wageningers' zich onvoldoende bij 
hun landbouwkundige leest hebben gehouden! Het laatste is mijns inziens 
niet en het eerste weI terecht. 

De organisatie van de landbouwgeschiedenis in Nederland 

De kracht van de Nederlandse landbouwgeschiedenis ligt in haar infrastruc
tuur. Die bestaat in de eerste plaats uit een doelmatige organisatie van aIle 
wetenschappelijk gei"nteresseerden in een Vereniging voor Landbouwgeschie
denis. Deze in 1939 opgerichte vereniging maakt als zelfstandige studiekring 
deel uit van het Koninklijk Genootschap voor Landbouwwetenschap. Land
bouwingenieurs en historici, economen en geografen die actief zijn of ge
weest zijn op het brede terrein van de landbouwgeschiedenis zijn er lid van. 
De vereniging neemt deel aan het wetenschappelijke congresverkeer, geeft 
boeken uit en functioneert voor haar leden tevens als boekenclub. Op uiterst 
doelmatige wijze wordt hierdoor de verspreiding van nieuwe uitgaven over 
de landbouwgeschiedenis bevorderd. 

Enkele keren wist de vereniging op succesvolle wijze pressie uit te oefenen, 
zoals in 1949 voor de instelling van de leerstoel Agrarische Geschiedenis aan 
de Landbouwhogeschool, aan het eind van de jaren zeventig voor het 
openstellen voor het publiek van de oude collectie van het Nederlands Land
bouw Museum en in 1987 voor het behoud van de vakgroep Agrarische Ge
schiedenis aan de Landbouwuniversiteit en tegen de plannen om het Neder
lands Openluchtmuseum te sluiten. 

Aan de actieve beoefenaren van landbouwgeschiedenis staan in ons land 
twee wetenschappelijke instituten ter beschikking. Nog voordat te Wagenin
gen de Afdeling Agrarische Geschiedenis werd opgericht (1956) kwam in 
1950 het aan de Groningse Universiteit gelieerde Nederlands Agronomisch
Historisch Instituut tot stand. Initiatiefnemer was een gelijknamige stichting 
met verschillende participanten waaronder de Minister van Landbouw, het 
Landbouwschap en de drie centrale landbouworganisaties. larenlang be
stond de belangrijkste functie van het instituut uit het beheren van een bi
bliotheek, het verzorgen van documentatie op landbouwhistorisch gebied en 
het uitgeven van het laarboek Historia Agriculturae. 

In wetenschappelijk gewicht stond het NAHI duidelijk ten achter bij de 
Wageningse afdeling maar een rechtstreekse concurrentieverhouding lag ook 
niet in de rede. Tot 1985 bestond er tussen de publikatiereeksen AAG Bijdra
gen en Historia Agriculturae dan ook een zekere arbeidsverdeling, in die zin 
dat de Groningse reeks zich beperkte tot het uitgeven van agrarisch histori
sche bronnen en een bibliografie. Sinds 1983 vormt het instituut onderdeel 
van de Groningse Letterenfaculteit en is het als universitair instituut belast 
met onderwijs en onderzoek. Weliswaar werd de personeelsformatie de afge
lopen jaren verminderd maar de activiteit van de serie Historia Agriculturae 
vormt een duidelijk bewijs dat Groningen voor zijn deel het vaandel van de 
landbouwgeschiedenis hoog houdt. Sedert 1985 zagen diverse publikaties het 
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licht: becommentarieerde historische tijdreeksen, monografieen over de 
landbouwpolitiek, een bronnenpublikatie en de reeds genoemde dissertatie 
van Priester. Afzonderlijk verscheen de dissertatie van de wetenschappelijk 
medewerker van het NAHI H. van Zon over de geschiedenis van de niet
industriele vervuiling in Nederland tussen 1850 en 1920 (1986). De keuze van 
het onderwerp, de geschiedenis van de hygiene en milieu, en de grondige wij
ze waarop het bronnenmateriaal wordt gebruikt, tonen aan hoe de agrari
sche geschiedschrijving ook nu nog in staat is het historisch onderzoek te ver
nieuwen. Moge het niet voor de laatste keer zijn dat de ervaringsregel van 
toepassing is dat de landbouwgeschiedenis erbij was, toen het begon. 
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BOEKBESPREKINGEN 

T.H. Lloyd, England and the German 
Hanse, 1157-1611. A study of their tra
de and commercial diplomacy (Cam
bridge University Press: Cambridge, 
1991) ix + 401 pp. ISBN 0-52140442-8 

In dit nieuwe boek van Lloyd staan de 
relaties tussen Engeland en de Hanze in 
de peri ode van het midden van de 
twaalfde tot het begin van de zeventien
de eeuw centraal. Het is in de eerste 
plaats een studie geworden naar de poli
tieke, diplomatieke en soms ook wei mi
litaire middelen die beide partijen aan
wendden om hun handelsbelangen te 
bevorderen. In het chronologisch opge
bouwd betoog functioneren handelsver
drag en dan ook veelvuldig als de cesuur 
tussen twee perioden (en hoofdstuk
ken). De studie neemt een aanvang in 
1157, het jaar waarin de 'homines et ci-
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ves Colonienses' als groep speciale 
voorrechten van de Engelse koning ver
kregen, en sluit af in 1611 toen de En
gelse Merchant Adventurers Company 
zich in Hamburg in het traditionele 
machtsgebied van de Hanze - vestigde 
en aan de activiteiten van Hanzekoop
lieden in Engeland een einde kwam. Het 
was overigens pas 'in de zestiende eeuw 
dat de voorrechten die de Hanzekoop
lieden in Enge1and genoten structureel 
aangetast werden. Voora1 de analyse 
van de mate waarin het diplomatieke 
offensief van ondermeer de Merchant 
Adventurers heeft bijgedragen aan de 
achteruitgang van de Hanze in Enge
land behoort mijns inziens tot de 
fraaiste delen van het boek . Juist in de 
beschrijving van dit soort politieke en 
diplomatieke acties is de auteur op zijn 
best. De nadruk op diplomatieke en 
handelspolitieke ontwikkelingen neemt 
niet weg dat het boek ook belangrijke 
en nieuwe informatie bevat over de sa
mens telling, waarde en het volume van 
de import en export in een aantal Engel
se havens. Uiteraard wordt aan de han
del in laken - het belangrijkste Engelse 
exportprodukt - de meeste aandacht 
besteed. 

Hoewel het belang van politieke fac
toren in de handelsgeschiedenis niet snel 
overs chat kan worden , moet benadrukt 
worden dan aan de door Lloyd gekozen 
benadering ook nadelen kleven . Juist 
door de presentatie van grote hoeveel
heden gedetailleerde informatie over 
handelsverdragen, diplomatieke onder
handelingen, schermutselingen op zee, 
schadeloosstellingen voor gekaapte goe
deren en schepen enzovoort, loopt de 
argeloze lezer het gevaar al snel het 
spoor bijster te raken. Het ontbreken 
van een duidelijke vraagstelling wreekt 
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zich hier dan ook sterk. Een tweede na
deel dat inherent lijkt te zijn aan dit ty
pe onderzoek is dat de relatie tussen de 
beschreven ontwikkelingen en de con
text waarin deze ontwikkelingen ge
plaatst moeten worden onderbelicht 
blijft of zelfs ontbreekt. Ook in Eng
land and the German Hanse wordt naar 
mijn mening onvoldoende ingegaan op 
de vraag in hoeverre de opkomst en te
loorgang van de Hanze in Engeland ver
bonden was met zaken als het staatsvor
mingsproces in Europa, de buiteneuro
pese expansie, de veranderende organ i
satie van de handel, de region ale en 'in
ternationale' arbeidsverdeling en de 
omvang van vraag en aanbod op de goe
derenmarkten. In een studie die betrek
king heeft op een periode van bijna vijf 
eeuwen verdienen dergelijke relaties 
meer aandacht dan ze nu gekregen heb
ben. Daarmee is jammer genoeg ook 
een kans gemist dieper door te dringen 
in de gecompliceerde wisselwerking tus
sen de daden van individuele factoren 
en groepen enerzijds en de culturele, 
historische, economische en institutio
nele context waarbinnen die individuen 
en groepen opereren anderzijds. Dit is 
temeer jammer omdat het boek prachti
ge aanzetten tot een dergelijke analyse 
bevat. 

Deze kanttekeningen nemen niet weg 
dat de resultaten van Lloyds onderzoek 
zeker hun weg in de handelsgeschiedenis 
van middeleeuws en vroegmodern 
Europa zullen vinden. 

Cle Lesger 

J.L. van Zanden, Arbeid tijdens het 
hande/skapita/isme. Opkomst en neer
gang van de Hollandse economie 
1350-1850 
(Octavo: Bergen, 1991) 202 pp. ISBN 
90-7080516-2 

In zijn woord vooraf deelt Van Zanden 
mee in dit boek drie thema's te zullen 
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behandelen. Het gaat hem in de eerste 
plaats om een sam en vatting van het re
cente onderzoek naar de arbeidsmarkt 
in Holland. Naar zijn oordeel is dat on
derzoek nu voldoende gevorderd om 
daaruit 'het ontstaan, de ontwikkeling 
en het verdwijnen van het handelskapi
talistische arbeidsmarktsysteem' te ana
lyseren. In de tweede plaats legt de 
auteur zich toe op het bloot leggen van 
'de relatie tussen de ontwikkeling van 
de economie en de arbeidsmarkt' tussen 
1500 en 1850. En tenslotte wil hij zich 
wagen aan 'de economische interpreta
tie van het handelskapitalisme binnen 
het theoretisch kader van de Marxisti
sche geschiedbeschouwing'. 't Lijkt een 
hele mond vol. 

De auteur werkt zijn thema's uit in 
zeven hoofdstukken, voorafgegaan 
door een theoretische inleiding en 'bij 
wijze van conclusie' nog eens twee blad
zijden waarin alles op een rij is gezet. In 
de inleiding tracht Van Zanden een min 
of meer eigen economische theorie van 
het handelskapitalisme te ontvouwen. 
Daarin wil hij aannemelijk maken dat 
deze fase 'in zekere zin' - welke nu pre
cies? - tussen de prekapitalistische pro
duktiewijzen en het industriele kapita
lisme ligt. In tegenstelling tot de geslo
ten system en van de twee laatstgenoem
de fungeert het handelskapitalisme als 
een open systeem, dat wil zeggen temid
den van een wereld die gedomineerd 
wordt door prekapitalistische produk
tiewijzen. In tegenstelling tot ook ande
re fasen is de ongelijke ruil met prekapi
talistische produktiewijzen integraal 
deel van het handelskapitalistische sys
teem. Dat blijkt naar de mening van 
Van Zanden in het bijzonder op het ge
bied van de arbeidsvoorziening. Deze is 
volgens hem overeenkomstig vijf va
rianten door het handelskapitalisme in
gelijfd, waarvan echter slechts vier rea
liteitswaarde hebben gehad. In het geval 
van relatieve landschaarste (bedoeld 
zijn waarschijnlijk de natuurlijke hulp
bronnen) gaat het om vrije arbeid in de 
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vorm van proletarische immigratie, sei
zoenmatige trekarbeid en gevestigde ar
beid (door hem zonder meer exc1usief 
gekoppeld aan de sector van de proto
industrie) . Is daarentegen arbeid re1atief 
schaars dan komt het tot het recruteren 
van gedwongen arbeid in de vorm van 
slavernij of prekapitalistische exploita
tiemechanismen. Aile varianten zijn te 
herleiden tot het algemene en 'beslissen
de' principe dat de beloning van de ar
beid onvoldoende is voor de reproduk
tie van de arbeidskracht. Wie er kennis 
van neemt kan aileen maar dankbaar 
zijn dat dit open systeem zichzelf niet 
door de simpele fysieke uitputting en 
vernietiging van zijn mondiale ar
beidspotentieel over de rand van de af
grond heeft geduwd! Gelukkig maar, 
dat het 'gesloten systeem' van het in
dustriele kapitalisme een eind maakte 
aan de ongelijke rui! waardoor de 
wereldeconomie uiteindelijk is gered . 
Of zou Van Zanden deze schijnbaar 
toch zo logische gevolgtrekking niet wil
len maken? 

Zijn ambities en pretenties zijn alvast 
niet gering. Hij wi! het wagen aan de 
hand van de aloude arbeidswaardeleer 
van thomistisch-middeleeuwse oor
sprong het winstverschijnsel te verkla
ren. Zal hij slagen waar Ricardo en de 
zijnen (Marx inc1uis) faalden? Waarom 
nog geknaagd aan dit afgekloven, ver
molmde bot, zo kan men zich afvragen, 
in het licht van het hedendaagse arse
naal van de moderne waarde- en 
prijsleer en de theorie van de marktvor
men? 

Maar wellicht geven de concreet ge
richte beschouwingen van de auteur 
meer reden tot tevredenheid. Zij vangen 
aan met een studie over de opkomst van 
Holland sedert de veertiende eeuw. Dan 
voigt een samen met A. Knotter ge
schreven hoofdstuk over immigratie en 
de arbeidsmarkt in de zeventiende 
eeuw. Daarna kan men zich verdiepen 
in het optreden van de VOC in de Mo
lukken en het gebruik dat zij maakte 
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van gedwongen arbeid. Siavernij in Su
riname, de Nederlandse proto-indu
strie, loonontwikkeling, trekarbeid en 
de 'herleving' van het handelskapita
lisme tussen 1825 en 1855 sluiten de al
leszins bonte rij van uiteenzettingen. 

Het zou te ver voeren op elk van deze 
hoofdstukken afzonderlijk in te gaan. 
De kernthese lijkt niettemin eenvoudig 
en helder . De loop van de Hollandse 
economie tussen de zestiende en negen
tiende eeuw hing simpelweg af van ver
anderingen in de e1asticiteit van het ar
beidsaanbod. Dat is een oorspronkelij
ke stelling, maar de wijze waarop ze 
wordt toegelicht en uitgewerkt roept 
toch vragen op. Ondernemers? Kapi
taal? Energievoorziening en grondstof
fen? Technische ontwikkeling? Institu
tionele inrichting en economische poli
tiek? Zeker, verzwegen wordt dit alle
maal niet maar men vraagt zich toch af 
of Van Zanden ze niet te zeer heeft ge
zien als nevenzaken, die in wezen maar 
als afhankelijke verklarende variabelen 
fungeerden . Hoewel ook Van Zanden 
het handelskapitalisme definieert als de 
fase waarin de koopman-ondernemer 
domineert, wi! hij de eenzijdigheid van 
'de meeste geschiedschrijving' met haar 
nadruk 'op het marktgebeuren en de fi
guur van de koopman-ondernemer' 
doorbreken. Het ligt zo bezien voor de 
hand dat hij in tegenstelling tot zijn in
lei den de woorden niet de arbeidsmarkt 
maar - als ik het tenminste goed be
grijp - de arbeidsvoorziening tot voor
naamste voorwerp van studie maakt. 

Waar het tenslotte om blijkt te draai
en is de these dat de opkomst van Hoi
land tussen 1350-1580 in het teken stond 
van een re1atief overvloedig arbeidsaan
bod waarna sedert omstreeks 1630 een 
voortdurende krapte op de arbeids
markt - toch de markt! - voigde. In aan 
Jan de Vries ontleende beschouwingen 
schrijft Van Zan den de aanvankelijk 
'onstuitbare' opmars van Holland toe 
aan demografische en ruraal-agrarische 
ontwikkelingen al neemt hij diens term i-
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nologie - De Vries sprak van professio
nalisering, differentiatie en specialisatie 
van de arbeid - niet over. In plaats 
daarvan rept hij van proto-proletariaat, 
proto-kapitalisme, proto-industrieIe re
produktiepatronen. Wat men daaron
der telkens precies moet verstaan is al
thans mij niet goed duidelijk geworden. 
Zijn woordgebruik munt in het alge
meen niet uit door nauwkeurigheid. 
Verschillende begrippen als arbeidsaan
bod, aangeboden hoeveelheden arbeid 
en arbeidsvoorziening lijkt hij voor een 
en dezelfde zaak te gebruiken. De elasti
citeit van het arbeidsaanbod schijnt 
zonder meer identiek met een ruim, 
overvloedig en f1exibel arbeidsbestand. 
GebruikeJijk is het dit begrip te reserve
ren voor het kwantitatieve verband tus
sen veranderingen in loonhoogte en 
aangeboden hoeveelheid arbeid. Het 
maakt het moeilijk waardering op te 
brengen voor de stelligheid van zijn be
toogtrant. Zonder toeJichting schrijft 
hij over 'de' arbeidsmarkt (was die wei 
homogeen?), 'de' relatie tussen econo
mie en arbeid (is die wei zo ondubbel
zinnig?), 'de' demografie van 'de' 
vroegmoderne stad of 'het' handelska
pitalistische systeem (was dat zo uni
form?). Het getuigt niet van kritische 
zorgvuldigheid aan dit soort vragen 
voorbij te gaan. Sommige uitspraken 
doen even onkritisch aan. Zo conclu
deert Van Zanden met het oog op het 
feit dat de VOC ongeveer een miljoen 
mensen naar Azii: transporteerde waar
van slechts een derde terugkeerde, zon
der meer tot een zeer krasse oversterfte. 
In de achttiende eeuw zou de VOC dus
doende jaarlijks 4000 levens 'verbruikt' 
hebben. Maar de vraag hoevelen zich 
zonder voortijdige sterfte permanent in 
Azii: vestigden komt niet in hem op; 
evenmin de vraag naar het verschil in 
natuurlijke sterfte met qua leeftijd en 
samenstelling vergelijkbare groepen in 
Europa. Zolang dit niet bekend is valt 
niet zonder meer tot een krasse over
sterfte te concluderen. Het zou boven-
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dien niet ondienstig zijn geweest een 
vergelijking te maken tussen het rende
ment van de arbeid in Azii: en dat in 
Europa. Droeg de werving van de VOC 
nu bij tot verlichting van een over volle 
Europese arbeidsmarkt (arbeidsvoorzie
ning) of vergrootte ze enkel de nadelige 
schaarste aan arbeidskrachten? 

Afgezien van onzorgvuldigheden 
maakt zijn boek de indruk toch te vroeg 
te zijn geschreven. Het al met al in dit 
verband cruciale raadsel van de aanhou
dende loonstarheid ongeacht het gege
yen van een toenemende relatieve ar
beidsschaarste sedert 1630 kom t wei 
heel oppervlakkig aan de orde en blijft 
goeddeels onopgelost. Er Jijkt al met al 
tot dusver toch te weinig en vooral te 
weinig samenhangend onderzoek over 
het probleem van de arbeidsvoorziening 
te zijn verricht om een systematische en 
consistente afronding daarvan mogeJijk 
te maken. Geen wonder dat de schrijver 
nog al eens is aangewezen op vermoe
dens en veronderstellingen om zijn be
toog te versterken. Dat levert soms one
venwichtigheden en tegenstrijdigheden 
op. 

Maar deze kritiek wast niet weg, dat 
Van Zanden een oorspronkelijk boek 
heeft geschreven, dat het verdient se
rieus te worden genom en als een boeien
de en prikkelende bijdrage tot de discus
sie over de economische ontwikkeling 
van vroegmodern Holland. Ontdaan 
van overspannen ambities en pretenties 
blijkt het in de kern een aanzet te bevat
ten tot een nieuwe interpretatie en ver
klaring daarvan door de veronderstel
ling dat de arbeid daarbij tot de facto
ren van cruciale betekenis gerekend 
moet worden. Bij nader inzien ligt het 
inderdaad zeer in de rede dat arbeid, ge
geven de toenmalige stand van de tech
nologie en relatief grote structurele ka
pitaalschaarste, mede de doors lag gaf 
bij het bepalen van de richting van de 
economische ontwikkeling. Het is de 
verdienste van Van Zanden dat hij dit 
heeft onderkend. Bovendien slaagde hij 
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er ook wei degelijk in deugdelijke argu
menten aan te voeren. Het is daarom 
jammer dat hij zoveel tegelijk - op een 
te vroeg moment - overhoop heeft wil
len halen. Zijn scherp inzicht, zijn grote 
kennis van zaken en ruime belezenheid 
staan buiten kijf. Ais hij zich meer tijd 
zou hebben gegund voor reflectie over 
het concreet functioneren van de factor 
arbeid zou zijn boek waardevoller zijn 
geweest. 

P.W. Klein 

D. Ebeling, Der Holliinderholzhandel 
in den Rheinlanden. Zu den Handelsbe
ziehungen zwischen den Niederlanden 
und dem westlichen Deutschland im 17. 
und 18. lahrhundert. Vierteljahrschrift 
fUr Sozial- und Wirtschaftsgeschichte; 
Beihefte 101 (Franz Steiner Verlag: 
Stuttgart, 1992) 241 pp. ISBN 
3-515-05972-5 

Momenteel staat de handel in hout, dat 
v66r de Industriele Revolutie een bui
tengewoon belangrijk en voor allerlei 
doeleinden moeilijk te vervangen 
grondstof was, bij historici meer in de 
belangstelling. Gewezen kan worden op 
de lijvige dissertatie van J. Buis over de 
Nederlandse bosbouw (1985) en op re
cente studies van L.A. van Prooije en 
C. Lesger in het Economisch- en 
sociaal-historisch jaarboek (1990 en 
1992) over de Rijnse houthandel en de 
houthandel in het algemeen ten tijde 
van de Republiek. Die aandacht is geen 
overbodige luxe, gezien de langdurige 
verwaarlozing van dat gebied. Weinig 
was bijvoorbeeld bekend over de hout
importen. Elke nieuwe bijdrage is der
halve waardevol. Zonder voorbehoud 
geldt dat voor het verdienstelijke 'Habi
litationsschrift' dat Ebeling onlangs aan 
de Universiteit van Trier verdedigd 
heeft. Het is een eerlijk, nauwgezet en 
met acribie geschreven werkstuk, dat 
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een breed spectrum van zaken over een 
lange peri ode en voor een reeks van lan
den en regio's biedt. Uiteraard is inte
ressant dat dit boek aan de commerciete 
verhoudingen tussen de Nederlandse 
Republiek en het Duitse Rijngebied 
ruimschoots aandacht besteed. De Ne
derlandse kant van de zaak komt 
minstens zo uitvoerig aan bod als de 
economische geschiedenis van westelijk 
Duitsland . Dit duidt niet aIleen op het 
belang van de Nederlandse handel, 
maar is voor een dee I ook het gevolg 
van de staatkundige kaders die de ge
schiedschrijving in Duitsland gehan
teerd heeft (Landergeschichte) : de ken
nis omtrent de regionale samenhangen 
zou er minder ver ontwikkeld zijn dan 
in Nederland. 

De overschrijding van grenzen in ver
schillende opzichten, waarbij behalve 
de Westduitse bossen de Nederlandse 
houtmarkt en derhalve de toeleverende 
gebieden in Noorwegen en het Balticum 
aandacht krijgen, is zeker niet de ge
ringste verdienste van de schrijver. Ster
ke kanten hebben meestal ook zwakke 
plekken. De breedte van het behandelde 
terrein verklaart tegelijkertijd enige on
volkomenheden en voorts opvattingen 
waarover men met de auteur van me
ning kan verschillen. Allereerst is er een 
zekere onevenwichtigheid in de opbouw 
van het relaas, die wordt erkend in de 
voorzichtige aanhef van de ondertitel 
'Zu den Handelsbeziehungen .. .' en die 
het gevolg is van de ontstaansgeschiede
nis van het boek. Na een schets van de 
economie van de Republiek en van de 
Nederlandse houthandel naar zijn be
hoeften en toeleveringsgebieden eist 
voornamelijk de achttiende eeuw de 
aandacht op, waarbij vooral de 'Hol
landerholzhandel', het Zwarte Woud 
als leverancier van hout en de Dordtse 
houthandel als intermediair aan de orde 
komen. Op de achtergrond speelt dan 
het verhaal van de relatieve economi
sche neergang van de Republiek en van 
een onmiskenbare expansie voor het 
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Duitse Rijnland. Die achttiende eeuw, 
en met name de tweede helft ervan, zou 
niet aileen voor de Westduitse economie 
en het houtbedrijf van het Zwarte 
Woud, maar ook Rijnse houthandel het 
hoogtepunt geweest zijn: 'Iiisst sich als 
Fazit iiber den Beginn des rheinischen 
Holliinderholzhandels sagen, dass die
ser in spiirbarer Weise erst in der zwei
ter Hiilfte des 17. lahrhunderts einsetz
te und wiihrend des 18. lahrhunderts 
Stetigkeit und wachsenden Umfang an
nahm' (76). De vraag is of deze opmer
king van de schrijver voor de achttiende 
eeuw geen nuancering behoeft. 

In dat verband is te wijzen op de vrees 
bij Ebeling om statistieken, waarin voor 
bepaalde jaren opgaven ontbreken, zo
nodig onder aanvulling van gegevens, 
expliciet te interpreteren. Mogelijk 
wreekt zich daarbij ook diens bijkans 
onvoorwaardelijke geloof in de uit 1959 
daterende, maar niet in aile opzichten 
helder verwoorde en correcte these van 
lohan de Vries over de economische 
neergang van de Republiek. 1. Israels' 
stelling dat deze haar vooraanstaande 
plaats in de Europese economie tot on
geveer 1740 heeft wet en te handhaven, 
maar daarna grotendeels buiten spel is 
komen te staan, wordt ten onrechte, ter
loops (in een voetnoot) afgedaan met de 
opmerking: 'kann allerdings wenig 
iiberzeugen, als sie sich auf bekannte 
Statistiken stiitzt, ohne ihrer Interpret
ation gross en Raum zu geben' van sta
tistiek is toch juist bedoeld om de preci
sie te vergroten en ongewenste vaagheid 
in uitspraken tegen te gaan? Overigens 
hebben anderen reeds eerder op een ce
suur in de economische ontwikkeling 
van de Republiek tegen 1740 gewezen. 
Wanneer met de eventuele juistheid van 
die afwijkende opvattingen rekening ge
houden was, zou de auteur ongetwijfeld 
meer waarde hebben gehecht aan de - in 
de tijd weliswaar lacuneuze - gegevens 
van Van Prooije, die hij wei correct ver
meldt, maar waaraan hij geen betekenis 
wenst toe te kennen met het excuus dat 
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de Rijntollen een onbetrouwbare basis 
voor conclusies zijn. Een 'afwijkende' 
uitspraak van Hovy wordt eveneens 
abrupt ter zijde geschoven. Op de reeIe 
mogelijkheid dat de Rijnse houthandel 
niet in de tweede, maar in de eerste helft 
van de achttiende eeuw zijn grootste 
omvang bereikt zou hebben, zou hij in 
ieder geval meer bedacht hebben moe
ten zijn. Van belang is dat zeer recent 
(na het verschijnen van de dissertatie) 
C. Lesger heeft betoogd dat de hout
aanvoeren in de Republiek zich op het 
in het derde kwart van de zeventiende 
eeuw bereikte niveau tot omstreeks 1730 
gehandhaafd hebben. Dit is geheel in de 
lijn met de conclusies die op eerder door 
Van Prooije verzamelde statistieken 
voor de Rijnse houthandel zijn te base
reno Tussen 1650 en 1670 beleefde deze 
branche in het Nederlandse gemenebest 
een 'boom'. Gezien de voorkeur die de 
vloteigenaren sindsdien aan de dag leg
den voor grote vlotten via de Waal, die 
beter bevaarbaar was dan de Nederrijn 
langs Arnhem, moet de houtvaart uit 
Duitsland tussen 1710 en 1740 een nog 
hogere vlucht hebben genomen. Op de 
Waal ging het toen om vlotten met een 
lengte tot 400 m. Tijdens de reis, die wei 
tot drie maanden kon duren, werden de 
vlotten, die veel weg hadden van drij
vende dorpen, door ongeveer 500 man 
bediend. Bij aile handelsactiviteiten in 
de tweede helft van de achttiende eeuw 
lijken, in tegenstelling tot hetgeen in het 
boek wordt aangenomen, de houtaan
voeren uit Duitsland de piek van de ja
ren 1730 nadien nooit meer te hebben 
geevenaard, laat staan overtroffen. 

Bij een overeenkomstige conclusie 
zou Ebeling zijn verhaal hier en daar 
ongetwijfeld anders hebben ingericht. 
Sommige zaken, zoals de dominantie 
van Duitse handelaren op de Dordtse 
houtmarkt na 1750, zouden daardoor 
ook meer relief hebben gekregen., De 
kritiek - het zij nadrukkelijk herhaald -
betreft vooral de interpretatie van be
paalde zaken en niet zozeer de in het 
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boek gepresenteerde gegevens. Deze ge
tuigen van een wetenschappelijke eer
lijkheid en van een streven naar nauw
gezetheid bij de auteur. 

Hubert P.H. Nusteling 

I.J .A. Nijenhuis, Een joodse 'Philoso
phe'. Isaac de Pinto (1717-1787) en de 
ontwikkeling van de politieke economie 
in de Europese Verlichting (NEHA: 
Amsterdam, 1992) 208 pp. ISBN 
90-7161758-0 

De auteur stelt zich ten doel een analyse 
te geven van Isaac de Pinto's invloed op 
de gedachtenwisseling en -vorming in 
Europa aangaande de politieke econo
mie in de tweede helft van de achttiende 
eeuw. Bovendien kondigt ze een cul
tuur-filosofische verhandeling aan over 
de actieve Nederlandse deelname aan de 
Verlichting. Ze wil daartoe de bijdrage 
van de hoofdpersoon aan deze interna
tionale intellectuele discussie na 1750 
onderzoeken. Hoe ze dit doet? Ant-
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woord: door diens politieke, sociaal
maatschappelijke, filosofische en eco
nomische visies en geschriften weer te 
geven en in hun context te plaatsen. Dit 
is aantrekkelijk voor een gevarieerd le
zerspubliek, vermeldt de flaptekst vol 
geestdrift. Ik kan daarmee van harte in
stemmen en er aan toevoegen dat dit 
Groningse proefschift zeer welkom is, 
een aanwinst voor de economische ge
schiedenis. De geetaleerde pretentie 
schept even wei grote verwachtingen. 

Of deze verwachtingen ook in hun to
taliteit zijn ingelost, laat ik hier buiten 
beschouwing. Ik beperk mij in hoofd
zaak tot een beoordeling van de toege
voegde waarde van het tweede en derde 
dee!. Beide delen behandelen de 
politiek-economische betekenis van De 
Pinto's Traite de la circulation et du 
credit (1771), diens meest gewichtige ge
schrift over koop- en ge!dhande! in 
praktijk en theorie in lOwel binnen- en 
buitenland. Tekstbeschouwing en sa
men vatting van de Traite vormen deel II 
van de biografie, herkomst en betekenis 
van De Pinto's ideeen en were!dbeelden 
staan in deel III centraa!. Aldus is het 
boek uit 1771 voor lOwel De Pinto als 
de biograaf het 'piece de resistance'. De 
laatste is hierdoor in opzet en uitvoering 
sterk gebonden aan het volgen van wat 
ze zelf noemt het 'hybridisch geestes
kind' van Isaac de Pinto en het 'kaleis
doscopische karakter' van diens oeuvre. 
En dat heeft lo zijn gevolgen. 

Dee! I van het boek ('Ingezetene van 
drie Republieken') is een biografische 
verhandeling over De Pinto's afkomst 
en levensloop. Nijenhuis formuleert dat 
als diens lidmaatschap van de republiek 
'( .. ) der Joden, die der Zeven Verenigde 
Nederlanden en die der Letteren.' Het 
levert een minutieus, informatief, door
gaans vlot geschreven en goed leesbaar, 
soms hinderlijk onder broken door de te 
lange citaten (19), beeld op van de 
hoofdpersoon en de tijdgeest rond het 
midden van de achttiende eeuw. 

De familie De Pinto (handels- en ban-

NEHA-BULLETIN 



kiershuis) behoorde tot de rijkste sefar
dim van Amsterdam aan het begin van 
de eeuw. Onfortuinlijke buiteniandse 
beleggingen dwongen Isaac in 1761 tot 
een vertrek naar Parijs, waar hij (nood
gedwongen) zijn carriere als 'philoso
phe' aanving. Omineuze Engelse hals
starrigheid en welbegrepen eigenbelang 
brachten zijn pen in beweging en vervoI
gens hemzelf naar Londen om bij de 
Engelse East India Company zijn vor
deringen te innen. Uiteindelijk keerde 
hij naar de Republiek (Den Haag) terug 
om met toewijding de uiteenlopende 
opinies van tijdgenoten (Hume, Mira
beau, De Boisguilbert) over geld, circu
latie, grond, staatsschuId, weelde enlO
voort te bestrijden. 

De nauwgezette weergave van De 
Pinto's ervaringen en carriere is een 
mooi voorbeeld van serendipiteit in de 
economische wetenschap. Zijn toevalli
ge ervaring en het eigen wonderlijke 
beeid daarvan, werd zijn parool dat hij 
soms even wonderlijk ijdel en geIijkheb
berig uitte. De beschrijving van diens 
rol als zelfingenomen schuinsmarcheer
der ('La passion pour les femmes a tou
jours ete Ie vice des Grands hommes', 
21) als diens status als verlicht denker en 
adviseur van Willem IV, spiegelt als het 
ware de ideeen en wereldbeelden van de 
hoofdpersoon. Het blijkt een goede 
opstap naar de volgende delen. 

Nijenhuis kiest in deel II en III voor 
de bestudering van De Pinto's complexe 
boek niet voor een van de twee gangba
re methodes in de geschiedenis van het 
economisch den ken (de methode leer
stoel- en discoursgeschiedenis en de me
thode economische-analyse-in-retrospec
tief) omdat anders de persoonlijke opi
nie buiten beschouwing lOU blijven 
(45), de chronologie en hoeveelheid aan 
ideeen verloren zou gaan (87) en dit bo
vendien weinig zinvols lOU opleveren 
(123) . Ik vind dit geen overtuigend ar
gument en bijna een drogreden. De ver
meende winst door een verfijnde re
constructie van de oorspronkelijke op-
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vattingen kan gemakkelijk lei den tot 
nabootsing. Een gevaar dat aItijd aan
wezig is bij gebrek aan distantie. Een 
strakke en retrospectieve analyse daar
entegen lOU zwakheden en verdi ens ten 
van De Pinto evenals de dogmenhistori
sche traditie, waarop hij voortbouwde 
en waarvan anderen later weer profi
teerden, duidelijker in beeld brengen. 
Dat zou de biograaf meer dan voidoen
de ruimte voor interpretatie bieden. 
Maar dat gebeurt niet. Integendeel, 
voor mij is niet altijd even duidelijk of 
Nijenhuis zich nu wei of niet distan
tieert en dus conformeert aan de opvat
tingen van De Pinto (behalve dan waar 
het zijn oniogische agitatie betreft tegen 
de Amerikaanse onafhankelijkheid). 
Op pagina 52 steIt ze dat De Pinto 
poogde 'denkfouten in de literatuur te 
corrigeren met behulp van zijn kennis 
van zaken'. Zodoende komen aileen 
auteurs aan bod die De Pinto zelf ten 
tonele voert. Ik vroeg me hierbij af: wat 
gebeurt er met de denkfouten en selec
tieve keuze van de hoofdpersoon zelf; 
klopt De Pinto's analyse wei, laat staan 
diens correcties? Heeft de inhoud van 
diens ideeen, lOals bijvoorbeeld de op
vatting dat luxe bestedingen de geldcir
culatie ontregelen (61) consequenties 
voor de duiding van Isaac de Pinto als 
wetenschappelijk prudent econoom 
(171)? Is dan in dit verb and de traditie 
waarin hij staat niet uitermate belang
rijk? Het antwoord is ja. Een korte toe
lichting moge dit duidelijk maken. In de 
loop van de achttiende eeuw ontwikkel
den zich grosso modo twee tegengestel
de visies op geld, financien en krediet. 

De eerste visie wordt vertegenwoor
digd door Richard Cantillon, David 
Hume, Adam Smith en David Ricardo. 
Zij zagen geld als een neutraal 'great 
wheel of circulation', waarbij goud en 
zilver meer solide waren dan papier en 
papiergeId. Monetaire expansie (basis 
van prijsstijgingen en verpaupering) en 
kredietexpansie (stijgende overheids
schuld) keurden ze af. Een Iaag rente-
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niveau juichten ze toe als onbetwiste in
dicator van voorspoed. Immers, reele 
winstvoet en natuurlijk interestvoet zijn 
in deze optiek identiek; ze bepalen kapi
taalvraag en - aanbod in de produktie
sfeer en daarmee ook op de financieie 
markten . Later, in de negentiende eeuw 
onwikkelt deze visie zich onder meer in 
de prijs- en waardeleer (Walras) . 

Daartegenover staat de visie van Wil
liam Potter, John Lawen James Steu
art. Zij verwierpen het idee van neutraal 
geld. Ze vonden papierkrediet een voor 
de overheid nuttig en essentieel instru
ment ter bevordering van de economi
sche ontwikkeling. De kwetsbaarheid 
van banken vereiste een 'lender of last 
resort': de overheid. Deze kon de parti
culiere kredietverlening en daarmee de 
geldmarkt reguleren via onder andere 
de overheidsschuld. Rente was een mo
netair fenomeen . Keynes kon in later 
tijd met deze gedachte instemmen. 

In welke groep past Isaac de Pinto? 
In geen van beiden blijkt uit Nijenhuis' 
boek. Ais rechtgeaard eclecticus bena
derde hij de economie zowel monetair 
als reeel . In het eerste geval neigde hij 
naar mercantilische opvattingen. In het 
tweede, als hij de 'agriculturomanie' 
van de fysiocraten bestreed, komt hij in 
de buurt van de neo-klassieken. Zijn 
opvatting over het wezen van het geld 
was ambivalent; enerzijds modern (geld 
is niets anders dan een conventie, 64), 
anderzijds metallistisch (papieren fictie 
functioneert niet zonder realia, 53). 
Zijn idee dat geldcirculatie rijkdom 
creeert ('Ie principe de la Richesse') en 
niet het geld zelf is in 1771 eveneens een 
achterhaalde gedachte (Vergelijk Ri
chard Cantillon, Essai sur la nature du 
commerce en general (1755), C. van der 
Oudermeulen's visie (118) en a-mone
tair M.W. Holtrop, De omloopssnel
heid van het geld (1928), 14). Eveneens 
verouderd was de gedachte over het 
inflatie-effect van monetaire expansie: 
elke toevoeging van geld zou de prijs 
van aIle goederen in dezelfde mate doen 
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toenemen, aldus De Pinto (124, verge
lijk Cantillon). Reden waarom toe
gestroomd Amerikaans goud en zilver 
de nationale rijkdom vergrootte en af
vloeiing van metaal voorkomen moest 
worden ten faveure van een positieve 
goud- en zilverbalans (T. Mun , Eng
land's treasure by jorraign trade, or the 
balance oj trade is the rule oj our trea
sure (1664) die deze onvervalst buIlio
nistische opvatting reeds een eeuw eer
der weerlegde) . 

In zijn ideeen over kredietexpansie en 
met name over de potentieel weldadige 
uitdijende overheidsschuld die de beste
dingen opkrikte, yond De Pinto ander
halve eeuw later Keynes aan zijn zijde. 
De laatste stond echter weer ver van De 
Pinto af in diens opvatting over de rela
tie tussen rente ('een bescheiden rente
voet als teken van een bloeiend kre
diet'), monetaire politiek en investerin
gen. 

Tot zover de kritiek die altijd zegt wat 
er niet in het boek staat. Wat er wei in 
staat heb ik gefascineerd gelezen. Het is 
een boeiende studie waardoor we veel 
aan de weet kunnen komen. En is het 
niet zo dat we vee I kunnen weten omdat 
we niet de kans krijgen alles te weten te 
komen? 

P .W.N.M. Dehing. 

A. Brewer, Richard Cantillon. Pioneer 
oj economic theory (Routledge: Londen 
& New York, 1992) x + 210 pp. ISBN 
0-41507577-7 

Dit boek bespreekt de economische 
theorie van Richard Cantillon (16??-
1734?) wiens fascinerende levensge
schiedenis enkele jaren geleden al 
prachtig werd beschreven door A. 
Murphy. Brewer verwerkte in deze pu
blikatie een aantal van zijn eerdere op
stell en over de achttiende-eeuwse 
'entrepreneur-economist' tot een cohe
rente studie van Cantillons Essai sur la 
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nature du commerce en general (voor 
het eerst gepubliceerd in 1755). 

Cantillon wordt ons voorgesteld -
overigens niet voor het eerst - als de pi
onier in de geschiedenis van de econo
mische analyse: op basis van een 
abstract model behandelt hij onderwer
pen die in een hedendaags economisch 
handboek niet zouden misstaan. In het 
eerste deel van zijn boek analyseert Bre
wer Cantillons tekst lOnder verwijzin
gen naar voorgangers of opvolgers ten
einde de interne samenhang van deze 
'eerste systematische economische theo
rie' tot haar recht te laten komen. In ze
yen hoofdstukken behandelt hij achter
eenvolgens de hoofdrol die grond en 
grondbezit in het Essai vervullen, de on
derlinge afhankelijkheid van grond en 
bevolking, de bepaling van lonen door 
maatschappelijke gewoonten, de tot
standkoming van marktprijzen, de geld
circulatie, het geld- en bankwezen en, 
tot slot, de internationale handel en de 
handelspolitiek. Het tweede, korte, deel 
van Brewers boek bestaat uit twee 
hoofdstukken waarin de intellectuele re
latie met respectievelijk voorgangers als 
Petty, Locke en Lawen opvolgers als 
Quesnay, Steuart, Turgot en Smith 
wordt besproken. In afwijking van bij
voorbeeld Murphy toont Brewer aan 
dat Cantillon weinig aan Petty en veel 
meer aan Locke heeft ontleend. 

Brewers weergave van Cantillons eco
nomische theorie is uitvoerig maar het is 
de vraag of hij de kenner van de ge
schiedenis van de economische analyse 
veel nieuws vertelt. Een fundamenteel 
bezwaar geldt even wei zijn benadering 
van Cantillon als een modern theoreti
cus. Brewer behoort tot een school van 
schrijvers die de historische context van 
het ontstaan van economische inzichten 
niet slechts verwaarloost maar zelfs ont
kent. De volgende zinsnede uit het voor
woord is in dit opzicht veelzeggend: 
'What I will not do is to patronize Can
tillon by judging him by some imagin
ary (cursivering I.N.) eighteenth centu-
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ry standards. He deserves to be judged 
by the same standards of rigour and 
coherence as any modern writer'. Bre
wer veronderstelt geheel ten onrechte 
dat twintigste-eeuwse norm en minder 
(of wellicht in het geheel niet) denkbeel
dig zijn en profileert zich als de aanhan
ger van het nai'eve geloof in de econo
mie als een moderne, 'harde' weten
schap. Natuurlijk staat de oorspronke
lijkheid en het genie van de auteur van 
het Essai niet ter discussie. Maar door 
Brewers wei gering te zoe ken naar de in
tellectuele context waarin Cantillons 
ideeen ontstonden worden bepaalde 
aspecten van diens theorie onverklaar
baar. Dat geldt in de eerste plaats voor 
de wezenlijke functie die grond en 
grondbezit in het Essai vervullen. Bre
wer noemt Cantillon uniek vanwege zijn 
op grondschaarste gebaseerde model 
aangezien aile economische geschriften 
tot dan toe (met uitzondering van het 
werk van Petty) zich op koophandel en 
geldzaken concentreerden. Indien hij 
zich enigszins had verdiept in het werk 
van J.G.A. Pocock en I. Hont over 
'neo-Machiavellian political economy', 
dan was hem duidelijk geworden waar
om Cantillon het essentiele hoofdstuk 
over grond(bezit) het opschrift 'Of Hu
man Societies' meegaf. Nu komt Bre
wer niet verder dan de nietszeggende 
opmerking dat 'few modern readers 
would expect to find a chapter with 
such a title devoted almost entirely to 
the issue of land ownership, but for 
Cant ilion landownership was the basis 
of society' (20). 

Ida J.A. Nijenhuis 

B. Vogler, L 'Histoire des Caisses 
d'epargne europeennes. I. Les origines 
des caisses d'epargne 1815-1848 (Parijs, 
1991) 253 pp. ISBN 2-85015244-7 

Deze bundel geeft een weergave van het 
eerste congres over Europese spaar-
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bankgeschiedenis, in 1989 in Straats
burg georganiseerd door de spaarban
ken in de Elzas en de Universiteit van 
Straatsburg. In deze bundel met bijdra
gen van twaalf auteurs wordt voor het 
eerst een poging gedaan de geschiedenis 
van de spaarbanken in Europa in een 
breder perspectief te schetsen. Tot voor 
kort beperkte de literatuur op dit gebied 
zich tot gedenkboeken en slechts spora
disch verschijnende andersoortige pu
blikaties. 

Waarom de spaarbankgeschiedenis 
zo weinig in de belangstelling staat is 
een vraag die in de bundel maar indirect 
beantwoord wordt. Veelal leidde de 
slechts geringe omvang van het spaar
bankwezen in de meeste Europese lan
den ertoe, dat de economisch historicus 
de spaarbank links heeft laten liggen. 
De bijdragen in de bundel tonen echter 
overtuigend aan dat kennis van het fe
nomeen van de spaarbank een waarde
volle bijdrage kan leveren aan ons in
zicht in sociale en culturele ontwikkelin
gen. Hier ligt de kracht en het wezen 
van de spaarbank. De oorsprong ervan 
was veelal idealistisch; de rol van Ver
lichtingsideeen die de mens voorstellen 
als een voor het eigen weI en wee verant
woordelijk wezen, wordt in dit kader 
het meest genoemd. Steunend op deze 
betrekkelijk elitaire en moralistische 
overtuigingen, richtten met name 
priesters en nota belen spaarbanken op 
ten behoeve van spaarders uit de lagere 
volksklassen. Dit heeft tot gevolg gehad 
dat de meeste spaarbanken betrekkelijk 
klein bleven. Tevens had den de banken 
in vrijwel heel Europa (ook in Neder
land) zwaar te lijden onder de crises van 
1830 en 1848 waardoor de ontwikkeling 
van de spaarbanken v66r 1850 zeer wis
selvallig was. 

Een opvallend aspect dat zich goed 
leent voor verdergaand onderzoek is de 
rol van de (centrale) overheid en het 
reeds bestaande bankwezen. In Belgie 
was de overheid via de Soch!te Generale 
en later de Banque de Belgique, die de 
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spaarbanken onder hun beheer namen, 
rechtstreeks betrokken bij het reilen en 
zeilen van spaarbanken. In Duitsland 
daarentegen waren de spaarbanken 
vaak gemeentelijke instellingen. Het 
particuliere initiatief, al dan niet 
gesteund door de overheid, lijkt in 
Europa bij de oprichting van spaarban
ken overheerst te hebben. Toch is het 
opvallend dat in veel landen de staat 
zich rechtstreeks tot gemeentebesturen 
en instellingen gericht heeft om de 
spaarbanken te bevorderen: blijkbaar 
werd de spaarbank als een middel ge
zien om de lagere klassen binnen de so
ciale orde te houden. Met name in Bel
gie en Frankrijk lijkt dit het geval te zijn 
geweest. Of deze banken nu ook daad
werkelijk hun doel bereikt hebben, na
melijk het aankweken van spaarzin bij 
de lag ere volksklasse, blijft in de meeste 
bijdragen in het midden, mede door ge
brek aan geschikt bronnenmateriaal. 

Het is minder eenvoudig hier een 
grondig oordeel te vellen over elk van de 
twaalf bijdragen. Sommige bijdragen, 
met name die van Bernard Vogler en 
lean-Marie Thivaud, geven een helder 
inzicht in wat de ideologische achter
grond was van de spaarbanken. De bij
drage van Manfred Pix gaat met name 
in op de rol van de centrale overheid bij 
de oprichting en de ontwikkeling van de 
spaarbanken in Beieren. Els Witte legt 
de nadruk op de in Europa unieke nau
we band tussen de spaarbanken en het 
bankwezen en de overheid. Als laatste 
wordt hier genoemd de bijdrage van 
Marin Korner die een overzicht geeft 
van de wijze waarop de spaarbanken in 
eerste instantie tot stand kwamen in de 
(protestantse) steden en zich daarna ver
spreiden over het platteland waar een 
relatie lijkt te bestaan met de opkomst 
van industrie daar. 

Kortom, deze bun de I biedt in aile op
zichten een breed scala van ideeen en 
veronderstellingen die uitnodigen tot 
verdere toetsing voor zover geen af
doende antwoorden en internationale 
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vergelijkingen worden gegeven. Hoewel 
bijvoorbeeld Groot-Brittannie, een land 
met een zeer groot aantal spaarbanken, 
en ons eigen land in de bundel ontbre
ken, kan het boek zonder meer worden 
gezien als een zeer goede inleiding op de 
geschiedenis van de spaarbank in 
Europa. 

R.H. van der Voort 

P. Alexander, P. Boomgaard en B. 
White (red.) In the shadow of agricultu
re. Non-farm activities in the Javanese 
economy, past and present (Amster
dam: Royal Tropical Institute, 1991) 
154 pp. ISBN 90-6832044-0 

Koloniaal Java is algemeen geken
schetst als een op ze1fvoorziening ge
richte economie die voornamelijk rijst 
voortbracht voor 10kale consumptie. De 
toename van de werkgelegenheid buiten 
het boerenbedrijf in koloniaal Indone
sie is voornamelijk geinterpreteerd als 
een passieve reactie op de uitbreiding 
van de produktie van landbouwproduk
ten voor de internationale markt op 
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plantages. Na 1970 is de toename van de 
mogelijkheden om buiten het boerenbe
drijf een inkomen te verwerven vooral 
beschouwd als een neveneffect van de 
'groene revolutie'. In beide gevallen is 
de werkgelegenheid buiten de voedsel
producerende landbouw nauwelijks be
schouwd als een element in een veel bre
der proces van economische ontwikke
ling, waar de Indonesische bevolking 
actief dee I aan nam. Pas een tiental ja
ren geleden beg onnen sommige historici 
en antropologen het dynamische ver
band tussen de ontwikkeling van de 
landbouw en de rest van de economie te 
onderkennen. In dit boek vergelijken 
onderzoekers van beiderlei snit hun 
waarnemingen. 

De zes bijdragen worden voorafge
gaan door een uitgebreide introductie 
van de redacteuren. In de eerste twee 
hoofdstukken geven Boomgaard en 
White een algemene beschouwing van 
de economische diversificatie in Java 
tussen 1500 en 1990. De bijdrage van 
het echtpaar Alexander is een moment
opname van de inheemse economie in 
Kebumen (Centraal Java) rond 1900. 
Maurer bediscussieert de resultaten van 
zijn veldwerk in dorpen in Bantul (Yo
gyakarta) in 1972 en 1987. Tenslotte be
schrijven Antlov en Svensson de effec
ten die de creatie van arbeidsplaatsen in 
de textielindustrie in Majalaya (West 
Java) teweeg bracht, en doet Saptari 
hetzelfde voor de kretek sigarettenin
dustrie in Oost Java. 

In het algemeen benadrukt het boek 
het be1ang van prod uk tie en werkgele
genheid buiten het boerenbedrijf in de 
economische ontwikkeling van Java. 
Het weerlegt de vooral door het werk 
van Geertz wijdverspreide mythe dat de 
bevolkingstoename in Java in de voed
selproducerende landbouw zou zijn 
geabsorbeerd, door te benadrukken dat 
er altijd een reeks van economische ni
ches waren voor het landloze deel van 
de bevolking. Het boek laat zien dat de 
differentiatie van prod uk tie en arbeid in 
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Java niet pas recentelijk op gang is ge
komen, maar dat economische diversifi
catie en specialisatie een onlosmakelijk 
onderdeel vormen van het proces van 
economische ontwikkeling op de lange 
termijn. 

Door het hele boek heen zijn er ver
wijzingen naar literatuur waarin de 
historische rol van de werkgelegenheid 
buiten het boerenbedrijf in de economi
sche ontwikkeling van Europa en Oost
Azie wordt bediscussieerd. Helaas bevat 
het boek geen discussie van de rol van 
niet-agrarische werkgelegenheid in eco
nomische ontwikkeling in het algemeen. 
Een korte vergelijking met andere lan
den op basis van de literatuur zou zeer 
verhelderend zijn geweest. In de intro
ductie vragen de redacteuren zich bij
voorbeeld af waarom de rol van de in
dustrie zo gering is geweest in Java, in 
vergelijking met Oost-Azie. Een verge
lijking van enkele 'stylized facts' a la 
Kuznets zou hen in kort bestek de in
druk hebben kunnen verschaffen dat 
Indonesie eenzelfde proces als bijvoor
beeld Japan en Taiwan aan het doorlo
pen was, zij het met een behoorlijke 
achterstand. 

Een vergelijking met de goed gedocu
menteerde ontwikkeling in Japan zou 
hebben kunnen verduidelijken dat de 
toenemende specialisatie van arbeid en 
produktie niet specifiek was voor kolo
niaal Java en, na een peri ode van eco
nomische stagnatie in 1942-67, voor Or
de Baru Indonesie. Na 1884 nam de 
werkge1egenheid in de textiel- en le
vensmiddelenindustrie in de rurale cen
tra van Japan toe, omdat het arbeidspo
tentieel op het platteland te vinden was 
en niet in de grote steden. Arbeiders 
pendelden tussen de rurale gebieden en 
deze centra. De overeenkomst met de 
snelle ontwikkeling van de textie1- en si
garettenindustrie in Majalaya en Oost
Java na 1930 is frappant. 

Door het ontbreken van een interna
tionaal perspectief voelen sommige 
schrijvers zich genoodzaakt om naar 
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oorzaken te zoeken die Java 'bijzonder' 
maken. Boomgaards verwijzing naar de 
'koloniale uitbuiting' en het ontbreken 
van kapitaalinvesteringen (35) is provo
cerend, maar lOnder enig bewijs. White 
stelt de fundamente1e vraag in welke 
mate de toe name van werkgelegenheid 
buiten het boerenbedrijf een 'push' of 
een 'pull' fenomeen is geweest (61). Hij 
presenteert enkele gegevens die aanto
nen dat de lonen in de rijstproduktie in 
West Java in 1981 hoger waren dan 10-
nen voor ander werk (62). White be
weert dat de toename van niet-agra
rische werkgelegenheid in essen tie een 
overlevingsstrategie van een groeiende 
groep kleine landbouwers en arme fami
lies zonder land. Zij worden uit de land
bouw sector gedrongen, en zijn genood
zaakt slecht betalende baantjes buiten 
de landbouw te accepteren . 

White gaat voorbij aan het feit dat, 
over een langere peri ode beschouwd, de 
snelle economische groei lOwel op het 
platteland als in de steden de onderhan
delingspositie van ongeschoolde arbeid 
heeft verbeterd . Dit heeft ertoe bijge
dragen dat het toe genom en inkomen nu 
meer gelijkmatig is verdeeld dan 25 jaar 
ge1eden. Het percentage mensen dat als 
'arm' kan worden gekenschetst is afge
nomen. White suggereert dat agrarische 
hervormingen in Java tot een oplossing 
van het armoedeprobleem in het platte
land zouden kunnen bijdragen (60-61). 
Die suggestie gaat totaal voorbij aan het 
feit dat het overgrote deel van de boeren 
nu slechts een minuscuul stukje land be
zit, en dat, in verge1ijking met andere 
landen, het landbezit in Java zeer gelijk
matig is verdeeld. Er is geen onontgon
nen land meer beschikbaar op Java, en 
er is onvoldoende land in de handen van 
grootgrondbezitters om aile landlozen 
een stukje te geven. Het is bovendien 
onwaarschijnlijk dat een verdere frag
mentering van landbezit de arbeidspro
duktiviteit in de landbouw, en de econo
mische ontwikkeling in het algemeen, 
ten goede zal komen. 
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Kennelijk is er nog veel ruimte voor 
discussie over economische ontwikke
ling en over de rol van de werkgelegen
heid buiten het boerenbedrijf in Java. 
Ondanks de verschillen in onderwerp en 
benadering in de bijdragen, presenteert 
dit boek een zeer welkome visie op de 
dynamiek van de economische verande
ring in Java. 

Pierre van der Eng 

Y. Cassis (red.), Finance and financiers 
in European history, 1880-1960 (Cam
bridge University Press: Cambridge, 
1992) xv + 445 pp. ISBN 0-52140024-4 

R.E. Cameron, V.l. Bovykin (red.), In
ternational banking 1870-1914 (Oxford 
University Press: Oxford, 1992) xiv + 
655 pp. ISBN 0-19506271-X 

De bankgeschiedenis doorliep in de 
laatste jaren de klassieke weg tot 
zelfstandig specialisme: van informele 
studiec1ubs via werkgroepen met regel
matige bijeenkomsten tot internationale 
verenigingen, begeleid door een aan
zwellende publikatiestroom en nu be
vestigd in twee congresbundels afkom
stig van prestigieuze universitaire uitge
verso Oordelend naar het gehalte van 
deze boeken zal de vaak erop volgende 
fase van versplintering en een zekere 
vermoeidheid nog even op zich laten 
wachten. In beide worden nieuwe terrei
nen in verschillende landen tegelijk ver
kend op een manier die houvast geeft 
voor verder onderzoek, ook al blijft de 
theoretische uitwerking van de resulta
ten in aanzetten steken. 

Het boek samengesteld onder lei ding 
van Cameron wekte nogal wat verwach
ting, niet zozeer omdat het steeds maar 
weer werd aangekondigd zonder te ver
schijnen. Omstreeks 1970 immers zette 
Cameron met twee andere bundels lij
nen uit waardoor het bankhistorisch on
derzoek zich nog steeds kan laten ins pi-
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reren. Die boeken onderzochten Ger
schenkrons these over de rol van het 
bankwezen in het op gang komen van 
de industrialisatie in verschillende lan
den, en concentreerden zich dus op na
tionale aspect en van deze samenhang. 
Zoals de titel aangeeft is de blik nu ver
schoven, maar met behoud van het uit
gangspunt: Cameron en Bovykin be
gonnen het project in de verwachting 
een samenhang te vinden tussen de ont
wikkeling van nationale banksystemen, 
de groei van een internationaal bank we
zen, toenemende internationale kapi
taalstromen, uitmondend in de op
komst van multinationale ondernemin
gen. 

De bundel telt drie delen: intern a
tionale factoren in de opbouw van het 
bankwezen in verschillende landen, met 
tien bijdragen; buitenlandse banken en 
buitenlandse investeringen, met acht 
artikelen; en tens lotte internationaal 
bankwezen en multinationals, dat drie 
stukken telt. De nadruk ligt op Europa, 
maar er zijn tevens belangrijke bijdra
gen over China, Brazilie, Japan en het 
Midden Oosten. Het aanbrengen van 
coherentie in zo'n massa resultaten is 
natuurlijk verre van eenvoudig; de re
dacteuren slaagden er toch nog vrij 
goed in, ook al vergde het een inleiding 
en twee aparte en hier en daar verschil
lende conc1usies. 

Het resultaat van al deze inspannin
gen brengt opnieuw Camerons vorige 
bundels in herinnering. Evenals toen in
spireerde het uitgangspunt tot belang
wekkend onderzoek, maar is de voor
naamste conc1usie negatief: een vaste 
samenhang tussen schaalvergroting van 
financiele dienstveriening en de op
komst van internationale concerns werd 
nergens gevonden. Het bankwezen ope
reerde op internationaal niveau hoofd
zakelijk facilitair, met uitschieters naar 
positieve en negatieve beinvloeding van 
de ontwikkelingsmogelijkheden voor 
het bedrijfsleven, in het verlengde van 
wat men thuis gewend was en begrensd 
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door de voorwaarden die men elders 
aantrof. Handelsfinanciering kwam 
eerst en vormde het leeuwedeel van de 
activiteiten. Daarna volgde de bemoeie
nis met leningen aan overheid en de 
spoorwegen. Ondersteuning van de in
dustrie kwam wei voor, maar meestal in 
de vorm van opgerekte handelsfinancie
ring. Die hulp plus eigen besparingen 
waren voor multinationale ondernemin
gen voldoende om zich op te werken tot 
een niveau, waarop zij de voorwaarden 
konden gaan stellen. 

Maar ook met negatieve conclusies 
komt de wetenschap vooruit, en zeker 
als ze steunen op zo'n indrukwekkende 
inventarisatie van de aangesneden pro
blematiek. Niet ieder stuk is natuurlijk 
even sterk; over het algemeen laten de 
verzamelde prominent en zich echter van 
hun sterkste kant zien. Jammer dus dat 
de uitgever gemeend heeft het boek 
door de idiote prijs van £ 80 buiten het 
bereik van de meeste belangstellenden te 
moeten plaatsen. 

Cassis stelde zich een breder doel, na
melijk het inventariseren van de interac
tie tussen bancaire ontwikkeling en eco
nomische, sociale en politieke ontwik
keling in Europa sinds het midden van 
de vorige eeuw. De schaduw van Came
ron is nadrukkelijk aanwezig. Een bij
drage is aan zijn werk en de weerklank 
ervan gewijd; de eerste sectie over sa
menhang tussen financieIe en economi
sche ontwikkeling in Engeland, Frank
rijk en Duitsland bouwt er duidelijk op 
voort. Deze laatste biedt dan ook wei 
interessant materiaal maar weinig op
zienbarend nieuws, behalve miss chien 
de steeds duidelijker verwerping van de 
Hilferding-these over toenemende be
heersing van de Duitse industrie door 
het bankwezen. 

De daarop volgende stukken over 
bancaire elites in de maatschappij en de 
politieke invloed van financiele belan
gen in genoemde landen geven meer stof 
tot nadenken, want een inventarisatie 
en vergelijking op deze terreinen werd 
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nog niet eerder vertoond. De verschil
len de sociale patronen zijn bepaald in
trigerend. Zo bestond er in Frankrijk 
voor de Tweede Wereldoorlog geen bar
riere die het opklimmen van lager perso
neel tot directeursniveau verhinderde. 
Bankdirecteuren speelden een rol in het 
culturele leven en gingen zo nauw om 
met hoge politieke ambtenaren, dat bij
voorbeeld een overstap van de ene naar 
de andere categorie geen opzien baarde. 
Toch bleef er tot in de jaren dertig een 
duidelijk vooroordeel tegen hen be
staan. Dat was niet het geval in Enge
land, waar het opklimmen van lager 
personeel niet voorkwam, bankdirec
teuren zich van cultuur verre hielden en 
nauwelijks omgang met ambtenaren 
hadden. Wat hun politieke invloed be
treft: deze was in Duitsland en Frank
rijk duidelijk beperkt, terwijl in Enge
land de over het algemeen brede steun 
voor bepaalde financiele maatregelen 
meer wijst op het bestaan van parallelle 
belangen dan op rechtstreekse beinvloe
ding. 

In het vierde dee I worden genoemde 
aspecten behandeld voor Zwitserland, 
Belgie en Zweden . Het vijfde deel bevat 
tenslotte drie stukken over de opkomst 
van financieIe centra buiten Europa, 
waarvan vooral de bijdrage van Geof
frey Jones het noemen waard is vanwe
ge zijn uitwerking van de factoren die 
zo'n ontwikkeling bepalen. 

Joost Jonker 

D.E. Moggridge, Maynard Keynes, an 
economist's biography (Routledge: 
London, 1992) xxxi + 941 pp. ISBN 
0-41505141-X 

Over de meest invloedrijke econoom 
van deze eeuw, John Maynard Keynes 
(1883-1946), zijn niet aileen talloze pu
blikaties verschenen maar ook een aan
tal biografieen. Het academische deb at 
over het belang van Keynes' economi-
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sche theorieen voor de economische we
tens chap is meer dan vijftig jaar na het 
verschijnen van The general theory nog 
levendig. De vraag is derhalve gerecht
vaardigd wat de biografie van Mogg
ridge (eindredacteur van de Collected 
writings van Keynes) aan de stroom van 
publikaties over Keynes heeft toe te voe
gen. Na lezing van het boek kan de lezer 
niet anders concluderen dan dat Mogg
ridge erin is geslaagd een biografie te 
schrijven, die niet aileen in positieve zin 
verschilt van aile andere boeken die tot 
op heden over Keynes zijn verschenen, 
maar die ook tot een beter begrip van 
het werk van Keynes leidt. Veel van wat 
over Keynes is geschreven, heeft betrek
king op deelaspecten van zijn werk en 
leven. De grootste verdienste van Mogg
ridge is dat hij laat zien hoe deze deel
aspecten een onlosmake!ijk geheel vor
men. In die zin is het boek niet aileen als 
biografie geslaagd maar relativeert het 
ook het debat over wat Keynes nu pre
cies bedoelde met zijn be!angrijkste eco
nomische geschriften. 

In al zijn activiteiten ging Keynes in 
de eerste plaats intultief te werk. Zijn 
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analytische vermogen maakte het moge
lijk dat zowel op economisch gebied als 
op geheel andere terreinen vrijwel elke 
ingeving met verbazingwekkende snel
heid werd toevertrouwd aan het papier. 
Door welbewust veel mens en bij zijn 
ideeen te betrekken, ontstond er vervol
gens een 'gesprek' (in de zin van Klamer 
en McCloskey) waarbij Keynes aile re
torische middelen gebruikte om zijn 
doe! te bereiken. Hierbij legde hij een 
groot aanpassingsvermogen aan de dag 
zodat de uiteinde!ijke versie van een ar
tike! of boek meer dan bij andere eco
nomen een momentopname is. Deze 
werkwijze kenmerkt niet aileen zijn 
ambtelijke of journalistieke werkzaam
heden maar ligt zeker ook ten grondslag 
aan Treatise on money en The general 
theory (denk aan de rol van de econo
men als Kahn en Robinson die deel uit
maakte van het zogenaamde Cambridge 
Circus). 

Deze methode hanteerde Keynes 
reeds in zijn studietijd in Cambridge en 
is ook karakteristiek voor zijn activitei
ten in de Tweede Wereldoorlog (How to 
pay jor the war (1940), totstandkoming 
van Bretton Woods) op het einde van 
zijn leven. Keynes was naast zijn werk 
als wetenschappelijk econoom onder 
meer actief als beleidsambtenaar in zo
wei de Eerste als de Tweede Wereldoor
log, vooraanstaand beleidsadviseur in 
het Interbellum, journalist (oprichter 
van het liberale The Nation), prominent 
lid van de liberale partij, professionele 
belegger (op eigen rekening en voor 
King's College), editor van The econo
mic journal en was actief betrokken bij 
de kunst en literatuur (lid van de 
Bloomsbury groep en op latere leeftijd 
eigenaar van een theater in Cambridge). 
Uit het boek komt duidelijk naar voren 
hoe de diverse activiteiten elkaar bein
vloedden en elkaars reikwijdte versterk
ten. Keynes wist (waarschijnlijk als eer
ste econoom) de media te gebruiken om 
anderen van zijn denkbeelden te over
tuigen. De ruime aandacht die bijvoor-
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beeld een bij uitstek academisch werk 
als The general theory direct na publi
katie in 1936 in de niet-wetenschappe
lijk fora kreeg, is gedeeltelijk een gevolg 
van het feit dat Keynes reeds sinds The 
economic consequences oj the peace 
(1919) een publiek figuur was. In het 
publieke debat over het te voeren eco
nomische beleid in de depressie van de 
jaren dertig kon The general theory der
halve door het publiek worden gezien 
als een nieuwe verklaring over de beno
digde koerswijziging in het economische 
beleid van de man die eerder Can Lloyd 
George do it? (1929) schreef. 

De veelzijdigheid van Keynes noopte 
Moggridge tot een opzet van de biogra
fie die niet strikt chronologisch is maar 
bestaat uit min of meer thematische 
hoofdstukken die elkaar in de tijd over
lappen. Ongeveer eenvijfde dee I van het 
boek gaat over de 'jonge' Keynes. Het 
betreft onder andere de hoofdstukken 
over zijn studietijd in Cambridge, The 
treatise on probability (1921). Een ver
gelijking van de biografie van Moggrid
ge met Skidelsky (1985), een andere uit
stekende Keynes biografie, is (nog) niet 
goed moge1ijk omdat het tot dusver ver
schenen gedeelte van Skidelskys biogra
fie uitsluitend over de 'jonge' Keynes 
(tot 1920) gaat terwijl het grootste en in
teressantste gedeelte van Moggridge's 
boek over de periode na 1920 gaat. Wei 
is het zo dat Skidelskys boek bovenal, 
zoals een recensent treffend opmerkte, 
een 'portrait of a genius as a young 
man' is terwijl bij Moggridge min of 
meer in de lucht blijft hangen hoe bij
zonder Keynes nu in zijn tijd was. 

In aile hoofdstukken blijkt wei hoe
zeer de persoonlijke levenssfeer en Key
nes' publieke activiteiten waren ver
strengeld. Inzicht in zijn persoonlijke 
handel en wandel door middel van de 
grotendeels bewaard gebleven zeer om
vangrijke correspondentie die Keynes 
met veel tijdgenoten voerde, creeert de 
nodige samenhang tussen al deze activi
teiten. Oit is een belangrijk verschil met 
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de biografie van Harrod (1951) over 
Keynes. Daar waar Harrod welbewust 
wezenlijke aspect en van het doen en la
ten van Keynes wegliet uit zijn boek, be
tracht Moggridge op deze punten te
recht geen terughoudendheid. Het feit 
dat Keynes bijvoorbeeld zowe1 belang
rijk ambtenaar op de Treasury in de 
Eerste Wereldooriog was alsmede lid 
bleef van de sterk anti-militaristische 
Bloomsbury groep kan aileen worden 
begrepen indien duidelijk wordt ge
maakt (hoofdstuk 10 in Moggridge) dat 
Keyens zelf ook gekant was tegen de 
ooriog en de dienstplicht. Een tweede 
voorbeeld betreft Keynes' homosexuali
teit. Dit blijft bij Harrod onvermeld ter
wijl bij Moggridge duidelijk wordt dat 
voor een biografie over Keynes het on
besproken laten van zijn sexuele geaard
heid en het klimaat dienaangaande in 
Cambridge tot merkwaardige hiaten in 
de levensbeschrijving van Keynes leidt. 

Keynes' gedrevenheid resulteerde in 
een (voor een wetenschapper) omvang
rijke 'output' wetenschappelijke pro
dukten en een breed scala aan activitei
ten. Moggridge toont aan dat deze ge
drevenheid ook zijn schaduwkanten 
had. Keynes voelde zich dikwijls on be
grepen, had hoogoplopende controver
ses met andere economen, verloor meer 
dan eens zijn geduld als hij met politici 
werd geconfronteerd (zie hoofdstuk 28 
en 29 over Bretton Woods) en oordeelde 
soms ongenadig hard over hen die zijn 
ideeen maar niet wilden of konden be
grijpen. Zijn gedrevenheid werd hem in 
zekere zin noodlottig. Ondanks zijn 
zwakke gezondheid ging Keynes het niet 
rustiger aan doen, maar overwerkte zich 
systematisch gedurende de Tweede We
reldooriog als vooraanstaand Brits on
derhandelaar op onder andere op de 
Bretton Woods conferentie. Moggridge 
laat ook in de laatste hoofdstukken zien 
hoezeer de analyse van Keynes' per soon
lijke correspondentie een noodzakelijke 
aanvulling is op zijn open bare optreden 
in de laatste jaren van zijn leven. 
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Het boek van Moggridge is in grote 
lijnen toegankelijk voor niet-economen 
hoewel de titel van het boek terecht aan
geeft dat de biografie vanuit de invals
hoek van een econoom is geschreven. 
Moggridge laat het oordeel over Keynes 
vrijwel geheel aan de lezer over, maar 
reikt zo'n overweldigende hoeveelheid 
informatie aan dat elk oordeel na het le
zen van dit boek op zijn minst een ge
fundeerd oordeel mag worden ge
noemd. Dit boek is verplichte kost voor 
iedereen die in de geschiedenis van het 
economisch denken is geinteresseerd. 
Eigenlijk zou het door aIle economen 
moeten worden gelezen, ware het aIleen 
maar om te zien dat economen niet de 
neutrale onderzoekers van het econo
misch leven zijn als zo vaak door hen
zelf wordt verondersteld. Moggridges 
boek bewijst dat het bestuderen van het 
leven van de econoom Keynes ons soms 
meer kan leren over het menselijk ge
drag en de economie dan de meeste mo
derne economische leerboeken dat kun
nen. 

Harry Garretsen 
(met dank aan Jan Pen) 

E.S.A. Bloemen (red.), Het Benelux
effect. Belgie, Nederland en Luxemburg 
en de Europese integra tie, 1945-1957 
(NEHA: Amsterdam, 1992) 196 pp. 
ISBN 90-7161751-3 

Nu de Europese integratie stagneert a1s 
gevolg van perikelen rond het EMS en 
het verdrag van Maastricht, lijkt het 
zinvol om de problemen rond de vor
ming van de Benelux nog eens te bezien. 
De Benelux vormde immers het eerste 
regiona1e blok in Europa na de Tweede 
Weereldoorlog en functioneerde een 
tijdlang als voorloper voor de Europese 
integratie. Die ervaringen zouden wel
licht goede diensten kunnen bewijzen. 
In een recent verschenen bun de I (naar 
aanleiding van een congres uit alweer 
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1989!) wordt een poging gewaagd om 
het 'Benelux-effect' te onderzoeken. In 
een uiterst mager voorwoord wordt de 
vraag gesteld in hoeverre de Benelux in
vloed had op de groei van de Neder
landse economie en op de onderhande
lingspositie van de verdragpartners in 
de internationale gremia. Het antwoord 
op deze op zich zelf al beperkte 
vraagstelling wordt niet altijd in de af
zonderlijke hoofdstukken gegeven. De 
lezer komt op dat punt dan ook bedro
gen uit. Mij bekroop het gevoel dat de 
bijdragen meer aansluiten bij de onder
titel 'Belgie, Nederland en Luxemburg 
en de Europese integratie 1945-1957'. 
Wat resteert is een veelkleurig aantal ar
tikelen, die op zich best aardig en lees
baar zijn, maar waarbij de lezer zelf 
maar een mogelijk 'Benelux-effect' uit 
de tekst moet destilleren. 

In een inleidend hoofdstuk geeft 
Kersten een overzicht van de Neder
landse Europese integratiepolitiek, dat 
uitmondt in de voor de hand liggende 
conclusie dat dit beleid zich na de Twee
de Wereldoorlog primair richtte op eco-
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nomische en militaire samenwerking. 
Voor wat betreft Nederland bleven de 
discussies beperkt tot de vraag of de sa
menwerking regionaal of mondiaal 
moest zijn. 

De beschrijving lOwel van de onder
linge economische integratie als het op
treden van de Benelux tijdens interna
tionale economische conferenties, staat 
in de bundel centraal. De beschrijving 
van deze thema's in verschillende bij
dragen heeft als nadeel dat artikelen el
kaar deels overlappen terwijl coordina
tie juist voor de hand lag. 1. L. van Zan
den beargumenteert dat de voorwaar
den voor een succesvolle integratie in 
Benelux-verband ontbraken, daar er 
van een vermeende complementariteit 
van elkaars economieen geen sprake 
was. Integendeel: Belgie financierde 
haar eigen export naar Nederland met 
krediet en leverde lo een bijdrage aan 
de Nederlandse industrialisatie. Het fi
nancierde daarmee op termijn de con
currentie op de eigenmarkt. Belgie ont
beerde de noodzaak tot sanering van 
haar structureel zwakke economie van
wege de naoorlogse verkopersmarkt. 
Na de Korea-crisis sloeg de veron
derstelde complementariteit dan ook 
om in een harde concurrentiestrijd. Er 
lijkt hier echter eerder sprake van een 
falend Belgisch beleid dat zich koester
de in economisch gunstige korte-termijn 
effecten en zich onvoldoende bekom
merde om de structure Ie zwakte van de 
Belgische economie. Naar mijn mening 
had Belgie en tevens de Benelux het niet 
zover hoeven te laten komen. Zo finan
cierde Amerika het voor-unie akkoord 
dat de onderlinge handel tussen de Be
neluxlanden liberaliseerde. Een Belgisch 
beleid gericht op afremming van de con
sumptieve bestedingen en een gelijktij
dig in Beneluxverband gecoordineerd 
investeringsbeleid, gefinancierd met de 
inmiddels beschikbare dollars, had haar 
economie kunnen herstructureren en 
haar zo beter voorbereid op de toegeno
men concurrentie. 
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A.l. Boekestijn houdt een betoog vol 
rollende volzinnen waarbij wei de nodi
ge vraagtekens zijn te plaatsen. Zo be
weert hij dat een intern gecoordineerd 
loon- en prijsbeleid in strijd is met de es
sentie van de gemeenschappelijke 
markt, omdat lo de prikkel ontbreekt 
tot efficiente arbeidsverdeling. Toege
geven, een gecoordineerd loon- en prijs
beleid is geen strikte voorwaarde voor 
een gemeenschappelijke markt, maar 
een verschillend loon- en prijsbeleid 
frustreert weI een efficiente arbeidsver
deling. Het gaat er uiteindelijk om dat 
op een gemeenschappelijke markt onder 
intern gelijke omstandigheden de pro
duktie daar plaatsvindt, waar de na
tuurlijke omstandigheden het gunstigst 
zijn. Voorts betoogt hij dat economen 
modellen presenteren die in de politieke 
praktijk van alledag niet toepasbaar 
zijn. Het beste wat je van economen 
nog kunt zeggen, aldus de auteur, is dat 
hun bijdragen een voornamelijk nega
tieve rol spelen tijdens het besluitvor
mingsproces. Hij vergeet echter dat eco
nomen met een model slechts een stile
ring van de werkelijkheid geven, geba
seerd op veronderstellingen. Het is dus 
niet lo dat de economische theorie een 
pasklare receptuur biedt voor politieke 
toepassing. Op het politieke niveau 
worden bepaalde economische keuzes 
afgeruild tegen minder vergaande opties 
onder invloed van pressiegroepen, met 
als oogmerk bijvoorbeeld stemmen
maximalisatie. 

Asbeek Brusse, Bloemen en Harry
van onderzoeken de Benelux-invloed op 
de internationale gremia. Hieruit wordt 
het gemis van een gemeenschappelijke 
visie pijnlijk duidelijk, zodat er vaak 
tweespalt optrad tussen de partners, 
hetgeen de Benelux-invloed ondermijn
de. In deze bijdragen wordt het 
Benelux-effect sterk gerelativeerd. Het 
meest positief is Harryvan die de Bene
lux in ieder geval als een spraakmaken
de my the aanmerkt. Hij stelt terecht 
vast dat de onderlinge handel stormach-
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tig is gegroeid en de Benelux-samen
werking ervaringen opleverde die van 
invloed waren op de Europese integra
tie. De overige bijdragen betreffen het 
defensiebeleid en de gemeenschappelij
ke landbouwpolitiek, terwijl Griffiths 
de Benelux en het Schuman plan behan
delt. Brouwer toont aan dat Luxemburg 
ten onrechte in een adem wordt ge
noemd met Belgie omdat het veelal een 
zelfstandige positie claimde. 

Erg storend is het ontbreken van een 
samenhangende slotbeschouwing waar
in de Benelux-samenwerking genuan
ceerd wordt becommentarieerd. Daar
uit had duidelijk kunnen worden onder 
welke condities een Benelux-revival, zo
als eerst bepleit door Leo Tindemans, 
europarlementarier en voormalig eerste 
minister van Belgie, zinvol is. De duide
lijkheid wint aan belang nu steeds meer 
blijkt dat de grote landen tijdens EG
onderhandelingen hun belangen veilig 
stellen. Voor de kleine landen blijft aI
leen 'aanhaken' aan het bereikte resul
taat over . Daarbij kan de integratie bin
nen de EG een positieve invloed hebben 
op de Benelux-revival, omdat dan een 
grotere marge tot het aangaan van com
promissen ontstaat. 

Trouwens, zouden Vlamingen en Wa
len het ooit eens kunnen worden over 
welk onderwerp dan ook? Ligt Vlaams
Nederlandse bundeling van krachten 
niet meer voor de hand? Een nieuw con
gres dat ook deze problematiek in de be
schouwingen betrekt zal ongetwijfeld 
wederom een goed lees bare en verhelde
rende bundel opstellen opleveren. 

J .M.M.J. Clerx 

A. Tylecote, The long wave in the world 
economy. The present crisis in historical 
perspective (Routledge: London/ New 
York, 1992) xiv + 338 pp. ISBN 
0-41503690-9 

'In a general sense it is as certain now as 

N E H A - B U L LET IN 6 - 1992 - n r. 2 

THE LONG 
IN 
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it was in 1938 that the depression crisis 
must get worse before it can be re
solved', zo luidt een van de conclusies 
die Tylecote meent te kunnen trek ken 
(276-277) op grond van een analyse van 
de lange termijn ontwikkelingen op eco
nomisch, maar ook op sociaal en poli
tiek gebied. Gelukkig stelt hij de lezer 
gerust. Oorlog valt niet te verwachten. 
Daarvoor in de plaats krijgen we te ma
ken met milieuproblemen en met een 
moeizame relatie tussen het rijke Noor
den en het arme Zuiden. Uiteindelijk 
zullen deze problemen worden opgelost 
door een brede coalitie van politieke 
krachten die behalve een gelijkmatige 
verdeling en een onbelemmerde werking 
van de markten ook een goed milieu be
leid hoog in het vaandel hebben staan. 
Er komt een coalitie van links, het poli
tieke centrum en het bedrijfsleven. Dan 
kan er een nieuwe opgaande fase in eco
nomie en maatschappij aanbreken. 

In het eerste deel van zijn boek be
schrijft Tylecote de theorie. Al op pagi
na 33 concludeert hij: 'There is no re-
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gular long wave in the conventional eco
nomic sense of alternate fast and slow 
expansion of the world economy over 
an (approximation) fifty-year cycle, ex
cept for the period since the 1930s .. ' 
Tylecote neemt slechts een cyclus waar, 
hoewel hij bepaalde aanwijzingen heeft 
dat er een tweede is geweest. AIs empiri
sche basis voor een golftheorie lijkt dit 
wat mager. Toch meent de auteur dat de 
lange termijn fluctuaties in de economie 
dienen te worden bestudeerd binnen het 
raamwerk van een evolutionair model. 
Een regelmaat op de lange termijn treft 
Tylecote aan in veranderingen van de 
technologische stijl. Sinds 1780 doet 
zich elke 50 jaar een andere stijl voor. 
Rond 1785 ontstond de waterstijl, een 
economisch systeem gebaseerd op de 
technolgie van kanalenbouw en water
kracht, die vooral in Engeland van be
lang was. De zaak wordt complexer 
doordat de auteur van Modelski de idee 
overneemt dat dominante economieen 
steeds na vier generaties gedwongen zijn 
hun positie in een wereldoorIog te ver
dedigen. Na Portugal en Spanje ver
werft Nederland de leiderspositie rond 
1609. In 1714 neemt Groot-Brittannie 
deze over. Dit land moet zijn positie een 
kleine eeuw later verdedigen in de Na
poleontische oorlogen. Door de Revolu
tie wordt de maatschappij in Frankrijk 
gemoderniseerd. Geografische omstan
digheden maken het land echter niet ge
schikt voor de waterstijl. Toch daagt 
het revolutionaire Frankrijk het domi
nante Groot-Brittannie uit. Dat land 
weet zich echter te vernieuwen en op
nieuw de dominante positie te verwer
yen. Vlak na de Napoleontische oorIo
gen ontstaat dan een nieuwe stijl, de 
'steam transport style'. Deze stijl is an
ders dan de waterstijl in staat de econo
mieen op het continent en in Noord
Amerika te transformeren. In de late ja
ren zeventig van de negentiende eeuw 
ontstond daardoor een nieuwe stijl, de 
'steel and electricity style', waarin de 
USA en Duitsland in zeker zin een voor-
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sprong namen. Bijna tegeIijktijdig ont
wikkelde zich in Amerika al weer een 
nieuwe stijl, de 'Fordist style', geba
seerd op moderne managementtechnie
ken die tot uiting kwamen in de lopende 
band. Vanaf 1915 ging die stijl de eco
nomie bepalen. Inmiddels had Groot
Brittannie zijn economische voorsprong 
verloren. AIs politiek dominante natie 
werd het uitgedaagd door Duitsland. 
Economisch was de USA de sterkste 
macht geworden. De politieke uitdaging 
van de kant van Duitsland resulteerde in 
beide wereldoorlogen. De oude domi
nante natie werd bijgestaan door de 
nieuwe. Het feit dat er twee conflicten 
nodig waren, hangt samen met het feit 
dat in de USA niet de behoefte bestond 
de leiding op zich te nemen. Thans be
vinden we ons opnieuw aan het begin 
van de periode gekenmerkt door een 
nieuwe stijl, de 'microelectronics and 
biotechnology style'. 

Aan de theorie wordt onvolledig 
recht gedaan door hem zo kort samen te 
vatten. In de theorie spelen behalve de 
genoemde elementen ook de monetaire 
ontwikkeling, bevolkingsgroei, inko
mens verde ling en allerlei terugkoppe
lingsmechanismen een rol. Zo ontstaat 
een complex geheel waarin de economi
sche, politieke en sociale ontwikkeling 
wordt gevangen. De waarde van dit 
soort grote theorieen zal weI altijd om
streden blijven. Daarmee valt te leven. 
Moeilijker valt er mee te leven dat in de 
theorie van Tylecote nauwelijks een lijn 
te ontdekken valt. Van alles wordt aan
gedragen en aan de theorie opgehangen. 
Een alomvattende theorie dient zijn zeg
gingskracht - en daarmee zijn taak in de 
discussie - juist te ontlenen aan het feit 
dat een of twee eIementen worden opge
pakt en tot bepalende factoren worden 
verheven. Het complexe geheel dat Ty
lecote creeert, valt nauwelijks nog een 
theorie te noemen. Het zijn een aantal 
gedachten over hoe de economische 
ontwikkeling zich voltrekt, waarbij niet 
steeds duideIijk wordt hoe een bepaalde 
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factor in het geheel thuis hoort. In het 
tweede deel van het boek worden deze 
theorieen getoetst aan de geschiedenis 
voor zover die te halen vah uit min of 
meer gangbare, iets verouderde econo
misch- en politiek-historische handboe
ken. Op een aantal momenten lijkt de 
auteur zich er nauwelijks van bewust 
dat hij een uitgesproken mening in
neemt in een debat dat nog niet is afge
rondo Nadat zo de geschiedenis in de 
theorie is ingepast, wordt de ontwikke
ling aan de hand van de theorie geextra
poleerd. Daar lijkt het ten minste op. In 
feite geeft Tylecote zijn mening over 
wat ons op economisch en politiek ge
bied te wachten staat. Natuurlijk is dat 
zijn goed recht, maar het is niet hele
maal duidelijk waar al die theorie voor 
no dig was. Nu valt wei te begrijpen dat 
hij de conclusies die mijns inziens uit 
zijn theorie getrokken moesten worden, 
niet waagt te publiceren. Een logisch 
doortrekken van de lijnen die Tylecote 
meent te hebben ontdekt, zou tot de 
conclusie leiden dat de dominante natie, 
de USA, binnen kort zal worden uitge
daagd door een continentale macht. 
Een nieuw opkomende maritieme natie 
zal dan de oude dominante natie steu
nen in zijn strijd tegen de continentale 
uitdager en, nadat dit conflict in een we
reldoorlog is beslist, de dominante posi
tie overnemen. De nieuwe 'style' kan 
dan een economische opleving bewerk
stelligen. Uiteraard schrikt een auteur er 
voor terug zulke voorspellingen te doen, 
maar van tweeen een: of je stelt de er
aan voorafgaande theorie bij - iets waar 
aile aanleiding toe bestaat - of je gaat 
achter je theorie staan en trekt de con
clusies die daaruit voortvloeien. Een 
vriendelijke utopie die nauwelijks op de 
voorafgaande theorie terug te voeren is 
presenteren als conclusie, kan er slechts 
toe lei den dat de enkeling die na lezing 
bereid is de theorie te omhelzen, aile ge
loof meteen weer laat varen. 

Hein A.M. Klemann 
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H. Klemann, Economie voor historici: 
een inleiding (Coutinho: Muiderberg, 
1992) 209 pp. ISBN 90-6283884-7. 

Het niet beschikbaar zijn van specifiek 
op de geschiedenisstudie gerichte econo
mieboeken is een probleem bij het ver
zorgen van economiecolleges voor ge
schiedenisstudenten. Het recent ver
schenen boek van Klemann voorziet in 
dit gemis. De ongeoefende geschiede
nisstudent kan met behulp hiervan, de 
noodzakelijke elementaire kennis van 
zowel de micro- als de macro-economie 
bijgebracht worden. In een kort bestek 
komen de belangrijkste economische 
onderwerpen aan bod. Achtereenvol
gens worden de markt, het aanbod, de 
vraag, de boekhouding, de produktie
factoren, de produktiefunctie, de con
junctuur, werkloosheid, de keynesiaan
se theorie, economische groei, de mone
taristen, de neo-klassieken, geld, geld
schepping, de internationale handel en 
de betalingsbalans behandeld. Het boek 
is over het algemeen vlot geschreven. 
Het draagt echter nog wei de sporen van 
het oorspronkelijke karakter van een 
syllabus of dictaat. Niet aileen blij kt dit 
uit de talrijke anekdotes, maar ook uit 
de geventileerde en voor een leerboek 
nogal uitgesproken persoonlijke menin
gen van de auteur: Marx is een uiterst 
pietiuttige breedsprakige Duitse geleer
de, de Britse gewoonte om grote man
nen in de adelstand te verheffen is in
fantiel en de inscriptie 'God zij met ons' 
op de gulden is blasfemisch. Tevens laat 
de auteur wei heel duidelijk doorsche
meren, dat hij weinig opheeft met het 
monetarisme. 

Ernstiger is echter dat er didactisch 
wei wat aan het boek schort. Soms 
wordt uitgebreid op een onderwerp in
gegaan, waarbij enkele malen zaken ge
woonweg herhaald worden (voorbeel
den: 17,28-31 en 102-105,14-15 en 99, 
142 en 143). Het niveau is bij die pas
sages tamelijk laag en de uitleg uitge
breid. Dit was ook de opzet van Kle-

115 



mann volgens zijn woord vooraf. Op 
gezette tijden vloeien de details rijkelijk 
uit zijn pen. Zo vindt hij het zelfs nodig 
om de student precies uit te leggen wat 
het bijbelse 'manna' inhoudt. Vaker 
echter worden belangrijke theoretische 
onderwerpen in een zeer kort bestek be
handeld. De stof krijgt dan bijna het 
karakter van een samenvatting. Veel 
wordt aangestipt, maar wei in een vrij 
hoog tempo. Ik vraag me af of het, bij
voorbeeld bij stukken over de prijsvor
ming onder volledige mededinging of 
monopolie, niet wat te snel gaat voor 
een student zonder vee I economische of 
wiskundige voorkennis. Onder meer 
wordt daar een uitgebreide afleiding 
van een marginale kosten of opbreng
sten-curve gemist. Klemanns haast heeft 
niet zelden tot gevolg dat hij onvoldoen
de informatie in de tekst geeft. Zo 
wordt (24) uitgebreid naar het Centraal 
Planbureau verwezen. Wat het CPB 
echter is, kan aileen tussen de regels 
door worden gelezen. In paragraaf 14.2 
wordt de titel, comparatieve kostenver
schillen, helemaal niet in de tekst zelf 
genoemd. Eerder komt Ricardo's theo
rie al aan bod (32), opnieuw zonder dat 
vermeld wordt dat het om de theorie 
van de comparatieve kosten gaat. De 
uitieg van de betalingsbalans in para
graaf 14.3 zou meteen een stuk duidelij
ker zijn als een staatje met een voor
beeld was toegevoegd. Klemann slaagt 
er zo wei in zeer veel te behandelen. 
Zelfs vindt hij nog ruimte om de, voor 
een inleiding toch vrij ingewikkelde, 
ideeen van Sraffa aan bod te laten ko
men. 

Storend is het ontbreken van verwij
zingen in de tekst naar verwante pas
sages elders. Voor de lezer wordt het zelf 
opzoeken van zulke passages ook niet 
gemakkeIijk gemaakt door de afwezig
heid van een trefwoordenregister. On
han dig is eveneens dat de grafieken geen 
titels hebben . Deze kunnen daardoor 
niet op zichzelf bestudeerd worden. AI
leen uit de tekst blijkt wat de grafieken 
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aangeven. Verder bevat het boek nog 
enige kleinere onjuistheden. In grafiek 
4.2 ontbreekt de budgetIijn. Grafiek 4.4 
is slecht getekend en daardoor verwar
rend. Bij de behandeling van Milton 
Friedman wordt de theorie van de adap
tieve verwachtingen versleten voor de 
theorie van de rationele verwachtingen 
(167-168) . Bij de vraaglijn voor koffie: 
Kv = - a.Pk + b wordt a ten onrechte 
de prijselasticiteit genoemd (71). In het 
eenvoudig keynesiaans model is geen 
ruimte voor kapitaalinkomen. Volgens 
Klemann wordt het nationaal inkomen 
namelijk berekend door de totale hoe
veeJheid ingezette arbeid te vermenig
vuldigen met het loonpeil (145). Wei 
heeft zijn boek mijn kennis van econo
mische uitdrukkingen verrijkt met de 
'wet van de niet-evenredige meerpro
duktiviteit', waarmee hij de 'wet van de 
toenemende en afnemende marginale 
opbrengsten' aanduidt (increasing and 
decreasing marginal returns). 

De kracht van Economie voor histori
ci zou moeten zijn dat het belang van de 
economische theorie v~~r de (economi
sche) geschiedenis duidelijk gemaakt 
wordt. Klemann tracht dit te bereiken 
door stukjes economische geschiedenis 
door het boek heen te vlechten. Deze 
historische verhalen, onder meer over 
de geschiedenis van de handel en het 
bankwezen en de ideeen van Keynes 
staan echter nauwelijks in direct ver
band met het theoretische uitieg. Het 
verb and tussen economische theorie en 
economische geschiedenis blijft daar
door vaag. Een deel van de in de tekst 
vermelde geschiedenis is trouwens al 
oude koek voor de student, als we be
denken dat economie veelal pas in het 
derde of vierde jaar, na het yak econo
mische en sociale geschiedenis, in de ge
schiedenisstudie aan bod komt. 

Over het algemeen Iijkt Klemann ook 
niet erg achter het onderwerp van zijn 
boek te staan. Op verschillende plaatsen 
komen wei zeer uitgebreid zijn reserves 
tegen de economische wetenschap naar 
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voren (o.a. 86). Erger is naar mijn 
smaak nog, dat in plaats van te trachten 
de studenten juist wat enthousiasme bij 
te brengen voor de economische ge
schiedenis, hij daarentegen een belang
rijk onderdeel hiervan, namelijk de 
kwantitatieve economisch-historische 
aanpak, diskwalificeert (82-85 en 98). 
Met reconstructies van macro-econo
mische reeksen en cijfers uit de periode 
voor 1850 heeft hij het niet zo op. Het 
gebruik van reele looncijfers wordt zelfs 
onprofessioneel genoemd. 

Conclusie mag zijn dat Klemann in 
tweehonderd bladzijden aan de ene kant 
te veel, aan de andere kant te weinig 
biedt. Het aantal onderwerpen dat 
wordt aangestipt is te groot voor een in
leiding. Daardoor is de behandeling 
soms weinig diepgaand en schiet de uit
leg wei eens tekort. Meer bladzijden of 
minder zaken erbij slepen, zou aan te 
raden zijn geweest. Het gaat echter te 
ver om dit leerboek als mislukt te be
schouwen. Wei is het sterk voor verbe
tering vatbaar. We mogen dan ook ho
pen dat het in de toekomst niet klakke
loos herdrukt zal worden, maar dat in 
een herziene druk zo spoedig mogelijk 
zal worden getracht, in ten minste een 
dee I van de bovenstaande kritiek te 
voorzien. 

Richard F.J. Paping 
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B.W.E. Alford e.a., Economic plan
ning. A guide to documents in the Pu
blic Record Office. Public Record Offi
ce Handbooks 26 (HMSO: London, 
1992) xi + 1172pp. ISBN 0-11440238-8 
A. Land, e.a., Development of the wel
fare state 1939-1951. A guide to docu
ments in the Public Record Office. Pu
blic Record Office Handbooks 25 
(HMSO: London, 1992) xii + 241 pp. 
ISBN 0-11440249-3 

In Nederland werkt sinds 1982 de Com
missie Broncommentaren aan de uitga
ve van 'gebruikersgeorienteerde nadere 
ontsluitingen' . Het doel is verbetering 
van kwaliteit en de efficientie van lOwel 
historisch onderzoek als dienstverlening 
en onderzoek van het archiefwezen. De
ze wijze van ontsluiting heeft ook in ar
chivariskringen weerklank gevonden. 
Inmiddels heeft de commissie twaalf de
len laten verschijnen. Deze wijze van 
toegankelijk maken heeft echter de 
klassieke inventaris niet kunnen ver
dringen . Ook al werkte de commissie ja
renlang (binnenkort is een overgang 
naar het Instituut voor Nederlandse Ge
schiedenis te verwachten) onder auspi
cien van de (Koninklijke) Vereniging 
van Archivarissen in Nederland, het 
broncommentaar heeft toch vooral bui
ten het archiefwezen weerklank gevon
den. 

Dat ook het PRO niet een eensluiden
de visie over ontsluiting van archieven 
heeft blijkt uit de twee hier genoemde 
delen. Het deel over planning is een tra
ditionele, zeer dikke, inventaris van 
stukken van belang voor stukken van 
be lang voor het onderzoek van de eco
nomische planning in Groot-Brittannie 
in de jaren 1943-1951 . De historische in
leiding is beperkt en dat geldt ook voor 
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de bibliografische verwijzingen. De in
ventaris wijkt af van de klassieke vorm 
in de thematische aanpak en de selectie 
van stukken. De tweede inventaris lijkt 
erg op de uitgaven van de commissie 
Broncommentaren. Uitvoerig wordt in
gegaan op de historische context van de 
archieven, de bronnenkritiek en bevat 
een groot aantal verwijzingen. 

J .F.E. Blasing en H.H. Vleesenbeek 
(red.), Van Amsterdam naar Tilburg en 
toch weer terug. Opstellen aangeboden 
aan dr. Joh . de Vries ter gelegenheid 
van zijn afscheid als hoogleraar econo
mische geschiedenis aan de Katholieke 
Universiteit Brabant op 16 oktober 1992 
(Martinus Nijhoff: Leidenl Antwerpen, 
1992) ix 304 pp. ISBN 90-6890401-9 

Negen promovendi en veertien collega's 
van De Vries schreven een bijdrage aan 
de bundel die hem bij zijn afscheid (en 
25-jarig jubileum) als hoogleraar aan de 
KUB werd aangeboden. Natuurlijk 
vormt de bundel een zeer heretogeen ge
heel. Waar relatie met de hoogleraar be
langrijker is dan thema, is dit vanzelf
sprekend. De bijdragen van Fase over 
Pierson, Overmeer over Jan Ackersdijk 
(1790-1861), Van Tijn over Franciscus 
van Enden (1602-1674) en Van de Laar 
over 'Lizzy' van Dorp zijn mij in het 
bijzonder opgevallen. 

Natuurlijk ontbreken een biografi
sche schets (met foto's) en een overzicht 
van promoties en bibliografie niet in de
ze verlOrgde bundel. Minpuntje is dat 
Nijhoff niet die kwaliteit drukwerk 
heeft afgeleverd die van een gerenom
meerde drukker verwacht mag worden. 
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K. Burk en A. Cairncross, 'Goodbye, 
Great Britain '. The 19761MF crisis (Ya
le University Press: New Haven en Lon
den, 1992) xix + 268 pp. ISBN 
0-300-05728-8 

In april 1975 adviseerde de Wall Street 
Journal investeerders in een hoofdarti
kel getiteld 'Goodbye Britain' het pond 
sterling de rug toe te keren . Ruim een 
jaar later was de waarde van het pond 
zo scherp gekelderd dat de regering Cal
lahan het besluit nam om de hulp in te 
roepen van het IMF. Deze - na de re
cente EMS-crisis opnieuw relevant ge
worden - gebeurtenissen vormen het 
uitgangspunt voor een nieuw boek van 
de econoom en beleidsmaker Alec 
Cairncross en historica Kathleen Burk. 

Het eerste deel, geschreven door 
Burk, behandelt de politieke aspecten 
van de Engelse monetaire crisis. Het be
handelt de positie van Groot Brittannie 
in het internationale monetaire en poli
tieke systeem tijdens de jaren zestig en 
zeventig, op de rol van het IMF en het 
verloop van de onderhandelingen in de 
GI0 over de voorwaarden verb on den 
aan de IMF-lening. In deel twee schetst 
Cairncross de economische achtergron
den van de crisis . Hij belicht achtereen
volgens het deb at tussen de 'oude' Key
nesianen en de nieuwe school van mone
taristen, de invloed daarvan op het eco
nomisch beleid, het gebrek aan controle 
over de betalingsbalans en de pogingen 
om met tussenkomst van het IMF orde 
te scheppen in de economische en mone
taire chaos. Een jaar na de IMF-Iening 
had Engeland weer een overschot op de 
betalingsbalans en begon de waarde van 
het pond te stijgen. Dit herstel, zo con
cluderen de auteurs, was echter aller
minst de uitkomst van een nieuw econo
misch beleid; ook na de crisis bleef de 
Labourregering de overheidsuitgaven 
uitbreiden. Pas met de komst van Mar
garet Thatcher werd het deb at over het 
economisch beleid beslecht in het voor
deel van de monetaristen. 
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F.H. Capie (red.), Major inflations in 
history (Edward Elgar: Gloucester, 
1991) 688 pp. ISBN 1 85278 4024 
G. Jones (red.), Multinational and in
ternational banking (Edward Elgar: 
Gloucester, 1991) 576 pp. ISBN 1 85278 
5225 
B. Eichengreen (red.), Monetary regime 
transformations (Edward Elgar: Glou
cester, 1992) 544 pp. ISBN 1 852784296 
G.E. Wood, L.C. Kaounides (red .), 
Debt and deficits. 3 delen (Edward 
Elgar: Gloucester, 1992) 1344 pp. ISBN 
1 85278 419 9 
R.E. Cameron (red.) , Financing in
dustrialization. 2 delen (Edward Elgar: 
Gloucester, 1992) 816 pp. ISBN 1 85278 
4334 
M. Bordo (red.), Financial crises. 2 
delen (Edward Elgar: Gloucester, 1992) 
784 pp. ISBN 1 85278 432 6 
M. Collins (red.), Central banking in 
history. 2 delen (Edward Elgar: Glou
cester, 1992) 1168 pp. ISBN 1 85278 
569 1 
F.H. Capie (red.), Protectionism in the 
world economy (Edward Elgar: Glou
cester, 1993) 544 pp. ISBN 1 85278 
5497 
H . Rockoff (red.), Price controls (Ed
ward Elgar: Gloucester, 1992) 400 pp. 
ISBN 1 85278 431 8 
P .M. Garber (red.), Stock market 
crashes and speculative manias (Edward 
Elgar: Gloucester , 1992) 500 pp. ISBN 
1 85278 5594 
L.H . White (red.), Free banking (Ed
ward Elgar: Gloucester, 1992) 500 pp. 
ISBN 1 85278 597 7 

De uitgeverij moge in mineur zijn, een 
firma timmert lustig aan de weg: de En
gelse firma Edward Elgar, nog slechts 
vijf jaar aan de markt maar reeds nu 
met een overweldigende lijst in econo
mie en economische geschiedenis. Het 
geheim schuilt grotendeels in de formu
Ie, namelijk het opnieuw in om loop 
brengen van reeds gepubliceerde artike
len, met zorg door een autoriteit uitge-
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kozen, netjes fotomechanisch overge
drukt en voorzien van een aardige band, 
en gezien de pittige tot buitensporige 
prijzen bedoeld voor de institutionele 
markt. De afname daar zal wei willig 
zijn, immers op deze manier komen ver
spreide of moeilijk verkrijgbare stukken 
gemakkelijk beschikbaar. Veel van de 
in de bundels opgenomen artikelen zijn 
anders moeilijk bereikbaar. Daarin zit 
de verdienste van deze compilaties. 

Behalve de hier genoemde themati
sche bundels verscheen eveneens een 46-
delige reeks 'Pioneers in economics', 
van Aristoteles tot Keynes. Talrijke na
men in dit pantheon van economen ge
nieten weinig bekendheid; laat staan dat 
hun werken onder handbereik liggen. 

S. Chassagne, Le coton et ses patrons, 
France 1760-1840 (Ecole des hautes etu
des et sciences sociales: Parijs, 1992) 
733 pp. ISBN 2-71320968-4 

Dit toch nog omvangrijke boek is een 
verkorte uitgave van Chassagnes disser
tatie uit 1986. De opkomst van de Fran
se katoenindustrie valt volgens de 
schrijver uiteen in drie hoofdfasen: de 
peri ode van proto-industrialisatie 
(1760-1785), met als hoofdactiviteit het 
bedrukken van gei'mporteerde katoen; 
het begin van de eigen produktie van ga
rens en weefgoed door de verspreiding 
van Engelse machines en technieken 
(1785-1815); doorzettende mechanisatie 
en concentratie van de nijverheid in fa
brieken (1815-1840). Een reeks van indi
viduele ondernemers en bedrijven levert 
het uitgangspunt en kader voor deze 
overtuigende interpretatie. 

N. Dros, Changing economy in Indone
sia. A selection of statistical source ma
terial from the early 19th century up to 
1940. Volume 13. Wages 1820-1940 
(Royal Tropical Institute: Amsterdam, 
1992) 151 pp. ISBN 90-6832657-0 
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Gestaag loopt het aantal delen naar de 
beoogde zestien. Het net verschenen 
dee I dertien behandelt de lonen in de pe
riode 1820-1940. Ik vermoed een van de 
moeilijkere opgaven in de reeks. Gege
yens zijn schaars, met name voor de ne
gentiende eeuw, en er is weinig onder
zoek verricht naar dit aspect van de In
donesische economische geschiedenis. 
Dit dee I vult in dat opzicht een belang
rijke lacune. Overigens valt de prijs (fl. 
48,-) gezien de eenvoudige uitgave niet 
mee. 

C. Goldin, H. Rockoff (red.), Strategic 
factors in nineteenth century American 
economic history. A volume to honor 
Robert W. Fogel. A National Bureau of 
Economic Research Conference Report 
(University of Chicago Press: Chicago, 
1992) ix + 491 pp. ISBN 0-226-30112-5 

Deze indrukwekkende bundel is de 
weers lag van een Amerikaans congres 
gehouden in maart 1991 over strategi
sche factoren in de ontwikkeling van de 
negentiende-eeuwse Amerikaanse eco
nomie. Tegelijkertijd is het ook een eer
betoon van de auteurs aan hun leer
meester Robert W. Fogel, die met recht 
de vader van de 'New Economic His
tory' kan worden genoemd. Geheel in 
overeenstemming met Fogels belang
stelling en methodiek omvat dit werk 
artikelen over onder meer slavernij, 
spoorwegen, demografie en politieke 
economie, die vrijwel allemaal zijn ge
baseerd op uitvoerige analyse van 
kwantitatieve, lange-termijn gegevens 
ontleend aan oorspronkelijk bronnen
materiaal. Het eerste deel van de bundel 
behandelt de arbeidsmarkt in de in
dustrie en landbouw en omvat bijdra
gen van onder meer K. Sokoloff en G. 
Villaflor, 'The market for manufactu
ring workers during early industrializa
tion', C. Goldin en R. Margo, 'Wages, 
prices, and labor markets before the Ci
vil War' en W.B. Rothenberg, 'Structu-
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ral change in the farm labor force. Con
tract labor in Massachusetts agricultu
re, 1750-1865'. In deel twee staat de fi
nanciele markt centraal, met artikelen 
van H. Bodenhorn en H. Rockhoff, 
'Regional interest rates in Antebellum 
America', M. Bordo, P. Rappoport en 
A. Schwarz, 'Money versus credit ratio
ning. Evidence from the national ban
king era, 1880-1914', D. Galenson en C. 
Pope, 'Precedence and wealth. Evi
dence from nineteenth-century Utah' en 
A.H. Jones, 'The wealth of women' . 
Deel drie, getiteld 'The demography of 
free and slave populations' heeft een 
vijftal bijdragen van C. Pope, 'Adult 
mortality in America before 1900. A 
view from family histories', J. Komlos, 
'Toward an anthropometric history of 
African-Americans. The case of the free 
blacks in Antebellum Maryland', S. 
Crawford, 'The slave family. A view 
from the slave narratives', R. Steckel, 
'The fertility transition in the United 
States. Tests of alternative hypotheses' 
en J. Wahl, 'Trading quantity for qual
ity. Explaining the decline in American 
fertility in the nineteenth century'. Tot 
slot omvat de bundel nog een heteroge
ne verzameling essays ondergebracht in 
deel vier onder de noemer 'political 
economy'. Hierin zijn bijdragen te vin
den van A. Carlos en F, Lewis, 'The 
profitability of early Canadian railro
ads', J. Reid en M. Kurth, 'The rise and 
fall of urban political patronage machi
nes' en van G. Friedman, 'Dividing la
bor. Urban politics and big-city 
construction in late nineteenth-century 
America'. 

C.V.E.C. Koopmans, Dordrecht 1811-
1914, een eeuw demografische en eco
nomische geschiedenis (Verloren: Hil
versum, 1992) 309 pp. ISBN 90-
6550405-2 

Koopmans' proefschrift schetst Dor
drecht als schoolvoorbeeld van de Ne-
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derlandse economische ontwikkeling in 
de negentiende eeuw volgens de gangba
re opvattingen: verval in de Franse Tijd, 
stagnatie tot omstreeks 1850, een gelei
delijke opgang tot 1890 en hoogcon
junctuur tot aan de Eerste Wereldoor
log. Een indrukwekkende hoeveelheid 
materiaal uit het blijkbaar rijke ge
meentearchief, veelal samengevat in sta
ten en bijlagen, onderbouwt dit beeld. 
Opvallend is de negatieve waardering 
voor de invloed van de Nederlandsche 
Handel-Maatschappij, die de economi
sche herorientatie vertraagd zou heb
ben. 

H.W. Lintsen e.a. (red.), Geschiedenis 
van de techniek in Nederland, de wor
ding van een moderne samenleving 
1800-1890. Deel!. Techniek en moder
nisering; landbouw en voeding (Wal
burg Pers: Zutphen, 1992) 321 pp. 
ISBN 906011 808 1 

Het eerste van een breed opgezet over
zichtswerk van de Nederlandse tech
niekgeschiedenis in de negentiende 
eeuw. Lintsen en W.J. Wolff schetsen 
in het kort de institutionele ontwikke
ling van techniekgeschiedenis, gevolgd 
door een hoofdstuk techniek en moder
nisering, waarvoor de hele redactie te
kent. Daarna komt het eigenlijke the
rna, de landbouw, aan de orde. Bakker 
schrijft aparte hoofdstukken over de 
voeding, de boter- en de suikerbereiding 
en techniek en voeding in verandering. 
Van Zanden gaat in op verschillende in
novaties en hun verspreiding (de 'weten
schappelijke landbouw', guano, ploe
gen). Bakker en Lintsen behandelen de 
meelfabricage; N.H.W. Verbeek biedt 
een overzicht van de margarinenijver
heid, en Schippers stort zich natuurlijk 
weer op het bier. Na verschijning van 
het zesde en laatste deel in 1994 hoopt 
het NEHA-Bulletin een overzichtsre
censie van aile delen te publiceren. 
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1. Mooij, Tussen de bedrijven door. 150 
jaar bedrijfsleven en de Kamers van 
Koophandel in Overijssel (Waanders: 
Zwolle, 1992) 144 pp. ISBN 
90-6630356-5 / 357-3 

In 1992 bestonden de Kamers van 
Koophandel en Fabrieken in Overijssel 
150 jaar. Dit heuglijke feit was de aan
leiding om het laarboek Overijssel van 
1992 geheel te wijden aan anderhalve 
eeuw ondernemen in Overijssel. De ge
schiedenis van de Kamers van Koop
handelloopt daarbij als een rode draad 
door het verhaal. De auteur heeft geens
zins gestreefd naar volledigheid, maar 
geeft een kaleidoscopisch beeld van be
drijfshistorische ontwikkelingen door 
de tijd in een provincie die gekenmerkt 
wordt door een grote verscheidenheid 
aan economische bedrijvigheid. Naast 
aandacht voor de textiel-, confectie- en 
metaalnijverheid in Twente, de sigaren
nijverheid en tapijtindustrie in het noor
den en de vleesverwerkende industrie 
langs de IJssel vindt men er ook korte 
historische schetsen van onder andere 
Buisman in Zwartsluis, Wehkamp in 
Zwolle en de Koninklijke Nederland
sche Zoutindustrie in Boekelo. Ook de 
actualiteit is niet vergeten: het boek 
besluit met een hoofdstuk over bedrij
yen en milieu. 

A. Oakley, Schumpeter's theory of ca
pitalist motion, a critical exposition and 
reassessment (Edward Elgar: Glou
cester, 1990) 272 pp. ISBN 
1-85278055-X 
R.L. Allen, Opening doors. The life 
and work of Joseph Schumpeter. 2 de
len (Transaction Publishers: New 
Brunswick, 1991) 660 pp. ISBN 
0-88738381-5 
E. Marz, Joseph Schumpeter, scholar, 
teacher and politician (Yale University 
Press: Yale, 1991) 204 pp. ISBN 
0-30003876-3 
R. Schwedberg, Joseph Schumpeter, his 
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life and work (Polity: Cambridge, 1991) 
293 pp. ISBN 0-74560792-6 
S. Boehm, The economics of Joseph 
Schumpeter, capitalism as an evolutio
nary process (Edward Elgar: Glou
cester , 1992) 256 pp. ISBN 
1-85278065-7 

Schum peter placht te zeggen , dat hij 
zich in zijn leven drie doelen had 
gesteld: om de beste ruiter in Wenen, de 
beste minnaar in Oostenrijk , en de 
grootste econoom ter wereld te worden . 
Een daarvan was niet gelukt, voegde hij 
eraan toe, zonder te zeggen welke; een 
ietwat merkwaardige gang verried ech
ter, dat hij wei eens van een paard ge
worpen was. De hier gepresenteerde iet
wat willekeurige greep uit de huidige 
stroom publikaties suggereert een 
krachtig herlevende belangstelling voor 
deze altijd fascinerende figuur. Oakley 
en Boehm concentreren zich op de ge
schriften en theorieen; Schwedberg en 
Miirz beschrijven de man; Allen doet 
beide, althans, hij probeert dat. De eer
ste trekt vaak vergelijkingen met 
marxistische theoretici . Het boek van 
Miirz, in 1986 reeds in het Duits ver
schenen, plaatst Schumpeter tegen de 
achtergrond van de Dubbelmonarchie 
waarin hij gevormd werd. 

H. Schippers, Het nieuwe bier. Techni
sche innovaties in de Nederlandse bier
nijverheid in de tweede heift van de ne
gentiende eeuw (Walburg Pers/Stich
ting Historie der techniek: Zutphen, 
1992) 96 pp. ISBN 90-6011802-2 

Eind negentiende eeuw onderging de 
Nederlandse bierbrouwerij een ingrij
pende verandering. De introductie van 
het ondergistend gebrouwen Pilsner 
(het nieuwe bier) betekende het einde 
voor talloze kleine brouwerijen vooral 
in het zuiden van Nederland. Parallel 
daarmee liep de ontwikkeling van koel
machines die bij het nieuwe procede een 
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belangrijke rol vervulden. Hans Schip
pers heeft over dit onderwerp een goed 
geschreven en fraai geillustreerd boekje 
samengesteld in de reeks Publicaties van 
de Stichting Historie der techniek. 

K.E. Sluyterman, Winnen met papier. 
Vijjtig jaar uit de 250-jarige geschiede
nis van Proost en Brandt, 1942-1992 
(Proost en Brandt: Diemen, 1992) 203 
pp. ISBN 90-9004925-8 

Ter gelegenheid van het 250-jarig be
staan gaf papiergroothandel Proost en 
Brandt Keetie Sluyterman de opdracht 
tot het schrijven van 50 jaar geschiede
nis van de onderneming. Dat het om een 
papiergroothandel gaat mag mede blij
ken uit het aantal pagina's, het formaat 
en de verschillende soorten papier die in 
het boek verwerkt zijn. Het is zelfs af en 
toe even zoeken naar de tekst. Deson
danks een fraaie bijdrage aan de ge
schiedenis van de groothandel, op zich
zelf al een verdienste door het geringe 
aantal publikaties over deze sector. 

A. Turton (red.), Managing business ar
chives. Published in association with 
the Business Archives Council (Heine
mann: Butterworth, 1991) xv + 462 pp. 
ISBN 0-75060211-2 

De meeste lezers van het NEHA
Bulletin zullen dit boek waarschijnlijk 
niet ter hand nemen. V oor hen die zich 
echter bezighouden met bedrijfsarchie
ven, of dat nu bedrijfshistorici zijn of 
archivarissen, is deze bundel zeker van 
belang. Experts op het gebied van be
drijfsgeschiedenis en bedrijfsarchieven 
laten hun licht schijnen over de meest 
uiteenlopende onderwerpen als de ont
wikkeling van de kantoortechnologie, 
ontsluiting van bedrijfsarchieven, con
servering, toegankelijkheid, hulpmidde
len etc. Zeker omdat in Nederland op 
dit gebied zo goed als niets voor hand en 
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is, kan een Engels handboek (tijdelijk) 
uitkomst bieden. Misschien een mooie 
aanzet om ook in Nederland iets derge
lijks te publiceren. 

Twee eeuwen ondernemende Friezen. 
Themanummer van It Beaken. Tyds
kri/t jan de jryske akademy 54 (1992) 
nr. 112, 1-96 

In 1989 organiseerde een aantal Friese 
organisaties waaronder de Friese Aka
demie en de RU Groningen een studie
dag met als thema 'Twee eeuwen onder
nemende Friezen (1720-1920)'. De aan
leiding vormde de verschijning van de 
inventaris van het bedrijfs- en familie
archief Kingma. De vijf bijdragen aan 
deze dag zijn nu gebundeld verschenen 
als themanummer van het tijdschrift It 
Beaken. 

J.L. van Zanden opent met een be
schouwing over de Friese economie in 
de negentiende eeuw, gevolgd door 
meer specialistische bijdragen van K.E. 
Sluyterman (Het familiebedrijf als spe
ciaal aandachtsveld binnen de bedrijfs
geschiedenis), H. Nicolai (Het functio
neren van een familie-economie: de 
Kingma's in Makkum, 1750-1919), R.S. 
Wegener Sleeswyk (Omvang en finan
ciering van de Friese vrachtvaart in de 
18e eeuw) en B.P.A. Gales (Onderne
men en onderlinge waarborg in de Alge
meene Friesche Levensverzekering
Maatschappij 1844-1913). 

B. de Vries, E. Nijhoff e.a. (red.), De 
kracht der zwakken. Studies over arbeid 
en arbeidersbeweging in het verleden. 
Opstellen aangeboden aan Theo van 
Tijn bij zijn afscheid als hoogleraar eco
nomische en socia Ie geschiedenis aan de 
Rijksuniversiteit te Utrecht (Stichting 
Beheer IISG: Amsterdam, 1992) 448 
pp. ISBN 90-6861071-6 

Het beg rip arbeid heeft de laatste jaren 
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in de geschiedschrijving een steeds rui
mere betekenis gekregen mede onder in
vloed van inzichten ontleend aan de 
economie en sociale wetenschappen. 
Theo van Tijn was in Nederland een 
duidelijke exponent van deze brede be
nadering. Zijn emeritaat was aanleiding 
voor een aantal Nederlandse en Belgi
sche historici het onderwerp arbeid van
uit verschillende standpunten te belich
ten, geheel in de traditie van Van Tijn. 
Het is een zeer lezenswaardige bundel 
geworden. Met name de bijdragen van 
Lucassen over zijn speurtocht naar het 
ontstaan en de achtergronden van het 
handschrift He! welvaren van Leiden, 
Noordegraaf over het historisch materi
alisme in de Nederlandse geschiedschrij
ving rond 1900 en Schrover, Nijhoff en 
Kruizinga over Van Tijns analysesche
rna ter verklaring van het succes of falen 
van de vakbeweging spraken zeer aan. 
Het is erg verdrietig dat Van Tijn de 
aanbieding van deze bundel die zeer in 
zijn smaak gevalien zou zijn, niet meer 
heeft mogen meemaken. 

124 NEHA-BULLETIN 



WERK IN UITVOERING 
Door Wantje Fritschy 

Al in 1904 was door de toenmalige 
Commissie van Advies voor 's Rijks Ge
schiedkundige Publicatien in een Over
zicht van de door bronnenpublicatie 
aan te vullen leemten der Nederlandsche 
geschiedkennis gesignaleerd dat de ken
nis van de gewestelijke financien ten tij
de van de Republiek een leemte vormde, 
waarin hoognodig diende te worden 
voorzien. Niettemin moest de Histo
risch Wetenschappelijke Commissie van 
de Koninklijke Nederlandse Akademie 
van Wetenschappen nog in 1974 consta
teren dat - alleen al - een terrein als de 
geschiedenis van de belastingen nog 
steeds vrijwel geheel terra incognita 
was . 

De belangstelling voor de geschiede
nis van de Nederlandse overheidsfinan
cien is echter sinds de jaren tachtig plot
seling opvallend toegenomen. Daarvan 
getuigen dissertaties als die van Kappel
hoff (1986), Fritschy (1988), 't Hart 
(1989), Dormans (1990), Brood (1991) 
en bijvoorbeeld de studies van Tracy. 

Door het Instituut voor Nederlandse 
Geschiedenis, de huidige uitgever van's 
Rijks Geschiedkundige Publicatien, 
werd bovendien onlangs 'de ontsluiting 
van de belangrijkste basisgegevens met 
betrekking tot de gewestelijke finan
cien' niet aIleen (wederom) als desidera
tum opgenomen in de in 1990 versche
nen publicatie Bronontsluiting voor 
historisch onderzoek. Maar aan datzelf
de instituut werd nu eindelijk bovendien 
in maart 1992 het project gestart om een 
dergelijke bronnenuitgave ook daad
werkelijk van de grond te krijgen. Dat 
gebeurt in samenwerking met onderzoe
kers van de afde1ing economische en so
ciale geschiedenis van de Vrije Universi
teit, onder toezicht van onderzoekers op 
dit terrein verbonden aan andere uni-
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versiteiten, en in nauw contact met de 
rijksarchieven in de verschillende pro
vincien. Met behulp van een daartoe 
aan de Vrije Universiteit ontwikkeld in
voerprogramma zal de komende jaren, 
als basis voor deze bronnenuitgave, 
worden gewerkt aan de totstandkoming 
van een database 'Geweste1ijke finan
cien v66r 1795'. 

Deze nieuwe ontwikkelingen sluiten 
aan bij soortgelijke ontwikkelingen in 
het buitenland. In dat verband kan bij
voorbeeld gewezen worden op het grote 
in 1990 gestarte, internationale project 
Economic systems and state finance met 
deelnemers uit acht landen, waarin voor 
Nederland geparticipeerd wordt door 
prof. dr. W. Blockmans (RUL) en dr. 
M. 't Hart (UvA) en het daarmee ver
bonden, door de European Science 
Foundation gefinancierde, European 
state finance database project, c.1200-
1815, onder leiding van R. Bonney (Lei
cester IParijs). 

Trefpunt voor onderzoekers op het 
terrein van de geschiedenis van de over
heidsfinancien in Nederland is de al 
sinds 1979 bestaande werkgroep met de
zelfde naam. De halfjaarlijkse vergade
ringen van deze werkgroep zijn uitge
groeid tot een nuttige ontmoe
tingsplaats voor juristen, rechtshistori
ci, medievisten, historici van de nieuwe 
en nieuwste tijd en sociaal-economisch 
historici van verschillende universitei
ten, archivarissen, en historisch gei'nte
res seer den van binnen de belasting
dienst en het Ministerie van financien. 

Op zo'n vergadering wordt altijd 
door een van de leden een lezing gehou
den over een financieel-historisch on
derwerp . De onderwerpen varieren van: 
'Hollandse graven op zoek naar geld in 
veertiende eeuw' en 'Zeeuwse convooi-
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en en licenten in de zestiende en zeven
tiende eeuw' tot 'De negentiende
eeuwse Nederlandse minister van finan
cien Van Bosse en de Oostenrijkse 
staatsfinancien' en 'De veranderende 
plaats van de minister van financien in 
het begrotingsproces in de twintigste 
eeuw'. Daarnaast dienen deze vergade
ringen vanzelfsprekend voor de uitwis
seling van informatie over lopend on
derzoek. 

Incidenteel is door led en van de werk
groep medewerking verleend aan publi
katies op het terrein van de financiele 
geschiedenis. Naar aanleiding van het 
vijftigjarig bestaan van het Belasting
museum te Rotterdam verscheen bij
voorbeeld in 1987 de bundel Fiscaliteit 
in Nederland. Momenteel zijn enkele le
den van de werkgroep betrokken bij de 
totstandkoming van een boek over het 
ambt van thesaurier-generaal in de Ne
derlanden. 

Er bestaat een formele band met het 
Belastingmuseum te Rotterdam, dat de 
werkgroep in zijn orgaan Belastingen en 
Museum, enige publikatieruimte biedt. 
Daarvan wordt onder meer gebruik ge
maakt om van tijd tot tijd lijsten van re
cente publikaties en van lopend onder
zoek te publiceren. Daarnaast bestaat er 
sinds enige jaren een intensief contact 
met Belgische collega's op dit terrein. 
Dat krijgt onder meer concreet gestalte 
in het feit dat de vergaderingen af en toe 
in Belgie plaats vinden in lokaties als het 
Douanemuseum te Antwerpen en het 
Ministerie van Financien te Brussel. 

Het bestaan van de werkgroep werd 
in juni 1991 geformaliseerd door de 
oprichting van de Stichting Geschiede
nis van de Overheidsjinancien, waarvan 
het bestuur thans bestaat uit mw. dr. 1. 
Roelevink verbonden aan het Instituut 
voor Nederlandse Geschiedenis (voor
zitter), mw. dr. W. Fritschy verbonden 
aan de Vrije Universiteit (secretaris), 
mr. 1. Viersen voorheen werkzaam bij 
het Ministerie van financien (thesau
rier), dr. P. Brood, rijksarchivaris te 
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Groningen (lid) en drs. 1.K.T. Postma, 
werkzaam op het Ministerie van finan
cien (lid). Sindsdien wordt er een contri
butie geheven van j 15,- per jaar. 

Het bestuur heeft zich voorgenomen 
in de loop van dit jaar te starten met een 
literatuurbericht voor de leden, waarin 
jaarlijks, naast een zo voJledig mogelijk 
overzicht van recent verschenen Neder
landse publikaties op financieel
historisch gebied, ook de belangrijkste 
recente buitenlandse publikaties op dit 
gebied bijeengebracht zullen worden, 
dit ter stimulering van internationaal 
comparatief onderzoek. 

Wie prijs stelt op het lidmaatschap 
van de werkgroep kan zich aanmelden 
bij ondergetekende. Adres tot 1 maart 
1993: Instituut voor Nederlandse Ge
schiedenis, Pr. W. Alexanderhof 7, 
2595 BE Den Haag; na 1 maart 1993: 
Vrije Universiteit, afdeling Economi
sche en Sociale Geschiedenis, De Boele
laan 1105, 1018 HV Amsterdam. 
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KRONIEK 

Themadag NEHA 
Amsterdam, 23 mei 1992 

Ter gelegenheid van de presentatie van 
de catalogus van de numismatische col
lectie van het NEHA organiseerde de 
vereniging op 23 mei 1992 een themadag 
onder de titel 'nieuwe historische visies 
op het gebruik van papiergeld in Neder
land en kolonien ' . Behalve historici en 
leden van het NEHA, waren ook leden 
van het Koninklijk Genootschap voor 
Munt- en Penningkunde uitgenodigd. 
35 belangstellenden weerstonden de ver
leidingen van een mooie zomerse zater
dag om te luisteren naar vier lezingen en 
deel te nemen aan de discussie. In de 
ochtend sprak Jan Lucassen over de tot
standkoming en het belang van de 
NEHA-collectie vooral voor econo
misch-historisch onderzoek en waagde 
Pit Dehing zich aan het ingewikkelde 
probleem van de circulatie van waarde
papier en de rol van de Amsterdamse 
Wisselbank. Hij richtte zich daarbij 
vooral op de introductie van de recepis
sen als innovatie in 1683. Daarna sprak 
Joost Jonker over de verbreiding van 
papiergeld voordat het geld van de Ne
derlandse Bank algemeen ingang vond. 
Hij benadrukte vooral de continulteit 
van deze wijze van betalen ook in vorm. 

' s Middags hield Femme Gaastra een 
boeiend verhaal over de verschillende 
golven waarin papiergeld in Neder
lands-Indie gelntroduceerd werd. Twee 
kleinere papiergeldemissies in de tweede 
helft van de achttiende eeuw gingen de 
omvangrijke uitgave in de Bataafs
Franse tijd vooraf. De negatieve beoor
deling van dit middel tijdens de Engelse 
tussenperiode valt vooral terug te voe
ren op de eigen weerzin en achterdocht 
tegen dit betaalmiddel bij de Engelsen 

NEHA-8ULLETIN 6 - 1992 - nr. 2 

zelf en niet op de vermeende inferiori
teit van papiergeld. 

Na de zeer levendige discussie met cen
traal de vraag is het geld of niet, bood de 
directeur van het NEHA, Eric Fischer, 
het eerste exemplaar van de Gids van de 
papiergeldverzameling van het Neder
landsch-Economisch-Historisch A rchiej. 
Catalogus van de collectie tot circa 1850 
aan aan prof. dr. M.M.G. Fase van 
de Nederlandsche Bank. Tegelijkertijd 
opende hij een eenmalige ten to on stelling 
van de collectie van het NEHA. 

Historische nationale rekeningen verge
leken 
Flims, 30 augustus-5 september 1992 

In het Zwitserse Flims werd van 30 
augustus tot 5 september 1992 de 22e al
gemene conferentie gehouden van de 
International Association for Research 
in Income and Wealth. Naast de gebrui
kelijke onderwerpen over de onderdelen 
van het systeem van nation ale rekenin
gen was er ditmaal ook een sessie geor
ganiseerd over de vergelijkbaarheid van 
historische nationale rekeningen. Vier 
van de papers in deze door Angus Mad
dison georganiseerde sessie gingen zelfs 
terug tot de peri ode voor 1600. G. 
Snooks (Australian National Univer
sity) spande de kroon met zijn paper 
Great waves of economic change: very 
long run growth in Britain 1086-1990), 
waarin hij betoogde dat economische 
groei geen moderne uitvinding is . 
Snooks schatte de gemiddelde groeivoet 
van het bruto nationaal produkt per 
hoofd van de bevolking tussen 1086 en 
1688 (van het Domesday Book tot Gre
gory King) op 0,29 070 per jaar, ongeveer 
evenveel als in de eerste helft van de 
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achttiende eeuw. 
Dat dit bij de congresgangers en in 

het bijzonder bij commentator Rainer 
Fremdling op nogal veel ongeloof stuit
te verwondert niet, zeker als men be
denkt dat in de bijdrage van Jan Luiten 
van Zanden de gemiddelde groeivoet tij
dens de Gouden Eeuw van de Republiek 
(1580-1650) op 0,3 070 per jaar werd ge
schat. In The growth in production, 
energy consumption and capital in HoI
land (1500-1805) and the Netherlands 
(1805-1910) probeerde Van Zanden om 
het concept van de nationale rekeningen 
toe te passen om de lange termijn ont
wikkeling van de economie van HoI
land. Hoewel het natuurlijk de vraag 
blijft of een dergelijk modern concept 
toepasbaar is op een niet geindustriali
seerde maatschappij en een niet
nationale markt, zorgt deze benadering 
wei voor een consistente en logische de
finiering en specificatie van de centrale 
variabelen. Dit bevordert zonder meer 
de vergelijkbaarheid van resultaten op 
internationaal en interregionaal niveau. 
De bijdrage van Jan Blomme en Her
man van der Wee (Katholieke Universi
teit Leuven), Economic development in 
the Flanders/Brabant Region, 1500-
1812, was volgens hetzelfde patroon op
gezet: uitgaande van een schatting van 
de totale toegevoegde waarde van de 
Vlaamse economie in 1812 werd ge
poogd door middel van het vaststellen 
van de fysieke produktie per sector en 
van de wegingspercentages per sector in 
50-jarige tijdvakken de groei van de 
economie vanaf 1500 vast te stellen. 
Evenals bij Van Zan den werd er via eni
ge heroi'sche assumpties (bijvoorbeeld 
dat het werkende deel der bevolking 
constant 35 procent van de totale bevol
king bedroeg) en via een ingenieuze 
kwantitatieve analyse een groeicijfer be
rekend van 0,19 procent voor de perio
de 1510-1812. 

Deze nieuwe benadering van de kwan
titatieve economische geschiedenis yond 
in het paper van Gunnar Persson (Uni-
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versiteit van Kopenhagen) een hoogte
punt: Regional and national productivi
ty comparisons without production da
ta. Method and an application to 14th 
century Europe. Persson probeerde hier
in aan de hand van een identiteitsverge
lijking van een twee-sectoren economie, 
een gedragsvergelijking in de vorm van 
een consumptiefunctie en een vraag
aanbod vergelijking van voedsel de agra
rische produktiviteit te meten, zonder te 
beschikken over produktiegegevens. 
Hoewel het paper enige zwakke punten 
vertoonde, juist op het terrein van de zo 
belangrijke definiering (het inkomen per 
hoofd werd soms verwisseld met het in
komen per werkende) kan de methode 
zonder meer als vernieuwend beschouwd 
worden en zeker voor de vroeg-moderne 
peri ode zijn vruchten afwerpen. Andere 
historisch getinte bijdragen aan de con
ferentie waren: S. Broadberry, A com
parative assessment of industrial per
formance in France, Germany, U.K. and 
U.S.A ., 1870-1990; D. Pilat, Productivi
ty growth and levels by sector, Japan and 
the United States, 1885-1990; O. Krantz, 
Service production in historical national 
accounts; J.P. Dormois, Comparative 
performance and productivity in French 
and British services, 1850-1914; H.J. de 
Jong, Real output and productivity in 
Dutch manufacturing, 1921-1960. Tot 
slot verdient nog een aparte vermelding 
de bijdrage van G.P. den Bakker, J. de 
Gijt en S.J . Keuning van het CBS: A 
historical social accounting matrix for 
the Netherlands 1938, waarin de compo
nenten van de nation ale reeksen werden 
gecombineerd met de inkomensverde
ling over de Nederlandse huishoudens en 
de demografische verdeling. Hierdoor 
ontstaat een sterk verbeterd inzicht in de 
inkomensverdeling en uitgavenpatronen 
per categorie van huishouden in het Ne
derland van vlak voor de Tweede We
reldoorlog. De papers zijn beschikbaar 
in de bibliotheek van het NEHA. 

H.J. de Jong 
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European Association for Banking His
tory 
Amsterdam, 16-17 september 1992 

Na enige jaren van voorbereidende 
werkzaamheden in selecte kring breekt 
voor de European Association for Ban
king History nu langzamerhand de fase 
aan, waarin een groter publiek bij de ac
tiviteiten betrokken wordt. Een hand
boek staat op stapel; in 1994 moet een 
vaktijdschrift gaan verschijnen. In sep
tember yond het eerste van een geplande 
serie congress en plaats, georganiseerd 
door de Nederlandsche Bank. Dit droeg 
als titel 'How to write the history of a 
bank'. In zes zittingen boog een interna
tionaal gezelschap zich over een inven
tarisatie van de stand van zaken en spe
cifieke problem en in de verschillende 
sectoren en landen. Het rendement hier
van bleek vrij groot. Natuurlijk slaag
den niet aile bijdragen erin, aan een 
eng-nationaal perspectief te ontstijgen, 
een bekend verschijnsel in de beginfase 
van internationale gedachtenwisseling. 
De inleidingen bij iedere sessie com pen
seer den dit echter, door steeds een aan
tallanden met elkaar te vergelijken. Bo
vendien bewoog de discussie zich meest
al dadelijk in comparatieve richting, ge
dragen door de collectieve ervaringen 
van de aanwezige, vaak gelouterde, be
oefenaren. Tenslotte zorgde natuurlijk 
kennelijk alomtegenwoordige proble
men als toegang tot archiefmateriaal en 
eisen gesteld aan publikaties door op
drachtgevers voor een zekere verbroede
ring. Het valt zeer te hopen dat de As
sociation, die naast historici ook bank
functionarissen onder haar leden telt, 
erin slaagt om op dat cruciale terrein 
een betere verstandhouding te scheppen. 

Joost Jonker 

Studiedag van de Studievereniging voor 
sociaal-economische geschiedenis 
Economisch den ken over instituties in 
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Nederland 
Utrecht, 25 september 1992 

Op 25 september 1992 organiseerde de 
Studievereniging voor sociaal-econo
mische geschiedenis haar jaarlijkse stu
diedag. Ook de leden van de Studievere
niging voor de geschiedenis van het eco
nomisch den ken waren uitgenodigd. De 
dag was geheel gewijd aan het thema 
'Economisch den ken over instituties in 
Nederland', met lezingen van M.M.G. 
Fase, W. Albeda, C.P . Veerman en A. 
Jolink. Al met al aantrekkelijke ingre
dienten voor een geslaagde dag. Dan is 
het toch verbazend, en voor de organi
satoren teleurstellend, dat maar 30 per
sonen van deze gelegenheid gebruik ma
ken om niet aileen over het thema van 
gedachten te wisselen, maar ook om de 
gelegenheid te benutten kennis te nemen 
van elkaars ideeen op het gebied van de 
geschiedenis van het economisch den
ken . Te lang is dat een exclusief terrein 
geweest van enkele geinteresseerde eco
nomen. 

In de ochtend sprak Fase over de evo
lutie van het monetair den ken in Neder
land. Zijn betoog concentreerde hij 
rond de economen Mees en Pierson 
voor de negentiende eeuw en vader en 
zoon Verrijn Stuart voor het Interbel
lum. Een goed verhaal, maar bekend 
voor wie de publikaties van Fase voigt. 
Daarna sprak W. Albeda over de ge
schiedenis van de overlegeconomie. 
Voor een toch korte lezing een te om
vangrijk onderwerp, zodat de spreker 
noodgedwongen bleef steken in alge
meenheden; ondanks dat aantrekkelijk 
om te horen uit de mond van iemand die 
dat van dichtbij heeft meegemaakt en 
vormgegeven. 

's Middags sprak eerst Jolink over de 
ontwikkeling van de macro-economie 
en het Centraal Planbureau. Hij 
plaatste in zijn verhaal de sterk op be
drijfshuishoudkundige principes geba
seerde planhuishouding van Van Cleeff 
tegenover de econometrische benade-
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ring van Tinbergen. Ais gevolg van 
maatschappelijke tegenstellingen krij
gen noch de planhuishouding volgens 
Tinbergen noch het Centraal Planbu
reau naar het model van minister Vos de 
positie die beoogd was. Het blijft een 
zeer opmerkelijke ontwikkeling dat on
danks deze frustraties in de beginperio
de het CPB zich tot het huidige gezag
hebbende instituut kon ontwikkelen. 
Het was jammer dat de spreker zijn kri
tiek op het CPB baseerde op buiten
landse literatuur. Mij dunkt dat iemand 
die zo lang met dit onderwerp bezig is, 
goed in staat zou mogen zijn zelf punten 
van kritiek te formuleren . 

Tot slot sprak C.P. Veerman over het 
functioneren van agrarische instituties. 
Agrarische instituties ontstaan in een 
aantal golven met een duidelijke samen
hang met crises in de landbouw. Het 
landbouweconomisch den ken daarente
gen is in Nederland van geringe beteke
nis. De spreker ging uitvoerig in op de 
ontwikkeling van de agrarische sector. 
In een beknopt betoog als dit voor een 
publiek dat goed op de hoogte geacht 
mag worden, is dat tamelijk overbodig. 

Ondanks de kanttekeningen die bij 
enkele bijdragen te pIa at sen zijn mag de 
dag als geheel geslaagd genoemd wor
den. Te hopen is dat het bestuur zich 
door de geringe opkomst niet zal laten 
ontrnoedigen. Misschien dat een volgen
de keer de sprekers op basis van een 
stuk van het bestuur 'gestuurd' kunnen 
worden. Overigens zullen de thuisblij
vers niet verstoken blijven van de lezin
gen, de studievereniging kijkt uit naar 
publikatiemogelijkheden. 

Co Seegers 

VIth Monetary History Conference 
Brussel, 8-10 oktober 1992 

'I am a bit irritated - but it is not perso
nal!' . Met deze woorden van Harald 
Witth6ft aan het adres van Terence 
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Yolk was de zesde Monetary History 
Conference, van 8 tot 10 oktober 1992 
gehouden in de Katholieke Universiteit 
te Brussel, geopend. In de wandelgan
gen van het door 35 personen uit twaalf 
landen bijgewoonde congres werd over 
WitthOfts irritatie nog veel nagepraat. 
Het ging om een miss chien weI onver
mijdelijke aanvaring - want dat was het 
toch weI - op een congres dat in het te
ken stond van de ontmoeting tussen 
monetair-historici en numismatici. 

Het them a van het congres, dat mede 
georganiseerd werd door de VGI, was 
automatisering en monetaire geschiede
nis. Zeker de helft van de bijdragen had 
een uitgesproken numismatisch karak
ter, hoewel de betrokkenen daar moge
lijk anders over denken. Numismatici 
uit Slovenie, Duitsiand, Frankrijk, En
geland en Italie toonden programma's 
voor de beschrijving en inventarisatie 
van munten en muntschatten. Uit een 
oogpunt van automatisering is het onge
twijfeld van belang of afbeeldingen 
kunnen worden opgeslagen, van welke 
kwaliteit die zijn en op hoe die geprodu
ceerd worden. De buitenstaander vielen 
uiteraard vooral de overeenkomsten 
tussen de verschillende programma's en 
datbanken op, of ze nu Numidat, Nu
mistat, Numiz of anders genoemd wer
den. In zijn slotwoord tot het congres 
vertolkte Morineau vermoedelijk het 
gevoel van veel van de aanwezige 
monetair-historici dat een streven naar 
internationale standaardisatie gewenst 
lijkt. 

Maar de numismatici sloegen nog te
rug. De tweede dag, meer gewijd aan 
monetaire geschiedenis, werd geopend 
door Dennis Flynn, die in zijn nu bijna 
traditionele strafexpeditie de historici 
nog eens voorhield dat de reconstructie 
van de geldvoorraad op grond van 
muntstatistieken onmogelijk is. De nu
mismatici van de klassieke oudheid rea
geerden verheugd dat zij niet over der
gelijk archiefmateriaal beschikken, dat 
toch maar tot het bewandelen van ver-
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keerde wegen leidt. Helemaal ongelijk 
hebben zij daarin niet: het onderzoek 
naar muntschatten vormt wellicht een 
directere weg tot de kennis van de munt
circulatie dan een voorafgaand onder
zoek naar de omvang van de produktie. 
Ook die weg is uiteraard bezaaid met 
problemen: niet in de laatste plaats het 
probleem van het onderscheid tussen 
circulatie- en spaarschatten·. 

In zekere zin kwam dit onderscheid 
nog aan de orde in de slotwoorden van 
Morineau. Deze verweet Flynn te verge
ten dat het in de verkeersvergelijking 
van Fisher niet vanzelf spreekt dat de 
gehele geldvoorraad ook daadwerkelijk 
circuleert. Dit is zeker juist, maar het 
lijkt bij uitstek curieus als verwijt aan 
Flynn, die de verkeersvergelijking als 
model verwerpt. 

De derde dag van het congres was ge
wijd aan demonstraties van de verschil
len de programma's en databanken. De 
lezer zal mij moeten verontschuldigen 
dat ik daarbij slechts oog heb gehad 
voor de 'monetary history databank' 
van Van Cauwenberghe, die zijn vol
tooiing nadert en van uitzonderlijk be
lang en kwaliteit leek te zijn . 

Onvermeld gebleven zijn nog de on
getwijfeld belangwekkende bijdragen 
van K. Jonsson (over Duitse munt
vondsten in Zweden in de Vikingtijd), 
M. Koerner (over Zwitserse muntkoer
sen tussen 1600 en 1800), D. Hojman 
(over de 'Dutch disease'), M. Morineau 
(over de prijsrevolutie), W. Mertens 
(over berekening van de muntvoor
raad), O. Schwarzer en M. Denzel (over 
wisselkoersen en marktintegratie) en H. 
Witth6ft (over toepassing van het me
trieke stelsel in een pre-metrieke we
reid). Voor al deze bijdragen, en die van 
ondergetekende over het muntwezen 
van de Republiek, zij verwezen naar de 
congresbundel die naar verwachting in 
1993 zal worden gepubliceerd. 

Menno Polak 
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NHG-congres Nederlandse onderne
mers over de grenzen 
Den Haag, 23 oktober 1992 

Wat een groot Europees tweedaags con
gres had moeten worden over vijf eeu
wen (1492-1992) Nederlands onderne
men buiten de landsgrenzen werd uit
eindelijk een een dag durende interes
sante, en onvermijdelijk gecompri
meerd geprogrammeerde studiedag. In
leider namens het organiserend Neder
lands Historisch Genootschap was P. 
Kooij, die vanaf 9.15 u ur in vogelvlucht 
de historiografie van het Nederlandse 
ondernemen samenvatte. Tot 1960 zijn 
individuen 'de heiden'; daarna staan 
ondernemingen of bedrijfstakken cen
traal. Op dit ogenblik zijn drie 'theo
rieen' in bedrijfshistorisch onderzoek 
favoriet: Chandler, elite c.q. patrici
aatstheses en familisme of het dynastie
ke aspect. 

Vervolgens traden negen sprekers op. 
J. Veluwenkamp beet het spits af met 
'Relatiepatronen in de Nederlandse 
handel op Archangel in de eerste helft 
van de achttiende eeuw'. Zijn stelling, 
dat familienetwerken de basis zijn on
der een bedrijfstak en omgekeerd on
dernemingen de bron vormen voor het 
onderhouden van dergelijke netwerken, 
was pausibel voor zijn verhaal over de 
doorvoerhandel in het geografisch en 
sociaal gei"soleerde Rusland, doch lijkt 
niet universeel aanneemlijk. Met 'De 
VOC als ondernemer in Azie: directe 
handelscontacten tussen Suratte en 
Canton (1744-1755)' toonde E. Jacobs 
aan, dat het beleid van de VOC niet ai
leen als conservatief te typeren is. Be
paalde afdelingen entameerden wei de
gelijk vernieuwende projecten. Na een 
vragenkwartiertje over de twee lezingen 
en koffie starUe E. Stols over 'Belgische 
ondernemingen en Latijns-Amerika 
omstreeks 1900' gevolgd door 'Onder
nemen in Nederlands-Indie (1900-1940), 
door J. Lindblad. De eerste gaf aan 
waarom Belgen juist daar investeerden. 
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Veel Zuidamerikaanse families verble
yen enige tijd in Belgie en zagen kans 
vermogende Belgen te interesseren in 
met name spoorwegen. De vierde spre
ker toonde met cijfermateriaal aan, dat 
de 'Griinderzeit' voor het vestigen van 
ondernemingen met Europese hoofd
kantoren in de Buitengewesten na 1910 
lag. Hij gaf voorts voor het jaar 1930 de 
voorkeursplaats van vestiging in Indie 
aan en wat de voornaamste activiteiten 
waren. Ook gaf hij een verde ling naar 
land van herkomst van de investeerders; 
het was niet uitsluitend een Nederlandse 
aangelegenheid. 

Na de lunch sprak W. Goelema over 
'De houthandel J.M. Meihuizen & 
Zoon (1837-1970)'. Met anderhalve 
eeuw Wildervankse bedrijfsgeschiedenis 
illustreerde hij 'wie es gewesen ist' in de
ze internationaal georienteerde be
drijfstak. Het meest actuele onderwerp 
bracht M. Dierikx: 'Anthony Fokker 
als internationaal vliegtuigbouwer 
(1890-1939)'. Met de aanstaande over
name van Fokker door het Duitse be
drijf DASA lijkt de cirkel rond te zijn. 
De Nederlander Fokker richtte in 1912 
een fabriek in Duitsland op en ver
plaatste deze, met medeneming van zijn 
Duitse technici en staf, in 1919 naar Ne
derland. Hier vandaan startte hij vele 
activiteiten in het buitenland, omdat 
Nederland een te klein achterland was, 
zelfs voor slechts een Nederlandse vlieg
tuigfabrikant. De zevende spreker was 
W. Salzmann, die met zijn voordracht 
'De Nederlandse Kamer van Koophan
del in Amerika (1945-1960), een goed 
beeld gaf van de pogingen van de semi
overheid om via de opbouw van netwer
ken in de VS de Nederlandse bedrijven 
en de verkoop van zijn produkten te 
promoten. 

Na de theepauze gaf I. Blanken een 
voorschouw van zijn dissertatie met 'De 
ontwikkeling van de NV Philips gloei
lampenfabriek tot electrotechnisch con
cern (1920-1935)'. Hij bracht aan het 
licht hoe de onderneming zich eerst 
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richtte op investeringen in de produktie
technologie, vervolgens door investerin
gen in de produktie van halffabrikaten 
verticale integratie bewerkstelligde en 
tot slot met concentratie C.q. horizonta
Ie integratie de consolidatie van zijn 
marktpositie bereikte. P. Klein ten slot
te met zijn 'Een ondernemer in de poli
tiek: Paul Rijkens (1888-1965) en de 
Nieuw-Guinea-politiek' bracht de zaal 
volop in discussie over de politieke en 
economische belangenstrijd bij het 
loslaten van de kolonien. De Indonesi
sche kwestie verhit blijkbaar ook nu 
nog steeds de gemoederen. 

Omstreeks vijf uur sloot Joh. de 
Vries dit zeer geslaagde congres af. Hij 
stipuleerde, dat Nederlands onderne
merschap een oud thema is, maar uitge
brei de theorievorming nog - steeds -
ontbreekt. Hij bespeurde echter een pad 
dat leidt naar het doen van synthetise
rend onderzoek. Een comparatieve stu
die moet antwoord geven op de vraag of 
Nederlands ondernemerschap specifie
ke eigenschappen heeft, waardoor een 
bijdrage kan worden geleverd aan de in
ternationale bedrijfsgeschiedenis. 

De NHG deed een schot in de roos 
wat betreft de 'timing' van dit thema
congres: bedrijfsgeschiedenis mag zich 
in een toenemende belangstelling ver
heugen. We mogen dan ook hop en dat 
zeer spoedig het themanummer van de 
BMGN naar aanleiding van dit congres 
gereedkomt. Dan kunnen ook zij die 
verhinderd waren deze dag te bezoeken 
de interessante lezingen tot zich kunnen 
nemen. 

H .J .M. Winkelman 

Voorjaarsvergadering van de werk
groep Geschiedenis van de Overheidsfi
nancien 

Op een nog nader te bepalen datum in 
april 1993 zal de voorjaarsvergadering 
van de Werkgroep Geschiedenis van de 
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Overheidsfinancien plaats vinden. Op 
het programma staan een lezing van dr. 
I. Nijenhuis over Isaac de Pinto en het 
den ken over overheidsfinancien in de 
achttiende eeuw en een presentatie van 
een nieuw deeltje in de reeks 'Cahiers 
voor Lokale en Regionale Geschiedenis' 
dat over belastingen zal gaan. De verga-

Uitgeverij 

dering zal vermoedelijk plaatsvinden in 
het Belastingmuseum te Rotterdam. Le
den van de werkgroep ontvangen te zij
nertijd nader bericht. Voor nadere in
formatie over de werkgroep en aanmel
ding als lid zie de rubriek 'Werk in uit
voering' elders in dit nummer. 

Sinds mei 1989 - to en het NEHA en het Internationaal Instituut 
voor Sociale Geschiedenis (IISG) samen onderdak vonden in het 
voormalige pakhuis Willem I - zijn er aan de Cruquiusweg feitelijk 
twee uitgeverijen actief geweest: die van het NEHA en die van het 
IISG, de Stichting beheer IISG. De afzonderlijke fondsen, met de 
nadruk op respectievelijk economische en sociale geschiedenis, 
vulden elkaar uitstekend aan. Het complementaire karakter kwam 
tevens tot uitdrukking in diverse vormen van samenwerking. 
Plannen om ook de uitgeverij-activiteiten onder een dak te brengen 
lagen daarom voor de hand en hebben inmiddels vaste vorm 
aangenomen. Met ingang van 1 januari 1993 treedt uitgeverij 
Stichting beheer IISG op als uitgever van IISG- en NEHA
publikaties. IISG- en NEHA-titels zullen als afzonderlijk imprints 
van het fonds worden voortgezet. NEHA-Ieden kunnen blijven 
profiteren van aanzienlijke kortingen op de NEHA-titels. Drs. 
M.J.G. Huetink, thans werkzaam bij het NEHA, treedt per 1 
januari 1993 als uitgever in dienst bij de Stichting beheer IISG. 
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Op 4 juti 1991 overleed onze voorzitter, Ir. J.W.M. van Rooij, hetgeen voor de Vereniging een 
groot verties betekent. In de tijd dat hij voorzitter van het NEHA was, is er veel van de grond 

gekomen en heeft de Vereniging goede jaren gekend. Jan van Rooij heeft hier een belangrijke 

bijdrage in gehad. De Vereniging - leden, bestuur, directie en medewerkers - is hem hiervoor 

dank verschuldigd en zal zijn opgewekte, zakelijke en humoristische optreden als voorzitter in 

haar herinnering meedragen. 

A. Verslag van het bestuur over 1991 

1. Aigemeen 

Met genoegen kunnen wij constateren dat de activiteiten van het NEHA over 1991 - zowel kwa· 

litatief als kwantitatief - op een hoog niveau bleven. De bibliotheekcollectie werd aanzienlijk 

uitgebreid met bijzondere drukken, dank zij de fijne neus die onze bibliothecaris, Drs. 1.1. See· 

gers, hiervoor heeft. Een soortgelijke opmerking moet worden gemaakt met betrekking tot de 

papiergeldcollectie van het NEHA, waarover bestuurslid Prof.dr 1.M.W.O. Lucassen en de 

heer B. van Beek, de scepter zwaaien. Prof. Lucassen had, tezamen met Drs. P. Boorsma, bo

vendien een belangrijk aandeel in de tot standkoming van verschillende inventarissen van bij

zondere collecties van de Vereniging. Laatstgenoemde kon, dank zij een subsidie van het Minis

terie van Onderwijs en Wetenschappen, ook dit jaar zijn werkzaamheden ten behoeve van de 

ontsluiting van deze collecties voortzetten. Een woord van dank gaat uit naar Drs. R.E.M.A. 

de Peuter die als adviseur betrokken was bij dit ontsluitingsproject. Naar het zich laat aanzien 

zal bedoeld project, dat reeds enige jaren loopt, in de eerste helft van 1992 kunnen worden af
gesloten. Aile collecties zullen dan voor het publiek toegankelijk zijn. 

Enke1e andere projecten, waaraan door medewerkers van het NEHA werd gewerkt, konden 

worden afgesloten. Zo liepen een inventarisatieproject voor het Oemeenschappelijk Admi

nistratiekantoor te Amsterdam en een door het NEHA begonnen onderzoeks- en publikatiepro

ject betreffende de geschiedenis van een Twents ondernemersgeslacht in het verslagjaar af. En

kele andere projecten, waarover elders in dit verslag uitgebreider informatie te vinden is, verlo

pen volgens planning. Bedoeld worden de projecten 'De geschiedenis van wegen in Nederland', 

'De geschiedenis van de Nederlandse gulden', de inventarisatie van jaarverslagen, het onder

zoek naar de geschiedenis van De Centrale, de publikatie in opdracht van de Kamer van Koop

handel te Den Haag en de zeer omvangrijke werkzaamheden inzake de registratie van Neder

landse bedrijfsarchieven, het zogenaamde BARN-project. 

Met tevredenheid stellen wij vast dat de uitgeverij wederom in staat is gebleken een fors aantal 

omvangrijke economisch-historische publikaties het licht te doen zien, dankzij financiele bijdra
gen van bedrijfsleven en particuliere fondsen . Wij zijn allen die tot deze uitgaven hebben bijge

dragen dank verschuldigd . 

Wij zijn blij verrast met de uitreiking van de Akademieprijs aan Prof. Dr. 1.L. van Zanden voor 

het beste overzichtsartikel 'The Dutch economic history of the period 1500-1950: a review of 

the present state of affairs' gepubliceerd in NEHA uitgave Economic and social history in the 

Netherlands, deel I. 
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Wij zijn ons ervan bewust dat de hoge produktie, waarvan hierboven sprake was , aileen bereikt 

kon worden dank zij de inzet van directie, medewerkers van de Vereniging, redacteuren en van 

leden van het NEHA, die hen daarin belangeloos hebben bijgestaan. Wij spreken hierover onze 

grote waardering uit. 

2. Financien 

In bijlage C bij dit verslag zijn de balans en de resultatenrekening over 1991 te vinden, alsmede 

de vooriopige begroting voor 1993 . 

3. Algemene ledenvergadering 1991 

De algemene ledenvergadering werd op 14 juni 1991 in het NEHA-IISO gebouw gehouden. Er 

waren 30 leden aanwezig. 
Tijdens het huishoudeJijk gedeelte van de vergadering werden de agenda, de notulen van de le
denvergadering van 14 juni 1990, de verslagen van bestuur en directie, de balans en de staat van 
baten en lasten over 1990 en de begroting voor 1993 vastgesteld. 

In verband met zijn ernstige ziekte verzocht de heer Ir. LW.M. van Rooij om van zijn taak 

als voorzitter ontheven te worden . De heer Drs. J .B.J . Bollerman R.A. was bereid deze taak 

op zich te nemen. Wij hebben de heer H.J. Neeleman R.A. verzocht het penningmeesterschap 

van de heer Bollerman over te nemen; de heer Nee1eman heeft hierin toegestemd. Prof. Dr. 

H.F.J.M . van den Eerenbeemt trad af als bestuurslid, en in zijn plaats stelde het bestuur voor 
Prof. Dr. LL.O.M. Jansen te benoemen. De ledenvergadering kon zich hier in vinden. 

Tijdens de vergadering werden twee nieuwe publikaties van de NEHA-uitgeverij door de voor

zitter aangeboden aan Drs . B.F. Baron van Ittersum. Het betreft hier de uitgaven : C. Ora

vesteijn en J .J. McCusker, The beginnings of commercial and financial journalism en P . 

Boorsma en J . van Oenabeek , Commercial and financial serial publications of the Netherlands 
Economic History Archives. Mevrouw Drs C. Oravesteijn, oud bibliothecaresse van de Vereni

ging, hield een boeiende lezing over het onderwerp dat zij, tezamen met de eerdergenoemde 
Amerikaanse hoogleraar, onderzocht had. De bijeenkomst werd met een borrel afgesloten . 

4. Het bestuur 

Het bestuur was op 14 juni 1991 als voIgt samengesteld: 
Drs J.B.J . Bollerman R.A. (voorzitter) 

H.J. Nee1eman R.A. (penningmeester) 

Prof.Dr E.J. Fischer (directeur-secretaris) 

Drs H. Bordewijk 

Prof.Dr J .L.O.M. Jansen 
Drs LC. van Kessel 
Prof.Dr L.M. van Leeuwen 
Prof.Dr J .M.W.O. Lucassen 

Dr K.E. Sluyterman 
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S. De medewerkers in vaste dienst 

In het verslagjaar waren voor de Vereniging werkzaam: 

Drs 1.1. Seegers, wetenschappelijk bibliothecaris-vakreferent 

Drs 1.L.l.M. van Gerwen, wetenschappelijk medewerker-conservator 

P.M. van der Storm-Visch, secretaresse 

Medewerkers aan diverse projecten 

Drs M.l. Bagchus 

Drs E.A.M. Berkers 

Drs P.l.N. Boorsma 

Drs 1.F.M. van Dijk 

Drs 1. van Genabeek 

Drs M.l.G. Huetink 

Drs F.H. Horsten 

Drs B. Hijma 

1. Klinkenberg 

A. Kors 
Dr W.L. Korthals AItes 

1. de Leeuwe 

M. Pastoor 

Drs 1.F.L.M. Simons 

W. Soekhan 

Drs H.l.M. Winkelman 

Drs C.A.l.M. Wijnen 

B. Verslag van de directeur over 1991 

1. Bedrijfsarcbieven-register van bet NEHA (BARN) 

In 1991 benaderde de projectgroep BARN ruim 4.000 bij de Kamers van Koophandel en Fabrie

ken ingeschreven ondernemingen met een enqueteformulier om de bewaard gebleven (histori

sche) bedrijfsarchieven te inventariseren. Voorts werden branche-organisaties van negen takken 

van nijverheid benaderd om morele en publicitaire steun te verlenen en de uitgave van het bron

nenoverzicht van de sector te financieren. De gegevens van de geretourneerde formulieren wer

den ingevoerd in de databank Crisys( = Company Record Information System), waarin reeds 

de bedrijfsarchieven berustend in openbare archiefbewaarplaatsen waren geregistreerd. 

Vervolgens werden bedrijfsarchieven betreffende de sectoren bankwezen, basismetaal- en 

metaalproduktenindustrie, scheepsbouw, machine-, elektrotechnische- en transportmiddelen

industrie en textiel-, confectie- en lederindustrie geselecteerd en gaven, samengevoegd met de 

historische inleiding over betreffende branche, een 'geschiedenis en bronnenoverzicht van 

bedrijvig Nederland'. De NEHA-uitgeverij trof voorbereidingen voor druk van de volgende 

NEHA-BULLETIN 6 - 1992 - nr. 2 137 



gidsen uit de serie. Ter promo tie hiervan werd een folder ontworpen en verspreid. 

De contacten met organisaties werkzaam op het gebied van bedrijfs- !!n branchegeschiedenis 

werden geintensiveerd . Diverse malen bezochten BARN-medewerkers bijeenkomsten van het 

openbaar archiefwezen, de Nederlandse Vereniging van Bedrijfsarchivarissen (NVBA) alsmede 
bedrijfsarchivarissen in opleiding, historische studieverenigingen en studiedagen met bedrijfsge

schiedenis als thema. Ter illustratie kunnen enkele genoemd worden, zoals: het CRPA, de Com

missie Geschiedenis van het Beton, het Rijksarchief in de provincie Friesland en de Stichting 

Historie der Techniek . Voorts wordt bekeken hoe de werkzaamheden tot behoud van 'roerende 

industriele goederen' (waaronder ook bedrijfsarchieven) afgestemd kunnen worden op die van 

de in december 1991 door de minister van WVC geinstalleerde Projectgroep Industrieel Erfgoed 
(PIE). In het bestuur van deze projectgroep heeft Drs J .B.l . Bollerman namens het NEHA en 
IISG zitting. 

Naar aanleiding van het toezenden van het enqueteformulier namen diverse ondernemingen 

contact op met verzoek om ad vies met betrekking tot inventarisatie, schoning, opslag dan wei 

overdracht van het archief. Het BARN-project werd begeleid door een adviescommissie be

staande uit: 
Drs H. Bordewijk (voorzitter), namens het bestuur van het NEHA, Drs P.W.l . den Otter, 
namens de Rijksarchieven in de provincie, Drs E.A.G. van den Bent, namens de Gemeente- en 

Streekarchivarissen en Prof.Dr H .H. Vleesenbeek namens het Centrum voor Bedrijfsge

schiedenis . Drs J .F.M. van Dijk, Drs M.J.G. Huetink,W. Soekhan en Drs H.J.M. Winkelman 

voerden het project uit. 

2. Afdeling Archivalia en Documentatie 

Van 'Bijzondere col/ecties' naar 'Archivalia en documentatie' 

In het vorige jaarverslag was er nog sprake van 'archieven en bijzondere collecties'. Nu de gids 

zijn voltooiing nadert en de contouren van de verzameling zich steeds duidelijker aftekenen, 

blijkt het noodzakelijk ook de naamgeving eens kritisch te bezien. Hoewe1 de collectie als zoda

nig zeer bijzonder genoemd mag worden leek de aanduiding 'archivalia en documentatie' meer 
recht te doen aan de aard van de collectie. Daarom is ook besloten deze naamswijziging door 
te voeren. 

Ontsluiting 

Gedurende dit jaar is hard gewerkt aan de verdere ontsluiting van de collecties archivalia en do
cumentatie van het NEHA. Drs . P.J.N. Boorsma heeft hiertoe tot aan 1 november een dag in 
de week assistentie gekregen van Drs 1. van Genabeek. Een tweetal verzamelingen is door hen 
ontsloten door middel van een catalogus. Het betreft de topografische en bouwkundige platen 

(P. Boorsma, J. van Genabeek en A. Schijvenaars, Topograjische en bouwkundige platen uit 

de Col/ectie Hartkamp, 1843-1924. Inventarisaties bijzondere collecties, 3 (Amsterdam, 1991» 

en de financiele en commerciele couranten (P. Boorsma en J . van Genabeek, Commercial and 

financial serial publications oj the Netherlands Economic History Archives. Commodity price 

currents, joreign exchange rate currents, stock exchange rate currents and auction lists, 1580-

1870. Inventarisaties bijzondere collecties, 4 (Amsterdam, 1991». 

Daarnaast zijn er belangrijke aanzetten gegeven tot de inventarisatie van de verzamelingen 

effecten, cognossementen, documentatie-materiaal en foto's. Thijs Bagchus heeft in de periode 
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augustus tot december een begin gemaakt met de ordening en beschrijving van de bij het NEHA 
en de EHB aanwezige Nederlandse en buitenlandse verordeningen. 

Ook het werk aan de gids, die toegang zal moeten geven tot de collecties van het NEHA, is 

vrijwel afgerond. Een nadere beschouwing van de collectie Velie leerde dat de hierin aanwezige 

documenten veel meer samenhang vertoonden dan aanvankelijk werd vermoed . Het systema

tisch doornemen van de collectie leverde enkele bijzonder fraaie archieffragmenten op van 

Vlaamse kooplieden uit de zeventiende tot de negentiende eeuw. Ook deze zullen in de gids wor

den beschreven . 

Het besluit om ook een overzicht op te nemen van de archieven van bedrijven en economische 

instellingen die in de loop der jaren in bruikleen zijn afgestaan aan openbare archiefdiensten, 

leverde een kleine vert raging op in de uitvoering van de werkzaamheden . Desondanks lijkt het 

resultaat van deze activiteiten een dergelijke afwijking van de oorspronkelijke planning volledig 

te rechtvaardigen . 

Aanwinsten 

In 1991 werden de volgende archieven en documentatie verworven: 

- Romparchief van de NV Landbouwmaatschappij Oeboegan, Amsterdam, 1904-1942, 1,20 

m. (Aangetroffen in de boedel jaarverslagen, terugontvangen van de bibliotheek van de fa

culteit der economische en econometrische wetenschappen van de UvA) 

Romparchief van de NV Batavia Electrische Tram-Maatschappij, Amsterdam, 1897-1953, 

0,50 m. (Aangetroffen in de boedel jaarverslagen) 

- Bescheiden, circulaires en jaarverslagen betreffende de Ooudsche Machinale Oarenspinnerij 

(1937-1961), afkomstig van de aandeelhouder J . Kortenoever te 's-Oraveland, 1937-1961, 

0,04 m. (Aangetroffen in de boedel jaarverslagen) 

- Correspondentie gericht aan Dr. W.O.C. Byvanck, bibliothecaris der Koninklijke Biblio

theek en documentatie ten behoeve van de 'Documenten v~~r de economische crisis van Ne

derland in Oorlogsgevaar' (de gevolgen van het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog), 

1914-1915, 0,02 m. (aangetroffen in de boedel jaarverslagen) 

- Correspondentie, documentatie en rapporten van Bond van Adverteerders, Amsterdam, 

1950-1969,0,15 m (schenking van het Persmuseum) 

- Uitgebreide verzameling verslagen van Duitse bedrijfsverenigingen uit de tweede helft ne

gentiende en eerste helft twintigste eeuw, 3,00 m (schenking van het IISO) 

- Wetenschappelijke aantekeningen en werkgroepverslagen van de werkgroep 'Nationaal in

komen van Nederland in de periode 1850-1900', afkomstig van J. Teijl, Amsterdam [1970-

1980),2 m (schenking van J . Teijl) 

- Circa 160 groot formaat reclame-affiches voor sigaretten, sigaren en shag, diverse snoep en 

frisdrank en verf uit de jaren vijftig en zestig van deze eeuw, 1954-1970, 

0,15 m folio (schenking van OA Rotterdam) 

- Archivalia afkomstig van de firma Van Marken & Middendorp en haar opvolger Heldring 

& Van Marken, te Amsterdam, (1872) 1899-1957, 0,40 m (schenking van de heer B. van 

Marken) 

Publiciteit 

In 1991 is er door onderzoekers veelvuldig een beroep gedaan op het beeldmateriaal van het NE

HA, afkomstig uit de collectie archivalia en documentatie. Het merendeel was bedoeld ter il

lustratie van diverse dissertaties en gedenkboeken. Daarnaast heeft het NEHA ook materiaal 
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beschikbaar gesteld voor de tentoonstelling rond Henri Polak en de ANDB, ter gelegenheid van 

de opening van het Vakbonds Museum. 

De collectie is met name goed in de publiciteit gekomen door de vaste column 'Historisch Ar
chief' van Drs P.J.N. Boorsma in De Werkgever, het orgaan van de NCW. In deze artikeltjes 

wordt in het kort aandacht besteed aan een economisch-historisch of bedrijfshistorisch onder

werp aan de hand van afbeeldingen van materiaal uit de eigen collectie. 

Collectie papiergeld 

Ten behoeve van de collectie papiergeld werden enkele belangrijke aanwinsten verkregen . Spe

ciale vermelding verdient een Noors biljet van twintig rixdaler/ croner, uitgegeven door Thor 

Mehlen uit 1695. Verder zijn ook een aantal bijzondere documenten aangetroffen in de Collec

tie Velie, met name kassiersbriefjes. 

3. De Economisch-Historische Bibliotheek 

Aanwinsten 
Het is inmiddels vaste gewoonte geworden om de aanwinsten in twee delen te verantwoorden. 

De aankopen van oude en kostbare werken staan in dit jaarverslag vermeld (zie bijlage A), de 

meer recent verschenen werken in het NEHA-Bulletin no. 1 (1992). In verband met de beperkte 

ruimte in het Bulletin betreft dit laatste een selectie. In de aanschaf ten behoeve van de collectie 

oude en zeldzame werken vallen vooral de aanwinsten in de verzameling geschiedenis van de 

techniek en statistieken op. 

Schenkingen 

Belangrijke schenkingen waren het afge\open jaar zeldzaam. Vooral als gevolg van onze bijzon

dere aandacht voor de collectie jaarverslagen van Nederlandse bedrijven konden wij van ver

schillende organisaties hele verzamelingen of enkele reeksen verwerven. In het bijzonder wil ik 
hier de schenkingen van de bibliotheek van de Economische Faculteit van de Universiteit van 

Amsterdam noemen. De voorgenomen verhuizing naar het nieuwe bibliotheekgebouw beteken

de dat zij veel ouder materiaal hebben afgestoten. Daarvan heeft ook de EHB kunnen profite

ren en de collectie jaarverslagen en tijdschriften aanzienlijk kunnen uitbreiden of completeren. 

Ontsluiting 

In het vorige jaarverslag maakten wij melding van het feit dat de ontsluiting van de collectie 

jaarverslagen nagenoeg voltooid was. Aileen de collectie van de Economische Faculteit ontbrak 

nog. Nu bleek deze collectie van weI bijzonder grote omvang. Dit betekende dat het werk eerst 

onlangs afgeloten kon worden. 

WeI konden wij het afgelopen jaar de retro-invoer van de alfabetische kaartcataIogus afron

den. Speciaal daarvoor is per 1 maart voor de duur van 1 jaar M. Pastoor aangesteld. Zij heeft 

inmiddels het werk aan de catalogus voltooid . Ook de kaartcatalogus van tijdschriften behoort 

tot het verleden. Met veel inzet is hieraan door de heer A. Kors vanaf 1 juli gewerkt. Hij zal 

dit werk voortzetten tot medio 1992. 
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4. Onderzoek 

NEHA-project betre//ende de geschiedenis van de Nederlandse gulden 
Op I februari 1990 werd door Dr W.L. Korthals Altes een aanvang gemaakt met dit project 

dat na vier jaren moet resulteren in een monografie met de titel Van £ Hollands tot f. Daarin 

wordt een behandeling van de Nederlandse valutageschiedenis beoogd. Het onderzoek wordt 

begeleid door een commissie waarin Prof. Dr. W. Eizenga, Prof. Dr. M.M.G. Fase (De Neder

landsche Bank en Universiteit van Amsterdam), Prof. Dr. E.J. Fischer (NEHA), Drs. J.C. van 
Kessel (NIBE) en Dr. J. Kymmell zitting hebben. 

Het onderzoek naar de monetaire geschiedenis van de Romeinse tijd tot de oprichting van 
de Amsterdamse Wisselbank in 1609 bleek meer tijd te vergen dan aanvankelijk voorzien was. 

Het manuscript over dit tijdvak kon inmiddels voltooid worden. Thans vindt het onderzoek met 

betrekking tot de peri ode 1609-1816 plaats. Er wordt naar gestreefd om aan het einde van 1992 

het manuscript tot de Eerste Wereldoorlog gereed te hebben, zodat het laatste jaar van het pro

ject aan de twintigste eeuw en de afronding kan worden besteed. 

NEHA-projecten Geschiedenis van het textielbedrij/ Gelderman en de verzekeringsmaatschap

pij De Centrale 

In het voorjaar van 1991 werd het onderzoek naar het familiebedrijf H.P. Gelderman te Olden

zaal in opdracht van de Gelderman-Stichting afgerond. Deze monografie is geschreven door 

Prof.Dr E.J. Fischer, Drs J.L.J.M. van Gerwen en Drs H.J.M. Winkelman. De begeleidings
commisssie bestond uit Drs J.J. van Eerden, Prof.Dr J.M.W.G. Lucassen en Dr A.L. van 

Schelven. Onder grote belangstelling vond op II oktober in 01denzaal de overhandiging van 

het eerste exemplaar 'Bestemming Semarang' door voorzitter Drs J .B.J. Bollerman R.A. aan 

J. Gelderman plaats. 

Gedurende het gehele jaar 1991 zijn eveneens de onderzoeksactiviteiten naar de geschiedenis 

van De Centrale voortgezet. De afronding van dit onderzoek onder lei ding van drs J.L.J .M. 

van Gerwen is medio 1992 voorzien. De begeleidingscommisie bestaat uit Prof.Dr J.M.W.G. 
Lucassen, Prof.Dr E.J. Fischer (voorzitter), W.G. Tuinenburg, J.C. Verhey, 
A.A. Berends en Drs H.M. van der Kar. 

NEHA-project: Wegen in Nederland 

Drs F. Horsten heeft het onderzoek in het kader van het project 'Wegen in Nederland' voortge

zet. De definitieve afronding in de vorm van een publikatie zal pas in 1992 haar beslag kunnen 
vinden. De begeleidingscommissie bestaat uit Prof.Dr G.J. Borger (voorzitter), Prof.Dr 

J.M.W.G. Lucassen, Prof.Dr E.J. Fischer en Drs H. Schmal. 

NEHA-project: Bedrijvig voor bedrijven: 80 jaar Kamer van Koophande/ Den Haag. 

In het afgelopen jaar deed de Kamer van Koophandel en Fabrieken van Den Haag het NEHA 
het verzoek bij gelegenheid van het in gebruik nemen van een nieuw kantoor op 21 mei 1992 
een boek te verzorgen. Drs H. Simons bleek bereid het manuscript te verzorgen. Namens het 

NEHA hadden Drs J .B.J. Bollerman R.A. en Drs J.J. Seegers zitting in de begeleidingscommis

sie, namens de Kamer van Koophandel Den Haag Drs Chr.W.L. de Bouter, M.C. Wigmore, 

Drs T. Timmers, G.J.L. Postma en E. Vons. Het onderzoek verliep geheel volgens planning. 
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5. Publikaties 

Drs M. Huetink vo\gde in \990-'91 - daartoe door het bestuur in staat gesteld - de Basiscursus 

Uitgeverij en behaalde in 1991 het Diploma voor de Uitgeverij, dat onder auspicien van de Ko

ninklijke Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhande!s (KVB) te Amsterdam 

uitgereikt wordt. 

In 1991 resulteerden twee samenwerkingsverbanden in evenzo vele publikaties op textiel
historisch gebied: in samenwerking met de Stichting Textielgeschiedenis te Enschede de Textiel

historische gids, en in samenwerking met de Gelderman Stichting te Oldenzaa! Bestemming Se

marang. 

De bronnenuitgave De registers van de dienst voor het stoomwezen werd in dit jaar - in een 

iets eenvoudiger uitvoering - hervat; er verschenen vier delen. Naar verwachting za! de reeks 

van in totaa! tien delen in 1992 gecompleteerd worden. 

Deel 2 (1990) van Economic and social history in the Netherlands verscheen begin 1991. 

Aan het eind van het jaar verscheen tevens dee! 3 (1991). 

In 1991 verschenen in de NEHA-uitgeverij: 

NEHA-SERIES I 

- Economisch- en sociaal-historisch jaarboek deel 54 

NEHA-SERIES III 

- J.J. McCusker en C. Gravesteijn, The beginnings of commercial and financial journalism. 

The commodity price currents, exchange rate currents, and money currents of early modern 

Europe 

E.H.M. Dormans, Het tekort. Staatschuld in de tijd der Republiek 

C. Jeurgens, De Haarlemmermeer. Een studie in planning en beleid 1836-1858 

NEHA-SERIES IV 

- NEHA-Bulletin jaargang 5, no. I en 2 

NEHA-SERIES V 
- B. Hijma, Textiel-historische gids. Collecties bij Nederlandse archiefdiensten, bibliotheken 

en musea 

Inventarisatie bijzondere coIIecties 

- P. Boorsma, J. van Genabeek en T. Schijvenaars, Topografische en bouwkundige platen 

uit de collectie Hartkamp 1843-1924 

- P . Boorsma en J . van Genabeek, Commercial and financial serial publications of the 

Netherlands Economic History Archives 1580-1870 

Registers van de Dienst voor het Stoomwezen 

- Deel 2: Een bronnenuitgave van het register 1859-1867 

Dee! 3: Een bronnenuitgave van het register 1868-1870 

Deel 4: Een bronnenuitgave van het register 1871-1875 

Dee! 5: Een bronnenuitgave van het register 1876-1880 
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NEHA-SERIES VI 
- Economic and social history in the Netherlands vols. 2 (1990) en 3 (1991) 

Buiten de reeksen verschenen: 

- Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek deel 8 

- E.J. Fischer, J .L.J.M. van Gerwen en H.J.M. Winkelman, Bestemming Semarang. Ge-

schiedenis van de textie/jabrikanten Gelderman in Oldenzaal 1817-1970 

Bijlage A 

Aanwinsten van oude en kostbare werken 

Een aantal belangrijke werken op agrarisch gebied werd aangekocht. De belangrijkste daarvan 

is het zestiendelige werk van D.G. Schreber, Sammlung verschiedener Schrijten, welche in die 

oconomischen, policey - und cameral - auch andere Wissenschaften einschlagen (Verlag Jo
hann Jacob Curts: Halle, 1755-1765). In deze verzameling zijn verder aangekocht J .B. Boussin

gault, Rural economy in its relations with chemistry, physics, and meteorology: or, an applica

tion of the principles of chemistry and physiology to the details of practical farming. 2nd rev. 

ed. with an introd. and notes (Bailliere [etc.): London, 1845), Marquis de Caracccioli, L'Agri
culture simplijiee anciens: avec un pro jet propre iI la faire revivre, comme etantla plus profita

ble et la plus facile (Bailly: Paris, 1769). 
De verzameling werken van Duhamel de Monceau kon aangevuld worden met Ecole d'agri

culture (Freres Estienne: Paris, 1759) en Grondbeginselen van den scheepsbouw, of weldadige 

verhandeling der scheepstimmerkunst (P. de Groot: Amsterdam, 1759). Oit laatste is de Neder

landse vertaling van Etemens de {'architecture navale; verder N.L. Francois de Neufchateau, 

Rapport fait iI la societe royale et centrale d'agriculture (Impr. de Madame Huzard: Paris, 
1818),3 delen van F.K.G. Gericke, Von der Viehzucht (uitgegeven door Albrecht Thaer), Von 

dem Ackerbaue en Von der Einerndtung, Einscheurung und Aufbewahrung der gewonnenen 

Wiesen- und Feld-Erzeugnisse, verschenen bij de Realschulbuchhandlung (Berlin, 1804-1806) in 

de reeks 'Praktische Anleitung zur Fuhrung der Wirthschafts-Geschiifte fur angehende Land

wirthe'. Verder: J. Somerville, The system followed during the two last years by the Board of 

Agriculture. 2nd ed.; with considerable new matter (Miller: London, 1800), P. Labouliniere, 
De I'influence d'une grande revolution sur Ie commerce, I'agriculture etles arts: discours (Col
lin [etc.): Paris, 1808) en H. Mathieu, Voyage agricole dans les Vosges en 1820, ou expose suc

cinct des principaux vices et des principales ameliorations de I'economie rurale vosgienne: pre

mier memoire statistique (Vautrin: Epinal, 1821). 

De verzameling oude werken op het gebied van statistiek en statistieke beschrijving werd ver
rijkt met een ontbrekend pamflet van Willem Kersseboom (1691-1771), Observatien, waar in 

voornamentlyk getoont word wat is gelyktydigheid, de welke vereischt word in aile calculatien, 

die tot voorwerp hebben de probable leevenskracht van personen van eenigen voorgestelden 

ouderdom [ ... ) uit 1740. De publikaties van Kersseboom zijn zowel voor de geschiedenis van 

de statistiek als voor het verzekeringswezen van belang. Eveneens theoretische van aard is D.F. 

Donnant, Thi!orie elementaire de la statistique (lmpr. de Valade: Paris, 1805). Behalve een ex
pose over statistiek bevat het boek twintig pagina's met een 'who's who' in de geschiedenis van 
de statistiek. 
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Natuurlijk ontbreken ook de statistieke beschrijvingen van landen, regio's en plaatsen niet. 

Om de lijst te beperken noem ik hier aIleen: Ludwig von Baczko, Handbuch der Geschichte, 

Erdbeschreibung und Statistik Preussens (Nicolovius: Konigsberg [etc.], 1802-1803), Fr. 

Forster, Statistisch-topographisch-historische Uebersicht des Preussischen Staats (Heymann: 

Berlin, [1840?)), J .O. Hoffmann, Die Bev6lkerung des Preussischen Staats: nach dem Ergebnis

se der zu Ende des Jahres 1837 amtlich aujgenommenen Nachrichten in staatswirthschajtlicher, 

gewerblicher und sittlicher Beziehung (Nicolai : Berlin, 1839) en C.A. von Malchus, Statistik 

und Staatenkunde: ein Beitrag zur Staatenkunde von Europa (Cotta: Stuttgart, 1826). Aparte 

vermelding verdient hier nog het vrij zeldzame en uitgebreide statistisch overzicht van het 

bestuur en financien van het graafschap Saksen-Coburg-Saalfeld van Theodor van Kretsch

mann, Beurkundete Darstellung der Staats- und Finanz- Verwaltung der Sachsen-Coburg

Saalfeldischen Lande unter der Regierung des dermal regierenden Herzogs Franz und unter der 

Leitung des dirigirenden Ministers von Kretschmann (S.n. : s.I., 1805) en drie delen over Silezie 

van Friedrich Albert Zimmermann, Ueber die Steuerverjassung in Schlesien: ein Versuch, Ue

ber das Cammerei-Rechnungs- Wesen in Schlesien en Ueber die Nahrungs-Steuer und Remission 

in Schlesien (Oehr: Breslau, 1799-1802) in de reeks 'Neue Beitriige zur Beschreibung von 

Sch1esien' 
Een bescheiden aanwinst voor de verzame1ing koopmanshandboeken bestond dit jaar uit de 

aankoop van Joh.C. Ohlers, Arithmetic mercatoria nova, oder Neues kaujjmiinnisches Rechen

Buch, in welchem die Namen nicht nur verschiedener durchleuchtiger Personen ... (Sauer: 

Hamburg, [1725?)). 

Bijlage B 

Toelichting 

A . Grondslagen van waardering 

Tenzij anders is vermeld zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. 

Bibliotheek, Inventaris en Voorraad eigen werken. 

De hieronder begrepen posten zijn p.m. gewaardeerd. 

In het jaar van aanschaf vindt algehele afschrijving plaats. 

Rekening houdend met bovengenoemde grondslag van waardering wordt het resultaat bepaald 

als verschil tussen gerealiseerde opbrengsten en de kosten gewaardeerd tegen werkelijke uitgaaf

prijzen. 

B. Toelichting op de balans 

De post 'Liquide middelen en termijndeposito's is als voIgt samengesteld: 

Post bank 

Deposito Postbank (2 maands - ) 

ABN 

Depositio ABN (3 maands - ) 

Totaal 

144 

f 24.676,67 

100.000,-

21.993,75 

225 .000,-

f 371.670,42 
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C. Toelichting op de staat van baten en [osten 
De post 'Verkoop publikaties' bevat de inkomsten uit de verkoop in het boekjaar, de subsidies 
op de verschillende uitgaven in het boekjaar en het positief saldo uit publikatieprojecten van 

afgelopen jaren. 

De post 'Bureau en overige posten' bevat voornamelijk administratie- en accountantskosten, 

pensioenen oud-medewerkers, porti- en repro kosten, aanschaf inventaris en overige kantoor

kosten. 

De post 'Projecten' bevat (geringe) afboekingen op enkele projecten alsmede een fors verlies 

op het project 'Geschiedenis van de wegen in Nederland' . Voor laatst genoemd project zal nog 

getracht worden extra inkomsten te verwerven, zodat in volgende jaren dit verlies wellicht kan 

worden rechtgetrokken. 

Hijlage HI 

Balans 

MA TERIELE V ASTE 

ACTIVA 

Bibliotheek 

Inventaris 

VLOTTENDE ACTIV A 

Voorraden 

Vorderingen 

Effecten 

Liquide middelen 

KORTLOPENDESCHULDEN 

(WERKKAPIT AAL) 

EIGEN VERMOGEN 

31 december 1991 

100,-

267 .728,47 

10.000,-

371.670,42 

f 

p.m. 

1.-

1.-

649.498,89 

643.838,40 

5.660,49 

5.661,49 

5.661,49 
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31 december 1990 

100,-

383 .314,93 

25.000,-

251.379,40 

p.m. 

1.-

1.-

659.794,33 

657 .609,21 

2.185,12 

2.186,12 

2.186,12 
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Bijlage B2 

Staat van Baten en Lasten NEHA over 1991 

A . Baten 

1991 Begroting 1990 

1. Subsidies 225.850,- 213.300 219.550,-

2. Contributies & donaties 33 .835,59 26.000 27.405,-

3. Rentebaten 25.948,98 

{ { 4. Diverse baten 30.824,13 91.000 106.161,37 

5. Diensten aan derden 85.219,95 

6. Verkoop publikaties 164.118,78 42.039,63 

7. Projecten p.m. p.m. p.m. 

8. Nadelig Saldo boekjaar 15.954,80 

Totaal 565.797,43 330.300 411.110,80 

B. Lasten 

1991 Begroting 1990 

1. Personeel 153.477,65 174.000 137.733,20 

2. Bestuurs-, directie- en redactiekosten 20.005,- 25.000 20.000,-

3. Batig saldo boekjaar 3.475,37 

4. Bureau- en overige kosten 41.325,78 25 .000 32.478,76 

5. Acquisitie 93.405,68 75.000 123.783,99 
6. Verenigingsorganen 26.730,60 30.000 35.216,12 

7. Overige publikaties 178.527,54 p.m. 61.898,73 

8. Projecten 48 .267,75 p.m. p.m. 

9. Overige kosten 582,06 1.300 

Totaal 565.797,43 330.300 411.110,80 
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Bijlage B3 

Begroting 1993 

A. Inkomsten 

1.- Subsidie O&W I KNA W 

- Subsidies van derden 

2. Contributies, donaties 

3. Rentebaten 

4. Diensten aan derden 

5. Diverse baten 

6. Publikaties 

7. Projecten 

Totaal 

B. Uitgaven 

I. Personeel 

2. Bestuurs, directie- en redactiekosten 

3. Batig saldo boekjaar 

4a. Administratiekosten 

4b. Bureau- en overige kosten 

5. Acquisitie 

6. Verenigingsorganen 

7. Overige publikaties 

8. Projecten 

9. Onvoorzien 

Totaal 

Contributieverhoging 

226.350 

70.000 

25.000 

10.000 

3.500 

p.m. 

p.m. 

p.m. 

334.850 

154.350 

25.000 

11.000 

20.000 

75 .000 

45.000 

p.m. 

p.m. 

4.500 

334.850 

In verband met de gestegen kosten over de afgelopen jaren en de uitbreiding van de verenigings
activiteiten is de contributie met ingang van 1993 voor leden verhoogd tot f 90,- (was f 80,-) 

en voor studenten, aio's en oio's tot f 50,- (was f 45,) . 
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NEHA-PUBLIKATIES 

NEHA-SERIES III NR. 17 

E.SA Bloemen (red.) 
Het Benelux-effect 
8elgie, Nederland en 
Luxemburg en de Europese 
integratie, 1945-1957 

210 biz., ISBN 90.71617.51.3, f 39,50 
NEHA-Iedenprijs: f 32,50 + f 5,- porto 

NEHA-SERIES III NR. 18 

I.JA Nijenhuis 
Een joodse philosophe 
Isaac de Pinto (1717-1787) 
en de ontwikkeling van de 
politieke economie in de 
Europese Verlichting 

208 biz., ISBN 90.71617.58.0, f 49,50 
NEHA-Iedenprijs: f 40,- + f 5,- porto 
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