


Redactie 
W. Asbeek Brusse (1993); E.S.A. Bloemen, (1995) voorzitter; H. de Jong 
(1996); J.P.B. Jonker (1996); H.P.H . Nusteling (1993), P. Scholliers (1995); 
J . J. Seegers (1994) 
(jaar van aftreden) 

Redactiesecretariaat (NEHA-Bulletin) 
J.J . Seegers, Cruquiusweg 31, 1019 AT Amsterdam 
telefoon (020-) 668 58 66 / fax (020-) 665 41 81 

Bestuur van de vereniging Het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief 
Drs. J .B.J. Bollerman RA, voorzitter; drs . H. Bordewijk; drs . c.P . van 
Dijk; dr. E .J . Fischer, directeur; prof. dr. J.L.G.M. Jansen; S.J. Jonker; 
Drs. J .c. van Kessel; prof. dr. L.M. van Leeuwen; H .J . Neeleman RA; 
Mw. dr. K.E . Sluyterman; prof. dr. Joh. de Vries 

Leden van de vereniging het NEHA ontvangen het Economisch- en Sociaal
Historisch laarboek en het NEHA-Bulletin gratis . Men kan zich telefonisch 
of schriftelijk aanmelden als lid van de vereniging bij het NEHA, Cruquius
weg 31, 1019 AT Amsterdam, telefoon 020-6685866, toestel 263. Het lid
maatschap kost f 90,- (voor studenten en aio ' s f 50,-). 

bi) de omslag: 
Drukkerij (collectie IISG) 

ISSN 0920-9875 



,,' ," I 

TIJDSCHRIFT VOOR DE ECONOMISCHE GESCHIEDENIS IN NEDERLAND JAARGANG 7 (1993) NO. 1 





Inhoud c-.... r.,r.~~; . "H'~"I::- 'I r-Io.IV~. ." .. !" , ..... ' .... ,_ 

b": ~T '" -::< l 

l'>,: ... ':~ '~ t:1. ~ .. , .. t 

...... ~.., ..... , • . ,' ....... _ . ... ·_ .... 1 

DE ECONOMISCHE GESCHIEDENIS VAN BELGIE TIJDENS DE NIEUWSTE 

TIJD: ONDERZOEKTRENDS IN DE JAREN TACHTIG 

(J. Blomme en P. Scholliers) ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

BOEKBESPREKINGEN 

C. Schnurmann, Kommerz und Kliingel, der Englandhandel KaI-
ner Kaufleute im 16. lahrhundert (C. Lesger) ............... 39 
1. Bieleman, Geschiedenis van de landbouw in Nederland 1500-
1950. Veranderingen en verscheidenheid (J. Blomme) ........ 40 
F. van Poppel, Trouwen in Nederland. Een historisch-demo-
grafische studie van de 1ge en vroeg-20e eeuw (1. Kok) ...... 43 
E. Vanhaute, Heiboeren; bevolking, arbeid en inkomen in de 
19de-eeuwse Kempen (R.F.T. Paping) ...................... 46 
1. Kymmell, Geschiedenis van de algemene banken in Nederland 
1860-1914. Deel I 1860-1864 (G. Vanthemsche) .............. 49 
M. Davies, Belief in the sea. State encouragement of British mer-
chant shipping and shipbuilding (P. van de Laar) ... . . . . . . . . . 51 
S.D. Chapman, Merchant enterprise in Britain from the Industrial 
Revolution to World War I (l.P.B. lonker) ................ 53 
1.N.F.M. a Campo, Koninklijke Paketvaart Maatschappij. 
Stoomvaart en staatsvorming in de Indonesische archipel 1888-
1914 (F. Broeze) ........................... . .... .. ....... 54 
1. van Gerwen, De Centrale centraal. Geschiedenis van de Centra-
le Arbeiders- Verzekerings- en Depositobank opgericht in 1904 tot 
aan de fusie in de Reaal Groep in 1990 (H.l. de longh). Repliek 
(1. van Gerwen) . .......... .... .................... .... .. 57 
C. Vancoppenolle, Tussen paternalistische zorg en · zakelijk 
management. C.l. Honig als eindpunt van persoonsgericht sociaal 
ondernemersgedrag in een Zaans familiebedrijf (1930-1957) (M. 
Schrover) ............................. ............... ... 60 
M. Margairaz, L 'Etat, les finances et i'economie. Histoire d'une 
conversion, 1932-1952 en a. Bossuat, La France, i'aide americai-
ne et la construction europeenne, 1944-1954 (E.S.A. Bloemen) 62 
a. de Vylder, Trade policy and the search for textile markets. The 
case of the Benelux and India 1945-1992 (A.a. Harryvan) .... 64 
A.S. Milward, The European rescue of the nation-state (W. As-
beek Brusse) ............................................ 66 



VERSCHENEN LITERA TUUR 69 

WERK IN UITVOERING 

Een speurtocht naar economische geschiedschrijving in Nederland 
in de negentiende eeuw (L. Noordegraaf) . .. ...... ... ....... 73 

KRONIEK 

Tweede studiedag van de NEWO-contactgroep 'Koopkracht in de 
l8e, 1ge en 20e eeuw' (P . Scholliers) ......... . .... . ... ... . . 86 
Benelux-Nordic History Project (W. Asbeek Brusse) ......... 86 
Congres over gilden . .. . .......... . .... .. .... . . ...... ..... 88 
Elfde Internationale Economische Geschiedenis Conferentie ... 88 
Stimulans-subsidie voor het N. W. Posthumus-Instituut ....... 88 
Overzicht van lopend onderzoek 1992/ 93 ... . ... . .. . .... . ... 89 
Overzicht van promoties in 1992 .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 

AANWINSTENLlJST ..... .. .... . .. . . .. ......... ............. 92 



DE ECONOMISCHE 
GESCHIEDENIS VAN BELGIE 

TIJDENS DE NIEUWSTE TIJD: 
ONDERZOEKTRENDS IN DE 

JAREN TACHTIG 
Jan Blomme en Peter Scholliers 

1. Clio's slinger 

H et begin van een nieuw decennium vormt vaak de aanleiding om een sta
tus questionis te maken van de activiteiten in een bepaald vakgebied van 

de geschiedenis tijdens voorbije jaren. Ook op het einde van de zeventiger 
jaren en het begin van de jaren tachtig was er, mede onder impuls van de 
uitgave van de nieuwe Algemene geschiedenis der Nederlanden (AGN), een 
opmerkelijk aantal publikaties over de ontwikkelingen binnen het vakge
bied. I Tien jaar later wordt in een aantal bijdragen, zowel nationaal als inter
nationaal, opnieuw stilgestaan bij de belangrijkste trends in de economische 
geschiedenis.2 

Dit artikel maakt een balans van het onderzoek dat na 1980 werd verricht 
over de economische geschiedenis van Belgie tijdens de negentiende en twin
tigste eeuw. Een cruciale vraag wordt daarbij gesteld: dient de economische 
geschiedenis als hulpwetenschap (dataleverancier, 'Iaboratorium') van de 
economische wetenschappen te worden beschouwd of vormt zij een volwaar
dig loot van de geschiedenis? Deze vraag is niet onbelangrijk omdat er voor 
1980 een duidelijke tendens bestond naar het econometriseren van de econo
mische geschiedenis. 

In de volgende paragrafen zal gepoogd worden een antwoord te geven op 
de vraag of de trend in het voordeel van de cIiometrie zich ook na 1980 ver
der heeft doorgezet. In het besluit zal dieper worden ingegaan op de bipolai
re structuur van de economische geschiedenis (enerzijds hulpwetenschap 
voor de economie en anderzijds subdiscipline van de integrale geschiedenis). 
Aan de hand van dit overzicht zal tevens getracht worden een antwoord te 
geven op de vraag of de economische geschiedenis als afzonderlijke disci
pline binnen de historische wetenschappen kan worden gelegitimeerd en zo 
ja, waaruit die unieke historische dimensie dan wei bestaat. 

Economische geschiedenis wordt hier bekeken door een nauwe bril: 3 enkel 
problemen met betrekking tot vraag en aanbod, economische groei, en inko
mensverdeling komen aan bod. 4 Deze bijdrage wijkt qua opzet af van wat 
eerder op dit vlak in Belgie werd gepubliceerd. 5 Verwantschap bestaat met 
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het in 1980 verschenen Sammelbericht van R. Schiffers over de jaren 
1944-1977.6 

Binnen het geheel van de geschiedwetenschappen kende de economische 
tak in de drie decennia na de Tweede Wereldoorlog een opvallende expansie. 
In de eerste AGN (gepubliceerd circa 1955) kreeg de sociale en economische 
geschiedenis van de Nieuwste Tijd 20(),1o van het totaal aantal pagina's, tegen 
38% in de nieuwe AGN. 7 Ook voor de Nieuwe Tijd kreeg de sociaal
economisch-geografisch-demografische geschiedenis 37% van de beschikba
re ruimte toebedeeld. 8 Wat verder opvalt is de relatieve oververtegenwoordi
ging van de negentiende eeuw. Hoe recenter in de tijd, hoe beperkter het aan
deel van de economische geschiedschrijving binnen het geheel van de histori
sche wetenschappen. 

Op het gebied van de epistemologie werden deze jaren gekenmerkt door 
een vaak scherpe tegenstelling tussen de traditionele of oude geschiedschrij
ving en de nieuwe economische geschiedschrijving of de c1iometrie. In de 
praktijk kwamen beide scholen in hun extreme vorm zelden voor. Ook de 
eerste traditionele economisch-historici onderkenden het belang van het 
kwantitatieve en bouwden vaak theorieen op met een sterk generaliserend 
karakter. Wei leek het erop dat in de loop van de jaren zeventig meer en meer 
het accent in de richting van de nieuwe school verschoof: economische theo
rie werd belangrijker in de probleemstelling, de opmaak en de bewerking van 
seriele, kwantitatieve data statistisch steeds verfijnder, en in vele bijdragen 
werd een mathematisch model gepresenteerd. Toch is de New Economic His
tory in Europa niet echt van de grond gekomen .9 Dat gold onder andere voor 
Nederland en Frankrijk . lo In Belgie kreeg de cliometrie al in de jaren 1960 
aandacht. P. Lebrun was overtuigd van het belang van de econometrie en 
de economische theorie voor de stu die van de geschiedenis. Hij verzamelde 
een ploeg vorsers in het Luikse studiecentrum Histoire quantitative et deve
/oppement. Er waren vrij snel contacten met de groep van economisch
historici rond H . Van der Wee (Leuven). In 1970 werd de samenwerking 
gei'nstitutionaliseerd in de Nationaal Fonds voor het Wetenschappelijk On
derzoek (NFWO) contactgroep 'Economische groei en industriele revolutie 
in Belgie'. Een werkverdeling ontstond rond de cijfermatige reconstructie 
van macro-economische factoren (zoals de industrieIe produktie, de investe
ringen van het bankwezen of de buitenlandse handel). 

Vandaag is er evenwel, zowel in Europa als in de Verenigde Staten, sprake 
van een 'herbronning' in de economische geschiedschrijving. In de jaren 
1980 werden 'zekerheden' uit de jaren 1970 op de helling gezet. De New Eco
nomic History werd zelfs dood verklaard. \I Anno 1990 wordt nieuw animo 
gezocht in een de-economizing van de economische geschiedenis, een 'histo
riciser I'analyse et les theories economiques', of beter gezegd in het integre
ren van de zogenaamde 'new institutional economics' in de economische ge
schiedenis met de bedoeling de economische analyse en economische theo
rieen te 'historiseren' .12 Hierbij wordt teruggegrepen naar elementen van de 
traditionele economische geschiedschrijving. Maar natuurlijk zwaait de slin
ger niet helemaal die kant Op.13 

6 NEHA-8ULLETIN 



Heeft deze 'herbronning' zich ook in Belgie voorgedaan, of is de Belgische 
economische geschiedenis verder de weg van de New Economic History op
gegaan na 1980? Werd de econometrie effectief toegepast? Had zij vee I aan
hangers of bleef zij marginaal? Heeft deze interesse nieuwe theorieen gei'n
troduceerd? Zo ja, welke? Werden nieuwe thema's aangesneden? Was er 
sprake van een debat, zelfs strijd, tussen 'oude' en 'nieuwe' economische ge
schiedenis in Belgie? 

2, Een stand van zaken omstreeks 1980 

Enkele van deze vragen kunnen worden beantwoord door het bekijken van 
de bijdragen over Belgische economische geschiedenis in de nieuwe AGN. K. 
Veraghtert (promovendus bij H. Van der Wee) beschreef de algemene econo
mische ontwikkeling in Belgie tijdens de peri ode 1790-1970.14 Hij kon hier
voor nog geen beroep doen op gereconstrueerde nationale rekeningen; dit 
onderzoek was nog lopend aan de universiteiten van Luik en Leuven. WeI 
kon hij reeds beschikken over deelresultaten van kwantitatief onderzoek uit 
het voorbije decennium, verricht door Luikse en Leuvense vorsers. Veragh
tert tekende ook voor het overzicht van de conjunctuurbewegingen in de ne
gentiende eeuw, IS waarbij hij gebruik maakte van studies uit de Luikse 
school, meer in het bijzonder van onderzoek van J. Gadisseur. 

Verder schreef Veraghtert de bijdragen over de industriele ontwikkeling 
tussen 1790 en 1844, over geld en handel in dezelfde periode, over de handel 
in de jaren 1873-1895 en 1895-1914 en tenslotte over de economische ontwik
keling tijdens het Interbellum. 16 Zo dit laatste artikel wordt vergeleken met 
de bijdragen over de negentiende eeuw, dan blijkt duidelijk dat de economi
sche geschiedschrijving uit de jaren 1970 veel meer aandacht had voar de ne
gentiende eeuw. Cijfers en grafieken voor het artikel over het Interbellum 
haalde Veraghtert uit studies van tijdgenoten en uit officiele statistieken: er 
was nagenoeg geen naoorlogs kwantitatief onderzoek voorhanden. Het over
zicht van deze laatste periode is dan ook 'traditioneler' dan de bijdragen over 
de negentiende eeuw. Dat laatste geldt nog meer voor het overzicht van G. 
Vandewalle over de economische evolutie na de Tweede Wereldoorlog. 17 De
ze auteur kon geen beroep doen op recente studies en moest het stellen met 
officiele statistieken. Zijn artikel valt overigens op door de schaarste aan ta
bellen en grafieken. 

In de AGN kwam de economische geschiedenis nog in andere, soms erg 
korte, stukken aan bod. Landbouw en platteland werden bekeken door C. 
Vandenbroeke en W. Vanderpijpen en door J. Craeybeckx, nijverheid en 
bankwezen door G. Kurgan-Van Hentenrijk en de economische politiek na 
1945 door A. Meynen. 18 In deze overzichten was de kwantificering vooral 
aanwezig in prijsreeksen. Zulke reeksen kwamen ook aan bod in het over
zicht van P. Van den Eeckhout en J. Hannes over de sociale verhoudingen 
tot 1840. 19 

De Luikse groep ontbrak in de AGN/o maar kwam uitgebreid aan bod in 
het begeleidend boek van de tentoonstelling 'De industrie in Belgie' uit 1981, 
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dat veel meer dan een catalogus in de schaduw van een tentoonstelling was. 21 

Gadisseur publiceerde onder andere cijfers van de industriele produktie per 
arbeider en per sector en subsector, terwijl P. Lebrun een bijdrage schreef 
over de industriele reyolutie. Lebrun putte daarbij uit het eerste boekdeel 
van de reeks Histoire quantitative et developpement de la Belgique au XIXe 
siecle. 22 Deze publikatie was de voorbode van niet minder dan tien volumes 
statistieken over de Belgische economie tijdens de industrieIe revolutie, voor
al steunend op doctoraten die in de loop van de jaren 1970 in Luik waren 
verdedigd. De industriele revolutie werd door Lebrun beschouwd als een re
gionaal gedifferentieerde overgangsstructuur tussen twee andere 'structu
ren'. Hij hanteerde het concept 'kritische massa' die de overgang genereerde. 
Zijn visie kwam goed tot uiting in de inleiding en de conclusie van dit eerste 
volume. De stukken van J. Dhondt (Gent), M. Bruwier (Bergen-Charleroi) 
en Lebrun zelf (Brussel) getuigden van degelijke, 'oude' economische ge
schiedenis. G. Hansotte (Luik-Verviers) daarentegen deed een beroep op sta
tistische formules en economische theorieen om bijvoorbeeld de prijs van de 
mechanisering te bepalen. Een opvallende tekortkoming van het hele boek 
betrof het ontbreken van informatie over lonen en prijzen.2J 

In dezelfde reeks verscheen het boek van Hansotte over de (Luikse) metal
lurgie op het einde van de achttiende eeuw. 24 Het was een goede synthese van 
eerder werk van deze auteur, maar in tegenstelling tot zijn zojuist geciteerde 
bijdrage, zonder enige aandacht voor theorie of econometrie. Ook vermel
den we het boek van H. Watelet over het steenkoolbekken van Bergen tussen 
1750 en 1850.25 Beide boeken vertegenwoordigen een traditionele, 'semi
kwantitatieve' trend in de stu die per industriele sector. 

In 1980 werd '150 jaar Belgie' gevierd en heel wat gelegenheidspublikaties 
zagen het licht. Hier moet zeker vermeld het themanummer van het 
marxistisch gei"nspireerde tijdschrift Contradictions, met onder andere arti
kelen van I. Cassiers en A. Mommen over de economische rol van de staat. 26 

Algemene overzichten vond men bij R. Devreker en G. Bosschaert, en J. Da
loze. 27 Bijdragen van M. Eyskens mogen vermeld wegens de bijzondere aan
dacht voor de economische ontwikkeling na 1945.28 Tenslotte verscheen nog 
in 1980 het laatste deel van La Wallonie. Le pays et les hommes, waarin on
der meer bijdragen van Kurgan-Van Hentenrijk over bankiers en industrie
len, M. Bruwier over de ontwikkeling van de grootnijverheid, Gadisseur 
over de landbouw en A.-M. Kumps en R. Wtterwulghe over de relatieve ach
teruitgang van de Waalse nijverheid na 1945.29 

Op basis van deze studies kan de volgende balans van de economische ge
schiedschrijving rond 1980 worden gemaakt: de narratieve, traditionele be
nadering overheerste, maar het kwantificeren kende een doorbraak, evenwel 
beperkt tot de negentiende eeuw. Van New Economic History was geen spra
ke: er werd hooguit wat mee geflirt. Het duidelijkste spoor is te vinden in 
inleiding en conclusie van Lebruns Essai. In dat opzicht week de Belgische 
economische geschiedschrijving weinig af van wat in de rest van Europa ge
beurde. Synthesewerken ontbraken, wat de auteurs van de nieuwe AGN bij
voorbeeld verplichtte tot oorspronkelijk werk en/ of putten uit ongepubli-
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ceerd materiaal. Drie nieuwe grote thema's kwamen op het voorplan te 
staan: industriele revolutie en economische groei (Lebrun, Van der Wee), 
economische conjunctuur (Veraghtert) en economische politiek (Cassiers, 
Meynen, Mommen), dit laatste onder marxiserende inspiratie. Beide eerste 
thema's sloten, weliswaar laattijdig, aan bij een internationale trend in het 
onderzoek.30 

3. 'Complementing basic statistical knowledge': het bronnenmateriaal 
sinds 1980 

In tegenstelling tot de meeste Westeuropese landen beschikte Belgie rond 
1980 over bijzonder weinig historische statistieken. Op zowat elk terrein, uit
gezonderd loon- en prijsreeksen, had het land een achterstand. Om deze la
cune op te vullen, hebben de Luikse en Leuvense kernen in de jaren tachtig 
veelvuldig statistisch basismateriaal verzameld, bewerkt en gepubliceerd. In 
1980 verscheen in de reeks Histoire quantitative het werk van A. Van Neck. 3

! 

Het bevatte in de eerste plaats een rijkdom aan gedetailleerde statistieken. 
Met uiterste zorg werden de Belgische producenten en consumenten van 
stoommachines behandeld, technologie, kostprijs, produktie en produktivi
teit bekeken, en internationale vergelijkingen gemaakt. In 1981 verscheen de 
studie van J. Pirard over de Belgische overheidsfinancien tussen 1830 en 
1913.32 De auteur reconstrueerde cijferreeksen van de lopende uitgaven en 
ontvangsten van de Belgische overheid en bekeek oorzaken en gevolgen van 
de ontwikkelingen. 

Het jaar daarop publiceerde D. Degreve zijn werk over de Belgische bui
tenlandse handel. 33 Driekwart van het boek bestaat uit statistieken van de 
jaarlijkse in- en uitvoer per produkt. De handelspolitiek en de organisatie 
van de douane kwamen aan bod, evenals een kritische kijk op de officiele 
cijfers. Tenslotte kwam recent het lang verwachte werk van Gadisseur over 
de landbouwproduktie van de pers. 34 Per provincie schatte de auteur de be
bouwde oppervlakte, het rendement per hectare, de produktie van gewassen 
en gaf hij informatie over veeteelt, prijzen van produkten en gronden, lonen 
van landarbeiders en visvangst. 

Deze boeken vormen een unieke verzameling van becommentarieerde sta
tistieken. Zij zijn echter meer dan dat: zij zijn bouwstenen voor de re
constructie van een 'referentiesysteem' van Belgies geschiedenis. Doel is de 
constructie van geaggregeerde, macro-economische cijferreeksen zoals het 
bruto nationaal produkt (BNP), binnen een theorie van de economische ont
wikkeling van een staat. 35 Ondanks Lebruns theoretische bespiegelingen, 
kunnen deze werken bezwaarlijk in de hoek van de New Economic History 
worden geduwd. Zij zitten daarvoor nog te sterk vast aan methodologische 
en heuristische problemen, eigen aan de reconstructie van het basismateriaal. 
Mogelijk komen econometrie en economische theorie in de synthese aan 
bod. 

In 1984, toen het Luikse onderzoek stokte, zette de Leuvense groep het on
derzoek verder. Er werd geoordeeld dat een hechte band binnen het onder-
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zoek van de Workshop noodzakelijk was. Deze werd gevonden in de re
constructie van jaarlijkse nationale rekeningen tussen 1795 en 1953, een on
derzoek dat paste binnen een internationaal kader. 36 Daarmee werd een an
dere weg gekozen dan de Luikse groep. De Luikenaars behandelen een aan
tal thema's van de Belgische economische ontwikkeling op zeer grondige wij
ze, maar het blijven afzonderlijke studies die zich moeilijk laten integreren 
in een globale synthese. Kenmerkend in dit opzicht is dat de voorziene uitga
ve met betrekking tot een aantal diachronische ramingen van het Belgische 
BNP tot nu toe niet is gepubliceerd. Bovendien beperken zij zich in de tijd, 
namelijk de negentiende eeuw, industriele revolutie en industrialisatie, en tot 
een aantal specifieke sectoren en onderwerpen. De door de Leuvenaars geno
men optie om te werken binnen het systeem van de nationale boekhouding 
legt hen wei een methodologisch en paradigmatisch keurslijf op; de in dit 
systeem nagestreefde volledigheid heeft als gevolg dat sommige sectoren 
minder exhaustief kunnen behandeld worden. Anderzijds biedt de toepas
sing van het stelsel van de nationale rekeningen het voordeel om onderling 
vergelijkbare informatie (in tijd en ruimte) op systematische wijze te re
construeren, en deze in gestandaardiseerde vorm uit te geven. Daartegenover 
staat dat Luikenaars meer ruimte laten voor 'exogene' factoren, maar wei 
met belangrijke lacunes dreigen te zitten. De uitgesproken lange-termijn visie 
van de Leuvenaars, namelijk 1750-1990, van pre-industriele tot post
industriele economie, heeft tot doel een inzicht te krijgen in de 'dynamiek 
van de voorbije strukturele mutaties, en aldus bij te dragen tot een meer ver
antwoorde economische politiek'. 37 Bij de Luikse groep is nergens sprake 
van zulke pogingen. Het Leuvense project veronderstelt collectief onderzoek 
naar een veelheid van factoren die voordien in afzonderlijk verband (of zelfs 
nooit) werden behandeld. Er werd besloten om eerst het Interbellum te 
bestuderen, en vervolgens de negentiende en dan de achttiende eeuw te on
derzoeken. De methode werd geent op die van het Nationaal Instituut voor 
de Statistiek, dat de nationale rekeningen pu bliceert vanaf 1953. 

In 1986 kwam er een echte waterval aan publikaties in de vorm van dis
cussion papers, dus met een min of meer voorlopig karakter. 38 S. Peeters en 
anderen beten het spits af met een studie van het nationaal inkomen tijdens 
het Interbellum. Macro-economische gegevens over lonen van arbeiders en 
bedienden, inkomens van ondernemers en uit roerend en onroerend goed 
werden samengesteld. Met het oog op deze berekeningen, beschouwde M. 
Goossens de werkgelegenheid en de loonmassa van industriearbeiders. De 
bestedingsbenadering kwam aan bod in het onderzoek naar de private con
sumptie. C. Schroeven bekeek het verbruik van voeding, tabak en drank, 
terwijl G. Smet de uitgaven voor vervoer behandelde. A. Henau onderzocht 
de bestedingen voor huur. E. Buyst en anderen lieten zich in met een raming 
van de kapitaalvorming in industrie en woningbouw. 39 Tenslotte verrichtten 
Schroeven en P. Solar onderzoek naar een deflator. 40 

Intussen was aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) de stu die van lonen 
en prijzen in negentiende en twintigste eeuw (opnieuw) gestart. Dit viel bin
nen onderzoek naar de evolutie van de levensstandaard van arbeiders tijdens 
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het Interbellum. Informatie op micro-niveau werd verzameld om de evolutie 
van de koopkracht zo getrouw mogelijk te kunnen volgen. Dus geen onder
zoek naar macro-economische grootheden zoals in Leuven of Luik. P. Van 
den Eeckhout en P. Scholliers publiceerden reeksen van lonen uit verschil
lende industrieen en van Brusselse huishuren. 41 

De stu die van inkomens en prijzen kwam elders ook aan bod. 1. Cassiers 
onderzocht de evolutie van uurlonen in de Belgische nijverheid tussen 1919 
en 1939, terwijl B. Coppieters zich boog over het verloop van de totale loon
som.42 C. Vandenbroeke publiceerde prijsreeksen van de veertiende tot de 
twintigste eeuw; M. Loos en 1. Vuchelen bestudeerden het gezinsvermogen 
in de jaren 1970 en 1980.43 

Aandacht voor recente statistieken van algemeen economische aard is te 
vinden in de Cahiers Economiques de Bruxelles (CEB) en de Recherches eco
nomiques de Louvain, die hun retrospectieve statistieken over de Belgische 
economie in de naooriogse periode voortzetten.44 Ook de Nationale Bank 
van Belgie deed dit door de publikatie van het statistisch overzicht van de 
periode 1970-1980, met de nuttige 'Retrospectieve statistische reeksen 1920-
1980'.45 Tenslotte zij hier ook vermeld de raming van de hoofdelijke voedsel
consumptie door Van den Eeckhout en P. Scholliers en de kritiek daarop van 
1. Blomme.46 

Zorgde de invloed van de New Economic History in Belgie voor een ver
hoogde produktie van historische statistieken? Nieuwe terreinen en perioden 
werden bestreken en economen lieten zich in met economische geschiedenis. 
Maar heel wat onderzoek greep terug naar de oudere traditie van F. Simiand 
en E. Labrousse (lonen, prijzen), R. Hartwell en D. Landes (industrieIe revo
lutie), S. Kuznets en L. Stone (nationale rekeningen), en, dichter bij huis, 
C. Verlinden, 1. Dhondt, E. Scholliers, F.-X. Van Houtte, L.H. Dupriez en 
G. lacquemyns. De New Economic History heeft mogelijk de kwantitatieve 
interesse aileen maar aangewakkerd, zonder zelf veel nieuwe adepten verleid 
te hebben. De slotsom: op het vlak van de reconstructie van historische sta
tistieken deed BeIgie het in de jaren 1980 niet sIecht. In feite deed het land 
niets anders dan een deel van de achterstand op zijn Westeuropese buren 
goed te maken. 

4. Het interpretatieve onderzoek sinds 1980 

Historische statistieken werden niet aileen als bronnenmateriaaI in afzonder
lijke boeken gepubliceerd maar ook verder gelntegreerd in interpretatieve 
werken. Onderhavige rubriek doorloopt het 'interpretatieve' werk, waarbij 
drie subrubrieken (Economische groei en conjunctuur; Produktiefactoren; 
Inkomensverdeling en consumptie) worden onderscheiden. Daarbij zaI wor
den herinnerd aan eerder vermelde studies. 
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4.1 Economische groei en conjunctuur 

4.1.1. Algemeen 
Tot nu toe is geen boek beschikbaar dat een synthese geeft van de Belgische 
economische geschiedenis vanaf de industriele revolutie tot het einde van de 
twintigste eeuw. WeI werden in de loop van de jaren 1980 een aantal mono
grafieen geschreven die de Belgische economie over een kortere periode bestu
deren. Voor het Interbellum zijn er de studies van R.L. Hogg en Cassiers.41 
Hogg wijst in zijn studie op het gebrek aan verandering in de economische 
structuur van Belgie en meer in het bijzonder in de industriele sector. Deze 
verstarring van de industriele structuur tijdens de betrokken periode wordt 
toegeschreven aan de voorkeur van de ondernemers voor korte-termijn plan
ning, het gebrek aan kapitaalvorming en de afwezigheid van een efficiente 
overheidsinterventie. In haar onderzoek over de ontwikkeling van de Belgi
sche economie tijdens het Interbellum wijst Cassiers op het belang van het uit
gesproken open karakter van de Belgische economie. Groei en crisis worden 
geanalyseerd aan de hand van een tweesectorenmodel met enerzijds een kapi
taalintensieve exports ector en anderzijds een meer artisana1e sector waarvan 
de produktie bestemd is voor de binnenlandse markt. De algemene economi
sche groei in Belgie tijdens de negentiende eeuw wordt besproken in een bij
drage van Kurgan-Van Hentenrijk, terwijl Van der Wee in een aantal artike
len een bondig overzicht geeft van de belangrijkste ontwikkelingen binnen de 
Belgische economie tijdens de twintigste eeuw. 48 Economische aspecten van 
de dekolonisatie worden besproken in een artikel van 1.P. Peemans. 49 Over 
de recente economische geschiedenis van Belgie (na de Tweede Wereldoorlog) 
kunnen de publikaties van R. Vandeputte worden vermeld. 50 

Naast de studies die de Belgische context in zijn geheel bestuderen zijn er 
ook nog een aantal regionale monografieen en verzamelwerken geschreven 
die vaak waardevolle kwantitatieve en kwalitatieve informatie geven. Voor 
Wallonie werd een overzicht geschreven door C. Vandermotten. 51 In Vlaan
deren stonden vooral de Antwerpse en Gentse agglomeraties in de focus. 
Voor Antwerpen kunnen naast een bijdrage van J. Delbeke, ook nog de ver
zamelwerken onder de redactie van K. Van Isacker en R. Van Uytven en van 
R. Baetens worden vermeld. 52 Voor Gent zijn er naast een bijdrage van H. 
Coppejans-Desmedt, de verzamelwerken onder de redactie van A. Capiteyn 
en anderen en van 1. Decavele. 53 Voor Brussel is er een overzicht onder de 
redactie van A. Smolart-Meynart en 1. Stengers.54 Een industriele geschiede
nis van Charleroi werd geschreven door M. Brigotte.55 Beveren en de omlig
gende regio werden bestudeerd door F. Meire. 56 

Conjunctuurbewegingen over lange termijn (lange golven) werden bestu
deerd aan de hand van trends in de geldhoeveelheid door Delbeke. 51 C. Van
dermotten schenkt in een artikel over de industriele produktie in Belgie ook 
veel aandacht aan de periodisering van de economische activiteit. 58 Andere 
bijdragen die de langlopende conjunctuurbewegingen in een Belgische eco
nomische context onderzoeken zijn van L. Cuyvers, A. Piaser, Delbeke, en 
van F. Bossier en P. Huge. 59 
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De ontwrichting van de Belgische economie en overheidsfinancien bij de 
aanvang van de jaren 1980 riep ook een hernieuwde belangstelling naar de 
oorzaken en de gevolgen van de depressie van de jaren 1930 in het leven. G. 
Coomans bestudeerde de crisis van 1929 in comparatief verband tussen Bel
gie, Frankrijk en Groot-Brittannie. 60 In deze context kan ook nog een artikel 
van M. Van Audenhove worden vermeld. 61 

Tevens kwam de economische geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog 
aan bod in een aantal bijdragen in tijdschriften en verzamelwerken waarin 
onder meer de oorlogsschade, de wapenindustrie, de voedselvoorziening en 
de economische collaboratie werden onderzocht. 62 

4.1.2. Landbouw 
In 1990 publiceerde Gadisseur in de reeks Histoire quantitative een omvang
rijke studie over het fysieke landbouwprodukt in Belgie voor de periode 
1846-1913.63 Hoewel essentieel een bewerkte bronnenuitgave, biedt deze stu
die veel informatie over de technische aspecten van de negentiende-eeuwse 
landbouw. Binnen het kader van de Leuvense werkgroep voor de reconstruc
tie van de nationale rekeningen maakten Blomme en Goossens ieder een an
dere studie over de Belgische landbouw. 64 Blomme onderzocht de periode 
1880-1980, waarbij onder meer de ontwikkeling van de output- en de in
putstructuur, van de produktiviteit, van het ondernemersinkomen en van de 
zelfvoorzieningsgraad van de agrarische sector werden geanalyseerd. Goos
sens maakte een diachronische doorsnede van de Belgische landbouw om
streeks 1812 en 1846 en besteedde veel aandacht aan de regionale variatie om 
belangrijke structurele aspecten van het landbouwsysteem te verklaren. Voor 
dezelfde periode tenslotte maakte Ph. Kint een grondige studie van ontwik
keling van de Oost-Vlaamse landbouw, waarbij onder meer de rol van de 
landbouw als kapitaalverschaffer voor de opkomende industrialisering in het 
Gentse aan bod komt. 65 

Een stand van zaken van de agrarische geschiedenis van Belgie in de 
Nieuwste Tijd wordt gegeven in een publikatie van de Nationale Dienst voor 
de Afzet van Land- en Tuinbouwprodukten.66 Voor de naoorlogse periode 
tenslotte verschenen een aantal meer technisch georienteerde artikelen van 
G. Bublot, M. Bouquiaux, M. Dewit en A. Thonon.67 

Politiek-institutionele aspecten van de Belgische agrarische geschiedenis 
met veel verwijzingen naar de economische context kunnen teruggevonden 
worden in de studies van L. Van Molle over de houding van de Belgische ka
tholieken ten opzichte van de landbouw 1884-1913, over het Ministerie van 
Landbouw en over de Belgische Boerenbond.68 

4.1.3. Industrie 
Gezien de uitgesproken band met de moderne economische groei vormde de 
studie van de industrie en de industrialisatie een van de meest succesvolle na
vorsingsdomeinen binnen de economische geschiedenis. 

Na de belangrijke syntheses over de Belgische industrie die bij de aanvang 
van de jaren tachtig tot stand kwamen, schreef aileen nog Vandermotten een 
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meer algemene bijdrage, waarbij veel aandacht werd geschonken aan de regi
onale dimensie van de nijverheid. 69 E. Helin bestudeerde de opkomst en het 
verdwijnen van de industrieIe bekkens. 70 In enkele bijdragen over onder 
meer de proto-industrialisatie en het regionaal produkt opent Vandenbroeke 
de discussie over de (afwezigheid van de) industriele revolutie in Vlaanderen 
tijdens de eerste helft van de negentiende eeuw. 71 Op de door Vandenbroeke 
geformuleerde uitnodiging tot discussie werd tot nu toe door niemand gerea
geerd; wellicht ontbreekt nog steeds een gedegen kwantitatieve achtergrond, 
zoals degelijke data betreffende produktie, prijzen en lonen, om een meer 
gefundeerd debat mogelijk te maken? Meer algemeen schetst M. Dorban een 
overzicht van het begin van de industriele revolutie in de Oostenrijkse Neder
landen.72 Ook in het boek van C. Herne over de Belgische provincies in 1789 
kan informatie over de aanzet van de industrialisering worden teruggevon
den.73 Andere aspecten van de industriele revolutie in Belgie worden behan
deld in een artikel van S. Clark. 74 Tenslotte worden de structurele problemen 
van de Belgische industrie na de Tweede Wereldoorlog geanalyseerd in een 
artikel van M. Weber. 7S 

De sluiting van de laatste Waalse mijnen en de afbouw van de steenkool
delving in het Limburgs bekken, samen met de belangrijke rol van de steen
koolindustrie in de industrialisering van Belgie, gaven het onderzoek in de 
jaren 1980 een belangrijke impuls. De economische aspecten van de steen
kooluitbating in Limburg kwamen uitgebreid aan bod in een aantal artikelen 
van A. Soete. 76 In deze context kwam in 1988 ook een themanummer over 
de steenkoolnijverheid tot stand in het Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste 
Geschiedenis. 77 

De metaalindustrie kwam verder aan bod in een aantal artikelen van onder 
meer E. Bussiere en 1.M. Yante. 7B Ook de acta van een colloquium over de si
derurgie in de achttiende en negentiende eeuw bevat interessant materiaal. 79 

De ontwikkeling van de electriciteitssector werd besproken in een bijdrage . 
van Kurgan-Van Hentenrijk, de exploitatie van de steengroeven in het Hene
gouwse tijdens de negentiende eeuw door 1.P. Ducastelle. Bo 

De rurale industrie, de linnennijverheid en de spijkermakerij worden 
bestudeerd in artikelen van P. Servais, E. Gubin, en 1.L. Delaet. B1 De in
dustrialisering van de katoenindustrie kwam aan bod in een artikel van 
Coppejans-Desmedt, die van de vlasnijverheid bij Solar. B2 Regionale aspec
ten van de textielindustrie in Vlaanderen werden voor de katoenindustrie in 
het Brusselse onderzocht door Ph. Beke, voor Lier wezen C. Lis en H. Soly 
op het belang van de textielfirma De Heyder & CO. B3 Enkele interessante 
aspecten van de wolindustrie op het Kempense platteland tijdens de negen
tiende eeuw werden voorgesteld in een artikel van E. Vanhaute. B4 N. Dor
ban, R. Petit en 1.M. Yante publiceerden de bijdragen van een studiedag 
over de relatie tussen industrieIe inplantingen en ecologie in het verleden. BS 

Binnen het kader van de Leuvense werkgroep voor de reconstructie van 
de nationale rekeningen bestudeerde E. Buyst de residentiele woningbouw in 
Belgie tussen 1890 en 1960 en onderzocht daarbij ook de belangrijkste varia
belen van de investeringen in de bouwsector. B6 
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4.1.4. Diensten 
Tot nu toe is de studie van de dienstensector vooral toegespitst op het bank
en financiewezen, de overheid en het transport. Klein- en groothandel, de 
vrije beroepen en dergelijke werden nauwelijks onderzocht. 

Over de Belgische financiele sector in de negentiende eeuw is een recent 
overzichtsartikel beschikbaar aan de hand van Van der Wee en Goossens. 87 

Van der Wee en M. Verbreyt schreven een studie over de geschiedenis van 
de Kredietbank, die voor de periode tot de Tweede Wereldoorlog in feite ook 
een overzicht geeft van de opkomst van een specifieke Vlaamse banksector. 88 
Een algemeen overzicht van de Belgische financiele groepen van 1945 tot 
1975 vindt men terug in een artikel van F. Collin, en in een themanummer 
van het tijdschrift Bank- en Financiewezen. 89 

Een overzicht van het spaarwezen en meer specifiek van de spaarkassen 
in Belgie treft men aan in een verzamelwerk onder de redactie van A. Van 
Put, Ch. De Noose en anderen, met bijdragen van onder meer J . De Belder, 
Van Molle, G. Vantemsche, E. Witte en Veraghtert.90 In dezelfde context 
schreef De Belder nog een artikel over de sociale betekenis van de gemeente
lijke spaarkassen in de negentiende eeuw, Witte en E . De Preter over de 
spaarbank Codep, en S. Parmentier en S. Pasleau over de Algemene Spaar
en Lijfrente Kas (ASLK).91 Bancaire en andere activiteiten van het Gemeen
tekrediet en de Societe Generale de Belgique komen verder aan bod in artike
len van Kurgan-Van Hentenrijk, L. Fran<;ois, D. Luyten en J .R. Sortia. 92 De 
politiek-institutionele aspecten van de bankgeschiedenis tijdens het Interbel
lum worden beschreven in een aantal bijdragen van Vantemsche. 93 Over de 
aandelenhandel in Belgie en de beurs in het algemeen, verscheen onder de 
redactie van G. De Clercq een omvangrijke uitgave met voor de negentiende 
en twintigste eeuw bijdragen van Veraghtert, M. Dumoulin, C. Marichal, 
Vanthemsche, M. van Meerten, P. Sercu, De Clercq, C. Van Hulle en J. 
Vanempten.94 Hannes publiceerde een artikel over de band tussen het verze
keringswezen en de economische groei.95 Deze sector werd ook bestudeerd 
voor het Antwerpse tijdens het Interbellum door B. Henau. 96 

De precaire toestand van de overheidsfinancien tijdens het afgelopen de
cennium vormde de aanleiding tot een stroom van grotere en kleinere studies 
die aIle mogelijke aspecten van het overheidsbeleid op langere termijn onder
zochten. Opvallend hierbij zijn ook de vele bijdragen door niet-historici. Een 
grondig overzicht van de geschiedenis van de fiscaliteit in Belgie wordt gege
ven in een boek van P. Janssens, H. Verboven en A. Tiberghien, waarbij de 
twee laatsten respectievelijk de negentiende en twintigste eeuw behandelen. 97 

Meer algemene artikelen over de rol van de Belgische staat in het economi
sche leven tijdens de negentiende eeuw zijn van de hand van Cassiers en Han
nes, voor het Interbellum van Vantemsche en voor de naoorlogse periode 
van W. Moesen, M. Van Hecke en A. Meynen. 98 Het door de overheid ge
voerde monetaire beleid tijdens en na de Tweede Wereldoorlog wordt bestu
deerd door Van der Wee en P. Petit. 99 Over het budgettaire beleid en de 
openbare financien na Wereldoorlog II kan verwezen worden naar de artike
len van respectievelijk R. Boelaert en M. Frank.loo Over de gemeentelijke 
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financien is er voor de twintigste eeuw een uitvoerige studie gemaakt door 
M. Van Audenhove, en is er voor de negentiende eeuw een bijdrage van 
Kurgan-Van Hentenrijk. lol Ook het boek van J. Vuchelen geeft een vrij uit
gebreid historisch overzicht van de ontwikkeling van de Belgische staats
schuld, al ligt de nadruk vooral op de naoorlogse periode. 102 De rol van de 
overheid en de particulier sector in de produktie en de distributie van electri
citeit komen aan bod bij G. Vandewallel03 en S. De Jonge. 104 

Veraghtert beschrijft de groei van de Antwerpse haven tijdens de tweede 
helft van de negentiende eeuw. 105 Andere bijdragen over de transportgeschie
denis handelen over de spoorwegen, de tram- en buurtspoorwegen en de au
tosnelwegen.l06 De handelsrelaties met Italie en de Belgisch-Britse handelsbe
trekkingen werden bestudeerd door respectievelijk M. Dumoulin en B. He
nau. 107 

4.2 Produktiejactoren 

De beschikbare 'interpretatieve' literatuur met betrekking tot de produktie
factoren is vee 1 schaarser in vergelijking met de informatie over het conjunc
tuurverloop of de ontwikkeling van de diverse sectoren. Dit hangt nauw sa
men met de beschikbaarheid en toegankelijkheid van het bronnenmateriaal. 
Toch vormt de studie van deze inputs een onmisbaar element om structurele 
veranderingen binnen de produktiestructuur van een staathuishouding of 
sector te kunnen verklaren, bijvoorbeeld op het vlak van de produktiviteit. 

4.2.1. Arbeid 
Het structurele werkloosheidsprobleem waarmee de meeste Westerse landen 
sinds het midden van de jaren zeventig hebben te kampen, stimuleerde sterk 
het onderzoek naar tewerkstelling en werkloosheid in historisch perspectief. 
Innoverend werk werd verricht door G. De Brabander en P. Klep in hun stu
dies over de ontwikkeling van de arbeid in Belgie tijdens de negentiende en 
twintigste eeuw. De Brabander bestudeerde onder meer de verdeling van de 
arbeid over de verschillende sectoren tussen 1846 en 1970 en onderzocht de 
regionale specialisatie via een shift-share-analyse. l08 Klep concentreerde zijn 
onderzoek op de huidige provincies Antwerpen en Brabant, waarvoor hij 
tussen 1700 en 1900 de transformatie van een oude naar een nieuwe maat
schappij benaderde aan de hand van de sleutelvariabelen bevolking en ar
beid.109 Goossens, S. Peeters, G. Pepermans en Vanthemsche deden opval
lend veel navorsingswerk over de Belgische arbeidsmarkt tijdens het Inter
bellum." o Vanthemsche onderzocht verder de institutionele aspecten van de 
werkloosheid in Belgie tijdens de jaren 1930. III De toename van de werkloos
heid na 1974 wordt geanalyseerd in een artikel van H.R. Sneessens en 1.H. 
Dreze.112 De problematiek van werktijd en werktijdverkorting komt uitge
breid aan bod in een uitgave onder redactie van E. Scholliers en P. Schol
liers, met voor Belgie bijdragen van onder meer beide redacteuren, J. Puis
sant, en P.P. Maeter. ll3 De ontwikkeling van de arbeidsproduktiviteit bin
nen de verschillende industriele sectoren tussen 1846 en 1913 kwam aan bod 
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in een artikel van Gadisseur, terwijl Blomme in dit verb and een vergelijking 
maakte tussen Nederland en Belgie. 114 

Het aantal bijdragen dat betrekking heeft op arbeid als produktiefactor 
is erg omvangrijk. R. Leboutte maakte een studie over de arbeid in het Luik
se van de zeventiende tot de twintigste eeuw.l1S S. Pasleau schreef een artikel 
over de rol van arbeidsmigratie in het industriele bekken van Seraing. 116 In 
1990 wijdde het Belgisch Tijdschrijt voor Nieuwste Geschiedenis een them a
nummer aan Labour Migration, met onder andere bijdragen van E. Helin 
en R. Leboutte. 117 Te vermelden zijn ook studies over interregionale
(Vlaanderen-Wallonie) en internationale migratie. 118 Over de rol van de 
gastarbeiders en het vreemdelingenbeleid kan verwezen worden naar de arti
kelen van E. Desle, F. Caestecker en A. Morelli. 119 L. Dhaene en Hannes 
bested en aandacht aan de beroepskeuze in de negentiende eeuw in een me
thodologisch artikel,120 D. Keymolen onderzocht enkele aspecten van de 
vrouwenarbeid rond 1860 en C. Schelstraete had aandacht voor de rol van 
het dienstpersoneel in Vlaanderen tussen 1700 en 1850. 121 Een region ale stu
die over de effecten van de industrialisatie op bevolking en arbeid is van K. 
Lambert. 122 

4.2.2. Kapitaal 
Over fysieke kapitaalvorming in Belgie is v66r 1953 (het aanvangsjaar van 
de nationale rekeningen) weinig bekend. WeI zijn een aantal publikaties over 
de kapitaalvorming tijdens de tussenoorlogse periode in voorbereiding (resi
dentiele woningbouw, industrie en overheid).123 

Meer is even weI gekend over het Belgische financieel kapitaal en meer be
paald over haar rol in de financiering van buitenlandse projecten. Verschil
len de aspecten van het Belgische bedrijfsleven in de voormalige Belgische 
kolonie worden beschreven in artikelen van Kurgan-Van Hentenrijk en A. 
Lederer. 124 Over de investeringsstrategie van Belgische ondernemingen in 
Europa kan verwezen worden naar bijdragen van Van der Wee en Kurgan
Van Hentenrijk, en voor de Verenigde Staten door E. Lentzen en A. Vin
cent. 125 De Belgische kolonisatie en expansie in bredere zin komt aan bod in 
een aantal publikaties van E. Stols. 126 

4.2.3. Technologie, management en bedrijjsorganisatie en -strategie 
De factor technologie als motor voor economische groei is in Belgie tot op 
heden nauwelijks bestudeerd. Dit heeft vanzelfsprekend veel te maken met 
de moeilijkheid om de technologiecomponent te kwantificeren, al werd daar
toe wei een poging gedaan in de studies van Goossens en Blomme.127 Tech
nologische innovatie als veranderingsfactor in Belgie tijdens de negentiende 
en twintigste eeuw komt aan bod in een verzamelwerk onder de redactie van 
Kurgan-Van Hentenrijk en Stengers. 128 Het gebruik van nieuwe technolo
gieen in de staalindustrie wordt geanalyseerd door R. Fremdling in een ver
gelijkende studie tussen Belgie, Frankrijk, Engeland en Duitsland. 129 Het 
verband tussen lonen en produktiviteit in Belgie tussen 1910 en 1960 werd 
onderzocht door Cassiers en Solar. 130 Zowel de studies van A. Van Neck 
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over de introductie van de stoommachine in Belgie voor 1850, als van 1. Del
beke en S. Greefs over de ontwikkeling van de moderne energie te Antwer
pen tussen 1800 en 1930, bieden heel wat informatie over de mechanise
ring. 131 

Een overzicht van de structuur, groei en investeringsstrategie van de (gro
te) Belgische bedrijven is terug te vinden in twee artikelen van Van der 
Wee. 132 Ook in een aantal bedrijfsgeschiedenissen is hierover heel wat, zij het 
niet altijd vergelijkbare, informatie terug te vinden. 133 

4.3. Ongelijkheid, koopkracht en consumptie 

4.3.1. Inkomensverhoudingen en koopkracht 
De economische crisis heeft het onderzoek naar de inkomensverdeling fel 
aangewakkerd. Centrale vraag betrof de invloed van de crisis op de le
vensstandaard en de sociale ongelijkheid. Economen toonden hun interesse 
voor dit thema op het zevende 'Congres des economistes belges de langue 
fran~aise' in 1987, waar het centrale thema 'les niveaux de vie des Belges' 
betrof. Aandacht voor inkomensongelijkheid in de jaren 1970 en 1980 is 
onder andere te vinden bij H. Buelens en R. Savage.134 Een algemene be
nadering van de inkomensverdeling in de jaren 1980 werd voorgesteld door 
C. Valenduc en F. Marannes. 135 De impact op de inkomensverdeling van het 
crisisbeleid uit de jaren 1980 kwam aan bod bij F. Fecher. 136 C. Boone en 
P. Willeme bekeken de invloed van regeringen op de inkomensverdeling over 
een langere periode. 137 Dit type onderzoek sloot aan bij studies van M. Loos 
en 1. Vuchelen en vooral van E.S. Kirschen die de evolutie sinds 1953 be
schouwde. 138 Ook H. Deleeck onderzocht de ontwikkeling van de inkomens
ongelijkheid op langere termijn. 139 

De inkomensontwikkeling bij specifieke groepen kreeg ook de nodige aan
dacht. M. Culus en P . Praet onderzochten de inkomensontwikkeling bij 
ambtenaren. 140 D. Van Regemorter deed dit voor handelaars en zelfstandi
gen en R. Leroy bekeek de lonen van jongeren. 141 Terwijl officiele statistie
ken na 1950 relatief snel een globaal beeld van de inkomensongelijkheid mo
gelijk maken, moeten de period en daarvoor het stellen met reconstructies en 
partiele ramingen. De Leuvense Workshop for Quantitative Economic His
tory heeft hier een belangrijke aanzet gegeven met de samenstelling van de 
nationale boekhouding voor het Interbellum!42 Deze periode kwam al aan 
bod bij P. Scholliers en Cassiers: de eerste onderzocht de loonevolutie van 
industrie-arbeiders tegen de socio-politieke achtergrond van de loonindexe
ring, de tweede situeerde haar loonstudie binnen de theorie van de ft!gulati
on, waar het Interbellum de overgang tussen twee 'regulatiewijzen' vorm
de. 143 Onderzoek naar inkomens(ongelijkheid) in de negentiende eeuw was 
doorgaans het werk van historici. P. Scholliers schreef een artikel over de 
loonverschillen van arbeiders op basis van de negentiende-eeuwse industrie
tellingen, met de theorie van de 'Kuznets-curve' als uitgangspunt, en bekeek 
de loonvorming bij enkele arbeiderscategorieen. 144 Het familiaal inkomen 
van arbeidersgezinnen tijdens de negentiende eeuw werd via de budgeten-
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quetes bestudeerd door G. Alter en door Van den Eeckhout en P. Schol
liers.145 Ook hier interesse vanwege economen: L. Duquesne onderzocht de 
loondeterminanten van mijnwerkers in de negentiende eeuw, waarbij D. 
Weiserbs de vraag stelde of de evolutie van de kosten van levensonderhoud 
al dan niet een rol van belang speelde. 146 

De koopkracht van loontrekkenden kwam aan bod in een artikel van B. 
Coppieters en G. Hendrix, die de invloed van de recente crisis vergeleken met 
deze uit de jaren dertig.147 P. Scholliers berekende een nieuw prijsindexcijfer 
voor het Interbellum en bekeek verschillende aspecten van de koopkracht in 
zijn reeds vermeld boek en in enkele artikelen. 148 De koopkracht in de neg en
tiende eeuw en daarvoor werd bekeken door Vandenbroeke. 149 Hij onder
zocht de lonen per sector, de evolutie van de kosten van levensonderhoud 
en de waarde van het geld. Hij plaatste zijn stu die binnen een internationaal 
kader . 

4.3.2. Bezits- en vermogensstructuur 
Belangstelling voor de ongelijkheid op het vlak van bezit en vermogen was 
gering. Wat de recentste geschiedenis betreft, publiceerde de Generale Bank 
een beknopt overzicht van de evolutie van het gezinsvermogen sedert 1953 .150 

R. De Preter schreef een boek over de rijkste families in Belgie, maar presen
teerde geen algemeen overzicht van de bezitsverdeling in de voorbije decen
nia. 151 Voor de negentiende eeuw benaderden historici dit thema op micro
niveau. Mooie voorbeelden vormen het artikel van Goossens over de be
zitsstructuren in Kalmthout en het artikel van L. De Kezel over het grondbe
zit in Vlaanderen tussen 1750 en 1850.152 Van haute beschouwde de be
zitsstructuur in Kalmthout in een kort artikel, maar behandelde dit thema 
vooral in zijn recent boek over de negentiende-eeuwse Kempen.153 Daarmee 
wordt op gelukkige wijze aangesloten bij studies van De Belder die al eerder 
actief was op dit terrein. 154 Tenslotte moet de korte bijdrage vermeld van 
Soltow over de vermogensverdeling van de 1.818 rijkste burgers in Belgie 
rond 1815 .155 

4.3.3. Consumptie 
Economen en historici besteedden ruim aandacht aan de consumptie in het 
verleden. De recente ontwikkeling van de prive-consumptie werd bekeken 
door M. Guilmot-Lennertz en J. Poelmans.156 De consumptie van diensten 
werd onderzocht door P. Timmermans.157 Deze drie economen opteerden 
voor een macro-economische benadering op basis van de nationale boekhou
ding. De consumptie tijdens het Interbellum was ook onderwerp van macro
economische studie: A. Grauwels becijferde de gezinsconsumptie voor de ja
ren 1929-1939, en C. Schroeven had aandacht voor gezinsuitgaven voor voe
ding, drank en tabak.158 Gezinsverbruik tijdens het Interbellum kwam ook 
aan bod bij P . Scholliers, maar dan weI via de micro-economische benade
ring, op basis van budgetenquetes en de omzet van verbruikscooperatie
ven. 159 Deze werkwijze beperkt het terrein tot Ioontrekkenden. Dat laatste 
geldt ook voor het onderzoek over de negentiende eeuw van Van den Eeck-
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hout, die via gezinsbudgetenquetes en rekeningen van instellingen werkte. 160 
Vandenbroeke onderzocht verschillende aspect en van het verbruik in het ver
leden, zoals onder meer de vlees- en energieconsumptie. 161 De macro
economische benadering kwam dan weer aan bod bij de raming van het 
hoofdelijk voedselverbruik door Van den Eeckhout en P. Scholliers en bij 
G. Bekaert, die de calorische waarde van de gemiddelde voeding schatte in 
1812 en 1846. 162 Het socio-economisch beleid ten aanzien van de crisis uit de 
jaren 1840 kwam aan bod in een bijdrage van P. Delfosse.163 

Heel wat onderzoek vermeld in dit hoofdstuk vertrekt vanuit actuele pro
blemen, maar het verwijst ook naar de problematiek omtrent de relatie tus
sen industrialisering en levensstandaard, die vooral Britse historici nu al drie 
decennia bezig houdt. In tegenstelling tot Groot-Brittannie, kan er in Belgie 
amper sprake zijn van een debat. Het onderzoek verfijnt en nuanceert eerder 
het beeld dan dat er nieuwe stellingen worden ingenomen. 

5. Slotbeschouwingen. 

Het economisch-historische onderzoek in de jaren 1980 heeft niet zozeer 
nieuwe thema's dan weI nieuwe peri odes aangesneden. Dat betekent dat in 
de eerste plaats vooral veelvuldig bronnenmateriaal werd verwerkt en gepu
bliceerd. De economische groei (algemeen, per sector of bedrijf), de instellin
gen (staat, banken, bedrijven) en de inkomensverdeling kregen veel aan
dacht. Op het vlak van de methode brak de kwantificering volledig door. 
Maar dit heeft weinig te maken met de New Economic History. Daarvoor 
is de Belgische economische geschiedschrijving te weinig theoretisch en 
modelmatig. Dat betekent natuurlijk niet dat gebruik van theorieen of theo
rievorming afwezig zouden zijn. Economisch historici beroepen zich op 
theorieen van de school van de Franse regulationisten, de Kuznets-curve, de 
Kondratiev lange termijn golven of de masse critique. Nochtans lijkt de be
schrijving de overhand te hebben. 

Vormt dit de reden waarom er zo weinig debatten zijn in dit land? Grote 
debatten elders (over de levensstandaard, de industriele 'revolutie', de rol 
van de staat en dergelijke) gaan aan Belgie voorbij of worden in het beste 
geval enkel vermeld. Voor het voeren van een debat moeten echter geen grote 
theorieen worden aangekleefd: zonder het expliciet te zeggen, of te weten, 
worden natuurlijk weI standpunten ingenomen en binnen de logica van para
digma's gewerkt. Zijn er te weinig historici, die elkaar bovendien meestal 
goed kennen, om stevige disputen los te weken? Respecteert men elkaars 
'terrein' of hoedt men zich voor strenge oordelen om later zelf niet hard te 
worden aangepakt?164 In dat opzicht wijkt de economische geschiedschrij
ving niet af van wat in de Belgische sociale- of andere historiografie ge
beurt. 165 Ook het ontbreken van een efficiente institutionele structuur werkt 
discussie niet in de hand. De Vereniging voor economische historici, die als 
forum voor discussie zou moeten dienen, leidt een sluimerend bestaan. Een 
gespecialiseerd tijdschrift of jaarboek waarin nieuwe ideeen een kans krijgen 
en internationale trends worden voorgesteld, is onbestaande. De afwezigheid 
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van debatten, of gewoon maar het ontbreken van originele onderzoeksthe
rna's die vanuit een verschillende hoek worden aangesneden, heeft wellicht 
ook te maken met het ontbreken van een solide macro-economische data
bank. Deze is een absolute noodzaak om een interpretatieve geschiedschrij
ving te kunnen beoefenen en het is dan ook geen toeval dat in het afgelopen 
decennium zware inspanningen werden verricht om meer robuust datamate
riaal te reconstrueren. 

Afwezigheid van debat impliceert uiteraard dat er geen sprake kan zijn 
van een methodologische 'strijd' tussen oude en nieuwe economisch
historici, of beter: tussen traditionele en kwantitatieve economisch-historici. 
Wellicht meer nog dan in andere landen, bestonden er nooit methodologi
sche 'kampen'. Dit had repercussies op de behandeling van de gekozen the
rna's en doorgaans was er geen sprake van economisch 'reductionisme' van 
het verleden. Dat is dan weer een goede zaak: door hun lauw enthousiasme 
voor de New Economic History, sluiten de Belgische economisch-historici 
thans aan bij de nieuwe trends! 

Toch zijn binnen de economische geschiedschrijving de twee richtingen 
vertegenwoordigd en hebben ze in de jaren 1980 zelfs een duidelijker profiel 
gekregen dan in de jaren 1970. De ene is eerder 'traditioneel', descriptief en 
kwalitatief, met veel aandacht voor bedrijfs- en instellingsgeschiedenis; de 
tweede is eerder 'nieuw' , theoretischer en meer kwantitatief, met belangstel
ling voor macro-economische en seriele geschiedenis. 

Hoe verhouden beide richtingen zich tot elkaar en welke is hun toekomst? 
Dit stelt de vraag naar de plaats van de economische geschiedenis als histori
sche wetenschap. In feite is dit een vraag die voor het geschiedenisvak tout 
court kan worden gesteld. 166 Evenals de andere specialisaties van de histori
sche wetenschappen inzichten en technieken ontlenen bij hun op de actuali
teit gerichte zusterwetenschappen, zo ook maakt de economische geschiede
nis steeds meer gebruik van de economische theorie en van de analysemetho
den van de economie. Het is zonder meer duidelijk dat een dergelijke econo
mische analyse vaak een waardevolle en verrijkende bijdrage voor de kennis 
van het verleden kan vormen. Een bijzonder voordeel vormt de meer zorg
vuldige definiering van het onderzoeksdomein en de gebruikte variabelen. 
Voorts geeft de inherente consistentie van een formeel model een boven- en 
ondergrens aan waarbinnen een bepaalde discussie kan worden gevoerd. De 
nadelen van een meer formeel-mathematische aanpak zijn: de onvoldoende 
beschikbaarheid van bruikbare data, wat vaak de mogelijkheid tot een aan
nemelijke empirische toetsing uitsluit, de sterk vereenvoudigde en soms ook 
beperkte vraagstelling, en verder de eendimensionele verklaringshypothese 
die het model schraagt. 

Wei zijn er ons inziens drie eigenschappen die de economische geschiede
nis onderscheiden van de economische wetenschap, en haar eerder situeren 
binnen de geschiedvorsing. Let wei, de grenzen van beider disciplines zijn 
niet altijd even scherp afgelijnd, en de hieronder aangehaalde argumenten 
zijn ook deels voor de economen relevant. 

1. Er is de tijdsfactor die, met respect voor de chronologie, aan elke 
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vraagstelling een (langere termijn) dynamisch aspect toevoegt. De universali
teit en voorspelbaarheid van veel theorieen binnen het economisch paradig
rna zijn vaak niet langer bruikbaar indien een structuurbreuk optreedt die de 
maatschappelijke en economische context van de bestudeerde omgeving ra
dicaal wijzigt. Om het in term en van beeldspraak uit te drukken: de econo
mische en sociale wetenschappen geven een foto, geschiedenis voegt deze sa
men tot een film, inclusief de soms verrassende wendingen van het script. 

2. De historische wetenschap bestudeert alles wat de huidige samenleving, 
of althans een deel ervan, als relevant ervaart in het verleden. Dit betekent 
dat, hoe verder in de tijd wordt teruggegaan, hoe meer het heuristisch aspect 
van het navorsingswerk een fundamentele rol speelt. 167 Een belangrijk deel 
van de opleiding van een historicus bestaat er juist in bronnen op te sporen, 
hun waarde binnen de vooropgezette vraagstelling en historisch
institutionele context correct in te schatten en de geselecteerde informatie te 
valorizeren door ze via een kritische uitgave en/ of bewerking, ter beschik
king te stell en van andere onderzoekers. 

3. Tenslotte is er het uitgesproken interdisciplinaire karakter van de eco
nomische geschiedenis. Hoewel het idee van integrale geschiedschrijving wel
licht altijd een idee fixe zal blijven, is het de taak van elke professionele 
historicus de verkregen onderzoeksresultaten te integreren in een zo ruim 
mogelijke maatschappelijke context. Van een economisch-historicus mag 
dan ook worden verwacht dat hij een degelijke kennis bezit van nevendisci
plines zoals onder meer demografie, sociale geschiedenis, stads- en agrari
sche geschiedenis, politiek-institutionele- en mentaliteitsgeschiedenis. 

Moeiteloos kan een reeks thema's worden bedacht die tot nog toe te veel 
onderbelicht bleven: inkomensongelijkheid, loondifferentiatie, evolutie van 
prijzen en levensduurte, sociale mobiliteit, bezitsstructuren, consumptie, be
drijfsgeschiedenis, produktiviteit en rentabiliteit op micro-, meso-, en ma
croniveau, geschiedenis van de middenklassen, regionale ontwikkeling, tech
nologische innovatie, etcetera. Maar wellicht belangrijker is het formuleren 
van problematieken, waarin meerdere thema's worden gecombineerd. Daar
bij kan worden gedacht aan het leggen van verbanden tussen produktiviteit 
en reeie lonen, tussen de groei van het BNP en technologische innovatie, tus
sen economische groei en institutionele (organisatorische) veranderingen, 
tussen de informele sector en de behoeftigheid, of tussen conjunctuur en in
komensongelijkheid. Nog relevanter wordt het wanneer de vraagstelling rui
mer kan worden gesteld en ook 'niet-economische' thema's worden aan
gesproken. Immers, in welke mate zijn economische vragen uit het verleden 
enkel te beantwoorden met economische geschiedenis?168 Daarbij kan wor
den gedacht aan de relatie tussen inkomensongelijkheid en racisme, tussen 
werkloosheid en arbeidersbeweging, tussen arbeidsduur en consumentenge
drag, tussen BNP en ecologisch bewustzijn, tussen economische groei en ge
zondheid, tussen welvaart en demografie, tussen conjunctuur en stemge
drag. Deze lijst is natuurlijk onuitputtelijk. 

Combineren van de economie met het politieke, het sociale, het mentale, 
het culturele .. . : daar zit precies de kracht van historici die economische ge-
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schiedenis beoefenen: een 'terugkeer' naar geintegreerde geschiedschrijving, 
naar het terrein van de geschiedenis waarbij economische geschiedenis het 
conditio sine qua non van de studie van andere thema's vormt. 169 De histori
cus heeft zijn traditionele werktuigen als heuristiek, ruime probleemstelling, 
context en dergelijke, naast relatief nieuwe als economische theorie, statisti
sche technieken: die combinatie zit nog goed voor vele jaren en kan de eco
nomische geschiedenis behoeden voor een dorre, ogenschijnlijk objectieve, 
vertechnologisering, een versmalling naar de instellingengeschiedenis of het 
reduceren tot wat achtergrondinformatie. 

Afkortingen: 
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BG 
BMGN 

BTNG 
BTFG 
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IRES 

KUL 
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JEEH 
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UFSIA 
ULB 
TSG 
VUB 
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Bijdragen tot de geschiedenis 
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derlanden 
Beigisch tijdschriJt voor nieuwste Geschiedenis 
Belgisch tijdschriJt voor Jilologie en geschiedenis 
Cahiers economiques de Bruxelles 
Centrum Economische Studieen, Katholieke Universiteit Leuven 
Institut de Recherche Economique et Sociale, Universite Catho
lique de Louvain 
Katholieke Universiteit Leuven 
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Journal oj European Economic History 
Rijksuniversiteit Gent 
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Universite de Liege 
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163. P. Delfosse, 'Etat, crises alimentaires et modernisation de I'agriculture en Belgi
que (1853-1857)', in: Revue du Nord 284 (1990) 71-95 . 

164. Is het niet veelzeggend dat in de schaarse controverses uit het voorbije decen
nium een hoofdrol door buitenlandse historici werd gespeeld (M. Levy-Leboyer 
over P . Lebrun; Ph . Kints doctoraat over de Oostvlaamse landbouw)? 

165. Soly, 'Geschiedenis jaren tachtig' 53. 
166. In hoeverre is de politieke geschiedenis het domein voor de toepassing van theo

rien uit de politicologie? Cultuurgeschiedenis de emanatie van recente maat
schappijfilosofieen (Zeitgeist)? Kerkgeschiedenis een weerspiegeling van actuele 
theologische en kerkorganisatorische discussies? Sociale geschiedenis een terrein 
voor het testen van sociologische hypothesen en concepten? Deze lijst kan uitge
breid worden voor nagenoeg elke discipline die de geschiedwetenschap telt. 

167. Dit geldt voor aIle disciplines van de historische wetenschap: bronnenpublikaties 
als persrepertoria, maar ook dagboeken en de uitgave van briefwisseling van po
litici voor de politieke geschiedenis, de uitgave van theologische tract at en en de
kenale visitaties voor de kerkgeschiedenis, inventarissen en uitgaven van oor
konden voor de medieviesten, de kritische uitgave van costuymen voor de 
rechts- en mentaliteitsgeschiedenis, enz. 
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168. Kindleberger, 'Economic history' 23-24. 
169. We zien de rol van de economie als prime mover van het maatschappelijk gebeu

ren, waarbij 'economie' gedefinieerd wordt in de breedst mogelijke zin, waarbij 
dialectiek tussen de economie en het sociale, het politieke etc. duidelijk bestaat 
en waarbij het sociale, het politieke etc. beschikken over een relatieve autono
mie . Deze visie staat dus veT van het overgesimplifieerd beeld van de 
onderbouw-bovenbouw verhouding. Daarover: Tilly, 'European economic' 
647, die hun 'materialist position' sterk benadrukken . 
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BOEKBESPREKINGEN 

C. Schnurmann, Kommerz und Kliin
gel, Der Englandhandel Kdlner Kauf
leute im 16. lahrhundert. Deutsches 
Historisches Institut; Veroffentlichun
gen 27 (Vandenhoeck & Ruprecht: Got
tingen, 1991) 312 pp. ISBN 352536312 
5 

Claudia Schnurmann stelt zich in haar 
Kommerz und Kliingel verschillende 
doelstellingen. In de eerste plaats wi! zij 
een beschrijving geven van de handels
activiteiten van een aantal Keulse koop
lieden(families) die betrokken waren bij 
de handel op Engeland. Daarnaast 
streeft zij er naar de activiteiten van de
ze kooplieden(families) te plaatsen te
gen de achtergrond van de internationa
Ie handel in Noordwest-Europa en de 
economische, sociale, politieke en juri
dische context in de plaatsen waar zij 
zich met handelszaken bezighielden 
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(voornamelijk Keulen, Antwerpen en 
Londen) . Ten slotte wenst zij van een 
aantal handelsgoederen niet aileen het 
belang voor de Keulse handel te achter
halen maar tevens de betekenis van deze 
goederen voor de Engelse samenleving 
als geheel. De keuze voor de zestiende 
eeuw (feitelijk de periode van de jaren 
veertig tot ca. 1580) is ingegeven door 
het feit dat juist in deze peri ode de 
eeuwenoude Keuls-Engelse handelsbe
trekkingen vrijwel tot een einde kwa
men. 

Dit ambitieuze programma weers pie
gelt zich in de opbouw van het betoog. 
Zo bevat het inleidende deel van het 
boek (hoofdstukken I en II) naast para
grafen over de bronnen en methode in
formatie over de destabiliserende ont
wikkelingen in de Nederlanden, het 
Transitraum van de Keulse kooplieden. 
In de daarop volgende delen van het 
boek komen achtereenvolgens de Keulse 
export naar Engeland en de import uit 
Engeland aan bod. Het geheel wordt af
gesloten met een korte samenvatting. In 
het deel over de Keulse export naar En
geland (hoofdstukken III-VII), dat met 
159 van de in totaal 255 pagina's tekst 
veruit het omvangrijkst is, worden ach
tereenvolgens de handel in boeken, 
wijn, boog-hout (voor de Engelse long
bows), staal en wapenuitrustingen be
handeld. Het is in deze hoofdstukken 
dat de auteur gegevens over de (interna
tionale) context in verband brengt met 
mede door prosopografisch onderzoek 
verkregen informatie over de handel en 
wandel van een aantal Keulse kooplie
denfamilies. Ook de veranderde vraag 
naar en betekenis van deze prod uk ten in 
Engeland vindt hier een plaats. Het 
laatste dee I van het boek (hoofdstukken 
VIII en IX) is veel minder omvangrijk. 
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Omdat de Keulse kooplieden uit Enge
land vrijwel uitsluitend textielproduk
ten aanvoerden , beperkt de auteur zich 
bij de Keulse importen tot een analyse 
van de lakenhandel en de factoren die 
tot het verval daarvan leidden. 

De belangrijkste concIusie van 
Schnurmann is dat de lakenhandel de 
drijvende kracht achter de Keuls
Engelse handelsbetrekkingen was. Het 
waren de winstgevende afzetmogeIijk
heden in het Keulse achterland die de 
kooplieden naar Londen en Antwerpen 
dreven voor de aankoop van de begeer
de Engelse lakens. In vergelijking daar
mee was de export naar Engeland van 
ondergeschikt belang. Toen de Engelse 
overheid onder druk van leidende han
delskringen in London de uitvoer van 
Engelse lakens door vreemdelingen op 
aIle mogelijke wijze belemmerde, waren 
de directe Keuls-Engelse handelsbetrek
kingen dan ook gedoemd te verdwijnen. 
Verder worden ondermeer de instabi!i
teit in de Nederlanden en de door de ex
pansie van de eigen nijverheid veroor
zaakte daling van de importbehoefte in 
Engeland, genoemd als factoren die het 
verval van de as Keulen-Londen ver
sterkten. Voor de Keulse handelaren zat 
er niet veel anders op dan zich te beper
ken tot tussenhandel in lakens die door 
de Engelsen in Hamburg, Stade en 
Embden werden aangevoerd of de di
recte handel met andere gebieden, bij
voorbeeld Zuid-Europa, ter hand te ne
men. 

Omdat Schnurmann zich uitdrukke
Iijk niet tot een traditionele handelsge
schiedenis heeft willen beperken, is de 
vraag gerechtvaardigd of de auteur in 
alle opzichten in haar ambitieuze opzet 
is geslaagd. Hoewel het boek mooie 
aanzetten bevat voor een handelsge
schiedenis waarin de motivatie en daden 
van individuen geplaatst worden in een 
brede context, moet deze vraag ontken
nend beantwoord worden. Daarvoor is 
de opzet theoretisch te weinig uitge
werkt en blijft de context te vaag. Na 
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het lezen van het boek is het weliswaar 
duidelijk dat de Keulse koopmanshui
zen in essentie familiebedrijven waren 
en dat huweIijkspoIitiek een belangrijke 
rol speelde in de uitbouw van het bedrijf 
maar de lezer bIijft bijvoorbeeld in het 
ongewisse over de samenstelling van de 
Keulse koopliedenstand in het alge
meen, de (stedelijke) omgeving waar
binnen zij opereerden en de wijze waar
op die omgeving hun handel en ben
vloedde. Een werkeIijk gemis is het ont
breken van een beschrijving van de po
sitie van Keulen in de internationale en 
interregionale handel. Hoe belangrijk 
waren de handelsbetrekkingen met En
gel and feiteIijk? Welke was de verhou
ding van Keulen tot Antwerpen? Waar 
werden de Engelse lakens afgezet en 
welke rol speelden de grote jaarmarkten 
in Frankfurt am Main daarbij? Al deze 
vragen dringen zich op maar in het boek 
blijft het te veel bij aanzetten; het inte
grale beeld dat de auteur wi! schetsen 
(18-19) is te vaag en ongrijpbaar. Oat 
aIles neemt niet weg dat Schnurmanns 
studie belangrijke informatie bevat over 
de Keulse handel in een periode waar
over weinig bekend was en dat de door 
haar nagestreefde benadering een im
puis kan geven aan de traditionele en 
vaak ietwat saaie handelsgeschiedenis. 

Cle Lesger 

J. Bieleman, Geschiedenis van de land
bouw in Nederland 1500-1950. Veran
deringen en verscheidenheid (Boom: 
Meppel, 1992) 423 pp. ISBN 90 5352 
0449 

De geschiedenis van de Nederlandse 
landbouw schrijven over een uitgespro
ken lange periode van 450 jaar is zeker 
geen sinecure. Niet aIleen is de Neder
landse landbouwhistorische literatuur 
bijzonder omvangrijk, bovendien is de 
studie van de agrarische sector met zijn 
talrijke produktierichtingen en grote re-
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gionale diversiteit, zeer complex. Door 
de buitengewoon lange duur van de on
derzochte peri ode kunnen zeer uiteenlo
pende landbouwsystemen in zeer ver
schillende omstandigheden met elkaar 
worden vergeleken. Dit alles maakt een 
dergelijke studie ambitieus en zelfs ge
durfd. In het buitenland vormen derge
lijke synthesen meestal het voorwerp 
van teamwerk dat onder de vorm van 
een aantal volumes wordt uitgegeven. 
Individuele studies beperken zich 
meestal tot een kortere periode en/of 
tot een meer beperkte vraagstelling. Po
sitief is dat een zeer lange termijn bena
dering het mogelijk maakt om funda
mentele trends in de landbouw te onder
scheiden van conjunctuurgebonden fe
nomenen. 

Bielemans centrale doelstelling is een 
status question is te geven van de Neder
landse landbouwgeschiedenis. Bijgevolg 
is zijn studie hoofdzakelijk gebaseerd 
op bestaande literatuur, al werden ook 
niet eerder gebruikte archivalia ver
werkt. Toch is geen aparte verwijzing 
naar dit originele bronnenmateriaal in 
de bibliografie opgenomen: worden 
hiermee mogelijk de Verslagen van de 
landbouw in Nederland, en/of de uitge
geven agronomische studies uit vorige 
eeuwen bedoeld? 

De ondertitel geeft de twee belangrij
ke invalshoeken weer waar omheen het 
boek werd opgebouwd: enerzijds een 
zoektocht naar het dynamische, veran
derlijke aspect in de agrarische samenle
ving, anderzijds een sterke aandacht 
voor de regionale aspecten van de Ne
derlandse landbouw. Centraal in Biele
mans betoog staan de veranderingen in 
de bedrijfsvorm onder invloed van 
sociaal-economische en ecologische fac
toren. Naast een inleiding en epiloog is 
het boek ingedeeld in drie delen die min 
of meer samenvallen met de grote secu
laire trends in de Europese economische 
geschiedenis. Elk deel heeft een inlei
ding die het meer algemene kader 
schetst van de behandelde periode. Ver-
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volgens worden de respectieve agrari
sche regio's besproken. De opsplitsing 
in chronologische perioden van contrac
tie en expansie is nauw gerelateerd aan 
de demografische ontwikkeling in Euro
pa, en valt vrij goed samen met de 
lange-termijn trends van de landbouw
prijzen. Wei is het zo dat Bieleman deze 
grote conjunctuurbewegingen uitslui
tend verklaart vanuit de reele sfeer 
(vraag en aanbod van landbouwpro
dukten), terwijl de rol van de geldsfeer 
(inflatoire effecten van het geldaanbod) 
wordt genegeerd. Impliciet wordt dus 
aangenomen dat de omslag van de rela
tieve outputprijzen tevens een belangrij
ke invloed had op de organisatie van het 
landbouwsysteem. Dit is een redelijke 
stelling, en Bieleman maakt in dit ver
band ook een aantal interessante case
studies. 

Toch kan de vraag worden gesteld 
waarom hij in het eerste deel (de periode 
1500-1650 - groeiende verscheidenheid) 
enkel de opgaande conjunctuur tussen 
1500 en 1650 beschrijft en de laat
middeleeuwse periode van contractie 
niet aan bod laat komen. Recent is voor 
Vlaanderen aangetoond dat al in de 
veertiende en vijftiende eeuw heel wat 
teelttechnieken werden toegepast, waar
van eerder was aangenomen dat ze pas 
in de Moderne Tijd werden geintrodu
ceerd. Was de ter beschikking bestaan
de literatuur voor deze periode onvol
doende om een zelfs beknopte synopsis 
te schrijven? Het tweede deeI (De perio
de 1650-1850 - contractie en expansie) 
eindigt wat ongelukkig in het midden 
van de negentiende eeuw. Het lijkt toch 
wat voorbarig 1850 aIs een scharnier
jaar te beschouwen in de overgang van 
een traditionele naar een moderne land
bouw. 

Bie1eman motiveert de keuze van dit 
jaar met het argument dat na 1850 een 
aantal technologische ontwikkelingen 
(mechanisering, kunstmest, stoomge
malen, handelsveevoeders) beg onnen 
door te breken. Toch kan de door Biele-
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man gehanteerde argumentatie in vraag 
worden gesteld. De periode van opgaan
de conjunctuur vanaf 1750 stopte niet in 
1850, maar liep door tot in 1880. Bo
vendien lijkt het onwaarschijnlijk dat 
de door hem geciteerde innovaties v66r 
1880, en wellicht zelfs v66r Wereldoor
log I, kwantitatief een echt belangrijke 
invloed uitoefenden. De hier en daar in 
zijn studie geciteerde cijfers doen eerder 
het tegengestelde vermoeden. Het derde 
deel tenslotte (De periode 1850-1950 -
export en verdeling) eindigt nogal 
abrupt in 1950. HoeweI in de epiloog 
nog even wordt ingegaan op de (sociale 
en ecologische) naoorlogse ontwikkelin
gen is het jammer dat, net zoals voor de 
laat-middeleeuwse periode, een beknopt 
overzicht ontbreekt. Dit zou namelijk 
toelaten om de karakteristieken van de 
moderne landbouw te vergelijken met 
de meer traditionele systemen uit de 
daaraan voorafgaande periode. 

In de algemene inleiding worden een 
aantal theorieen uit de ontwikkelings
en uit de landbouweconomie (Boserup, 
Chayanov, Hayami en Ruttan, Von 
Thiinen) besproken die het referentieka
der vormen van waaruit de in het boek 
beschreven ontwikkelingen worden ge
analyseerd. Het uitgangspunt in zijn 
studie is de zoektocht naar het hoe en 
waarom van de intensivering van de 
agrarische bedrij fsexp]oitatie . Om de 
opeenvolging van de verschillende uit
batingssystemen te verklaren onder
scheidt Bieleman in eerste ins tan tie 
marktfactoren (de relatieve prijs van de 
verschillende produktiefactoren en de 
output). Vervolgens wijst hij op het be
staan van een thiinensiaanse dimensie in 
de geschiedenis van de Nederlandse 
landbouweconomie: hoe dichter bij het 
ge-urbaniseerde centrum, hoe intensie
ver en marktgerichter het landbouwbe
drijf. Een knappe bedenking in dit op
zicht is de interpretatie die aan de 
negentiende-eeuwse uitvoer naar Enge
land wordt gekoppeld: doordat het cen
trum van de Europese economie naar 
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Londen was verplaatst, kwam Neder
land in een klassieke positie van een pe
rifere economie te verkeren (uitvoer van 
agrarische produkten, invoer van in
dustrieIe produkten). In zijn interpreta
tie van deze processen van intensivering 
en extensivering heb ik de indruk dat 
Bieleman soms te snel conclusies trekt 
en daarbij de causaliteit geweld aan
doet: zo wordt bijvoorbeeld gesteld 
(187) dat de toenemende vraag naar 
(goedkope) arbeid op de Noordelijke 
zandgronden (zeventiende - achttiende 
eeuw) tot een beIangrijke groei van de 
groep keuters leidde. In deze context 
lijkt het logischer dat juist de bevol
kingstoename hier de initierende factor 
was voor de intensivering (vergelijk 
Boserup-thesis). 

De door Bieleman geschreven studie 
is sterk agronomisch gericht, met rela
tief weinig aandacht voor de macro
economische dimensie van de land
bouwsector. Zijn werk kan eerder in de 
traditionele historiografie worden gesi
tueerd: het boek heeft een uitgesproken 
narratief en encyclopedisch karakter. 
De soms vrij gedetailleerde opsomming 
van de vele 'faits divers' in de land
bouweconomische ontwikkeling van de 
acht agrarische regio's komt de lees
baarheid niet aItijd ten goede. Bij elke 
landbouwstreek die wordt beschreven 
dient een sprong terug in de tijd te wor
den gemaakt, en zijn herhalingen onver
mijdbaar. Te vaak krijgt de lezer het ge
voel dat hij een aantal gebundelde 
streekstudies leest. De positieve keerzij
de van de medaille is dat Bieleman aan
toont dat de Nederlandse landbouw 
eigenlijk een conglomeraat is van een 
aantal sterk verschillende ecosystemen, 
en dat de (economische) som ervan on
recht doet aan de rijke verscheidenheid 
van agrarische systemen. 

Het boek bevat veel cijfermateriaal 
maar slechts zelden (en dan nog voor de 
meest recente periode) geaggregeerd op 
nationaal niveau. Wie informatie zoekt 
over het aandeel van de landbouw in de 

NEHA-BULLETIN 



nationale economie, over de arbeids- en 
grondproductiviteit, over totale factor
productiviteit, over interregionale en in
ternationale vergelijkingen, over het 
aandeel van de intermediaire consump
tie en van de in- en uitvoer ten opzichte 
van de totale landbouwproductie, of 
over de rentabiliteit van de verschillende 
landbouwsystemen zal relatief weinig 
informatie terugvinden. Vanuit macro
economisch standpunt kunnen in Biele
mans studie enkel fragmentaire gege
vens worden teruggevonden. Het 
meeste cijfermateriaal wordt gegeven 
op micro- (een of meerdere bedrijven) 
of mesoniveau (een regio of bedrijfs
tak). Een sythese op basis van kwantita
tief materiaal ontbreekt. 

Het sterke punt van Bieleman is zijn 
degelijke kennis van de agronomisch
ecologische aspecten van de (traditione
Ie) landbouw. Zijn rechtzettingen van 
de diverse misvattingen en foutieve in
terpretaties die in de literatuur over be
paalde landbouwtechnieken en agrari
sche systemen werden geschreven, be
horen tot de beste stukken in zijn boek. 
In die zin vormt zijn werk dan ook een 
gepaste correctie voor het soms te eco
nomisch georienteerd onderzoek van de 
landbouwgeschiedenis. 

Zoals de meeste uitgaven die via de 
Wageningense onderzoekseenheid tot 
stand kwamen, is het boek zeer ver
zorgd uitgegeven, en de vele kaarten 
ogen bijzonder fraai. De keuze van het 
iconografische materiaal is degelijk en 
onderhoudend. Ook zijn er handige re
gisters van geografische namen en van 
zaken opgenomen. Lijsten van grafie
ken of tabellen ontbreken echter. Door 
de technische aard van het boek zou het 
tevens handig geweest zijn indien een 
glossarium met uitieg over de specifieke 
landbouwhistorische terminologie was 
opgenomen. 

De door Bieleman gemaakte studie 
verdient in tal van opzichten veel lof. 
De geconsulteerde literatuur is indruk
wekkend, en het boek biedt neofieten 
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een goed overzicht van de complexiteit 
en de diversiteit van de Nederlandse 
landbouwgeschiedenis. Hoewel niet 
echt nieuw, toont Bieleman overtuigend 
aan dat aan de traditionele landbouw in 
een pre-industriele economie een grote 
dynamiek kan worden toegeschreven. 
De door Bieleman genomen optie om de 
regionale gewesten afzonderlijk te 
bespreken weegt zwaar op de samen
hang van het boek. Wie een goed gedo
cumenteerde stand van zaken wil van de 
agronomische aspecten van de agrari
sche geschiedenis komt zeker aan zijn 
trekken. Wie ook op zoek is naar hard 
cijfermateriaal en naar macro-econo
mische gegevens blijft wat op zijn hon
ger. 

Jan Blomme 

F. van Poppel, Trouwen in Nederland. 
Een historisch-demografische studie 
van de 1ge en vroeg-20e eeuw. AAG 
Bijdragen 33 (Vakgroep AAG: Wage
ningen, 1992) 654 pp. ISSN 0511-0726 

Men kan gerust stellen dat het huwelijk 
in Nederland nog niet eerder zo diep
gaand is onderzocht als in deze disserta
tie. Het boek biedt een uitgebalanceerde 
afwisseling van theorievorming, kwan
titatieve analyse en beschrijving van de 
normen en de wetgeving rond het huwe
lijk. De schrijver introduceert nieuwe 
methoden voor sociaal-historisch on
derzoek en onthult belangwekkende 
trends. Maar wellicht nog de belangrijk
ste verdienste is dat Van Poppel laat 
zien hoe beperkt de geldigheid is van al
gemene en mono causa Ie noties rond de 
huwelijkssluiting. Met andere woorden 
hij toont de grote variatie in sociaal en 
regionaal/cultureel opzicht en geeft de 
'speelruimte' aan voor individuele voor
keuren en individuele kenmerken. 

Het proefschrift valt uiteen in twee 
delen. In het eerste deel behandelt Van 
Poppel de huwelijkssluiting, waarbij hij 
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zich concentreert op normen en gedrag 
met betrekking tot de leeftijd waarop en 
de mate waarin het huwelijk werd geslo
ten. Het tweede deel is een voor Neder
land volstrekt unieke studie naar de po
sitie van gescheidenen en verweduwden, 
in het bijzonder wat hun kansen op her
trouw betreft. 

Over de huwelijksleeftijd is in de ne
gentiende eeuw heel wat te doen ge
weest. Bekend zijn de jammerklachten 
over de 'onberaden' huwelijken van de 
armen, terwijl anderzijds de jongeren 
uit betere milieus langdurig talmen ver
weten werd. Van Poppel wijdt een 
breedvoerig expose aan de discussies op 
dit gebied, waarbij hij helaas te scheutig 
is met lange en gelijkluidende citaten. 
Het feitelijke gedrag onderzoekt hij aan 
de hand van gegevens over maar liefst 
63.142 huwelijken uit 28 gemeenten in 
verschillende delen van het land. Grote 
verschillen in huwelijksleeftijd tussen de 
regio's en tussen de sociale groepen ko
men aan het licht. Verrassend is zijn 
constatering dat de huwelijksleeftijd in 
de negentiende eeuw een stijgende lijn 
vertoonde tot het decennium 1860-1870. 
Daarna pas treedt de (bekende) daling 
in die zich tot de Eerste Wereldoorlog 
voortzet. Het meest geprononceerd 
deed deze ontwikkeling zich voor bij de 
losse arbeiders. 

Van groot belang voor de theorievor
ming is Van Poppels toetsing (en verwer
ping) van Hofstees welbekende verkla
ringsmodel voor de regionale verschei
denheid in de huwelijkssluiting. Cen
traal daarin stond de nauwe relatie tus
sen bestaansmogelijkheden en huwelijk. 
Pas wanneer zelfstandige vestiging als 
boer of ambachtsman mogelijk was, kon 
tot huwelijk en voortplanting worden 
overgegaan. Ook loonarbeiders wacht
ten met het huwelijk, namelijk tot het 
moment dat ze een vaste betrekking had
den verworven. Regionale verschillen in 
sterfte (waarbij nieuwe plaatsen vrij
kwamen) verklaarden de binnen dit 
'agrarisch-ambachtelijke' patroon voor-
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komende regionale verschillen in huwe
lijksleeftijd en -frequentie. Voor zijn 
toetsing hiervan heeft Van Poppel voor 
de jaren 1850, 1890 en 1930 de huwe
lij ksleeftijden en -cij fers vergaard van de 
zestien grootste steden en van de provin
cies minus deze steden. Noch de sterfte, 
noch de beschikbaarheid van huisvesting 
bleek de region ale variatie te kunnen ver
klaren. Veranderingen in arbeidsverhou
dingen leidden volgens Hofstee bij de ar
beiders tot het loslaten van de rem men 
op vroeg en vaak huwen. Deze 'proletari
sche tussenfase' zou zich het eerst in de 
steden in het westen hebben voorgedaan. 
Ook deze stelling vindt geen genade bij 
Van Poppel: werkgelegenheid buiten de 
traditionele sectoren waarin gezinsar
beid domineerde, hing eerder samen met 
lag ere dan met hogere huwelijkscijfers. 
Tenslotte zou volgens Hofstee de intro
ductie van geboortebeperkende technie
ken het moderne patroon hebben inge
luid waarbij huwelijk en voortplanting 
zijn losgekoppeld en een (vroeg) huwe
lijk meer dan ooit binnen ieders bereik 
kwam. Van Poppel laat echter zien dat 
de daling van de huwelijksvruchtbaar
heid geen bevredigende verklaring voor 
de veranderingen in de huwelijksindica
toren vormt. 

Een aansprekend alternatief ontleent 
Van Poppel aan het werk van Ruth 
Dixon. De huwelijkssluiting wordt in 
haar optiek bepaald door ten eerste de 
beschikbaarheid van partners, ofwel de 
verhouding tussen de aantallen onge
huwde personen van beide kunne. Ten 
tweede door de haalbaarheid van het 
huweIijk, of wei de middelen nodig voor 
een onafhankelijk bestaan. Tenslotte 
door de wenselijkheid van het huwelijk, 
dat wil zeggen de culturele waardering 
van de huwelijkse staat en de aanwezig
heid van alternatieven (waarbij gedacht 
moet worden aan zelfstandige huis
vesting en werkgelegenheid voor vrou
wen). Met als indicatoren respectieve
lijk de sexe-ratio, het inkomen en het 
percentage katholieken onderwerpt Van 
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Poppe I dit model aan een multivariate 
analyse, waarvan de uitkornsten heel 
bevredigend zijn . Be!angrijker dan het 
inkomen lijkt de sexe-ratio te zijn ge
weest, die overigens voor een deel door 
de beroepsstructuur en de sexespecifie
ke migratie kan worden verklaard. De 
benaaering maakt het tot op zekere 
hoogte ook mogelijk het verloop van de 
huwelijksindicatoren inzichtelijk te ma
ken. Jammer is dat de ontwikkeling van 
de huwelijksleeftijden, met name de 
spectaculaire daling vanaf 1870, onver
klaard blijft. Van Poppels suggestie dat 
het verloop van de huwelijksleeftijd de 
economische ontwikkeling in de negen
tiende eeuw weerspiegelt, kan niet wor
den bevestigd. In dit verband moeten 
toch wat vraagtekens geplaatst worden 
bij het door hem gebruikte criterium 
voor het inkomen, namelijk de persone
Ie bela sting per hoofd (en voor 1930 de 
inkomstenbelasting?). Dit gegeven zegt 
wei erg weinig over de lokale en regio
nale inkomensverschillen en de inko
mensontwikkeling van de meerderheid 
van de bevolking. 

Het tweede deel van het boek waarin 
het gaat over de positie en levensloop 
van weduwnaars en gescheidenen is bij
zonder fraai door de synthese van cultu
rele, sociale en demografische geschie
denis. Wat weduwen en weduwnaars 
betreft behandeld Van Poppel bijvoor
beeld de pensioen- en weduwenfondsen, 
het erfrecht en de opvattingen over her
trouw zoals die blijken uit onder andere 
sprookjes en spreekwoorden ('Die 
weeuwen trouwt En worsten kouwt, 
Weet niet wat er in is gedouwd'). Voor 
zijn kwantitatieve onderzoek heeft de 
schrijver zoveel moge!ijk de individuele 
kenmerken (zoals leeftijd, beroep, 
godsdienst) en verdere lotgevallen (in 
het bijzonder datum van hertrouw of 
overlijden) opgespoord van aile wedu
wen en weduwnaars in de steden Gouda 
en Breda in respectievelijk 1850-1879 en 
1850-1889. Ook na hun (vee! voorko
mende) vertrek is hij deze mensen blij-
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yen volgen. Het resultaat is een uniek 
databestand, waarmee hij de vele afzon
derlijke invloeden die de individuele 
kansen op hertrouw bepaalden aan het 
licht brengt. Vervolgens betoogt hij dat 
de kansen op hertrouw en op overlijden 
niet onafhankelijk van elkaar zijn. Im
mers, hoe langer de duur tussen verwe
duwing en hertrouw, des te groter is de 
kans dat iemand door sterfte uit de ana
lyse verdwijnt. Deze tijdsduur moet dus 
zelf ook in de analyse worden betrok
ken. Van Poppel ontwikkelt hiervoor 
zogenaamde proportional hazard mo
dellen, waarmee hij de gelijktijdige in
werking van vele varia belen op de (rela
tieve) kansen op hertrouw bestudeert. 
Om een voorbeeld te noemen: kinderlo
ze mann en die v66r hun 35e weduwnaar 
werden, hadden een veertig maal hogere 
hertrouwkans dan de oudere (50-59 
jaar) weduwe met vijf kinderen. Deze 
methode belooft ook op andere terrei
nen van de sociaal-economische ge
schiedenis met vrucht te kunnen worden 
toegepast. 

Gezien de lage echtscheidingsfrequen
tie heeft Van Poppel zijn onderzoek 
naar dit fenomeen beperkt tot <!en grote 
stad, te weten Den Haag. Het betrof 
ontbindingen van huwelijken gesloten 
tussen 1850 en 1882. Naast de gevallen 
van echtscheiding plaatst hij een contro
legroep van niet-gescheiden huwenden. 
Ook hier zijn met indrukwekkende 
nauwgezetheid levenslopen gereconstru
eerd, waardoor het zelfs mogelijk wordt 
mobiliteit als variabele op te voeren. Een 
greep uit de resultaten: het mislukken 
van huwelijken bleek met veelvuldige 
verhuizingen samen te hangen; hertrou
wende gescheiden vrouwen trouwden in 
veel gevallen 'beneden hun stand'; ker
kelijke gezindte had opvallend weinig 
effect op de echtscheidingen. Overigens 
zij nog gewezen op de foutieve grafiek 
11.7 (510), waar de indruk wordt gewekt 
dat verweduwden de hoogste echtschei
dingskansen hadden, terwijl zij juist de 
laagste kansen hadden. 
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Van Poppel toont aan dat de toename 
van de echtscheiding op het einde van 
de negentiende eeuw geen 'oplossing' 
was voor de toegenomen gemiddelde 
duur van huwelijken (door de daling 
van de sterfte) . Voor de verklaring van 
de toename sluit hij aan bij nogal alge
mene hypothesen waarin het verdwijnen 
van de traditionele gezinseconomie cen
traal staat. Dit wordt verder niet meer 
aan het Haagse materiaal gerelateerd. 

Het meest pregnant is het gedeelte 
waar wederom met de methode van de 
proportional hazards de kansen op 
echtscheiding en hertrouw in Den Haag 
(ook van verweduwden) worden be
paald. Enigszins jammer is dat in de 
Haagse case-study de aanwezigheid van 
kinderen niet in het onderzoek kon wor
den betrokken. De hog ere hertrouw
kansen van gescheidenen ten opzichte 
van verweduwden (548) zou mijns in
ziens verklaard kunnen worden uit het 
feit dat zij vaak geen of weinig kinderen 
hadden. En bij verweduwden (in Gouda 
en Breda) gold: hoe minder kinderen, 
des te groter de kans om een nieuwe 
partner aan de haak te slaan (395) . 

Een roman van Anthony Powell ver
schaft Van Poppel het motto dat hij aan 
zijn studie meegeeft: 'The absurdity of 
supposing that exact reasons for marri
age can ever be assigned had not then 
struck me [ ... J'. Dit citaat getuigt van 
bescheidenheid ten opzichte van de re
sultaten van het onderzoek, waar de 
schrijver kennelijk nogal overmoedig 
aan is begonnen . Maar bescheidenheid 
is hier niet op z'n plaats . Preciese rede
nen v~~r welk menselijk gedrag dan 
ook zullen wei nooit gevonden worden, 
maar wat het huwelijksgedrag van de 
Nederlanders betreft zijn we met dit 
boek een heel stuk in de richting geko
men. 

J . Kok 
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E . Vanhaute, Heiboeren; Bevolking, ar
beid en inkomen in de J9de-eeuwse 
Kempen (VUB Press: Brussel, 1992) 423 
pp. ISBN 90 548 70192. 

Eric Vanhaute 

De herziene versie van Vanhaute's on
uitgegeven proefschrift behandelt de 
ontwikkeling in de wijze waarop de ge
zinnen in de peri ode 1755-1910 in hun 
bestaan voorzagen in de Antwerpense 
Kempen. Zowel de veerkracht als de 
ontmanteling van deze plattelandssa
menleving staan centraal, door de 
bestudering van 1. de ontwikkelingen in 
bevolking, arbeid en inkomen, en 2. de 
veranderingen in de produktie- en ruil
verhoudingen met de buitenwereld. De
ze interne en externe factoren komen sa
men in de huishoudelijke inkomensvor
ming, waar de consequenties van de 
massale proletarisering, de oprukkende 
markt en de veranderende eigendoms
verhoudingen duidelijk worden . 

Drie gemeenten zijn onderzocht : 1. 
Dessel (terugvallend op de landbouw na 
het afkalven van de proto-industrie). 2. 
Rijkevorsel (oorspronkelijk agrarisch, 
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na 1875 industrialiserend). 3. Walem 
(nabij Mechelen, marktgericht met veel 
handel en losse arbeid). Ook de kantons 
waarin de drie liggen zijn in ogen
schouw genomen. Voor vier steekjaren 
1755, 1796, 184611856 en 1910 zijn in 
deze zogenaamde 'micro-studie' per 
huishouden zoveel mogelijk gegevens 
verzameld over gezinsomvang, beroeps
activiteiten, eigendom, landgebruik, vee 
en betaalde belastingen. Vanhaute ont
waart daarbij vijf 'pijlers onder het ru
rale overlevingsmechanisme': 1. Een 
restrictief demografisch patroon. 2. De 
zelfstandige arbeid op eigen bedrijf. 3. 
Het eigendom van gebruikt land. 4. Het 
verdienen van zelfstandig inkomen in 
het huishouden, vooral agrarisch en op 
zelfvoorziening gericht, f1exibel door de 
inzet van eigen arbeid. 5. Een loon- en 
prijsvorming gebaseerd op gebruiks
waarde en niet op ruilwaarde. 

Door het aanpassingsvermogen van 
de rurale samenleving veroorzaakte het 
verarmingsproces in de peri ode 1750-
1850 geen werkelijke breuk. De agrari
sche sector kon dit opvangen door ont
ginningen en verhoging van de produk
tiviteit. Hoewel het aandeel huishou
dens dat aIleen van een zelfstandig agra
risch bedrijf rondkwam daalde, konden 
velen door de combinatie van inko
mensbronnen en met behulp van gedeel
telijke zelfvoorziening overleven. Pas 
aan het einde van de negentiende eeuw 
werd door de verzwakking van haar pij
lers het aloude Kempense overIe
vingsmechanisme definitief ontman
teld. De bevolkingsgroei, het toene
mend overschot op de arbeidsmarkt, de 
stijgende loonafbankelijkheid, de grote
re bezitsloosheid en het oprukkende al
lochtone landbezit zorgden er voor dat 
40 a 50070 van de Kempense bevolking 
moest trachten te overleven met een on
zeker 'inkomensstatuut'. 

Vanhautes studie benadrukt de dyna
miek van de rurale organisatie van ar
beid op huishoudelijk niveau in de 
Kempen, tegenover het oude beeld van 
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een star achterhaald familiaal produk
tie-systeem. Haar veerkracht bood dan 
ook nog lang weerstand tegen de exter
ne druk. Uiteindelijk yond echter een 
proces van 'periferisering van de regio' 
plaats, waarbij de extern gerichte stro
men van goederen (grot ere afzet naar el
ders), arbeid (toenemende lange af
stands-migratie) en kapitaal (opkomend 
allochtoon grondbezit) de basis van de 
locale overlevingsstructuren ontman
telde. 

Van haute maakt goed duidelijk waar
om er zoveel weerzin tegen kwantifice
ren bestaat. Tabellen geeft Vanhaute 
genoeg: grote getallenbrijen, waarbij 
het soms enig speurwerk vereist om uit 
te vinden wat de cijfers precies inhou
den. De uitgebreide analyse per dorp ge
beurt in zeer abstracte termen. Ondanks 
het geringe inwonertal van de onder
zochte dorpen wordt niet een voorbeeld 
gegeven of een Kempenaar met name 
genoemd. Vanhautes Kempenaren zijn 
netjes op fiche gezet en gekwantifi
ceerd, om daarna te verdwijnen in de 
massa. Slechts door (mooi gekozen) ci
taten brengt Vanhaute hen tot leven, 
zelf waagt hij zich zelden aan lees bare 
beschrijvingen. 

Dat de mensen niet centraal staan in 
deze studie blijkt uit de vragen die on
beantwoord blijven. Wat waren de 
perspectieven in deze samenleving (so
ciale mobiliteit)? Wie vertrokken er: be
zitslozen of kinderen uit grote gezin
nen? Leefde de door Vanhaute afgezon
derde onderIaag permanent op het mini
mum, of betrof het slechts een levens
fase? Waren er demografische verschil
len tussen de onderlaag en de rest van de 
bevolking? Voor de beantwoording zijn 
naast structuuranalyses gezinsre
constructies of cohortanalyses nodig. 
Veel werk misschien, maar doenlijk 
voor een bevolking van in 1755 2.545 en 
in 1910 8.260 mensen. Dit zou meer 
licht werpen op de gehanteerde demo
grafische overIevingsstrategieen van in
dividuele gezinnen of bevolkingsgroe-
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pen, dan gebeurt door de, ook in Neder
land populaire, analyse van totaalcijfers 
van geboorten, huwelijken, overlijdens 
en migratie op gemeenteschaal. Daar 
Vanhaute de Kempense bevolking teveel 
als een ziet met een geheel aan overle
vingsstrategieen mist hij een zesde pijler 
onder het rurale overlevingssysteem, 
namelijk de mogelijkheid voor gezinnen 
met weinig land en dus een arbeidsover
schot om oudere kinderen uit te beste
den als inwonend dienstpersoneel. De 
snelle afname van de vraag naar inwo
nend boerenpersoneel na 1850 zal de 
'onthechting' van de onderlaag hebben 
versterkt. 

De kracht van Vanhautes studie is het 
uitputtende en bijzonder inventieve ge
bruik van de overvloedige Kempense 
bronnen. Zo worden cijfers geconstru
eerd voor de bevolking, de be
roepsstructuur, de omvang van de eco
nomische onderlaag, de agrarische pro
duktie, landbezit en landgebruik, huis
bezit en huisverhuur, pachten, graan
prijzen, lonen en v~~r de bedeling in de 
drie dorpen. Ingenieus is het afleiden 
van de agrarische vraag naar arbeid uit 
het aantal gewerkte dagen per hectare 
van ieder soort gewas of per stuk vee, 
met behulp van begin negentiende
eeuwse kadastrale gegevens. Jammer 
genoeg houdt Vanhaute de arbeidsinzet 
per hectare rogge, gerst etc. tot eind ne
gentiende eeuw constant. Intensivering 
yond dus aileen maar plaats door het 
verbouwen van arbeidsintensievere ge
wassen. In werkelijkheid kon meer da
gen wieden, een grotere bemesting en 
meer ploegen de opbrengsten per hecta
re verhogen, wat weer meer dagen 
oogsten en dorsen met zich meebracht. 
Door zijn wijze van berekenen sluit 
Van haute dalende meeropbrengsten in 
de akkerbouw uit. Zijn uitspraken over 
de vrij constante arbeidsproduktiviteit 
zijn discutabel, niet aileen door de on
derschatte toename van de arbeidsinzet, 
maar ook door de vergelijking van de 
toename van de totale arbeidsinzet per 
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hectare met de stijging van de op
brengsten per hectare van de diverse af
zonderlijke gewassen, waarbij de ten
dens naar arbeidsintensievere gewassen 
met hogere opbrengsten wordt vero
nachtzaamd. Het goochelen met cijfers 
wekt ook geen vertrouwen, bijvoor
beeld het percentage zelfstandige 
landbouw-actieven in Rijkevorsel in 
1846 (tabellen 4.17 en 4.18): de be
roepstelling geeft 26070, de landbouwtel
ling 42%, terwijl Vanhaute zonder ver
antwoording komt met 34% van de be
volking. Ook stuitte ik bij narekenen op 
enige rekenfouten in tabel4.22 (arbeids
inzet als percentage van het totale aan
bod in manjaren). Mede gezien de tallo
ze aannames komt de vraag op, welke 
waarde we aan de berekeningen en aan 
de conclusie aangaande een toenemend 
arbeidsoverschot moeten hechten? 

Twijfels bekruipen mij als in Walem 
de jaarlijkse grondpachten oplopen tot 
90% van de bruto opbrengst: wat blijft 
er dan voor de boer over? Bij zo'n grote 
'surplus-extractie' is het verschil in 
minimum-omvang voor zelfvoorziening 
tussen een pachtbedrij f en een eigen be
drijf toch veel groter dan tabel 5.23 laat 
zien? Verbaasd was ik over het gebruik 
van de roggeprijs als deflator, terwijl tal 
van industriele produkten relatief vee I 
goedkoper werden in de negentiende 
eeuw. Ook het uitdrukken van het afge
roomde surplusinkomen (pachten en 
belastingen) in hectares rogge-op
brengst is onlogisch, waar Vanhaute 
zelf aangeeft dat juist vlees en boter ver
kocht werden. 

Dit onderzoek, dat zeker navolging 
verdient, is een duidelijkere en minder 
pretentieuze verslaglegging waardig. 
Vanhaute had beter zijn tabellen als lei
draad kunnen gebruiken, om het ver
haal van de heiboeren te vertellen, die 
wisten te overleven terwijl grote veran
deringen plaatsvonden. Hij koos echter 
een andere weg waarbij zijn onderzoek 
als kapstok fungeert voor een abstract 
betoog, met niet de boer maar de rurale 
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samenleving als actor. Om de gekozen 
strategieen van de plattelanders te ach
terhalen zullen de individuen zelf bestu
deerd moeten worden: wie redde het een 
eigen bedrijfje op te zetten? Wie pacht
ten veel land: grote gezinnen met een 
(tijdelijk) landgebrek? Cruciale vragen 
over de strijd om het bestaan op het 
Kempense platteland in de peri ode 
1755-1910 blijven liggen. 

Richard F.T. Paping 

J. Kymmell, Geschiedenis van de alge
mene banken in Nederland 1860-1914. 
Deel I. NIBE-bankhistorische reeks 9 
(Nederlands Instituut voor het Bank- en 
Effectenbedrijf: Amsterdam, 1992) 208 
pp. ISBN 90 72122 87 9 

Van bepaalde publikaties kan men on
middellijk zeggen dat ze talrijke dien
sten zullen bewijzen aan andere onder
zoekers en dat ze zeer vaak ter hand zul
len genomen worden. Het waardevolle 
van het onderhavige boek ligt uiteraard 
niet aileen in zijn louter bestaan: de 
auteur heeft heel wat andere intrinsieke 
kwaliteiten meegegeven aan zijn 
geesteskind. Laten we deze kwaliteiten 
even kort opsommen, vooraleer we in
gaan op het inhoudelijke. Zin voor de
tail en voor synthetische benadering 
worden op aangename en nuttige ma
nier afgewisseld, de auteur stelt zich 
vragen (11), met grote pedagogische 
klaarheid legt hij de moeilijke materie 
van het financiewezen uit (men kan dit 
boek lezen zonder enige technische 
voorkennis); hij kijkt over de Neder
landse grenzen heen om de toenmalige 
ban caire evoluties in de buuurlanden te 
belichten; hij situeert de bankgeschiede
nis in de algemene economische context 
van Nederland. Alleen voor dat laatste 
aspect zou de lezer wat meer uitwerking 
kunnen wensen: vooral de structuur van 
de Nederlandse 'volkshuishouding' had 
mijns inziens wat breder besproken 
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kunnen worden om de betekenis, de 
functies, de latitudes en de beperkingen 
van de kredietverlening te belichten 
(vormen en methoden van produktie, 
relatief belang der verschillende secto
ren, beroepsbevolking, handel, etcete
ra; we komen hier straks op terug). 

Dit eerste dee I van de geschiedenis der 
algemene banken in Nederland valt uit
een in twee grote onderdelen, die ieder 
ongeveer de helft van het boek beslaan. 
Het eerste beschrijft thematisch de es
sentieie kenmerken van het Nederlands 
financiewezen voor de jaren 1860. We 
krijgen er een overzicht van de belang
rijkste instrumenten (disconteren van 
wissels, leningen (De Nederlandsche 
Bank, de kassiers, de commissionairs en 
makelaars in effecten, de 'bankiers') . 
Hieruit blijkt duidelijk dat Nederland 
een heel ander kredietstelsel kende dan 
de naburige landen, met specifieke ken
merken. Echte 'banken', die deposito's 
opnamen tegen interest en die krediet 
verleenden via andere dan bovenvermel
de mechanismen, bestonden zo goed als 
niet. 

Het tweede onderdeel van het boek 
analyseert de opmerkelijke gebeurtenis
sen die plaatsgrepen in de jaren 1861-
1865, toen een tiental nieuwe financieie 
instellingen werden opgericht, die zowel 
qua vorm (NV) als opzet ('credit mobi
lier' -concept) een nieuwe orientatie in
hielden. De ambities en de actie van die 
instellingen worden op klare wijze uit
eengezet. In die ontwikkeling speelde 
het buitenland (vooral Frankrijk) een 
grote rol: het stond model, maar zorgde 
ook voor concrete initiatieven (de Belgi
sche lezer vindt bijvoorbeeld de sporen 
van de hem wei be ken de Langrand
Dumonceau terug). Zonder een synthe
tische benadering te verwaarlozen, ana
Iyseert de auteur dit verschijnsel voor
namelijk door iedere instelling afzon
derlijk te bespreken: het ontstaan en de 
werking (tot circa eind van de jaren 
1860) van elke bank worden een voor 
een belicht. 
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De auteur formuleert een genuan
ceerd oordeel over dit interessante ver
schijnsel. Die (zeker naar Nederlandse 
maatstaven) bewogen jaren 1860, met 
hun opmerkelijke bancaire activiteit, 
worden inderdaad gekenmerkt door een 
grote kredietexpansie. Maar, om het 
met de woorden van Kymmell zelf te 
zeggen (185), 'van enigerlei financiering 
van grote projecten of open bare wer
ken, en van het help en oprichten en fi
nancieren van nieuwe industrieen, een 
doelstelling die verschillende van de 
nieuwe in hun vaandel had den geschre
yen, is in deze jaren '60 weinig of niets 
terecht gekomen'. Hierdoor wordt in de 
slotbladzijden van het boek onvermij
delijk weer het probleem van de relatie 
tussen industrialisering en de krediet
verleningssystemen in Nederland aange
raakt. Ook hier spreekt de auteur zich 
genuanceerd uit, in een soort van 'slin
gerbeweging': enerzijds kan niet wor
den ontkend dat bepaalde 'toekomstge
richte' projecten verzandden door de 
specifieke tradities en organisatiepatro
nen van het Nederlands financiewezen, 
maar anderzijds moet de behoefte aan 
kapitaal en externe financiering niet 
overdreven worden (de 'moderne' eco
nomie is niet verstikt door de 'fout' van 
een onaangepast kredietverleningssys
teem). 

Dit belangrijke debet wordt natuur
lijk niet beslecht door deze analyse: de 
auteur is zich daar zelf van bewust. Men 
kan ook niet verwachten dat een eerste 
synthese van de geschiedenis van het 
bankwezen meteen ook heel het econo
misch leven van die peri ode doorlicht. 
Toch kan men zich de vraag stellen, zo
als we hierboven reeds stelden, of een 
diepgaander schets van de structuur en 
de werking van de Nederlandse econo
mie, bijvoorbeeld in een afzonderlijk 
hoofdstuk, de analyse van de betekenis 
van het bankwezen niet een eind verder 
zou geholpen hebben. In dezelfde op
tiek zou de lezer misschien ook meer te 
weten willen komen over de betekenis 
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van de 'psychische factoren', die de 
auteur zeer belangrijk acht (22) en meer 
bepaald over de 'mentale omschakeling' 
die zich voordeed in de jaren 1850-begin 
1860 (108-109, 119-120), een factor die 
als verklaring voor de bancaire 'coup de 
theatre' van 1861 en volgende jaren 
wordt aangevoerd. Bij welke personen 
of sociale groepen greep die plaats? Om 
welke redenen? Welke belangen hadden 
de dragers van die nieuwe mentaliteit? 
Welke politieke factor en speelden even
tueel mee? Men is bijvoorbeeld getrof
fen door het feit dat de regering in 1856-
1957 een reeks 'credit mobilier' voor
stellen afwees - 128 - terwijl de politie
ke instanties enkele jaren later toch het 
licht op groen zetten voor degelijke 
creaties. 'De verklaring hiervoor is', zo 
zegt de auteur op pagina 134, 'dat intus
sen de opvattingen van de regering ( ... ) 
waren veranderd', wat ons als verkla
ring precies niet veel verder brengt. 

Deze bedenkingen brengen ons tot 
een laatste opmerking, die eigenlijk de 
belangrijkste is. De auteur steunde zijn 
onderzoek (uiteraard) op de bestaande 
wetenschappelijke literatuur, maar 
daarnaast praktisch uitsluitend op uit
gegeven bronnen (gedrukte verslagen 
van de financiele instellingen, van de 
Kamer van Koophandel van Amster
dam, enz.). Archiefbronnen, zowel van 
banken, als van open bare instellingen 
en privepersonen, liet de auteur prak
tisch geheel terzijde. Op pagina 13 wijst 
de schrijver zelf hierop, zonder die (ge
dwongen? bewuste?) keuze te verant
woorden ('Archiefonderzoek was - he
laas - slechts in zeer beperkte mate mo
gelijk'). Dit is verwonderlijk, daar in 
Nederland de bewaring van bankarchie
yen sedert jaren vee I beter is dan bij
voorbeeld in Belgie, waar enkel de ar
chieven van de Societe Generale tot 
1870 in een publiek toegankelijke instel
ling zijn bewaard (zie de recente publi
katie Bankwezen. Een geschiedenis en 
bronnenoverzicht. Historische bedrijfs
archieven I (NEHA: Amsterdam, 
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1992» natuurlijk veel meer in dan het 
werpen van 'een blik achter de financie
Ie schermen' (13): ze kan immers wezen
lijk bijdragen tot de analyse van de es
sentiele vragen die de auteur opwierp, 
zoals de 'mentale omschakeling' en de 
relatie tot het economisch stelsel in het 
algemeen. 

Die spijt doet echter geen afbreuk aan 
de vaststelling die we in het begin van 
deze bespreking meenden te mogen for
muleren en die ons dan ook met belang
stelling doet uitkijken naar het volgende 
deel van die belangrijke, nieuwe en inte
ressante studie. 

Guy Vanthemsche 

M. Davies, Belief in the sea. State en
couragement of British merchant ship
ping and shipbuilding (Lloyd's of 
London Press: Londen, 1992) 371 pp. 
ISBN 1 85044 204 5 

Vrijhandel mag niet ten koste gaan van 
een nationale scheepvaartpolitiek. Deze 
stelling lijkt Davies in zijn geschiedenis 
van het Britse maritieme overheidsbe
leid te willen verdedigen. Met instem
ming citeert hij Adam Smith die schreef 
'as defence is of much more importance 
than opulence, the Act of Navigation is 
perhaps the wisest of all the commercial 
regulations of England'. 

In 1381, lang voordat Engeland een 
zeevarende natie was, kwam de eerste 
'Navigation Act' tot stand. Tot de twee
de helft van de zeventiende eeuw waren 
de opeenvolgende wettelijke bepalingen 
nog vrijwel uitsluitend gebaseerd op po
litieke overwegingen. Met de 'Navigati
on Act' (1660) veranderde dit. Deze 
wet, met als oogmerk 'the increase of 
shipping and the encouragement of the 
navigation of this nation', vormde het 
begin van een Brits handelsmonopolie. 
Nu had den de Engelsen voldoende 
machtsmiddelen om de Nederlandse 
handel en scheepvaart op effectieve wij-
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ze uit de lucratieve Engelse en koloniale 
handel te weren. 

Bijna tweehonderd jaar bleef het 
principe van de 'Navigation Act' on
aangetast. Na 1845 was de handelsbe
perkende wetgeving duidelijk over zijn 
hoogtepunt heen. De protectionistische 
lobby van grootgrondbezitters en 
scheepvaartbelanghebbenden probeerde 
de 'Corn Laws' en 'Navigation Acts' 
nog overeind te houden. Davies ver
moedt dat de anti-protectionisten hun 
energie eerst aanwendden om de 'Corn 
Laws' af te schaffen. Door dit succes 
werd volgens Davies het verzet tegen 
opheffing van de 'Navigation Acts' 
makkelijker gebroken. 

De 'Repeal Act' (1849) maakte een 
einde aan de meeste voorrechten van 
scheepvaart onder Engelse vlag. Toch 
bracht de opheffing van de restricties 
niet direct de door antiprotectionisten 
voorspelde gouden toekomst. Dit lukte 
toen de Engelsen erin slaagden de ver
worvenheden van de industriele revolu
tie toe te passen in de scheepsbouw. 
Door de inzet van stoomschepen - eerst 
nog van ijzer maar later van staal - leg
de de Engelse maritieme sector de be
langrijkste basis voor de maritieme wel
vaart die bijna een eeuw zou duren. On
danks de hegemonie van de Britse mari
tieme sector (in 1914 voer 50070 van de 
wereldvloot onder Engelse vlag, bouw
de Engeland 62% van de wereldvloot) 
kreeg Engeland aan het einde van de ne
gentiende eeuw in toenemende mate 
concurrentie te verduren van Duitsland 
en de Verenigde Staten. 

Het hers tel van de Engelse maritieme 
sector na de Eerste Wereldoorlog kwam 
moeizaam op gang, vooral ook omdat 
de Britse scheepvaart de meeste tonnage 
had verloren. Ook na wederopbouw 
van de vloot - zonder financie1e steun 
van de overheid - raakten de Engelsen 
in de jaren twintig en dertig steeds meer 
achterop. Voor een deel door eigen 
schuld, aldus Davies. De Engelse lijn
vaartreders, in slaap gesust door het 

51 



comfortabele conference systeem, Iieten 
nieuwe scheepvaartroutes links Iiggen. 
Trampvaartreders ontbrak het eveneens 
aan durf om op grote schaal nieuwe 
kansen aan te grijpen, lOals bijvoor
beeId de tankervaart. De geringe ver
nieuwingsdrang constateert Davies ook 
voor de Engelse scheepsbouw in deze 
periode. De aanhoudende malaise was 
voor de Engelse overheid aanleiding om 
zich intensiever met de maritieme sector 
in te laten, zonder het vrijhandelsprinci
pe overboord te zetten. Zo verleende de 
Engelse overheid kredietgaranties, werd 
een sloop- en bouwregeling opgezet, en 
kregen de trampvaartreders financiele 
steun. 

De ervaringen na de Eerste Wereld
oorlog hebben een belangrijk stempel 
gedrukt op het scheepvaartbeleid van na 
1945. De Engelsen had den nog steeds 
vertrouwen in hun maritieme sector. 
Davies citeert Sturmey, die in zijn Bri
tish shipping and world competition 
(1962) schreef dat de situatie in 1948 be
slist geen aanleiding gaf te verondersteI
len dat de positie van de Britse maritie
me industrie niet die van 1939 lOU kun
nen evenaren. Davies voegt daar aan 
toe: 'Sadly events were to prove other
wise' (161). 

De geschiedenis van de Britse scheep
vaart van na 1945 vertoont vee I over
eenkomsten met die van andere traditio
nele maritieme landen, lOals bijvoor
beeld Nederland. In beide landen ver
loor de scheepvaart na 1960 snel aan be
tekenis. Om steun voor hun benarde po
sitie te verwerven klaagden de traditio
nele scheepvaartlanden in toenemende 
mate over concurrentievervalsing; vlag
discriminatie (reserveren van lading 
voor eigen scheepvaart), goedkope vlag
landen (met name Panama en Liberia), 
scheepvaart- en scheepsbouwsubsididies 
in andere landen, groei van de vloten in 
het Oostblok en de opkomst van derde 
wereldlanden met een eigen vloot. 

Net als in Nederland groeide de En
gelse scheepsbouw uit tot het nationale 
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zorgenkind bij uitstek. Omwille van het 
belang van de werkgelegenheid pro beer
de de Engelse overheid de scheepsbouw 
te stimuleren. Belastingfaciliteiten en fi
nanciele regelingen moesten de Engelse 
reders stimuleren hun schepen bij En
gelse werven te laten bouwen. Vanaf 
1965 kwamen grote herstructureringen 
in de scheepsbouw op gang, die uitein
leidelijk leidden tot nationalisatie en de 
oprichting van British Shipbuilders 
(1977). De Falklandoorlog vormde voor 
de maritieme lobby een belangrijke 
steun in de rug om opnieuw aandacht 
van de regering voor hun positie op te 
eisen. In tijden van oorlog moest Enge
land toch kunnen beschikken over in 
Engeland gebouwde schepen, varend 
onder Engelse vlag met een Engelse be
manning. 

Davies heeft met dit boek een be lang
rijk overzichtswerk geschreven, dat ook 
als naslagwerk goede -diensten kan be
wijzen. Dit boek vormt een stimulans 
voor het opzetten van een vergeIijkend 
onderzoek naar de uitkomsten van ma
ritiem overheidsbeleid in historisch 
perspectief, waarbij de juridische aspec
ten minder op de voorgrond staan. Da
vies heeft als scheepvaartjurist toch 
vooral aandacht voor de formele en ma
terieIe aspecten van de maritieme wetge
ving. Soms is dat hinderlijk, zeker wan
neer hij de overheidsbemoeienissen in 
de jaren zeventig en tachtig beschrijft. 
In plaats van de vaak zeer gedetailleerde 
bespreking, had ik Iiever gezien dat Da
vies meer aandacht had besteed aan een 
evaluatie van het maritieme overheids
beleid na 1945. Hij had daarvoor kun
nen putten uit een reeks maritiem eco
nomische studies, waarin de Engeise na
oorlogse scheepvaartpolitiek wordt ge
analyseerd. Deze studies kijken niet aI
leen naar de verminderde betekenis van 
de Engelse vloot - wat voor Davies vrij
weI het enige criterium vormt - maar 
men probeert de economische betekenis 
van de diverse steunmaatregelen te 
kwantificeren . Vaak bIijkt dat er geen 
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dwingende economische redenen zijn 
die een afzonderlijk steunbeleid voor de 
maritieme sector rechtvaardigen. Hier 
had Davies naar mijn idee meer aan
dacht aan mogen besteden. Zeker om
dat hij in de inleiding schrijft dat de En
gelse regering sinds 1979 het econo
misch nut van een afzonderlijke mari
tiem steunbeleid niet langer meer er
kent, maar uitsluitend let op strategi
sche overwegingen. 

Paul van de Laar 

S.D. Chapman, Merchant enterprise in 
Britain from the Industrial Revolution 
to World War I (Cambridge 1992) 339 
pp. ISBN 0 521 351782 

Wie Chapmans werk voigt, had reden 
om naar dit boek uit te zien, aileen al 
omdat de koophandel er in de historio
grafie doorgaans bekaaid vanafkomt. 
Geruime tijd cirkelt hij reeds in steeds 
kleinere kringen om het onderwerp 
heen, telkens een tipje van de sluier 
oplichtend. Een paar jaar geleden kreeg 
het bankiersgedeelte van het koopmans
bedrijf een stimulerende behandeling in 
The rise of merchant banking (1984); 
daarna gingen verschillende artikelen 
op steeds andere aspecten in. Welnu, 
het resultaat mag er zijn, maar de hoog
gespannen verwachtingen worden niet 
he1emaal bevredigd. 

De kracht van het boek ligt naar mijn 
mening in de door Chapman gesigna
leerde getijdewisse1ingen in het handels
bedrijf, gestuwd door die eeuwige drang 
naar snellere omzet, kleinere marges, en 
kortere verbindingen. Ruw samengevat 
komt de ontwikkeling op het volgende 
neer. Tijdens de eerste helft van de acht
tiende eeuw werd het Britse handelsto
neel gedomineerd door een elite van 
grote, onafhankelijke en veelzijdige 
kooplieden , vermoedelijk het beste te 
vergelijken met de oude Amsterdamse 
zeehandelaren. Tussen ongeveer 1760 
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en 1830 trokken deze zich echter terug 
uit de actieve handel om zich toe te leg
gen op commissiehandel en kredietver
lening. Het initiatief werd enerzijds 
overgenomen door fabrikanten, die hun 
produkten zelf via agenten exporteer
den, en anderzijds door een stroom van 
vreemdelingen op zoek naar ontplooi
ingsmogelijkheden die op het Napole
ontische continent ontbraken. 

Na ongeveer 1830 keerde het tij weer. 
Het groeiend handelsvolume vroeg gro
tere kapitalen; marketing, verzekering 
en transport ontwikkelden zich tot spe
cialismen. De oude groothandelaren 
kwamen nu opnieuw naar voren als 
veelzijdige dienstenbemiddelaars in de 
overzeese handel. Tegelijk groeiden de 
koloniale agentschappen uit van com
missiekantoor naar investeringsmaat
schappij. Binnenslands verdrongen 
grossiers de fabrikant-koopman door 
zich toe te leggen op standaardgoederen 
uit eigen fabrieken . Snellere verbindin
gen door stoomschepen, het Suezkanaal 
en de telegraaf kondigden tens lotte tus
sen 1850 en 1870 een nieuw tijdperk 
aan . Grootschalige en voor eigen reke
ning werkende makelaars namen de po
sitie van de handelshuizen in het buiten
landse vak over; deze laatsten legden 
zich nu definitief op scheepvaart, verze
kering of bankwezen toe. Het grootwin
kelbedrijf begon inmidde1s de binnen
landse markt naar zich toe te trekken. 

Naast deze grote lijn mogen twee be
langrijke neventhema's niet onvermeld 
blijven: de constante toevloed van 
vreemde1ingen, die juist in deze sector 
een bijzonder actief aandeel hadden, en 
de sterke interactie tussen handel en fi
nanciering. Beide komen samen in het 
voortbestaan van een flink aantal oor
spronkelijk buitenlandse handelshuizen 
als merchant banks, toonaangevend in 
de Londense City tot de jaren dertig van 
deze eeuw. 

Chapmans beschrijving van de struc
turele wisselingen in het koopmansbe
drijf zijn vooral zo intrigerend en stimu-
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lerend, omdat ze een behoorlijk samen
hangend interpretatiekader geven van 
een economische kernactiviteit die tot 
nu toe slechts fragmentarisch aandacht 
kreeg. Er dringen zich dadelijk allerlei 
vragen en vergelijkingen ten aanzien 
van de Nederlandse ontwikkeling op. Ik 
noem er een paar. Opvallend is dat de 
Amsterdamse zeehandelaren zich aan 
het einde van de achttiende eeuw nog 
goed in omvang konden meten met de 
grote Londense huizen; rond 1830 be
staat er tussen hen echter een onover
brugbaar gat, hoofdzakelijk geslagen 
door Engels profijt tijdens de Napole
ontische oorlogen. De bekende diagno
se over het gebrek aan uitladingen als 
kernzwakte van de Nederlandse handel 
krijgt door dit licht op de Engelse zijde 
ondubbelzinnig relief. In beide landen 
leverden buitenlanders een belangrijk 
deel van de economische stuwkracht; 
dat kan dus nauwelijks meer gelden als 
teken van gebrek aan Nederlandse on
dernemingslust, zoals nog wei eens ge
daan wordt. Chapmans ontwikkelings
schema van de Engelse handel sugge
reert tens lotte iets van tragiek in de po
sitie van Nederlandse huizen: toen het 
contact met de hoofdgroep verloren 
ging door gebrek aan industride kracht, 
bleven zij telkens een stap achter, hoe 
hard zij hun best ook deden om weer bij 
te komen . 

De zwakten van Chapmans boek 
dwingen echter tot voorzichtigheid met 
het trekken van vergelijkingen. Door 
gebrek aan gegevens en de gehanteerde 
ondernemingsgewijze benadering blijft 
het beeld impressionistisch en hier en 
daar fragmentarisch. Handel is voorna
melijk handel in textiel en wat ijzerwa
ren; andere produkten komen tot onge
veer 1870 nauwelij ks voor, daarna ai
leen graan, olie, rubber, thee en koffie. 
Dat delen van eerder publikaties nu en 
dan herkenbaar blijven, valt een zo 
vruchtbaar schrijver niet te verwijten. 
Maar je zou wensen dat hij in staat was 
geweest zijn materiaal nog eens op-
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nieuw te bekijken en bijvoorbeeld af te 
wegen tegen macro-economische gege
yens. Al met al doet deze kritiek echter 
weinig afbreuk aan de waarde van het 
boek als bron voor inspiratie en gege
vens. 

Joost Jonker 

J .N.F.M. a Campo, Koninklijke Paket
vaart Maatschappij. Stoomvaart en 
staatsvorming in de Indonesische arch i
pel 1888-1914. Erasmus Universiteit 
Rotterdam. Publikaties van de Faculteit 
der Historische en Kunstwetenschappen 
3 (Verloren: Hilversum, 1992) 756 pp. 
ISBN 90 6550 403 6 

Met dit lijvige deel, dat zonder subsidies 
zeker niet in deze vorm had kunnen ver
schijnen, toont a Campo overtuigend 
aan, dat in het evenmin bescheiden deel 
van De Boer en Westermann uit 1941 
(Een halve eeuw paketvaart) geenszins 
het laatste woord over de Koninklijke 
Paketvaart Maatschappij (KPM) ge
zegd was . Het is echter niet zozeer zijn 
bedoeling het werk van deze voor
aanstaande pre-dekolonisatie historici 
aan een grondige revisie te onderwerpen 
- hoewel dat en passant ook wei dege
lijk gebeurt - maar meer om de pakket
vaart vanuit nieuwe perspectieven te be
lichten en te beschouwen. Onder de 
motto's 'macht', 'markt' en 'ruimte' 
wordt de lezer de KPM voorgesteld als 
een sociaal-technologisch systeem, dat 
in de groeiende complexiteit van zijn 
netwerk van diensten beslissend bij
droeg aan de staatsvorming van Neder
lands-Indie. 

a Campo's onderzoek is, welke maat
staf men ook aanlegt, niet anders dan 
als uitputtend te beschrijven. Het ar
chief van de KPM kent hij binnenste
buiten en hetzelfde geldt voor de litera
tuur van de scheepvaartgeschiedenis, 
het moderne imperialisme, de verkeers
geografie en -economie en een grote 
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reeks andere themata van empirische 
en/of theoretische waarde. Het resul
taat van dit alles is een bijzonder in
drukwekkende studie, die niet aileen 
een groot aantal naar hun aard uiteenlo
pende terreinen bestrijkt, maar die, veel 
belangrijker nog, ook op een waarlijk 
multi-disciplinaire manier aan elkaar 
verbindt. Drie maal een is overtuigend 
vier. Dat neemt niet weg, dat het boek 
door een vastberaden redacteur met een 
kwart van zijn lengte besnoeid en wat 
leesbaarder gemaakt had moeten wor
den; het is te interessant om door zijn 
dikte en dichte stijl de lezer voortijdig te 
verslaan. 

Het centrale punt van a Campo's 
analyse is de bijdrage, die de KPM als 
mantlem, economisch en politiek 
machtsmiddel leverde in de staatsvor
ming van Nederlands-Indie. Dit laatste 
concept, dat sinds kort meer in de be
langstelling staat, houdt niet zozeer de 
directe hulpverlening in door het ver
voer van troepen naar nog niet gepacifi
ceerde of opstandige gewesten (hoewel 
dat uiteraard ook voorkwam), maar 
veel meer het vaststellen van het gebied, 
dat Nederland in het buitenland als zijn 
Indie erkend wenste te zien. Ais zodanig 
hield dat een principiele en vaak expli
ciet gemaakte overeenkomst tussen 
stoomvaartmaatschappij en regering in, 
waarbij de doelstellingen van de eerste 
'naadloos' in die van de laatste overgin
gen. In deze relatie bekleedde de KPM 
al spoedig een bijzonder sterke positie, 
die in de meeste delen van de Archipel 
een monopolie zeer nabij kwam. 

Ik heb niet het minst bezwaar tegen a 
Campo's zienswijze in deze. Integen
deel, ik zou deze nog willen versterken 
door aan de conclusie van Deel 1 een di
mensie toe te voegen. Vergelijkingen 
met Galbraiths New industrial state of 
Mahans navalisme, zoals a Campo die 
voorstelt, lijken mij niet zozeer zinvol; 
tens lotte gaat het in de gevallen Of om 
een partnership tussen regering en za
ken lev en om de eigen samenleving te be-
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heersen Of om de ontwikkeling van een 
algemeen militair machtsmiddel. Zo 
zou men ook de eigen koopvaardijvloot 
in het algemeen kunnen beoordelen, 
maar niet ruimtelijk-specifiek de pak
ketvaart van de KPM. Die is vee I meer 
te vergelijken met de diensten van Bri
tish India Steam Navigation Company 
(BISN) in oost-Afrika en de Perzische 
Golf. Of, dichter bij Batavia, de lijnen 
van de Norddeutsche Lloyd in de Stille 
Oceaan of de operaties van de Australi
sche firma Burns Philp & Co en de 
Nieuwzeelandse Union Steam Ship 
Company, die in 1914 tot een onmiddel
lijke overname van de Duitse kolonien 
te zuiden van de evenaar door hun 
respectievelijke thuislanden leidden. 
Een vergelijking met BISN zou des te 
pikanter zijn, daar deze maatschappij 
de moeder-maatschappij van de 
Nederlandsch-Indische Stoomvaart 
Maatschappij (NISM), de voorganger 
van de KPM in Indie, was. Het is jam
mer, dat a Campo het werk van J. For
bes Munro over deze maatschappij niet 
geraadpleegd heeft. 

Het economische doel van de KPM 
was, uiteraard, het handelsverkeer van 
de buitengewesten zoveel mogelijk te 
bevorderen en over Batavia te leiden. 
De NISM, die tevoren de gesubsidieerde 
diensten binnen de Archipel uitvoerde, 
had begrijpelijkerwijs beoogd Singapo
re tot voornaamste overs lag haven te 
maken en Batavia grotendeels uit te 
schakelen. In Deel 2 analyseert a Cam
po hoe de lei ding van de nieuwe Neder
landse maatschappij binnen korte tijd 
zijn doel bereikte. De KPM had zelfs 
zoveel succes, dat buitenlandse rederij
en naar Batavia kwamen om te laden en 
bij een gelegenheid de mogelijkheid ge
opperd werd om de KPM zelf op Neder
land te laten varen. 

Aan aile aspecten van het bedrijf van 
de KPM schenkt a Campo aandacht; 
het is een model voor andere rederijge
schiedenissen. Het zou te ver doorvoe
ren om hier aile onderwerpen te bespre-
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ken of zelfs maar op te noemen, die aan 
de orde gesteld worden, maar enkele 
mogen kort belicht worden. Er zijn 
voortreffelijke passages over de verhou
dingen met concurrenten in de archipel, 
het netwerk van agenten, en het transi
toverkeer over Batavia. Interessant is de 
suggestie, dat de KPM de Mails (Stoom
vaart Maatschappij Nederland en Rot
terdamse Lloyd) als het ware boven het 
hoofd groeide en voor een groot deel de 
dienst kon uitmaken. Dit leidde op ver
schillende punten tot een verhit debat 
over de vraag of de lei ding van de KPM 
in Indie of in Nederland lag. Dit moet 
natuurlijk niet in meer dan tactische zin 
begrepen worden; er was absoluut geen 
sprake van enig deel van het kapitaal 
van, of zeggingsmacht binnen, de maat
schappij aan niet-Nederlanders over te 
dragen. De KPM was nooit een instru
ment om de koloniale economie van In
die structureel te veranderen. Zelfs wat 
groots als verticale integratie beschre
yen wordt, was in feite niet meer dan 
het veilig stellen van de toelevering van 
steenkolen, diensten, en dergelijke. 

Minder dan in de Liverpoolse 'school 
van Hyde' behandelt a Campo de relatie 
tussen investeringsbeslissingen en/ of 
technologische vernieuwing en bedrijfs
resultaten. De schepen spelen over het 
algemeen slechts eell ondergeschikte 
rol. Daarentegen is een interessant 
hoofdstuk gewijd aan het personeel van 
de KPM en de daarmee gepaard gaande 
sociale zorgen, die de rederij op zich ne
men moest. Of die behandeling ook nog 
onder een vorm van 'ethische' politiek 
gevat kan worden, laat ik gaarne aan 
het oordeel van de lezer over. Evenzo of 
onder de inheemse werknemers van de 
KPM een 'esprit de corps' bestond 
(527). 

Het derde deel van Stoomvaart en 
staatsvorming tenslotte bevat een uitge
breide kwantitatieve toetsing van de 
pakketvaart als een zich over tijd uit
breidend en telkens veranderend ruim
telijk netwerk. Kort samengevat behelst 
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het hier een toepassing van theoretische 
inzichten over de netwerkgroei en een 
beoordeling van de KPM in het licht 
van de verscheidene stadia, die daarin 
geidentificeerd kunnen worden, van 
spakenpatroon tot boomvorm, web
vorm en tens lotte rastervorm. Het lijkt 
mij, dat veel van dit materiaal met 
vrucht in het vorige deel gelntegreerd 
had kunnen worden, met name onder
werpen als rang, lijnenpatroon en der
gelijke, terwijl de meer technische bere
keningen en overwegingen de desbetref
fende vakliteratuur hadden kunnen ver
rijken. Voor de niet-transportgeograaf 
doet het er weinig toe of de S-curve wat 
steiler is of niet (559, n. 15), terwijl het 
vakjargon de meeste lezers zal afschrik
ken en voor het welslagen van het boek 
ook niet nodig is. Cliques en blokken 
('Een blok is een subgraaf van een com
ponent van een graaf lOnder snijpun
ten') behoren nog tot de eenvoudigste 
bouwstenen van dit betoog. 

Op een enkel klein punt is het moge
lijk van mening met a Campo te ver
schillen. Ik meen niet dat men kan stel
len, dat de samenwerking van de KPM 
met demailswerd.geformaliseerd.in 
de NSU (530) . De laatste was een puur 
verdedigingsinstrument tegen een Duit
se overname. lk geloof nog steeds, dat 
de wereldwijde invoering van de stoom
vaart niet door een eenvoudig model be
schreven kan worden (557). Voor de ex
pansie van een dienst is het wei degelijk 
van be lang welke scheepstonnage geko
zen worden (580). Het lOU echter niet 
terecht zijn te vee I gewicht aan deze op
merkingen te hechten. Historisch en 
ook theoretisch bevat a Campo's boek 
een schat aan gegevens, inzichten, over
wegingen en condusies, waarmee hij 
economische, maritieme, koloniale en 
talloze andere historici en geografen 
blijvend aan zich verplicht heeft. 

Frank Broeze 
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J. van Gerwen, De Centrale centraal. 
Geschiedenis van De Centrale Arbei
ders- Verzekerings- en Depasitabank 
apgericht in 1904 tat aan de jusie in de 
Reaal Graep in 1990 (Stichting Beheer 
IISG: Amsterdam, 1993) 452 pp. ISBN 
906861 0732 

Met de ontzuiling en de laatste fusiegol
ven in de financieIe wereld verdwenen 
een paar jaar geleden enkele unieke ver
zekeraars van het tonee! . De Centrale 
opgericht in 1904, was een van hen. 

De Centrale heette de levensverzeke
ringsmaatschappij voor sociaal-demo
craten. Toen de meesten van hen nog 
arbeiders waren, sloten zij hun polissen 
af bij de Centrale omdat deze een deel 
van de winst uitkeerde aan de arbeiders
beweging. Tot en met de jaren dertig 
was De Centrale een van snelst groeien
de verzekeraars in Nederland, maar na 
de Tweede Wereldoorlog zette het ver
val in. De onderneming verloor haar 
vanzelfsprekende aantrekkingskracht 
op PvdA'ers en NVV'ers en was te klein 
om de concurrentie met de groten als 
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Aegon, Amev en Nationale-Neder
landen aan te kunnen. 

In 1990 fuseerde De Centrale met 
Concordia, de verzekeraar voor katho
lieke arbeiders, en enkele aan de vak
bonden gelieerde banken om de Reaal 
Groep te vormen. Een van de laatste da
den van de Centrale was het verzoek 
aan het Internationaal Instituut voor 
Sociale Geschiedenis om de geschiede
nis van het bedrijf op te schrijven. Dit 
heeft Jacques van Gerwen gedaan. Hij 
is er meteen op gepromoveerd . 

Van Gerwen laat zien dat de oprich
ters van De Centrale - de verzekeraar 
Nehemia de Lieme en SDAP-Tweede 
Kamerlid Gerrit Melchers - grootse 
plannen hadden. Anders dan al be
staande verzekeraars voor minvermo
genden diende De Centrale landelijk te 
opereren en moest de hoogte van de pre
mies actuarieel bepaald worden. De 
Centrale moest, kortom, modern zijn. 

Modern betekende ook dat er geen 
winstdeling voor polishouders plaats 
zou vinden. Zij hadden zich vee!al 
slechts voor 50 a 100 gulden verzekerd. 
Winstdeling zou slechts tot versnippe
ring leidden, aldus de oprichters. Daar
om kozen zij voor 'samenvoeging van 
het mini erne aandeel in de winst dat elke 
arbeider geniet, tot een geheel, omdat 
geheel aan te wenden tot de economi
sche en politieke verheffing van de ar
beidersklasse' . 

De aandeelhouders - we!varende so
cialisten - namen genoegen met een ge
limiteerd dividend, maar de Centrale 
kreeg niet de steun van de SDAP. Voor
man Troelstra werkte ze!fs tegen omdat 
De Centrale zich had voorgenomen om 
ook het effectenbedrijf uit te oefenen. 
De scepsis van de SDAP sloeg echter 
om in onverholen liefde toen De Cen
trale winst begon te rna ken en in 1920 
voor het eerst een deel daarvan uitkeer
de aan de arbeidersbeweging. In de ja
ren daaropvolgend groeide De Centrale. 
Steeds hogere bedragen werden uitge
keerd. Vooral het IISG, maar ook het 
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Instituut voor Arbeidersontwikkeling 
en het Troelstra-oord profiteerden. Ook 
aan de verzekerden liet De Centrale zien 
uniek te zijn: in crisistijden werd de 
klanten uitstel van premiebetaling ver
leend. 

De Tweede Wereldoorlog werd over
leefd, maar tot bloei kwam de Centrale 
daarna niet meer. De produktie stag
neerde, de verzekerden mopperden over 
slechte serviceverlening en uiteindelijk 
noemden commissarissen het bedrijf 
stuurloos. Vanuit het niets gekomen 
had De Centrale in 1930 een marktaan
deel van 2,7 pro cent opgebouwd, maar 
dit slonk gaandeweg tot 1,5 pro cent in 
1989. 

De bedragen die aan de arbeidersbe
weging werden uitgekeerd, liepen op 
van bijna 15.000 gulden in 1920 tot 
231.000 in 1939. Dat niveau werd weer 
bereikt in 1956, maar tot de jaren tach
tig nauwelijks meer verhoogd. Dit com
penseerde De Centrale met het beleg
gingsbeleid: in de loop der jaren werd 
steeds meer onder zachte voorwaarden 
geld geleend aan de rode familie. Deze 
familie liet De Centrale echter meer en 
meer links liggen, terwijl De Centrale 
anderzijds vergat om een nieuwe klan
tenkring aan te boren. In de woorden 
van Van Gerwen: 'Doordat De Centrale 
zich echter overwegend bleef richten op 
de idee Ie doelgroep, die zij identiek 
bleef zien aan haar commercieIe doel
groep, versmalde het commerciele 
draagvlak' . 

Om te kunnen overleven moest De 
Centrale fuseren. Een enkele commissa
ris drong hierop sinds de jaren vijftig 
aan, maar de directie zag er lange tijd 
geen brood in om op te gaan in een gro
tere onderneming. 'Met een krampach
tig beroep op de eigenheid werden initi
atieven die door een enkeling daartoe 
werden genom en steeds weer gefrus
treerd,' aldus Van Gerwen. In de na
OOrlogse jaren, zo vat hij samen, beging 
De Centrale de fout door de bedrijfs
economische doeistelling - gedefinieerd 
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als winst maken - ondergeschikt te ma
ken aan de ideele - een dee I van de winst 
geven aan de arbeidersbeweging of wat 
daarvoor later in de plaats was geko
men. 

Van Gerwen heeft meer in het alge
meen willen nagaan of de geschiedenis 
van De Centrale leert dat bedrijfsecono
mische en ideele doelen met elkaar te 
verzoenen zijn. Hij komt tot de conclu
sie dat dit aIleen mogelijk is als aan 
winst maken voorrang wordt gegeven 
boven winstuitkering. Dat ligt natuur
lijk wei erg voor de hand. 

Bovendien kan ik mij slecht voorstel
len wat een onderneming nu eigenlijk 
verkeerd doet als het aan de bedrijfseco
nomische doelstelling geen primaat toe
kent. Houdt dit dan in dat men dan net 
als De Centrale moet zoe ken naar een 
fusiepartner en nieuwe clienten? 

Ais Van Gerwen een zinnige en alge
mene les uit zijn werk wilde trekken, 
dan had hij de geschiedenis van De Cen
trale moeten vergelijken met die van an
dere ondernemingen met ideele doelstel
lingen. Waarom dit niet is gebeurd, laat 
zich raden: vergelijkend onderzoek past 
niet in de opzet van een gedenkboek zo
als dit in de eerste plaats is. 

Als al lering kan worden getrokken 
uit Van Gerwen proefschrift dan is dat 
de gevolgtrekking: promoveer niet te 
lichtzinnig op een gedenkboek. Van 
Gerwen heeft dat helaas willen doen, en 
daarom zijn boek een bredere bedding 
pogen te geven door een vage, abstracte 
probleemstelling die tot niets anders 
kon lei den dan een weinigzeggende con
cIusie. 

Maar zelfs binnen de beperkingen 
van een gedenkboek had De Centrale 
centraal nog wetenschappelijk gehalte 
kunnen hebben als onderzocht was 
waarom de naoorlogse directie zolang 
vasthield aan een verkeerd beleid. Van 
Gerwen doet wat dit betreft wei een 
gooi in de goede richting door vast te 
stellen dat directeuren en commissaris
sen in toenemend mate gerecruteerd 
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werden uit de rangen van de FNV en 
PvdA. Maar hij komt niet tot een helder 
oordeel wat de consequenties van deze 
nauwe banden waren. 'Dit had naast 
voor- echter ook nadelen, omdat het 
door hun (de bestuurders) positie moei
lijker was ideeJe en commerciele 
doelstellingen duidelijk te onderschei
den,' aldus Van Gerwen zonder de 
voordelen te noemen. 

Al met al stelt De Centrale centraal 
teleur als proeve van wetenschappelijk 
werk. Ook als gedenkboek is het niet 
echt geslaagd, omdat het werk tamelijk 
eenzijdig steunt op bedrijfsarchief. Van 
Gerwen heeft wei enkele directeuren, 
commissarissen en procuratiehouders 
geinterviewd, maar de neerslag hiervan 
is gering. Hierdoor mist De Centrale 
Centraal een 'persoonlijke noot': men 
leest weliswaar over twisten en conflic
ten, maar de hoofdrolspelers komen 
niet tot leven. 

Laatste punt van kritiek geldt het om
slachtige, vaak pseudo-wetenschappe
lijke taalgebruik. Hiervan een voor
beeld uit de inleiding. '(Er) ... wordt ge
keken of de doelstellingen jegens elkaar 
neutraal zijn, of er parallellie tussen de 
verschillende doelstellingen bestaat, of 
dat de doelstellingen in een relatie van 
rivaliteit tegenover elkaar staan. In dat 
geval is het van belang na te gaan hoe de 
verschillende doelstellingen zich tot el
kaar verhouden en welke prioriteitsstel
ling er - bij het nastreven van de ver
schillende doelstellingen - wordt gehan
teerd.' Dat kan natuurlijk een stuk be
knopter, dan was het boek meteen een 
stuk korter en leesbaarder geweest. 

Hans de longh 

Rep/iek. 

In het bovenstaande is mijn dissertatie 
door Hans de longh samengevat en 
besproken. Ik heb er behoefte aan hier
bij enige kanttekeningen te plaatsen te
meer daar er impliciet enkele interessan-
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te vraagstukken worden aangesneden, 
vraagstukken die elke auteur die 'in op
dracht' schrijft vroeg of laat op zijn weg 
tegenkomt en dus een algemeen karak
ter dragen. 

In het algemeen zijn organisaties, in
stellingen of bedrijven die opdracht ge
yen tot het verrichten van historisch on
derzoek in eerste instantie geinteres
seerd in hun eigen geschiedenis. Waar 
mogelijk tracht je als onderzoeker na
tuurlijk wei vergelijkingen te trekken 
met andere bedrijven of de onderne
ming te plaatsen binnen de bedrijfstak 
en/of binnen de maatschappelijke con
text. In het gunstigste geval biedt de op
drachtgever ruimte voor vergelijkend 
onderzoek mits de eigen geschiedenis 
niet tevee! naar de achtergrond wordt 
verdrongen. Dat is bij de Centrale ge
beurd door de geschiedenis van deze 
onderneming te plaatsen tegen de ach
tergrond van de ontwikkelingen in de 
verzekeringsbranche aan de ene kant en 
haar relatie tot de sociaal-democra
tische beweging aan de andere kant. 
Overigens zou de geschiedenis van De 
Centrale zinvol vergeleken kunnen wor
den met die van UBO of Concordia. 
Van beide idee Ie verzekeringsmaat
schappijen is echter nauwelijks gedrukt 
materiaal voorhanden op basis waarvan 
een comparatieve studie mogelijk is. 

Een ander 'probleem' betreft het pu
bliek waarvoor men schrijft. De onder
neming geeft opdracht tot het schrijven 
van een boek met als doel dit ter be
schikking te stell en aan een relatief be
hoorlijk maar doorgaans niet weten
schappelijk gevormd publiek (perso
neel, aandeelhouders, commissarissen 
en externe relaties). Grote voorkennis 
of wetenschappelijke interesse mag dan 
ook niet worden verondersteld. De 
auteur dient zich voortdurend af te vra
gen of hetgeen hij schrijft voor de door 
de opdrachtgever beoogde lezer begrij
pelijk is. In de opzet, vorm en stijl van 
gedenkboeken treft men dan ook vaak 
de worsteling aan die de auteur heeft ge-
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leverd om enerzijds zijn wetenschappe
lijk publiek tevreden te stellen (pro
bleemstellend, grensverleggend, compa
ratief, bondig) en anderzijds het door 
de opdrachtgever beoogde publiek niet 
teleur te stellen (anekdotisch, persoon
lijk, herkenbaar). 

Een laatste probleem betreft de tijd 
en de financieIe middelen die voor een 
dergelijk onderzoek ter beschikking 
worden gesteld. Doorgaans onderschat
ten opdrachtgevers de hoeveelheid tijd 
die nodig is om een wetenschappelijk 
verantwoorde historische studie te ver
richten . Vaak zijn zij ook niet bereid 
om voor dit doel een ruim budget uit te 
trekken . Immers, time is money. 

Kortom, het schrijven van een studie 
in opdracht plaatst een auteur niet zel
den v~~r een dilemma. Hij tracht twee 
partijen te dienen: zijn wetenschappelij
ke collega's en zijn broodheer. Ik kan 
mij vinden in De Jonghs stelling dat 
men niet te lichtvaardig op een studie in 
opdracht moet promoveren. Men moet 
de mogelijke valkuilen daarvan niet uit 
het oog verliezen. Wat dat betreft ben ik 
lo behoedzaam mogelijk te werk ge
gaan . Ik kan het dan ook niet eens zijn 
met De Jongh waar hij stelt dat ik 'Iicht
zinnig' op een gedenkboek wilde pro
moveren, noch kan ik - gezien de hier
boven geschetste problematiek - grote 
waardering opbrengen voor de toonzet
ting van zijn recensie. 

Jacques van Gerwen 

C. Vancoppenolle, Tussen paternalis
tische zorg en zakelijk management. 
C.l. Honig als eindpunt van persoons
gericht sociaal ondernemersgedrag in 
een Zaans jamiliebedrijj (1930-1957). 
NEHA-Series III, 19 (Stichting Beheer 
lISG : Amsterdam, 1993) 490 pp. ISBN 
9071617645 

Het zal nog jaren duren alvorens de 
achterstand die de voedings- en genot-
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middelenindustrie heeft als studie-ob
ject voor historici is weggewerkt en de 
scheefgroei ten opzichte van de dia
mant- of textielindustrie is opgeheven . 
Met elke studie over deze industrie 
wordt de lacune verder gedicht. Daar
om blijdschap bij het verschijnen van 
Chantal Vancoppennolles studie over 
c.J. Honig. 

c.J. Honig leidde het gelijknamige 
bedrijf van 1930 tot 1957 als directeur 
sociale zaken. Hij werd in 1957 onver
wacht door zijn twee broers-mede
directeuren ontslagen. Aanleiding was 
zijn kritiek op zijn neven die kort daar
voor hun entree in het bedrijf hadden 
gemaakt. Deze zaak van onbetekenend 
belang werd opgeblazen, waarbij span
ningen tussen de echtgenotes van de 
broers een rol speelden. 

Het boek rolde voort uit een verzoek 
van mevrouw D. Honig-Prager. Van
coppenolle stond hier aanvankelijk 
sceptisch tegenover: 'Dreigde een derge
lijke studie niet een hagiografie te wor
den?' Deze angst bekruipt ook de lezer: 
vierhonderd pagina's niet over het be
drijf, maar over een van zijn directeu
ren, regelmatig aangeduid met het fami
liaire Kees? 

Die vrees wordt dan wei niet bewaar
heid, maar toch ook niet geheel gelo
genstraft. Vancoppenolle heeft het be
drijf niet geplaatst tegenover de ontwik
kelingen in de bedrijfstak in het alge
meen, vanwege lOwel de aard van be
drijf en als van bedrijfstak: een zeer di
vers produktie en een bonte mengeling 
van ondernemingen. Een plaatsbepaling 
ten opzicht van bedrijven in binnen- en 
buitenland ontbreekt eveneens. Verge
lijkingen zijn in deze industrie inder
daad moeilijker dan in de homogenere 
bedrijfstakken, maar dat is onvoldoen
de reden om niet ten minste een poging 
te wagen. Honig wordt ten tonele ge
voerd als een werkgever die het niet 
slecht met zijn arb eiders voor had. Nu 
wilen er in het verleden weinig werk
gevers zijn geweest die dat wei hadden, 
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zeker in hun eigen optiek. Een vergelij
king met andere bedrijven is dan ook 
onmisbaar. 

C.l. Honig was bereid veel voor 
'zijn' arbeiders te doen, maar hij was 
niet bereid de geefrelatie te formaliseren 
in bijvoorbeeld een collectieve arbeids
overeenkomst. In 1956 peiJde de direc
tie, na druk van vakbondszijde, de 
stemming van het personeel ten aanzien 
van een cao. De peiJing werd voorafge
gaan door de dreiging dat onder een 
dergelijk contract het voortbestaan van 
winstaandeel- en ziektegeldregeling niet 
werd gegarandeerd. Slechts drie perso
nen waren voor een cao. 

Afkeer van onderhandelingen met 
vakbonden is bij dit soort bedrijven al
gemeen; een stand punt waarin men kon 
volharden omdat de organisatiegraad 
onder de arbeiders meestal gering was. 
Vancoppenolle geeft geen cijfers om
trent de organisatiegraad. Het enige dat 
ze vermeld, is een staatje met percenta
ges betreffende 1950 op basis van een 
onderzoek door de directie. Deze cijfers 
worden vergeleken met landelijke cij
fers. Deze vergelijking gaat nogal 
mank. Voor 1945-1948 werd door Ho
nig het percentage EVC-ers geschat op 
70. Vancoppenolle kan dit niet staven, 
maar concludeert op basis van de cijfers 
betreffende 1950, waarin voor de EVC 
een percentage wordt gegeven van 21, 
wei dat de EVC-aanhang sterk was te
ruggelopen. 

Honigs houding ten aanzien van 
EVC-ers was overigens opvallend. Of
schoon ook andere bedrijven hen niet 
altijd weerden uit de kern, bevorderde 
Honig hun deelname. Hij hoopte hen 
hierdoor tot het 'juiste' inzicht te bren
gen. Toen EVC-ers en anderen zich niet 
zo gemakkelijk lieten bekeren, ging hij 
hen actief bestrijden. De aanleiding was 
een verschil van mening met een fa
briekstimmerman. Om hem te belnvloe
den kreeg hij een radiotoestel en een 
abonnement op het Algemeen Dagblad. 
Honig zelf las communistische bladen 

N E H A - B U L LET IN 7 - 1 993 - n r. 1 

om in discussies beter beslagen ten ijs te 
komen. Toen de timmerman niet om 
ging, werd hij midden 1950 ontslagen. 
Honig liet de andere arbeiders weten dat 
wie zich in Rusland wilden vestigen, een 
tegemoetkoming in de reiskosten kon
den krijgen. Vervolgens organiseerde 
hij een heuse communistenjacht in het 
bedrijf. 

Vancoppenolle neemt bij het be
schrijven van deze communistenjacht, 
en elders, wat weinig afstand van de 
to on in haar bronnen. Of schoon be
paalde passages als parafraserend, en 
niet als beschrijvend bedoeld zullen 
zijn, komen ze niet zo over. De lezer be
kruipt regelmatig de angst dat ze moge
lijk ook niet zo bedoeld zijn, bijvoor
beeld bij de beschrijving van Honigs ex
periment, aangevangen in 1944, om ter 
vermindering van de ziektekosten arbei
ders te laten controleren of hun colle
ga's daadwerkelijk ziek waren. Hij 
yond het belangrijk dat arbeiders, uit 
opvoedkundig oogpunt, bepaalde ver
antwoordelijkheden droegen. Vancop
penolle schrijft hierover in het analyse
rende zevende hoofdstuk: 'De beste ele
menten liet C.l. Honig hun eigen more
Ie maatstaven vinden en toepassen'. Een 
dokter noemde het systeem destijds on
sympathiek en medisch onverantwoord. 
Dat lijkt mij een juistere kwalificatie 
van het experiment. 

Gebrek aan kritiek is er ook bij Van
coppenolles beschrijving van Honigs 
Activeringsplan ter vermindering van de 
werkloosheid. Honig stelde kort na de 
Tweede Wereldoorlog voor om op lan
delijke schaal een gedeelte van het onge
schoolde personeel in alle bedrijven ge
durende een maand te ontslaan en te 
vervangen door werklozen. De ontsla
genen zouden wachtgeld ontvangen en 
deelnemen aan voorlichtings- en vor
mingswerk. Overheid en bedrijfsvereni
gingen weigerden echter het plan te 
steunen omdat het misbruik van de 
wachtgeldregeling was . Honig paste het 
systeem vervolgens in een van de eigen 
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fabrieken toe. Omdat de bedrijfsvereni
ging uitkeringen weigerde, moest het 
bedrijf zelf de lonen doorbetalen. De 
ontslagen arbeiders werden vervangen 
door pakjongens die achttien jaar wa
ren geworden en dan, normaal gespro
ken, het bedrijf moesten verlaten. In de 
eerste ronde was de deelname aan de 
vormingscursussen niet verplicht; na te 
geringe deelname later weI. Vancoppe
nolle schrijft naar aanleiding van onder 
meer het Activeringsplan: 'Op een 
maatschappelijk terrein heeft C.l. Ho
nig zich zeker onderscheiden, namelijk 
de lOrg voor werklozen. Weinig werk
gevers [ ... ] waren lo bekommerd over 
hun geestelijke moedeloosheid. In de ja
ren dertig en opnieuw in de jaren vijftig 
heeft hij gepoogd dit euvel met kracht
dadige middelen te bestrijden. Volkstui
nen, werkplaatsen, cursussen werden 
overal in Nederland ten behoeve van de 
werklozen uitgebouwd, maar zelden 
hield een ondernemer er zich mee bezig. 
Het Activeringsplan van de jaren vijftig 
was gedurfder, maar ging voor de 
meeste ondernemers te ver'. Ik vind dit 
te vee I eer voor de weliswaar sympathie
ke, maar van paternalisme en weinig 
realiteitszin getuigende initiatieven. 

Aan het einde van het boek, wanneer 
het conflict met zijn broers en zijn on
verwachte ontslag worden beschreven, 
wordt duidelijk waarom C.]. Honig lo

veel lof wordt toegezwaaid. Na zijn, 
door hem als zeer onrechtvaardig erva
ren, ontslag ijverde hij lang voor eer
herstel. Door Vancoppenolles boek 
wordt hem dit gegeven en dat misschien 
niet ten onrechte. Ik vind het echter 
jammer dat daarvoor zijn broers en hun 
verdiensten, evenals het bedrijf in het 
algemeen, op de achtergrond werden 
geschoven. 

Marlou Schroyer 

M. Margairaz, L 'Etat, les jinances et 
l'economie. Histoire d'une conversion, 
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1932-1952 (Comite pour I'histoire eco
nomique et financiere de la France: Pa
rijs, 1992) xvi + 1456 pp. ISBN 2 11081 
121 8 

G. Bossuat, La France, I 'aide americaine 
et la construction europeenne, 1944-
1954 (Comite pour l'histoire economi
que et financiere de la France: Parijs, 
1992) xx + 1042 pp. ISBN 2 11081 225 7 

Met steun van het Ministerie van Eco
nomie, Financien en Budget brengt het 
in 1987 opgerichte Comite pour l'histoi
re economique et jinanciere, waarin de 
belangrijkste Franse economisch-histo
rici van dit moment zich verenigd heb
ben, de laatste jaren een gestaag was
sende stroom van memoires, congres
bundels en monografieen uit. Doel van 
het co mite is, zoals dat heet, een betere 
kennis van de rol van de staat op econo
misch, monetair en financieel gebied 
vanaf de middeleeuwen. Beide hier te 
bespreken publikaties kiezen inderdaad 
de staat, regeringen en ministeries, mi
nisters en topambtenaren, als uitgangs
punt van hun analyses . Terwijl de be
handelde periodes elkaar in belangrijke 
mate overlappen, is het beeld dat zij 
oproepen van het optreden van de Fran
se overheid echter sterk verschillend. De 
personen die Margairazs ministeries be
volken, zijn gemiddeld een stuk door
tastender en beter geinformeerd dan in 
die van Bossuat, waar heel wat geblun
derd en gejammerd wordt. De voetno
ten geven een eerste aanwijzing ter ver
klaring van dit verschil. Bossuat baseert 
zich meer op de archieven van Buiten
landse Zaken dan Margairaz en deze 
laatste vice versa meer op Financien en 
Economische zaken. 

De taak die Margairaz zich gesteld 
heeft is omvangrijk: lOwel de grote de
pressie als de oorlogseconomie als de 
naoorlogse economische reconstructie 
te onderzoeken en dat vanuit drie in
valshoeken, een analyse van het gevoer-

NEHA-8ULLETIN 



de beleid, van de daaraan ten grondslag 
liggende strategieen en van de be
leidsmakende instanties . Het is een ge
schiedenis van een meervoudige 'con
version', van een ommekeer van het ge
voerde beleid en van een bekering van 
de beleidsmakers, maar tegelijkertijd is 
het ook een verhaal van continulteit, 
van de staatsstructuur en van de be
leidsmakers zelf. 

De hoofdrol in het boek is weggelegd 
voor de topambtenaren die in het 
Frankrijk van deze jaren welhaast als 
natuurlijke taak hebben voor wat conti
nulteit te zorgen met al het geschuif van 
de politici. Aan het begin van de behan
delde peri ode geloven zij in liberalisme 
en bepleiten zij een defiatiepolitiek, aan 
het eind zijn zij druk doende de Franse 
economie te moderniseren aan de hand 
van economische plannen en met hulp 
van Amerikaanse dollars . De personen 
zijn dan merendeels niet meer dezelfde 
maar wei komen zij uit dezelfde stal van 
de grote Franse scholen zodat volgens 
Margairaz toch van een bekering kan 
worden gesproken, zij het een geleidelij
ke en gedeeltelijke bekering. Geleidelijk 
omdat het begint met het mislukte ex
periment van de volksfrontregering, het 
doorsuddert in onder Blum opgerichte 
instellingen die men vergeet weer op te 
heffen, (verkeerde) ervaring opdoet in 
Vichy en er in 1945 wei ideeen zijn maar 
geen geld . Ais dat er in 1948 komt, 
blijkt de bekering ook maar gedeeltelijk 
te zijn. Het liberale gedachtengoed is 
ook onder de bekeerlingen niet uit
gestorven en de bekeringsdrift van Jean 
Monnet en anderen vermag niet de cen
trale rol van het Ministerie van Finan
cien wezenlijk aan te tasten. De defini
tieve bevestiging daarvan zal pas in 1962 
komen wanneer Financien 'EZ' op
slokt. 

Ook de rol van de politici komt uitge
breid aan bod. In deze kring blijken de 
knieen vaak een stuk slapper, maar al
thans wat betreft de jaren dertig was er 
volgens Margairaz weinig keus . Het 
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binnenlandse politieke krachtenveld 
maakte echt vergaande bezuinigingen 
onmogelijk en dwong de politici tot een 
vorm van protectionisme waar hun libe
rale topambtenaren grote moeite mee 
hadden. Voorts wijst de schrijver op de 
internationale situatie. Volgens hem 
waren het Groot-Brittannie en vooral de 
Verenigde Staten die door hun weinig 
cooperatieve opstelling een oplossing 
voor de crisis in het algemeen en Frank
rijk in het bijzonder blokkeerden. Op 
dit punt maakt Margairaz zich er wat 
makkelijk van af. Uit de literatuurlijst 
blijkt ook dat hij de internationale lite
ratuur niet helemaal heeft bijgehouden. 
Toch doet dit aan de waarde van zijn 
werk weinig af. Wie inzicht wil krijgen 
in het den ken en handelen van de Fran
se beleidsmakers in deze peri ode kan 
niet om deze stu die heen . 

Dezelfde positieve en negatieve op
merkingen kunnen in principe ook wor
den gemaakt over het boek van Bossu
at, aileen moeten zij hier iets anders 
worden gewogen. Bij hem krijgen wij 
vooral een kijkje in de keuken van het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken. Zo
als gezegd wordt daar wat afgejammerd 
en dat betreft dan vooral de teloorgang 
van Frankrijk als wereldmacht, eerst 
omdat het na de Duitse capitulatie niet 
voldoende serieus wordt genomen door 
de grote bondgenoten en aan het eind 
van zijn periode omdat Frankrijk in een 
afhankelijkheidsrelatie raakt ten op
zichte van de Verenigde Staten door de 
oorlog in Indochina en de kosten die dat 
met zich meebrengt. Bossuat neemt al 
dat geweeklaag niet al te serieus, dus 
wat dat betreft geen kritiek, maar om
dat zijn onderwerp meer de internatio
nale economische betrekkingen betreft, 
levert het gebrek aan kennis van de bui
tenlandse literatuur meer problemen 
op. We krijgen, om een voorbeeld te 
noemen, wei een goed (zo niet openhar
tig) inzicht in wat Frankrijk in '46-47 in 
economisch opzicht voorhad met Ne
derland en Belgie, maar omgekeerd 

63 



blijft hij in wat cliches steken. Oftewel, 
hier geldt a fortiori dat dit boek moet 
worden gelezen als een stu die van de 
Franse inzet in de onderhandelingen en 
als zodanig is het zeker waardevol. 

Tot besluit, de twee boeken vullen 
niet aileen elkaar goed aan maar vullen 
ook een leemte in de internationale lite
ratuur over de reconstructie na de oor
log omdat zij op uitgebreid archiefon
derzoek in de Franse archieven be
rusten. Het boek van Margairaz heeft 
duidelijk een grotere reikwijdte maar 
Bossuat heeft zich dan ook de beper
king opgelegd van een goede duizend 
pagina's. Overigens ben ik van mening 
dat het een wijs besluit is dat sinds 1 ja
nuari jongstleden de ouderwetse 'these 
de doctorat d'Etat' is afgeschaft en dat 
er in Frankrijk voortaan op dunnere 
boeken zal worden gepromoveerd. 

Erik Bloemen 

G. de Vylder, Trade policy and the 
search for textile markets. The case of 
the Benelux and India 1945-1992 (Til
burgse Universiteitspers: Tilburg, 1992) 
xiii + 329 pp. ISBN 90 3619 715 5. 

Vrijhandel volgens de beginselen van de 
Algemene Overeenkomst inzake Tarie
yen en Handel (GAIT) is eer uitzonde
ring dan regel. Recente schattingen ge
yen aan dat slechts een kwart van het to
tale wereldhandelsvolume op non
discriminatoire basis plaatsvindt (Ver
gelijk W. Ruigrok, 'Paradigm crisis in 
international trade theory', in: Journal 
of world trade 25 (1991) 77-89) . De tex
tielbranche geldt samen met uiteraard 
de landbouwsector als het domein waar 
al in een vroeg stadium de vrijhandelsfi
losofie ontweken werd. Niet voor niets 
staan het Multivezel Akkoord (MV A) 
en zijn voorlopers vanaf 1961 te boek 
als het meest geacheveerde en verst 
doorwerkende standaardvoorbeeld van 
de tariefvervangende niet-tarifaire be-
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lemmering: de vrijwillige exportrestric
tie. De door de regeringen van de gei'n
dustrialiseerde landen afgedwongen 
multilaterale regeling verschafte het 
antwoord op de scherpgeprijsde textiel
exporten uit met name de Aziatische 
landen die de textielmarkten van West
Europa dreigden te overspoelen. Het 
'fair trade' in plaats van 'free trade' re
gime voor de internationale uitwisseling 
van textielprodukten heeft de afgelopen 
dertig jaar nog aan betekenis gewonnen 
door de uitstraling die dit 'managed tra
de' -arrangement uitoefende op andere 
sectoren van de wereldhandel en het 
daarmee gepaard gaande groeiende be
lang van de 'grijze zone' -problematiek 
voor het functioneren - of veeleer dis
functioneren - van de GATT. De ach
terliggende strategische intentie, het 
creeren van een marktsituatie waarin de 
eigen Westerse textielindustrie zich 
structureel zou kunnen transformeren 
tot een technologisch geavanceerde ka
pitaalintensieve en daarmee ook inter
nationaal concurrerende bedrijfstak, 
lijkt inmiddels grotendeels gerealiseerd. 
Anno 1993 hebben exporteurs in de ont
wikkelingslanden meer te vrezen van 
een aan een nieuw GATT -akkoord ge
koppeld definitief einde van het MV A 
dan hun collegae in het Westen. 

Marktregulering in de wereldtextiel
handel, zo verduidelijkt De Vylder in de 
eerste hoofdstukken van zijn zaakrijke 
stu die waarop hij in 1992 in Tilburg 
promoveerde, bouwde voort op de pre
ferentiele arrangementen die de Europe
se koloniale machten met hun (voorma
lige) kolonien overeenkwamen. Welis
waar poogden de Verenigde Staten als 
promotor van de GATT in het eerste de
cennium na de Tweede Wereldoorlog 
hier een liberaal beleid tegenover te stel
len; het West-Europese protectionisme 
evenwel Ieidde ertoe dat de opkomende 
Aziatische, toentertijd vooral Japanse, 
exporteurs zich juist in verhevigde mate 
op de Amerikaanse markt richtten met 
als gevolg dat in 1955 ook de Eisen-

NEHA-BULLETIN 



howeradministratie onder druk van de 
binnenlandse producenten ertoe over
ging de eigen markt met behulp van 
'vrijwillige' Japanse exportbeperkingen 
bescherming te bieden. De tariefverla
gingen voortvloeiend in de jaren zestig 
en zeventig uit de elkaar opeenvolgende 
GATT-ronden, verloren zo hun beteke
nis in een multilateraal raamwerk van 
kwantitatieve importbeperkingen en 
vrijwillige exportrestricties. 

De Vylders studie spitst zich toe op de 
achtergronden, de ontwikkeling, het 
functioneren en de onderlinge verstand
houding van twee traditioneel succesvol
Ie exportregio's in de wereldtextielhan
del, gedurende de naoorlogse periode: de 
westerse geindustrialiseerde landen Bel
gie en Nederland en het zuidelijke ont
wikkelingsland India. Landen die als 
concurrenten en handelspartners in het 
managed-trade model van de afgelopen 
decennia hun interdependentie aan den 
lijve blijken te hebben ondervonden. De 
stelling names van de Nederlandse en de 
Belgische producenten en overheden ver
toonden daarbij aanzienlijke verschil
len. De Belgische industrialisatievoor
sprong lijkt te hebben bijgedragen aan 
een snelle roep om protectie waar de Ne
derlandse textielsector onder verscher
pen de marktverhoudingen zijn aandacht 
verlegde van produktie naar handel en de 
levering van kapitaalgoederen. Echte 
complementariteit had den de Benelux
partners elkaar niet te bieden, wei ont
wikkelde zich in de loop van de decennia 
een economische taakverdeling waarbij 
de Nederlandse bedrijven zich in toene
mende mate op handel, financiering, 
transport en distributie gingen richten en 
Belgie zowel als India zich als toeleve
ringsbedrijf aan deze succesvolle 'Hoi
land Unlimited' handelsexpansie ver
bonden. Het met industrialisatie door 
importsubstitutie experimenterende In
dia speelde in deze Benelux-keuzes overi
gens een ondergeschikte rol: Indiase tex
tielexporten waren en werden niet of 
nauwelijks concurrerend, de bedreigin-
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gen voor de Benelux-producenten kwa
men van binnen de Europese Gemeen
schap. De kleinschalige ontwikkeling 
voor de exportmarkt waar de Indiase po
litieke elite, in aansluiting op het grond
model dat de Britse kolonisator had 
neergelegd, voor had gekozen was er me
de debet aan dat het Indiase aandeel in de 
wereldtextielexporten, na aanvankelijke 
groei, in de jaren tachtig tot zo'n een pro
cent beperkt bleef. De recente verbete
ring in de prijs-kwaliteitverhouding van 
het Indiase textielaanbod lijkt de produ
centen daar nu betere exportkansen te 
bieden, al vrezen ze met recht en reden 
voor een vervanging van het MV A door 
een minstens zo ongunstig 'Fort Europa'. 

De rijkdom aan informatie die dit 
boek bijeenbrengt over het samenspel 
tussen overheid en bedrijfsleven en de 
nationale en internationale mark ten 
waarin deze actoren hun positie trach
ten te bepalen maakt dit werk tot een re
ferentiepunt voor onze kennis van de in
teractieve ontwikkeling in de naoorlog
se Nederlandse, Belgische en Indiase 
textielbranches. Belangrijker nog, De 
Vylders gedetailleerde stu die geeft een 
elementair inzicht in de achtergronden 
van het functioneren en disfunctioneren 
van de GATT in deze kernsector. Deze 
rijkdom aan informatie heeft een keer
zijde: met de veelheid van het aangedra
gen materiaal is de functie ervan voor 
en in het betoog van de auteur niet altijd 
onmiddellijk duidelijk. Een aardig ef
fect hiervan is dat de lezer zich uitgeno
digd voelt zelf te interpreteren en met 
gevolgtrekkingen te komen en deze te 
vergelijken met de conclusies die de 
auteur aan het eind van elk van de drie 
delen trekt. Een nadeel is dat het zicht 
op de grote lijn en bij tijd en wijle de 
lezersvriendelijkheid van het werk er 
onder lijden. Op dit laatste het accent 
leggen zou pedant zijn: De Vylder heeft 
met deze waardevolle studie knap pio
nierswerk geleverd. 

A.G. Harryvan 
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A.S. Milward, The European rescue of 
the nation-state (Routledge: London, 
1992) 477 pp. ISBN 0 415 08141 6 

Alan S. Milward R 
THE EUROPEAN 
RESCUE OF THE 
NATION-STATE 

~ lOll 'fltl WI<\ OIl(1t ..• 

In de decennia na de Tweede Wereld
ooriog heeft de staat zich ontwikkeld 
tot de meest kenmerkende politieke, 
economische en sociale organisatie
vorm. In diezelfde periode echter zien 
wij dat die staat steeds meer politieke, 
economische en sociale bevoegdheden 
heeft overgedragen aan de supranatio
nale Europese Gemeenschap (EG). Hoe 
valt dat te verklaren? Dit vraagstuk 
vormt het centrale thema van Alan Mil
wards nieuwe boek The European re
scue of the nation-state. Het werk is een 
vervolg op het in 1983 verschenen boek 
The reconstruction of Western Europe, 
waarin de na-oorlogse economische in
tegratie tot aan de oprichting van de 
Europese Gemeenschap voor Kolen- en 
Staal (EGKS) wordt behandeld. Net als 
het vorige biedt ook dit werk een combi
natie van economische en diplomatieke 
geschiedenis, gekenmerkt door een ge
detailleerde analyse van de kaders en 
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achtergronden en met een diepgraven
de, op uitgebreid archiefonderzoek ge
baseerde beschrijving van de economi
sche en politieke processen. Het boek is 
niet altijd even toegankelijk en luchtig, 
het heeft niet altijd gelijk, maar het 
blijft altijd stimulerend en provocerend . 
Het is zeker geen inleidend overzicht of 
handboek voor eerstejaars studenten 
geschiedenis . 

De behandelde periode beslaat de tot
standkoming van de EGKS in 1950 tot 
en met de oprichting van de EEG in 
1957. In liet eerste hoofdstuk, getiteld 
'History and theory', vinden we de uit
werking van het centrale thema. Die 
Iuidt ongeveer als voIgt: het is een wijd
verbreide misvatting te veronderstellen 
dat Europese integratie zou lei den tot 
het verwateren en uiteindelijk verdwij
nen van de nationale staat. Het tegen
deeI is waar. De totstandkoming van de 
EG is juist het directe resultaat van het 
ongekende vermogen van de nationale 
staat om zich te handhaven en te ver
sterken. Zonder het proces van econo
mische integratie zou de staat nooit zo 
lang bij machte zijn geweest om te over
leven als legitieme waarborg voor de 
veiligheid en de welvaart van zijn bur
gers. Sterker nog, de staat kan niet zon
der het proces van integratie en het pro
ces van integra tie heeft geen kans zon
der het voortbestaan van de staat. 

Aangezien het boek ophoudt op het 
moment dat de EEG gaat functioneren, 
is deze stelling echter meer retorisch dan 
historisch. Aileen in hoofdstuk twee 
krijgen we te maken met de wisselwer
king tussen de nationale staat en een su
pranationale gemeenschap, namelijk de 
EGKS. Hierin wordt beschreven dat de 
Belgische staat het probleem van de on
produktieve mijnbouw en de overtollige 
arbeidskrachten aileen heeft kunnen 
oplossen door de kosten ervan af te 
wentelen op de supranationale Hoge 
Autoriteit (HA) van de Kolengemeen
schap. Ironisch genoeg blijkt uit dit 
stuk dat de Belgen van de EGKS hebben 
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kunnen profiteren omdat ze over een 
feitelijk veto beschikten ten aanzien van 
het tijdstip en de aard van de te nemen 
maatregelen (116-117). Met andere 
woorden: het ging in dit geval dus ken
nelijk meer om een supranationale 
vorm dan om supranationaliteit in de 
algemeen erkende definitie van daad
werkelijke overdracht van nationale be
voegdheden. 

Er zijn andere taken van de EGKS die 
echter helemaal niet aan bod komen. 
Een van de belangrijkste betreft het 
probleem van de herindustrialisatie van 
West-Duitsland, dat overigens in The 
reconstruction - terecht - nog een pro
minente plaats innam. De noodzaak 
voor Frankrijk om de koleninvoer uit 
Duitsland veilig te stellen bleek immers 
een drijvende kracht achter de vorming 
van de EGKS. Dit dilemma diende zich 
in de jaren vijftig aan in de vorm van 
een beleid van de HA voor de reconcen
tratie van de Duitse staalindustrieen en 
de ontmanteling van het Duitse kolen
kartel. Gezien hun gewicht in de tot
standkoming en het verdere functione
ren van de Gemeenschap zijn dat toch 
veel essentielere kwesties dan de toe
komst van de Belgische kolenmijnen 
aan het einde van de jaren vijftig? 

Een van de problemen waarmee men 
als lezer kampt is dat het boek een ver
zameling van uiteenlopende, op het eer
ste gezicht willekeurig gepresenteerde, 
'case studies' omvat, die moeten dienen 
als bewijs voor de wederzijdse afhanke
lijkheid van nationale staat en Europese 
integratie. Op het tweede gezicht - na 
lezing van het gehele boek - doemt ech
ter de vraag op of die studies niet iets te 
voorbeeldig aansluiten bij de stellingen 
van de auteur. Zouden andere voorbeel
den, gebaseerd op andere nationale sta
ten ook steeds zo mooi hebben gepast in 
het aangeboden verklarende kader? 

De tweede studie (hoofdstuk drie) 
over de economische, sociale en com
mercieIe achtergronden van de EEG is 
in ieder geval overtuigend. Daarin 
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wordt beschreven waarom de suprana
tionale EEG de Beneluxlanden, Italie en 
Frankrijk de idea Ie constructie bood om 
West-Duitsland permanent aan zich te 
binden. Dat land bleek immers al gauw 
de drijvende kracht achter de Europese 
economische groei van de jaren vijftig . 
Zoals ook bekend uit andere studies, 
speelde Nederland een cruciale rol in dit 
proces. Na een reeks mislukte tariefs
veriagingsplannen lanceerde het in 1952 
een plan voor een Europese douane
unie van de Zes, dat - in sterk gewijzig
de vorm - uiteindelijk de aanzet zou ge
ven tot de onderhandelingen voor een 
gemeenschappelijke markt en de 
oprichting van de EEG in 1958. Die Ge
meenschap zou lange tijd gar ant staan 
voor handhaving van de sociale en eco
nomische verworvenheden van de jaren 
zestig, en daarmee voor de politieke 
consensus binnen de nationale lidstaten. 

De derde studie betreft het agrarisch 
protectionisme in Europa en de oor
sprong van het gemeenschappelijk land
bouwbeleid van de EEG. Nationale 
zelfvoorzienendheid in de landbouw
produktie en redelijke agrarische inko
mens vormden twee pijlers van de na
ooriogse consensus in West-Europa. 
Hoe draagt het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid nu bij tot de 'redding' 
van de nationale staat? De 'Europeani
sering' van het uitgebreide systeem van 
subsidies en minimumprijzen garan
deer de dat deze politieke doelsteIIingen 
ook op iangere termijn konden worden 
veilig gesteld. Zonder de supranationale 
besluitvorming van de EG zouden de 
boerenlobbies de nationale staten (lees: 
belastingbetalers/kiezers) nameIij k 
nooit hebben kunnen vastpinnen op een 
blanco cheque ter ondersteuning van 
een alsmaar slinkend deel van de be
roeps bevolking (317). Het gemeen
schappelijk landbouwbeleid, aldus Mil
ward, biedt dan ook het beste bewijs 
voor de ongekende sterkte van de staat. 
Mij bekroop echter na deze overigens 
zeer diepgravende analyse toch het ge-
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voel dat in deze redenering het woord 
'staat' dan beter kan worden vervangen 
door 'agrarische lobbies.' 

De vierde en laatste studie is geheel 
gewijd aan de rol van het Verenigd Ko
ninkrijk, dat zich lange tijd afzijdig 
hield van integratie. Het land is op zijn 
minst een probleemgeval, want het 
blijkt zich maar moeilijk te onderwer
pen aan Milwards logica. Op zichzelf 
klopt het natuurlijk dat na 1945 de on
derlinge verwevenheid tussen industrieel 
en commercieel beleid zich daar vee! 
minder sterk ontwikke!de dan in West
Duitsland, Italii~ of Frankrijk, terwijl 
ook het agrarisch protection is me min
der diep geworteld was en de economie 
beduidend langzamer groeide. Dat zou 
kunnen wijzen op een gebrek aan 
nationaal-politieke steun voor Europese 
integratie. Maar het feit blijft dat de 
Britse regering al heel snel, nog tijdens 
de EEG-onderhandelingen van 1956 het 
roer omgooit en komt met een voorstel 
voor een grote, industriele vrijhandels
zone van de zestien lidstaten van de Or
ganisatie van Europese Economische 
Ontwikkeling. Ais dat plan wordt ver
worpen, zet de regering eerst in op de 
vorming van de EVA en al spoedig op 
toetreding tot de EEG. Hier zou volgens 
de auteur vooral sprake zijn geweest 
van een beoordelingsfout en zelfs van 
een verzwakking van de nationale staat. 
(433) 'In refusing to join, British gover
nements were weakening the nation mo
re than defending its sovereignty ( ... ). 
Economically and politically Britain's 
role became increasingly peripheral and 
the benefits from not having joined the 
Communities were reduced to no more 
than the preservation of that same il
lusion of independence which led to the 
mistake in the first place.' Echt bevredi
gend is zo'n uitspraak natuurlijk niet. 

Desondanks behoort The European 
rescue oj the nation state tot een van de 
meest geslaagde boeken over de geschie
denis van de Europese integratie . Het is 
de grote verdienste van Milward dat hij 
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het element van de binnenlands
politieke, nation ale consensus (in de 
wijdste betekenis van het woord) over
tuigend weet te integreren in de bestaan
de geschiedschrijving van de Europese 
integratie . Bovendien benadrukt hij op
nieuw het belang van de recentere ten
dens om een veel zwaarder gewicht toe 
te kennen aan economische factoren. 
De claim dat hier 'een nieuwe theorie' 
wordt gepresenteerd (444) gaat echter te 
ver. Dat doet veel po\itieke wetenschap
pers, diplomatieke historici en federa
listen ongetwijfeld een groot genoegen; 
zij worden namelijk meteen al op de 
eerste pagina' s en later ook nog in het 
hoofdstuk 'The lives and teachings of 
the European saints ' afgeschreven. Het 
zou helaas betekenen dat juist degenen 
die het meest van het boek kunnen pro
fiteren, een excuus hebben om het links 
te laten liggen en op de oude voet door 
te gaan. 

Wendy Asbeek Brusse 
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VERSCHENEN LITERATUUR 

E. Bussiere, Paribas, 1872-1992, Euro
pe and the world (Antwerpen: Fonds 
Mercator, 1992) 320 pp. ISBN 90 6153 
284 1 

Ontstaan in 1872 door een fusie tussen 
een Nederlandse en een Franse bank, 
ontwikkelde het bedrijf zich tot een 
soort investeringsmaatschappij met 
wijdvertakte Europese belangen. Dit ge
denkboek richt zich niet zozeer op de 
ontwikkeling van het bedrijf op zich
zeJf, maar plaatst de Banque de Paris et 
des Pays Bas resoluut in een internatio
nale context en kijkt van daaruit terug 
op de bank min of meer als drager en 
misschien wei wegbereider van de Euro
pese gedachte. De bedrijfsanalyse komt 
daardoor tekort, maar het gebrek aan 
literatuur over deze tak van het bank be
drijf, zeker voor de na-oorlogse perio
de, maakt het boek toch welkom. 

P.L. Cottrell, H. Lindgren, A. Teicho
va (red.), European industry and ban
king between the wars, a review of 
bank-industry relations (Leicester Uni
versity Press: Leicester, 1992) 240 pp. 
ISBN 0 7185 1368 1 

Dit is het derde deel voortkomend uit 
het zeer vruchtbare project over het 
Europese bankwezen tijdens het Inter
bellum onder de inspirerende leiding 
van Alice Teichova (voor de eerdere de
len zie NEHA -Bulletin 4 (1990) 117 en 5 
(1991) 111). Het bevat twaalf papers 
van het Uppsala congres in 1989. De op
zet van het boek verraadt nog de oor
spronkelijke kern van initiatiefnemers, 
met een nadruk op Centraal-Europa 
(Oostenrijk, Tsjecho-Slowakije en 
Hongarije) en Zweden en uitstapjes 
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naar Engeland en Griekenland. Inlei
dingen van Lindgren en Teichova en 
conclusies van Olsson en Pollard binden 
de hoofdstukken samen. 

F.H. Capie, G.E. Wood (red.), Unregu
lated banking, chaos or order? (Mac
Millan: Londen, 1991) 251 pp. ISBN 0 
333 52049 1 

Dit boek voigt het patroon van eerdere 
thematische congresbundels, geredi
geerd door hetzelfde tweetal, bijvoor
beeld het bekende deel over bankcrises, 
en bezit dezelfde ietwat polemische 
toon. Nu worden het nut van bankregu
lering en het optreden van centrale ban
ken als ruggesteun voor het bankwezen 
behandeld, telkens door een bijdrage 
met commentaar van twee experts. 
Goodhart vraagt zich af of centrale 
banken nodig zijn. Schotland als voor
beeld van 'free banking' wordt behan
deld door L.H. White; Rockoff be
schrijft de Amerikaanse ervaringen met 
deregulering in de negentiende eeuw; 
E.N. White verhaalt van free banking 
tijdens de Franse Revolutie. Dowd ana
Iyseert de ontwikkeling van de Bank of 
England tot centrale bank tussen 1820 
en 1890, en tenslotte vraagt Benston 
zich af of bankregulaering in de VS tot 
hogere stabiliteit leidde. Opgewekt con
cluderen Capie en Wood, dat regulering 
duur is en weinig voordeIen brengt, ter
wijl de noodzaak voor een 'lender of 
last resort' minder eenduidig lijkt dan 
tot nog toe aangenomen. 

O. Dascher, C. Kleinschmidt (red.), Die 
Eisen- und Stahlindustrie im Dortmun
der Raum. Wirtschaftliche En t wick-
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lung, soziale Strukturen und technolo
gischer Wandel im 19. und 20. lahrhun
dert. Untersuchungen zur Wirtschafts-, 
Sozial- und Technikgeschichte 9 (Ge
sellschaft fi.ir Westfalische Wirtschafts
geschichte: Dortmund, 1992) 589 pp. 
ISBN 3 9252227 8 

De Europese staalindustrie mag zich in 
een bijna voortdurende belangstelling 
verheugen. De laatste jaren overigens 
vooral in negatieve zin: inkrimping en 
sluitingen, ook in de Duitse staalin
dustrie, zijn dageiijkse onderwerpen. 
Dat neemt niet weg dat in de negentien
de en twintigste e,euw deze sector een 
centrale plaats heeft ingenomen in de 
industriele ontwikkeling. Daarvan ge
tuigt ook deze bundel. 

Op initiatief van Hoesch en het West
fiilische Wirtschaftsarchiv yond in mei 
1990 een colloquium plaats ter gelegen
heid van de 150-jarige geschiedenis van 
de ijzer- en staalindustrie in de regio 
Dortmund. Deze bundel vormt daarvan 
het tastbare resultaat. 

Het boek is opgebouwd uit maar 
liefst 29 bijdragen gegroepeerd rond 
vier thema's: 'Industrialisierung-Ur
banisierung-Infrastruktur', 'Arbeit-Ar
beitsbeziehungen-Arbeitsalltag' , 'Tech
nologie-Organisation-Produktion' en 
'Wirtschaft und Politik'. Bij elkaar vor
men deze thema's een gedegen (wie had 
anders verwacht) en veelzijdige bijdrage 
aan de geschiedenis van de ijzer- en 
staalindustrie! 

F.H. Capie, M. Collins, Have the banks 
failed British industry? An historical 
survey of bank/ industry relations in 
Britain, 1870-/990 (Institute of econo
mic affairs: Londen 1992) 79 pp. ISBN 
0255 363087 

Een nieuwe bijdrage aan het doorgaan
de debat over de betrekkingen tussen 
bankwezen en industrie in Engeland . 
Volgens de auteurs school het probleem 
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meer in de geringe financieringsvraag, 
dan in het beperkte aanbod. Zij onder
kennen de mogelijke rem men de wer
king van het streven naar een ruime 
liquiditeit door de Britse banken, maar 
hechten meer waarde aan de zo gele
verde bijdrage aan financieIe stabiliteit 
en daarmee algemene economische 
groei. 

D. Fischer, The Industrial Revolution. 
A macroeconomic interpretation (St. 
Martins Press: New York, 1992) xiv + 
313 pp. ISBN 0 312 07989 3 

Fischer behandelt in dit boek de macro
economische ontwikkeling van vijf 
Europese landen in de jaren 1700-1910: 
Groot-Brittannie, Frankrijk, Duitsland, 
Zweden en Italie . Hoewel de ontwikke
ling van land tot land specifieke ken
mer ken heeft, is ieder land vanuit een 
gelijke optiek benaderd en dat dan 
vooral econometrisch (tijdreeks-analyse 
en Granger causaliteitsonderzoek) . De 
behandeling van ieder land is gegroe
peerd rond de industriele transformatie 
die ieder land heeft doorgemaakt en 
waarvan de stijl onderling grote over
eenkomsten vertoont. 

M.e. 't Hart, The making of a bour
geois state. War, politics and finance 
during the Dutch revolt (Manchester 
University Press: Manchester, 1993) 238 
pp. ISBN 0 7190 3807 3 

In 1988 promoveerde 't Hart op het 
proefschrift getiteld In quest for funds. 
Warfare and state formation in the 
Netherlands, 1620-1650. Dat proef
schrift werd door Th. Wijsenbeek-Olt
huis in dit tijdschrift besproken (zie 
NEHA-Bulletin 3 (1989) 30-33). Deze 
studie is nu onder een gewijzigde titel in 
de handel. 
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C. Heywood, The development oj the 
French economy, 1750-1914. Studies in 
Economic and Social History (MacMil
lan: Basingstoke, 1992) 82 pp. 

De bekende, inmiddels dertig jaar oude 
reeks Studies in Economic and Social 
History van de Engelse Economic His
tory Society is al weer aan zijn derde re
dacteur toe. De succesformule is geluk
kig gehandhaafd, zoals ook blijkt uit dit 
nieuwe deeltje over de Franse econo
mie. Het bevat een beknopte, helder ge
schreven inleiding in de Franse econo
mische geschiedenis van de peri ode 
1750-1914, een overzicht van de huidige 
stand van het historisch onderzoek en 
een beredeneerde bibliografie van meer 
dan 100 titels . Kortom: een ideale ken
nismaking met het debat over de Franse 
economische ontwikkeling. 

P.C.M. Hoppenbrouwers, Een middel
eeuwse samenleving. Het Land van 
Heusden (ca. 1360-1515). AAG Bijdra
gen 32 (Afdeling Agrarische Geschiede
nis: Wageningen, 1992) 997 pp. ISSN 
0511-0726. Ook verschenen in de reeks 
Historia Agriculturae, 25 . 

Deze zeer lijvige dissertatie is geheel ge
wijd aan de sociale structuur van de (nu 
Noord-Brabantse) stad Heusden en de 
zestien omliggende dorpen die tezamen 
het Land van Heusden vormden. De op
bouw van het boek sluit aan bij de drie 
verschillende perspectieven die worden 
gehanteerd. Na een korte schets van het 
historische kader en de gehanteerde 
werkwijze in deel I, volgen achtereen
volgens de invalshoek van de verwant
schap (deel II), de bezitsverhoudingen 
en lastendruk (dee I III) en tenslotte de 
instituties (dee I IV). Dit boek is dus 
meer dan (om met de auteur te spreken) 
'een "reddingsoperatie" om een verge
ten, maar bepaald niet marginale socia
Ie groep, de middeleeuwse boeren aan 
de vergetelheid te rukken'. Het biedt te-
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yens een knap gereconstrueerde, sociale 
geschiedenis van een laatmiddeleeuwse 
dorpsgemeenschap waarin ook econo
mische structuren een plaats krijgen. 

A . van Herson, 'Vader, raadgever en 
beschermer'. Petrus Regout en zijn ar
beiders 1834-1870. Stij/en van werving, 
behoud en beheersing van arbeid in ja
brieksregimes in de beginjaren van de 
westeuropese industriele revolutie (Uni
versitaire Pers Maastricht: Maastricht, 
1992) viii + 197 pp. ISBN 90 5278 030 7 

In juni 1992 promoveerde de socioloog 
Ad van Herson op een studie over de fa
brikant Petrus Regout. Na een korte in
leiding en een aangeven van de histori
sche context, de industrialisering van 
West-Europa, gaat de auteur uitgebreid 
in op problemen betreffende de factor 
arbeid in een opkomend fabrieks
systeem (hoofdstuk 4) en de specifieke 
'stijl' van Petrus Regout (hoofdstuk 5). 
Zijn stu die is niet gebaseerd op nieuw 
archiefonderzoek, maar leunt zwaar op 
Maenens proefschrift Petrus Regout 
1801-1878 uit 1959. 

G. Jones, H .G. Schroter, red., The rise 
oj multinationals in continental Euro
pe. The New Business History Series 
(Edward Elgar: Aldershot, 1993) xiii + 
217 pp. ISBN 1-85278-544-6 

Binnen de bedrijfsgeschiedenis kan de 
geschiedenis van de multinationale on
derneming zich in een groeiende belang
stelling verheugen. Deze nieuwe verza
melbundel over continentaal-Europese 
multinationals verdient echter bijzonde
re aandacht, omdat het een welkome 
aanvulling biedt op de bestaande his to
rische analyses, die veelal worden gedo
mineerd door het Amerikaanse en Brit
se 'model'. Naast een beknopte histori
sche en historiografische inleiding over 
Europese multinationals omvat deel I 
van het boek een vijftal landenstudies, 
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van Duitsland en Zwitserland (door 
Schroter), Nederland (Gales en Sluyter
man), Noorwegen (Hodne) en Zweden 
(Olsson). Helaas ontbreekt een bijdrage 
over Belgie. De vier sector- en be
drijfstudies in deel II zijn, mede door 
hun uiteenlopende aanpak, beduidend 
minder geslaagd. Het gaat om artikelen 
over de Duitse elektrotechnische in
dustrie in ltalie voor 1914 (Hertner), de 
internationalisatie van Westduitse ban
ken sinds 1945 (Tilly), de ontwikkeling 
van de ltaliaanse onderneming Pirelli 
(Montenegro) en van de Belgische mul
tinational Agfa-Gevaert (Devos). 

1.M. van Marrewijk, red., Blijvende 
dynamiek. 75 jaar geschiedenis van de 
Katholieke Land- en Tuinbouwbond 
LTB (Katholieke Land- en Tuinbouw
bond: HaarIem, 1992) 2 delen 128 en 
259 pp. 

In 1990 vierde de Katholieke Land- en 
Tuinbouwbond haar 75-jarig bestaan en 
naar goed gebruik vormde dit feit de 
aanleiding om de geschiedschrijving van 
de eigen organisatie ter hand te nemen. 
Bovendien ging de organisatie in 1991 
samen met de Hollandse Maatschappij 
van Landbouw over in de Westelijke 
Land- en Tuinbouworganisatie . Het re
sultaat verscheen in twee delen. Het eer
ste deel behandelt de periode tot 1945, 
eigenlijk tot 1941. In dat jaar werd de 
L TB door de bezetter opgeheven. Het 
tweede deel bestrijkt de periode na 
1945, het jaar waarin de L TB heropge
richt werd tot 1990 en 1991. De bijdra
gen zijn aile van de hand van (oud-)me
dewerkers van de L TB. De uitvoering is 
zeer verzorgd al zijn de meeste afbeel
dingen van een wei zeer obligaat karak
ter. 

M. Pix, H. Pohl , red., Invention-Inno
vation-Diffusion, die Entwicklung des 
Spar- und Sparkassengedankens in 
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Europa. VSWG Beiheft 103 (Steiner: 
Stuttgart, 1992) 236 pp. ISBN 3 515 
061045 

Drie bijdragen aan het tweede Europese 
colloquium over spaarbankengeschiede
nis in 1990 richtten zich op de methoden 
van de in de titel aangekondigde diffu
sie: I. Kriiger over het verspreiden van 
ideeen door diplomatieke correspon
dentie, F. Kopitzsch over de invloed van 
Verlichtingsgenootschappen, en tenslot
te H. Bonin over de popularisering door 
kranten en tijdschriften. W. Fischer 
gaat in op de sociaal-economische voe
dingsbodem van het spaarbankenidee; 
H. Walter behandelt het sparen bij eco
nomen als Smith, Malthus, Ricardo en 
Hermann. M.T. Martinez, H. Fritz, 
P.H.1.H. Gosden, B. Ekengren, P. 
Thomes en C. Dirninger schetsen ver
spreiding van de spaarbankengedachte 
in respectieveIijk Spanje, Oostenrijk en 
Noord-ltalie, Groot-Brittannie, Scandi
navie, Pruisen en opnieuw Oostenrijk. 

L.A. Ritchie, red., The shipbuilding in
dustry. A guide to historical records. 
Studies in British business archives 
(Manchester UP: Manchester , 1992) 
206 pp. ISBN 0 7190 3805 7 

Nadat vorig jaar al een deeltje ver
scheen over de brouwindustrie breidde 
de reeks Studies in British business ar
chives zich verder uit met een deeltje 
over de scheepsbouw. De aanpak is ver
trouwd: een beknopte historische inlei
ding over de geschiedenis van de sector 
gevolgd door een overzicht van archie
ven in open bare archiefbewaarplaatsen 
en musea van bedrijven en organisaties 
van scheepsbouwers. Het bronnenover
zicht bevat behalve een opsomming van 
de beschikbare archieven , een verwij
zing naar bedrij fshistorische literatuur 
en een korte historische inleiding die 
kan varieren van een paar regels tot een 
pagina. 
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WERK IN UITVOERING 
Een speurtocht naar economische geschiedschrijving 

in Nederland in de negentiende eeuw 

door Leo Noordegraaf 

"In geen onderdeel der Vaderlandsche geschiedenis 
bestaan meer belangrij ke monographieen en opstellen ... " I 

1. Het dossier Brugmans 

'Hoe is het mogelijk, zo vragen wij, dat de Nederlanders zelf hun groot-
se economische verleden niet zijn gaan onderzoeken, ook niet toen 

elders omstreeks het midden der negentiende eeuw de economische geschie
denis als wetenschap was gaan opbloeien?' Het was deze kwestie die I.J. 
Brugmans in 1947, in zijn rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt 
van hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, tot boeiende, goed ge
schreven observaties betreffende de aard en ontwikkeling van de economi
sche geschiedbeoefening bracht. 2 Voor het antwoord op de vraag wees hij op 
een specifieke omstandigheid, namelijk dat hier te lande de stimulans van de 
staathuishoudkunde zou hebben ontbroken. De economie stond geheel on
der invloed van de klassieke school, die zich uitsluitend met theoretische be
schouwingen bezig hield en aan kennis van de historische ontwikkeling geen 
behoefte had, aldus Brugmans. Voorts kende de Duitse Historische School 
in de economie zijns inziens in Nederland geen navolgers; noch onder 'eco
nomisten', noch onder historici. Ais laatstgenoemden al op het werk van de 
Historische School ingingen, was dit louter in kritische zin: de resultaten van 
deze stroming werden te theoretisch en abstrakt gevonden en de generalis a
ties inzake ontwikkelingsstadia in het economisch leven van de verschillende 
vol ken werden geschuwd, zo vervolgde de nieuwe hoogleraar. 

Niet aIleen in Duitsland was de situatie waarin de economische geschied
schrijving zich beyond volgens Brugmans opvatting rooskleuriger. Ook in 
Engeland zag hij de zaak er beter voor staan. Al in de jaren tachtig van de 
vorige eeuw was de economische historiografie daar uit een zekere onvol
daanheid met de resultaten van de klassiek-liberale staathuishoudkunde vol
wassen geworden. 3 Ook Amerika was er eerder bij: in 1892 werd er de eerste 
leerstoel voor economische geschiedenis gesticht. Ter vergelijking: in Neder
land zou het nog meer dan twintig jaar duren voor dat zover was. In 1913 
werd Posthumus de eerste gewoon hoogleraar in het yak, en weI aan de toen 
opgerichte Nederlandsche Handels-Hoogeschool te Rotterdam. 4 Frankrijk 
liep weliswaar ook niet voorop, zij het dat daar toch in 1903 met de instelling 
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van een 'Commission pour la recherche et la publication des documents rela
tifs a la vie economique de la Revolution' een flinke stap voorwaarts werd 
gedaan.5 

Kortom, in de negentiende eeuw was er hier te lande volgens Brugmans 
op economisch-historisch gebied weinig gepresteerd en kort na de eeuwwisse
ling verkeerde het yak zijns inziens nog in een beginstadium. Er viel 'een 
enigszins beschamenden achterstand' in te halen. Hij yond het dan ook op
merkelijk dat, gezien dit gegeven, zijn vader Hajo in 1904 in diens oratie on
der de titel He! be/ang der economische geschiedenis (eveneens aan de Uni
versiteit van Amsterdam) geen kritische beschouwing aan de Nederlandse 
stand van zaken had gewijd en slechts vol optimisme over het yak op dat mo
ment was geweest. 6 'Ware zij gegeven, dan zou de optimistische to on wel
licht moeilijk te handhaven zijn geweest', aldus Brugmans junior. 7 Oat is in
derdaad mogelijk en, eventueel na enig gepsychologiseer over karakterver
schillen tussen vader en zoon in termen van optimisme en pessimisme, zou
den we dan het dossier Brugmans op dit punt snel kunnen sluiten. 

Ik heb dat echter niet gedaan en wei om de eenvoudige reden dat Brug
mans senior mogeIijk weinig reden zag om onze negentiende-eeuwse vakbe
oefening kritisch-negatief te bezien. Misschien yond hij dat er wei voldoende 
was gepresteerd! Hij laat zich er weliswaar niet over uit en ik kan deze veron
derstelling moeilijk plausibel maken,8 maar daar gaat het hier eigenlijk ook 
niet om. Het was en is voldoende dat deze gedachte mij tot de vraag leidde 
of de jonge Brugmans niet al te stellig in zijn oordeel was geweest. Anders 
gezegd: werd er in de negentiende eeuw in Nederland inderdaad zo weinig 
aan economische geschiedschrijving gedaan? Onderzoek naar deze kwestie 
is zonder meer legitiem, omdat Brugmans in zijn argumentatie en bewijsvoe
ring niet veel verder gaat dan te wijzen op de zijns inziens ontbrekende sti
mulans vanuit de staathuishoudkunde en met een opsomming van zes Neder
landse auteurs - Van Rees, De Bosch Kemper, Fruin, S. Muller, Blok en I.A. 
Nijhoff - suggereert dat met hen de economische geschiedschrijving door 
landgenoten was uitgeput: 'Waarlijk, een schrale oogst', zo typeerde hij de 
situatie. Ernstiger nog yond hij dat weI Duitse economisch-historici op het 
vaderlands erf actief waren - Laspeyres, Pringsheim en Klerk de Reus - en 
Nederland 'door de Duitse wetenschap onder de voet dreigde te worden gelo
pen'! In deze laatste opmerking ligt een tweede onderzoeksvraag besloten. 

Overigens moet hieraan worden toegevoegd dat Brugmans junior niet de 
enige historicus was en is die weinig activiteiten op ons vakgebied in de vori
ge eeuw bespeurde. Wieringa stelde in zijn openbare les uit 1951 dat de eco
nomische geschiedenis in Nederland omstreeks 1880 slechts spaarzaam werd 
beoefend. De oorzaken daarvan zocht hij in de late ontwikkeling van het 
moderne kapitalisme hier te lande en in de geringe belangstelling voor de 
economie. 9 In aansluiting bij 1.1. Brugmans conc1udeert hij dat de Neder
landse economische geschiedbeoefening in het begin van de twintigste eeuw 
nog maar nauwelijks in het beginstadium verkeerde. De ontwikkeling en de 
zelfstandig wording vielen zijn inziens pas in de loop van deze eeuw. 

Ook in meer recente studies vinden we de opvattingen van Brugmans im-
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pliciet of expliciet teruglO en uit een bescheiden steekproef onder naaste col
legae kwam duidelijk naar voren dat men in het algemeen het ontstaan van 
de vaderlandse economische geschiedschrijving niet v66r 1900 zag plaats 
grijpen. Een enkeling wist zich de namen van Van Rees en De Bosch Kemper 
te herinneren om dezen overigens onmiddellijk daarop als witte raven te 
bestempelen. II 

Het spoor volgend waarop ik door 1.1. Brugmans in zijn verwondering 
over Hajo Brugmans' optimisme was geattendeerd, drong zich nog een alge
mener overweging aan mij op die een speurtocht naar economische geschied
schrijving in de vorige eeuw niet a priori zinloos leek te maken: zou in de 
zo 'historisch denkende' negentiende eeuw het economisch verleden aan de 
aandacht zijn ontsnapt? 

Een extra stimulans een speurtocht naar een Nederlandse economische 
historiografie in de negentiende eeuw te ondernemen kreeg ik hierop door 
een globaal overzicht van de beoefening van de economische geschiedschrij
ving in Nederland van de hand van Klein. Deze wees er in 1970 op dat het 
ontbreken van de term economische geschiedenis niet betekende dat men 
zich in Nederland v66r het einde van de negentiende eeuw niet in 
economisch-historische vraagstukken had verdiept. Hij wees, naast het werk 
van Van Rees, op dat van Scheltema, Blaupot ten Cate en Koenen. 12 

Het is voorts een artikel van loh. de Vries over de stand van zaken van 
de bedrijfsgeschiedenis in Nederland geweest dat mijn twijfel aan 1.1. Brug
mans' visie deed groeien. Weliswaar noemt De Vries de bedrijfsgeschied
schrijving van v66r 1900 bescheiden van omvang, maar hij telde toch een 
veertigtal studies. Daarnaast - en dat is zeker zo belangrijk - spreekt hij van 
een in de loop der negentiende eeuw ontstane bedrijfshistorische traditie. 13 

2. Een historiografisch program 

Al met al gaven bovenstaande overwegingen en aanwijzingen voldoende aan
leiding om een nader onderzoek naar de economisch-historische produktie 
in de negentiende eeuw in te stellen. Van meet af aan leefde bij mij het idee 
dat naast een inventarisatie van de toenmaals gepubliceerde literatuur, ook 
de inhoud van deze publikaties zou moeten worden bekeken, en weI aan de 
hand van de in de historiografie en methodologie van het yak gebruikelijke 
vragen. Te denken valt aan vragen betreffende de gekozen thematiek. Welke 
typen geschiedschrijving werden beoefend (bedrijven, bedrijfstakken, secto
ren, instituties, geografisch bepaalde eenheden, 'kapitaal en arbeid', enz.)? 
Welke methoden en technieken werden toegepast? Wat valt er in de werkwij
ze te bespeuren van bronnenkritiek, filologie, statistiek en theoretische eco
nomie? Hebben wij te maken met synthetische of analytische studies? Be
treft het vooral produkten uit de academische hoek, zoals dissertaties? Uiter
aard kunnen ook de betrokken historici met hun ideologische eigenaardighe
den centraal worden gesteld, inclusief eventuele school- en groepsvorming. 
Een vergelijking van wat in Nederland op economisch-historisch gebied werd 
gedaan met dergelijke activiteiten elders ligt v~~r de hand. In dat kader is 
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het ook zinvol om de hierboven gereleverde opvatting van 1.1. Brugmans be
treffende het 'imperialisme' van Ouitse historici in de Nederlandse economi
sche geschiedenis ter discussie te stellen. 

Uiteraard staat of valt het stellen van deze vragen met de uitslag van het 
onderzoek naar de omvang van de publikatiedrift van de negentiende-eeuwse 
collegae. In het geval dat er inderdaad weinig of niets op economisch
historisch terrein zou zijn gepresteerd, rest slechts de vraag naar het waarom 
daarvan en zou kunnen worden volstaan met onderzoek naar door Brug
mans junior en Wieringa genoemde factoren als de ontbrekende stimulans 
uit de economische wetenschap of de late doorbraak van het moderne kapi
talisme. 

Alvorens echter op zoek te kunnen gaan naar de economische geschied
schrijving van v66r 1900 zal men toch op zijn minst een idee dienen te bezit
ten over wat nu weI of niet tot het yak mag worden gerekend. 14 Afgaande 
op de namen van de auteurs die Brugmans op economisch-historisch gebied 
actief bezig zag, mogen we het van hem breed zien: naast de juristen
staathuishoudkundigen De Bosch Kemper en Van Rees, figureren de 
filologen-historici Fruin en Blok en de archivarissen S. Muller en Nijhoff. 
Vooral in dit verband de naam van Fruin te zien zal verwondering wekken. 
Onbekommerd evenwel schrijft Brugmans hem, samen met Muller en Blok, 
voortreffelijke studies over economische verhoudingen in de middeleeuwen 
toe. Ook Wieringa memoreert Fruins 'nu nog lezenswaardige studies over 
economische onderwerpen' .IS Kort geleden zette Oorsman echter zelfs al een 
vraagteken bij een latere uitspraak van Wieringa, namelijk dat voor wie naar 
het moment van de ontluiking van de belangstelling voor de economische ge
schiedenis zoekt wellicht naar Fruin kan worden verwezen. Volgens Oors
man is dit slechts voor een deel juist. Fruin heeft weliswaar gezegd dat aan 
maatschappelijke gebeurtenissen het volle recht moest worden gedaan, maar 
dat is nog geen economische geschiedenis, aldus Wieringa's criticUS.16 

Het zal duidelijk zijn dat we met de vraag naar wat weI of niet tot de eco
nomische geschiedschrijving mag worden gerekend op een kennistheoretisch 
probleem stuiten dat al generaties lang filosofen en methodologen, maar ook 
vakwetenschappers bezig houdt, namelijk de vraag naar het object van de, 
in dit geval economische, geschiedenis.17 Hier acht ik mij ontslagen van de 
plicht op deze kwestie in te gaan, zij het dat moet worden geconstateerd dat 
verwaarlozing van het onderscheid tussen materieel en formeel object (of weI 
kenobject) in het yak tot veel verwarring heeft geleid. 18 Deze op het eerste 
gezicht wat triviale kwestie heeft immers verreikende consequenties . Een rui
me of nauwe opvatting over wat het object van economische geschiedenis is 
en wat dus economische geschiedschrijving inhoudt, heeft immers directe ge
volgen voor onze bibliografische selectie en voor beantwoording van de 
vraag die ik centraal stelde, namelijk of er in de vorige eeuw werkelijk zo 
weinig aan genoemd yak werd gedaan als 1.1. Brugmans in 1947 beweerde. 

Hoewel er niets op tegen is Brugmans' brede standpunt - 'ook Fruin' -
over te nemen, lijkt het mij teneinde niet onmiddellijk het verwijt van een 
te ruime opvatting van het yak te krijgen, zaak eerst daar te zoe ken waar een 
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dergelijk kritiek minder snel doel zal treffen, namelijk in de hoek van histori
ci met een economische en/of juridische achtergrond of opleiding.'9 

Zoals aIle bibliografisch speurwerk bleek ook dit zeer arbeidsintensief; te
meer daar, gezien de gememoreerde kentheoretische problematiek, titels niet 
voldoende zijn om te kunnen zien of we weI of niet met economische ge
schiedschrijving te maken hebben en ook de inhoud moet worden bekeken. 
Zoals de lezer mag verwachten - anders zou ik dit artikeltje niet hebben ge
schreven - valt het resultaat niet tegen. Samen met H.1. Smit slaagde ik er 
tot nu toe in uit enkele periodieken, aangevuld met toevallige vondsten ette
lijke honderden kleinere en gratere studies bijeen te brengen. Ook wat de 
economie betreft dacht de negentiende eeuw historisch, durf ik nu al te stel
len. 

Het vermoeden bestaat dat wij nog slechts het topje van de ijsberg hebben 
gezien. En hierin ligt precies de red en waarom ik ons thema en ons zoekwerk 
onder de aandacht breng. Dit artikel wi! niet aIleen een vergeten hoofdstuk 
uit de historiografie te voorschijn halen, maar vooral ook daadwerkelijke 
belangstelling wekken voor ons onderzoek. Het is in de eerste plaats een 
oproep de hand en ineen te slaan en, bijvoorbeeld in de vorm van een studie
groepje, deze speurtocht - te arbeidsintensief voor slechts enkelen - te ver
volgen. Uiteraard is het niet de bedoeling aIleen titels te verzamelen en te tel
len. Een bijdrage aan diverse aspecten van de ideeen- en dogmengeschiedenis 
van de negentiende eeuw mag de opgave zijn. Teneinde de belangstelling 
voor het project aan te scherpen wil ik tenslotte, aanknopend bij de hierbo
yen in 2. gestelde vragen, enkele specifieke onderzoeksthema's introduceren 
die zich vanuit de confrantatie van Brugmans oratie met het tot nu toe verza
melde materiaal opdringen. 

3. Enkele onderzoeksthema's 

3.1. Klassieke economie en geschiedenis 
Na te hebben opgemerkt dat de beoefening van de economische geschiedenis 
in Nederland in de negentiende eeuw in 1904 'nog nauwelijks in een beginsta
dium verkeerde', vroeg 1.1. Brugmans in zijn oratie onmiddeIlijk daarop 
naar een verklaring hiervoor. De oorzaak lag zijns inziens in het feit dat de 
economische wetenschap in Nederland geheel onder invloed van de klassieke 
school stond, 'die zich uitsluitend met theoretische beschouwingen onledig 
hield en aan kennis van historische ontwikkeling geen behoefte had'. 20 Ook 
Wieringa stelde vast dat de klassieke school weinig betekenis heeft gehad 
voor de ontwikkeling van de economische geschiedenis. Adam Smith had 
nog weI oog voor de werkelijkheid, maar zijn volgelingen bewandelden de 
weg van de abstractie steeds verder, aldus Wieringa. 21 

Op grand van mijn onderzoek heb ik nu de indruk dat in het bijzonder 
Brugmans zich wat de relatie economie en geschiedenis betreft te sterk heeft 
uitgedrukt. Ik vermoed dat Nederlandse klassiek denkende economen ten 
eerste niet uitsluitend theoretische beschouwingen ten beste hebben gegeven 
en ten tweede weI degelijk behoefte aan historische kennis hebben gehad. 
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Oat de Nederlandse Klassieken wei degelijk op historisch terrein hebben 
gepubliceerd, daarvoor geeft mijn voorlopige bibliografie de nodige aanwij
zingen.22 Voorts zijn er uitlatingen van economen die, ook al beoefenden zij 
zelf geen geschiedenis, op het belang dat zij aan historische kennis hechten 
wijzen. Ackersdijck onderstreepte in 1841 de corrigerende functie van de 
historische 'experience' van de politieke economie. Mensenkennis aan de ene 
kant, geschiedenis en statistiek aan de andere, daarbij moet de economie 
aansluiting blijven zoeken, heette het in 1859.23 Impliciet, maar toch duide
lijk wees in 1850 De Bruyn Kops in dezelfde richting: de geschiedenis zou 
een doolhof blijven, 'zolang men daarin niet ontwaarde de vrijmaking van 
de arbeid, de langzame opkomst van mindere klasse, de worstelingen der ka
pitaalvorming, kortom het leven der maatschappij.'24 

Niet alleen publiceerden klassiek georienteerde economen historische stu
dies, maar ook hebben zij, zo lijkt het (en daar ligt een verklaring voor hun 
historische belangstelling) uitgesproken behoefte aan kennis van historische 
ontwikkelingen gehad. De opzet was de geschiedenis - ik formuleer het met 
opzet niet hypothetisch - te gebruiken voor een theoretische onderbouwing 
van hun politieke standpunten. Ik doel natuurlijk op de toepassing van 
historische kennis als strijdmiddel in de omstreeks 1850 zeer actuele discus
sies betreffende de vraag welke economische politiek er moest worden ge
voerd. Vrijhandel of protectionisme, dat is de kwestie in het dan actuele re
geringsbeleid. Otto van Rees, naar het gevoelen van latere generaties van de 
weinige economische historici uit de negentiende eeuw de belangrijkste, mag 
voor de economen die aan de geschiedenis belang hechten, als spreekbuis 
voor het vrijhandelsstandpunt gelden. Posthumus had in 1922 voldoende af
stand om te kunnen vaststellen dat 'zijn boek thans niet meer zoozeer be
langrijk [is] wegens het daarin gegeven overzicht van de economische ont
wikkeling van Nederland dan wei als neerslag van de toenmaals in de econo
mische wetenschap oppermachtige opvatting aangaande de voortreffelijk
heid en juistheid van het principe van den vrijen handel' .25 Maar naast Van 
Rees waren er ook mindere goden die met de economische geschiedenis in 
de hand, het vrijhandelsbeleid verdedigden en propageerden, zoals de disser
taties uit respectievelijk 1855 en 1856 van Van der Hoeven en Bunk duidelijk 
maken. 26 Anders gezegd, de economen in Nederland waren v66r 1870 niet 
zozeer a-historisch dan wei anachronistisch. 

Doelbewust heb ik bovenstaand thema en de verschillende aspecten daar
van niet al te apodictisch geformuleerd. Het is immers zo dat ik op dit mo
ment nog niet veel verder ben dan 'vondsten' uit het vele bronnenmateriaal 
dat de dogmengeschiedenis van de negentiende eeuw ter beschikking staat. 
De bedoeling van deze 'Iosse flodders' moge duidelijk zijn: mijn ideeen heb
ben de status van veronderstellingen die onderzoek op breder schaal recht
vaardigen. 

3.2. De Historische School en de economische geschiedenis 
1.1. Brugmans' vaststelling dat in Nederland in de negentiende eeuw de 
Historische School geen navolgers yond en de Duitse 'methodenstrijd' tussen 
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de historisch aangelegde economen en de theoretici hier achterwege bleef, is, 
voor zover we althans de nadruk leggen op de onderzoeksmethode en niet 
op sociaal-politieke aspecten,27 juist. Brugmans voegt hieraan toe dat de Ne
derlandse historici, voorzover zij van deze stroming op de hoogte waren, de 
resultaten te theoretisch en te abstract vonden. Ook dit lijkt mij juist. En met 
zijn toelichting dat hun verfijnde historische zingeneralisaties omtrent ont
wikkelingsstadia in het economisch leven van de verschillende volken schuw
de, kan ik leven . Zijn laatste opmerking over de Nederlandse historici en hun 
relatie tot de Historische School- 'zij misten overigens de vereiste kennis der 
staathuishoudkundige begrippen om er iets anders en beters tegenover te 
stellen' - schept echter een onduidelijkheid die doet vermoeden dat Brug
mans de dogmengeschiedenis van rond de eeuwwisseling niet geheel recht 
doet of te sterk simplificeert. 28 De vraag is namelijk welke historici hij pre
cies bedoelt. 

Heeft hij het oog op de filologisch en bronnenkritisch geschoolde his
torici? In dat geval - en ik ben daar in het voorgaande tot nu toe vanuit ge
gaan - heeft Brugmans het gelijk aan zijn kant, maar niet het hele gelijk. 
Ais namelijk aileen de in de Letteren opgeleide historici door hem zijn be
doeld, dan wordt daarmee over het hoofd gezien dat nog een tweede groep 
historici soortgelijke kritiek op de Historische School heeft uitgeoefend. Let 
weI: soortgelijke kritiek, dat wil hier zeggen kritiek waarin weliswaar ook 
verzet bestond tegen de theoretische en abstracte beschouwingen en waarin 
kleinpositivistische acribie werd gewaardeerd, maar waarin tegelijkertijd de 
wijze van analyseren, de inductieve methode, de toepassing van beschrijven
de statistiek en het begrippenapparaat van de Historische School tot op be
paalde hoogte positief werden bezien en in het onderzoek werden gelnte
greerd. Kortom, een groep die ondanks de kritiek door de Historische 
School is 'heengegaan'. Ik doel op een aantal in de juridische faculteit van 
de Universiteit van Amsterdam opgeleide economen. In hun studie van de 
rechts- en staatswetenschappen (tot de laatste werden staathuishoudkunde 
en statistiek gerekend) waren zij omstreeks 1900 in hun aanpak en werkwijze 
belnvloed door de hoogleraar en later minister Treub. 29 Deze Treub moet 
hen - ik druk mij vermoedelijk te zwak uit - in contact hebben gebracht met 
de Historische School, waaraan ook hijzelf, overigens voor zijn intellectuele 
vorming en wetenschappelijke activiteiten veel heeft ontleend.30 Door zich 
tot economisch-historici 'pur sang' ontwikkelende staathuishoudkundigen -
H. Ennno van Gelder was de oudste, N.W. Posthumus op termijn de belang
rijkste, J .G. van Dillen de scherpzinnigste - deelden hun kritiek op de 'Duit
se economie' met de in de literaire faculteiten geschoolde historici , van wie 
Von Below in zijn aanvallen op Buchner de protagonist mag worden ge
noemd.31 

Ais Brugmans niet de echte letterenmensen op het oog heeft, maar de 
'Nachwuchs' van Treub, dan acht ik zijn oordeel over hen weI erg hard. Dat 
zij zijns inziens de vereiste kennis der staathuishoudkundige begrippen 
misten, is gezien hun opleiding al een vergaande kwalificatie, maar Brug
mans' conclusie dat zij tegenover de generalisaties van de Historische School 
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niets beters en anders wisten te stellen, vind ik eveneens voor discussie vat
baar. Gezien het feit dat Brugmans zich in zijn proefschrift uit 1925 zelf ook 
als 'Sombartiaan' heeft ontpopt, houd ik het er echter op dat hij in zijn oor
deel de historici-van-huisuit bedoelt. 32 Dit betekent weI dat hij een eenzijdig, 
ja mijns inziens zelfs sterk vertekend beeld geeft van wat de economische ge
schiedschrijving met nog steeds gebruikte studies als van Posthumus en di
verse anderen in het begin van deze eeuw presteerde. 

Waarom leg ik in het kader van dit artikel zo veel nadruk op de betekenis 
van de Historische School voor de Nederlandse geschiedschrijving? De reden 
is deze: Brugmans' visie op dit punt leidt tot verschillende vragen die voor 
de beeldvorming van de economische historiografie van de negentiende eeuw 
van het grootste belang lijken te zijn. 

Ten eerste rijst de vraag naar de invloed van de Historische School op de 
economische geschiedbeoefening. Leidde de introductie van deze benadering 
tot een breuk met de voorgaande klassiek georienteerde aanpak? Zo ja, van 
welke aard is deze 'paradigmawisseling' dan geweest? In hoeverre speelde, 
al dan niet in de vorm van een debat, verandering van politieke inzichten, 
c.q. het kathedersocialisme of de radicale beweging in de laatste decennia 
van de vorige eeuw in ons land, daarbij een rol? Ligt in de overwinning van 
de door de Historische School gelnspireerde historiografie die kort na 1900 
zichtbaar werd, een oorzaak voor onze onbekendheid met wat de negentien
de eeuw op het terrein van de economische geschiedenis voortbracht? Heeft 
een negatieve visie van deze historiografie daarnaast tot overwaardering ge
leid van wat door Duitse economen, c.q. economisch-historici op het gebied 
van de economische geschiedenis van de Repu bliek in de tweede helft van de 
vorige eeuw is gedaan? Ligt hier de wortel van Brugmans' opmerking dat 
'Nederland door de Duitse wetenschap onder de voet dreigde te worden geio
pen'? 

Ik kan het niet iaten hier - in afwachting van diepgaander onderzoek -
op te merken dat hij deze kijk op de zaak moet hebben ontleend aan Posthu
mus, de man die enerzijds kritisch stond ten opzichte van de Historische 
School, maar die anderzijds zo schatplichtig aan deze stroming is geweest. 
In een levensbericht bij het overlijden van 1.1.'s vader Hajo in 1939 schreef 
Posthumus naar aanieiding van het in 1892 verschenen proefschrift van 
Brugmans senior 'dat het in een tijd verscheen, waarin onze nationaie econo
mische geschiedenis grootendeels onder buitenlandsche leiding dreigde te ko
men.' 33 In Posthumus' kijk op de negentiende eeuw lijkt mij een belangrijke 
aanwijzing te vinden waarom de economische geschiedenis vergeten is. In de 
ban van de Historische School heeft hij nagenoeg geen oog gehad voor zijn 
voorgangers en waar hij ze nog weI ontwaarde, stond hij er kritisch tegen
over.34 

Hier vermoed ik dat het 'onbemind maakt onbekend' als mechanisme aan 
het werk is: via Brugmans tot op de dag van vandaag merkbaar. Is het toeval 
dat Posthumus in 1908 wat zuur opmerkt dat Van Rees Geschiedenis der 
staathuishoudkunde onze handelsgeschiedenis niet uitputtend behandelt en 
in 1939 diens werk enkel en aileen als een reactie op Laspeyres' Geschichte 
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memoreert, terwijl Pringsheim het compliment krijgt in diens 'aardige boek
je' Reitrage zur wirtschaftlichen Entwickelungsgeschichte der Vereinigten 
Niederlande im 17. und 18. lahrhundert 'op moderne wijze' (sic, L.N.) de 
economische geschiedenis van de Republiek te hebben geschetst? AIleen al 
het feit dat Pringsheim door de godfather van de Historische School -
Schmoller - op de geschiedschrijving van de Republiek attent werd gemaakt, 
is tekenend. 35 

De kritiek van de door de Historische School bei'nvloede Nederlandse 
economisch-historici zowel op de klassiek gei'nspireerde werkwijze als op de 
filologische georienteerde aanpak van hun voorgangers (en tijdgenoten) 
heeft aldus tot vergetelheid van onze negentiende-eeuwse economische ge
schiedbeoefening geleid. In het licht van wat tot nu toe bekend is, formuleer 
ik het te stellig, maar de uitspraak heeft weI genoeg grond om als veron
derstelling in verder onderzoek te mogen fungeren. 

Over de kanttekeningen - in het bijzonder bij het werk van de 'historici
van-huisuit' - valt in het licht van die vergetelheid nog iets meer te zeggen. 
Hun werk kon volgens de kritiek het beste gel at en worden voor wat het was, 
omdat het eigenlijk als niet-wetenschappelijk of als niet wetenschappelijk ge
noeg werd ervaren. Ook deze gedachte moet overigens nader worden uitge
werkt. Niet aileen 1.1. Brugmans, zo lijkt het, yond dat deze historici de ver
eiste kennis van de staathuishoudkunde misten om iets anders en beters te
genover de Historische School te stellen. 

Zonder theorie geen geschiedenis. Mag deze parafrasering van Sombarts 
adagio ook gelden voor de Nederlandse historici die door de Historische 
School waren heengegaan? Ga ik te ver er iets van te proeven in Posthumus 
oordeel over zijn niet-economisch geschoolde voorgangers? De Rooys' han
delsgeschiedenis uit 1856 bijvoorbeeld noemde hij in 1908 'volkomen verou
derd'; die van Diferee uit 1905 'bevredigt niet al onze wenschen', zo vervolgt 
hij.36 

Nu kan men tegenwerpen dat in de laat-negentiende-eeuwse metho
denstrijd er ook op de wetenschappelijkheid van de Historische School heel 
wat was afgedwongen, maar dit laat toch onverlet dat Posthumus c.s. in ver
gelijking met historici als Fruin en Blok vee I sterker vanuit staathuishoud
kundige problemen dachten en voor de oplossing daarvan tot op zekere 
hoogte voldoende theoretische waren onderlegd en gelnitieerd. Tevens 
maakten zij gebruik van een economisch begrippenapparaat en pasten zij 
toen moderne statistisch-beschrijvende methoden toe. 

De botsing tussen theorie en geschiedenis met als inzet de kwestie wat wei 
of niet wetenschappelijk mag heten, komt heel scherp naar voren in een dis
cussie tussen Hajo Brugmans en Hettema uit 1896. Laatstgenoemde leverde 
toen forse economisch-theoretische bezwaren tegen een artikel van Brug
mans over de handel ten tijde van de Republiek.37 En als Brugmans junior 
ergens gelijk heeft met zijn opmerking dat de historici-'pur sang' de vereiste 
kennis van de economie misten, dan is het wei betreffende Brugmans se
nior. 38 

Zo zet het raadsel van de Yergetelheid ons ook nog op de relatie tussen 
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theoretische economie en geschiedbeoefening; een kwestie die tot op de dag 
van vandaag de gemoederen bezig houde9 en die zijn wortels ook in Neder
land al in de negentiende eeuw blijkt te hebben. 

Op onderzoek naar deze relatie in de negentiende eeuw wordt overigens 
niet aIleen door de Historische School geattendeerd. Ook het vanaf het einde 
van de vorige eeuw bij ons veld winnende historisch-materialisme nam op het 
punt van theorie en geschiedenis een kritisch standpunt in tegenover de be
staande geschiedwetenschap.40 Nadere beschouwing van deze kritiek en het 
voorwerp daarvan zal mogelijk eveneens een en ander over de aard en om
yang van de negentiende-eeuwse economische geschiedbeoefening aan het 
licht kunnen brengen. Tekenend is in elk geval Van der Goes in zijn kritiek 
op Hajo Brugmans al zo vaak door mij gememoreerde oratie: 'Zonder enige 
kennis van economie is geen geschiedenis mogelijk die tot de oorzaken door
dringt. '41 

4. Samenvatting 

In het voorgaande werd, uitgaande van het vermoeden dat in Nederland in 
de negentiende eeuw veel meer aan economische geschiedenis was gedaan 
dan in het algemeen wordt aangenomen, de gedachte geopperd een onder
zoek naar deze geschiedschrijving in te stellen. De bedoeling van dergelijk 
onderzoek zou niet louter kwantitatief - het traceren en telIen van publika
ties - moeten zijn. Op basis van bibliografisch voorwerk zouden ook meer 
inhoudelijke vragen moeten worden gesteld. 

Om de belangstelIing van andere historici voor deze speurtocht te wekken, 
maar nog meer om teleurstelling bij gelnteresseerden te voorkomen heb ik 
melding gemaakt van een vooronderzoek en een eerste inventarisering van 
wat er op genoemd gebied is. Het resultaat overtrof de verwachtingen. Ten
einde te laten zien dat het thema meer kan impliceren dan de beginvragen 
naar het wie, wat, waar en hoeveel van de historische prod uk tie werden door 
mij tenslotte enkele veronderstelIingen geopperd die het onderzoek, behalve 
in de historiografie, een respectabele plaats kunnen geven in de dogmen- en 
ideeengeschiedenis van de negentiende eeuw. Reacties worden uiteraard op 
prijs gesteld. 

1. J. de Bosch Kemper, Letterkundige aanteekeningen betreJJende de geschiedenis 
van het Nederlandsche staatsleven en staatsregt (Amsterdam, 1871) 24. 

2. I.J. Brugmans, 'Wendingen in de economische geschiedenis', in: L. Noorde
graaf (red.), Ideeen en ideologieen. Studies over economische en sociale ge
schiedschrijving in Nederland 1894-1991. Deel I (Amsterdam, 1991) 187-189 
(oorspr. 1947). 
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sociaal-economische geschiedenis in haar verhouding tot economie, sociologie 
en politieke geschiedenis', in: Noordegraaf, Ideeen en ideologieen, J, 132 e. v. 
(oorspr. 1934). 
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Ideeen en ideologieen, I, 73-98 (oorspr. 1904). 

7. I.J. Brugmans, 'Wendingen', 186. 
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economisch-historische produktie van veer 1900 had gewezen (G.W. Kern
kamp, 'Over de materialistische opvatting van de geschiedenis', in: Noorde
graaf, Ideeen en ideologieen, I, 63, 66 (oorspr. 1901». 

9. Onder historici, zo maak ik uit de context op. W.J. Wieringa, 'De economische 
geschiedenis als aspect van de wetenschap der geschiedenis', in: Noordegraaf, 
Ideeen en ideologieen, I, 228-229. Vergelijk: idem, 'De ontplooiing van econo
mische en sociale geschiedenis in Nederland', in: H. Baudet en H. van der Meu
len (red.), Kernproblemen der economische geschiedenis (Groningen, 1978) 349. 

10. Bijvoorbeeid J.L.J.M. van Gerwen, 'Voorgeschiedenis', in: E.J. Fischer e.a. 
(red.), De Vereeniging het Nederlandsch Economisch Historisch Archie! 1914-
1989 (Amsterdam, 1989) 2; L. Dorsman, G. W. Kernkamp, historicus en demo
craat 1864-1943 (Groningen, 1990) 263 noot 20; A.Th. van Deursen, 'De Vrije 
Universiteit en de geschiedwetenschappen', in: idem, De eeuw in ons hart (Fra
neker, 1991) 22. 

11. J. de Bosch Kemper, Geschiedkundig onderzoek naar de armoede in ons Vader
land, hare oorzaken en de middelen, die tot hare vermindering zouden kunnen 
aangewend (Haarlem, 1851, 18602

); O. van Rees, Geschiedenis der staathuis
houdkunde in Nederland tot het einde der achttiende eeuw (Utrecht, 1865-1868). 

12. P.W. Klein, 'De beoefening van de economische geschiedschrijving in Neder
land: een globaal overzicht', in: idem (red.), Van stapelmarkt tot welvaartsstaat. 
Economisch-historische studien over groei en stagnatie van de Nederlandse 
volkshuishoudiing 1600-1970 (Rotterdam, 1970) 135-136. 

13. Joh. de Vries, 'De stand der bedrijfsgeschiedenis in Nederland', in: P.A.M. 
Geurts en F.A.M. Messing (red.), Theoretische en melhodologische aspeclen 
van de economische en sociale geschiedenis II (Den Haag, 1979) 122-126. 

14. Wat de term 'economische geschiedenis' betreft, Van Rees gebruikte deze in Ne
derland waarschijnlijk voor het eerst in 1868. Daarna schijnt het begrip te zijn 
weggezakt om pas na 1900 weer te voorschijn te komen en in zwang te raken 
(zie Jansma, 'Otto van Rees', 239-240). 
Ik wijs er op dat in de tussenliggende periode weI de term 'historisch
economisch' wordt gebruikt (zie F. Domela Nieuwenhuis, De normale arbeids
dag. Hislorisch-economische studie ('s-Gravenhage, 1887); J. Visscher, De on
dergang van een wereld. Hislorisch-oeconomische studie over de oorzaken van 
den Anglo-Boer oorlog (1899-1902) (Amsterdam, 1903); vergelijk D.W. Canne
man, Dissertatio historico-oeconomico-politica de Batavorum mercatura Le
vantica ('s-Gravenhage, 1839) en G.E. Engeien, Dissertatio historico
oeconomica-politica de propositionibus Guilelmi IV (Utrecht, 1840). 

15. Brugmans, 'Wendingen', 186; Wieringa, 'De economische geschiedenis', 229. 
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16. Wieringa, 'De ontplooiing', 349; Dorsman, G. W. Kernkamp, 263 noot 17. Wie
ringa is overigens genuanceerder dan Dorsman suggereert. 

17 . Vergelijk Th.L.M. Thurlings, 'De taak en betekenis der moderne economische 
geschiedenis' (oorspr. 1947), en T.P. van der Kooy, 'Het object der economi
sche geschiedenis' (oorspr. 1948), in: Noordegraaf, Ideeen en ideologieen, I, 
resp, 166-184 en 205-221. 

18 . Zie C. Lorenz, De constructie van het verleden. Een inleiding in de theorie van 
de geschiedenis (Amsterdam, 1987) 198. 

19. Staathuishoudkunde werd in de negentiende eeuw in de juridische faculteit ge-
doceerd. 

20. Brugmans, 'Wendingen', 187 
21. Wieringa, 'De economische geschiedenis', 231. 
22. Vooral een flink aantal onder leiding van Vissering en Sioet tot Oldhuis tot 

stand gekomen dissertaties zijn interessant. 
23. Zie p.e.H. Overmeer, 'De colleges statistiek en economie van professor Jan Ac

kerdijck (1790-1861)', in: J.F.E. Biasing en H.H. Vleesenbeek (red.), Van Am
sterdam naar Tilburg en toch weer terug (Leiden, 1992) 167, 169. 

24. Geciteerd door Wieringa, 'De economische geschiedenis', 229. 
25. N.W. Posthumus, 'Het internationale element in de handelspolitiek van Neder

land', in : De Socialistische Gids 7 (1922) 122. 
26. F.P. van der Hoeven, Bijdrage tot de geschiedenis van den Sonttol (Leyden, 

1855); W. Bunk, Staathuishoudkundige geschiedenis van den Amsterdamsche 
graanhandel (Amsterdam, 1856). 

27. Vergeiijk T.1. Boschloo, De productiemaatschappij. Liberalisme, economische 
wetenschap en het vraagstuk der armoede in Nederland, 1800-1875 (Hilversum, 
1989) 236 en volgende. 

28. Brugmans, 'Wendingen', 187-188. De Historische School en de methodenstrijd 
komen uitvoerig aan de orde in: S. van Brakel, 'Economische historie en histori
sche economie'; J.G. van Dillen, 'De sociaal-economische geschiedenis in haar 
ver-houding tot de economie, sociologie en politieke geschiedenis'; Z.W. Snel
ler, 'De economische geschiedenis in hare be-trekking tot economie en geschie
denis', in: Noordegraaf, Ideeen en ideologieen, I, resp. 121 -128 (oorspr. 1923), 
129-148 (oorspr. 1934), 149-165 (oorspr. 1939). 

29. L. Noordegraaf, 'Nicolaas Wilhelmus Posthumus. Van gloeiend marxist tot en
trepreneur', in: idem, Ideeen en ideologien, II, 727-751. 

30. M.W.F. Treub, Hoofdstukken uit de geschiedenis der staathuishoudkunde 
(Haariem, 19305

). 

31. Of Nederiandse 'pur-sang' -historici expliciet op het werk van de Historische 
School zijn ingegaan, is mij niet bekend. Hoogtepunt en tegelijkertijd min of 
meer eindpunt in deze kritiek is de dissertatie van J .G. van Dillen, Het econo
misch karakter der middeleeuwsche stad. I. De theorie der gesloten stad
huishouding (Amsterdam, 1914) . 

32. I.J . Brugmans, De arbeidende klasse in Nederland in de 1ge eeuw (1813-1870) 
('s-Gravenhage, 1925). Promotor was Van Embden, leerling en opvolger in 1905 
van Treub. 

33. N.W . Posthumus, 'Levensbericht van Hajo Brugmans (5 Maart 1868 - 6 De
cember 1939)" in: laarboek der Koninklijke Nederlandsche Akademie van We
tenschappen 1939-40 (1940) 245 . I.J. Brugmans verwijst ondanks de nagenoeg 
gelijk luidende formulering niet naar Posthumus . Hij noemt ook dezelfde Duit
se historici als Posthumus: Laspeyres en Pringsheim, en hij voegt er Klerk de 
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Reus aan toe (Brugmans, 'Wendingen', 186). 
34. Zie N.W. Posthumus, De geschiedenis van de Leidsche lakenindustrie. I. De 

Middeleeuwen (veertiende tot zestiende eeuw) Cs-Gravenhage, 1908) 181. Verge
lijk ook de kritiek van Van Dillen op het 'moderne liberalisme' van Bunk in 
1856 (zie noot 39 hierboven), J.G. van Dillen, Duurtemaatregelen in Amster
dam in de zeventiende eeuw (Amsterdam, 1915). 

35. Posthumus, Geschiedenis, 182; idem, 'Levensbericht', 245; E. Laspeyres, Ge
schichte der volkswirtschajtlichen Anschauungen der Niederllinder und ihrer 
Litteratur zur Zeit der Republik (Leipzig, 1863); O. Pringsheim, Beitrlige zur 
wirtschajtlichen Entwickelungsgeschichte der Vereinigten Niederlanden im 17. 
und 18. Jahrhundert (Leipzig, 1890) V. 

36. Posthumus, Geschiedenis, 182; E.W. de Rooy, Geschiedenis van den Neder
landschen handel (Amsterdam 1856); H.C. Diferee, De geschiedenis van den 
Nederlandschen handel tot den val der Repub/iek (Amsterdam, 1905. Zie wat 
de 'wetenschappelijkheid' van laatstgenoemd werk betreft de reactie van Diferee 
in de 2e druk uit 1908, VIII-IX. 

37. H. Brugmans, 'Bloei en verval van den Nederlandschen handel in de 17de en 
18de eeuw', in: Tijdschrijt voor geschiedenis, land- en vo/kenkunde 10 (1895) 
265-285; T. Hettema, 'De staathuishoudkunde en de geschiedenis', in: idem 11 
(1896) 133-141; H. Brugmans, 'Nogmaals bloei en verval van den Nederland
schen handel', in : idem 11 (1896) 142-149. 

38. Zou Posthumus zich hierbij hebben aangesloten en Brugmans senior in hetzelf
de licht hebben gezien als de zojuist genoemde De Rooy en Diferee? In 1908 
waarschijnlij k wei; in 1939 oordeelde hij echter veel positiever. De verklaring 
ligt in het feit dat het hier een levensbericht betreft (zie ook noot 35) en er in 
in 1939 bij Posthumus de nodige scherpe kantjes afgeslepen zullen zijn. 

39. L. Noordegraaf, 'Anders, maar ook eender. Economische geschiedschrijving in 
Nederland 1922-1992', in: M.M.G. Fase en I. van der Zijpp (red.), Samenleving 
en economie in de twintigste eeuw (Leiden, 1992) 505-521. 

40. Zie L. Noordegraaf, 'In de knop gebroken. Historisch-materialisme in de Ne
derlandse geschiedschrijving omstreeks 1900', in: B. de Vries e.a. (red.), De 
kracht der zwakken. Studies over arbeid en arbeidersbeweging in he! ver/eden 
(Amsterdam, 1992) 168-192. 

41. F. van der Goes, 'Over oorzaken in de geschiedenis', in: De XXe Eeuw 10 (1904) 
274. Andere voorbeelden in: Noordegraaf, 'In de knop gebroken' , 190-191. 
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KRONIEK 
onder redactie van H.J. de long 

Tweede studiedag van de NFWO-con
tactgroep 'Koopkracht in de 18e, 1ge en 
20e eeuw' 
Brussel, 23 oktober 1992 

In tegenstelling tot de eerste studiedag 
(zie NEHA-Bulletin 5 (1991) 128-131) 
waar theoretische aspecten omtrent de 
koopkracht werden behandeld, kwa
men op de tweede dag vooral empiri
sche factoren aan bod. Twee sprekers 
beschouwden de relatie tussen koop
kracht en arbeidsmarkt. Prof. T. Hat
ton (University of Essex), deed verslag 
van lopend onderzoek naar de loonver
schillen tussen stad en platteland in de 
negentiende eeuw . Dat verplichtte hem 
in eerste instantie de bestaande (Britse) 
loonreeksen kritisch te analyser en en de 
tekortkomingen aan te wijzen. Hatton 
zocht naar verklaringen voor de diver
gerende loonevolutie tussen stad en 
platteland in het functioneren van ver
schillende arbeidsmarkten. Hij raakte 
daarbij het probleem van de migratie 
tussen het platteland en de stad aan. Hij 
eindigde met de presentatie van een mo
del waarbij loon, aantrekking- afstoting 
en migratie gemengd zijn. 

Prof. J. Vilrokx (VU Brussel) be
schouwde enkele sociologische theo
rieen omtrent koopkracht en arbeids
markt. Hij wees op het belang van men
tale, politieke, sociale, culturele en psy
chologische aspecten v~~r de stu die van 
arbeidsmarkt en koopkracht. Hij legde 
de band tussen heden en verleden door 
het concept van het 'basisloon' te be
schouwen. Dit basisloon zou aan ieder
een worden gegeven, wat - eventueel 
aangevuld met een of andere professio
nele activiteit - de meeste mensen een 
voldoende levensstandaard zou garan
deren. Het belang is, dat niet meer de 
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arbeid als ' statusmakend' wordt gezien, 
wei de consumptie. 

De twee overige sprekers handel den 
niet over de relatie koopkracht - ar
beidsmarkt, maar brachten verslag uit 
over aspecten van hun onderzoek in re
latie tot evolutie van de koopkracht. B. 
van der Herten (KU Leuven) keek naar 
de evolutie van transportkosten in de 
negentiende eeuw. Op basis van een in
drukwekkende verzameling statistieken 
van post- en treintarieven, introduceer
de hij in het deb at de rol van de functie 
van de staat als 'ondernemer' . 

A. Soete (KU Leuven) tens lotte han
delde over het Interbellum. Zijn bijdra
ge was theoretisch-methodologisch van 
aard. Hij onderzocht welke de relatie 
was tussen de evolutie van de koop
kracht (verkregen via 'traditionele' be
rekeningen op basis van indices van 
prijzen en lonen) en van de private con
sumptie. Ondanks het feit dat de bere
keningswijzen volslagen verschilden, 
was er toch een grote concordantie tus
sen beide. 

P . Scholliers 

Benelux-Nordic History Project 
G6tenborg, 17-19 september 1993 

In Noorwegen, Denemarken en Zweden 
bestaat een lange traditie van com para
tieve, Scandinavische geschiedschrij
ving. Vooral door middel van publika
ties in gezamenlijk geredigeerde, En
gelstalige tijdschriften en internationale 
congress en slagen Scandinavische his to
rici erin hun eigen, vergelijkende bena
dering te profileren. Dit wekt vaak gro
te bewondering van collega's in Neder
land en Belgie, waar internationaal ver-
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gelijkende geschiedschrijving vee I min
der sterk ontwikkeld is. Toch zouden 
zowel de Scandinavische als de Benelux
landen gebaat zijn bij het uitwisselen 
van de onderzoeksresultaten van geza
menlijke historische thema's. In de ge
schiedschrijving uit beide regio's be
staat immers nogal eens de tendens het 
unieke, specifieke karakter van de 
'eigen' historische ontwikkeling te be
nadrukken zonder dat dit gebaseerd is 
op expliciet, internationaal vergelijkend 
onderzoek. Omgekeerd gebeurd het ook 
weI dat beide groepen landen ten on
rechte worden geschaard onder de noe
mer 'kleine economieen' van Noord
West Europa, die veel economische, so
ciale en politieke ervaringen gemeen 
zouden hebben. 

Met die wetenschap heeft een kleine 
groep historici uit Scandinavie en de Be
nelux dan ook het initiatief genomen 
om de in Scandinavie reeds bestaande, 
comparatieve historische traditie aan te 
vullen met het historisch perspectief van 
Belgie, Nederland en Luxemburg. Het 
resultaat hiervan is het Benelux-Nordic 
History Project, dat zich tot doel stelt 
vergelijkend historisch onderzoek te sti
muleren van de Scandinavische landen, 
Finland, Belgie, Nederland en Luxem
burg. De eerste vruchten van dergelijk 
onderzoek zullen worden gepresenteerd 
op een congres in september 1993 in het 
Zweedse G6tenborg, dat als centrale 
thema heeft: na-oorlogs herstel en ver
nieuwing in Scandinavie en de Benelux
landen. Van de vier onderwerpen die 
achtereenvolgens zullen worden behan
deld, zijn er drie economisch georien
teerd. Het betreft de zittingen getiteld 
'The implementation of planning. 
Myths and realities', 'Smooth manoeu
vering. Benelux and Scandinavia be
tween the UK and Germany' en 'Regio
nal cooperation and integration.' De 
eerstgenoemde zal bestaan uit een ze
vental lezingen waarin de ervaringen 
met na-oorlogs planning en overheid
singrijpen in de verschillende landen 

NEHA-8ULLETIN 7 - 1993 - nr. 1 

worden vergeleken. De tweede zlttmg 
behandeld de implicaties voor onder 
meer Nederland, Denemarken, Noor
wegen en Zweden van het tijdelijk weg
vallen van de Duitse economie en de 
plotseling weer toenemende afhanke
lijkheid van de handel met het Verenigd 
Koninkrijk. Tenslotte zal de derde zit
ting in het teken staan van de pogingen 
tot regionale economische, politieke en 
militaire integratie van Scandinavie en 
de Beneluxlanden. 

De opvolgers van dit eerste congres 
zijn ook reeds gepland. In 1994 zal men 
zich in Amsterdam buigen over het the
rna 'De Grote Depressie', waarin op
nieuw onderwerpen als economische 
herstel en economische politiek in de ja
ren dertig, economische samenwerking 
en handelspolitiek worden belicht van
uit het perspectief van Scandinavie en 
de Beneluxlanden. Het jaar daarop 
voIgt dan een derde congres dat op 
soortgelijke manier de peri ode 1890-
1910 zal behandelen. 

De organisatoren van het project ho
pen dat, indien deze eerste drie congres
sen succesvol blijken, zich nog meer 
historici uit Scandinavie en de Benelux 
zullen aanmelden met ideeen en ambi
ties om soortgelijke onderzoeksbijeen
komsten te organiseren over de meest 
uiteenlopende thema's. Op die manier 
kan de aanzet worden gegeven tot ver
dere, comparatieve geschiedschrijving 
van Scandinavie, Belgie, Nederland en 
Luxemburg. 

Nadere inlichtingen over het Benelux
Nordic History Project kunnen worden 
verkregen bij: Stuart Ward, Europees 
Universitair Instituut, Department of 
History and Civilization, CP.2330, 
50100 Florence, Halie. Fax: 39-55-
5092203. 

Wendy Asbeek Brusse 
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Congres over gilden 
Amsterdam, 1 oktober 1993 

De Studievereniging voor Sociaal
economische geschiedenis en het Inter
nationaal Instituut voor Sociale Ge
schiedenis organiseren op 1 oktober 
1993 een studiedag over de gilden. Het 
Iitgt in de bedoeling het huidige onder
zoek in Nederland en Belgie in intern a
tionaal perspectief te inventariseren. 
Het - voorlopige - programma ziet er 
als voIgt uit: 
1. De stand van zaken in het internatio

naal gildenonderzoek (M . Prak) 
2. Kunstenaarsgilden (M.J. Bok) 
3. Overzicht van het onderzoek III 

Duitsland (M. Erbe) 
4. Gilden in Nederland (J. Lucassen en 

P. Lourens) 
5. Gilden in Belgie (H. Soly) 
6. Overgang gilden naar arbeidersorga

nisaties (J. van Genabeek) 

De organisatie is in handen van mw. W. 
Fritschy en L. Heerema van Vos (na
mens de Studievereniging) en J . Lucas
sen en J. van Genabeek (IISG). Be
langstellenden kunnen zich opgeven bij 
het IISG, Cruquiusweg 31, 1019 AT 
Amsterdam, tel. 020-6685866/ fax 020-
6654181 

Elfde Internationale Economische Ge
schiedenis Conferentie 
Milaan, 12-17 mei 1994 

Het elfde congres van de 'International 
Economic History Association' wordt 
gehouden van 12 tot en met 17 septem
ber 1994 in Milaan, Italie. Een brochure 
met de onderwerpen die op het congres 
aan de orde komen is reeds verspreid. 
Er wordt, evenals in voorgaande jaren, 
onderscheid gemaakt tussen A-, B-, C
en D-thema's. Voor degenen die niet 
over deze brochure beschikken: de A
en B-thema's, respectievelijk 3 en 16 
stuks zijn in een vorig nummer van het 
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NEHA-Bulletin (5 (1991) 138) weerge
geven. De 56 C-thema's en de adressen 
van de organisatoren kunnen bij de 
secretaris van de Studievereniging voor 
Sociaal-Economische Geschiedenis 
worden opgevraagd (H.J. de Jong, Van 
Moerkerkenlaan 21, 9721 TA, Gronin
gen). voor de D-sessies kunnen disserta
ties, afgerond tussen 1 september 1988 
en 31 december 1992, aangeme1d wor
den bij J. Goy, EHESS, 54 Boulevard 
Raspail, 75270 Paris CEDEX 06, 
Frankrijk. De tweede brochure van het 
Milaan congres kan voor 31 mei 1993 
aangevraagd worden bij het congres
secretariaat: Ing. A. Ciarlo, Bocconi 
Comunicazione Universita Boccini, Via 
Sarfatti 25, 20136 Milano, Italie . Deze 
brochure verschijnt in september 1994. 

Stimulans-subsidie voor het N.W. 
Posthumus-Instituut 

In het kader van STIMULANS 1992 
(stimuleringsprogramma voor aspirant
onderzoekscholen) is door NWO een 
bedrag van een miljoen gulden toegewe
zen aan het N.W. Posthumus Instituut, 
postdoctoraal instituut voor economi
sche en sociale geschiedenis. Aan deze 
subsidie is onder meer de voorwaarde 
verbonden dat de deelnemende instellin
gen de te subsidieren onderzoeksplaat
sen structureel maken. Het Posthumus 
Instituut streeft ernaar om in federatief 
verb and de Landelijke Onderzoek
school N.W. Posthumus te vormen. Dit 
houdt in dat er geen centralistische insti
tuutsvorming dient plaats te vinden , 
maar dat het onderzoek plaatsvindt in 
samenwerkende lokale instituten. 

Het STIMULANS-geld zal worden 
benut voor initiele bekostiging van drie 
post-doc plaatsen op de drie zwaarte
punten van het Posthumus-onderzoek: 
'Groepsculturen' (Erasmus Universiteit 
Rotterdam), 'Veranderende arbeidsver
houdingen', (Rijksuniversiteit Utrecht), 
'Produktiviteit en inkomen' (Rijksuni-
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versiteit Groningen). Een vierde plaats 
is ten behoeve van het thema 'Negotie 
en nering' (Universiteit van Amster
dam). De bedoeling is dat deze vier 
post-docs het onderzoek op de genoem
de terreinen gaan trekken. Voorts zullen 

nog twee postdocs worden aangesteld 
bij de Vrije Universiteit/ IISG en de Ka
tholieke Universiteit Nijmegen ten be
hoeve van het zwaartepunt 'Veranderde 
arbeidsverhoudingen' . 

Overzicht van lopend onderzoek 1992/93 

Onderstaand overzicht van sinds 1 januari 1992 gestart onderzoek is met medewer
king van de vakgroepen economische en sociale geschiedenis samengesteld. De Iijst 
vormt een aanvulling op de overzichten verschenen in vorige jaargangen van het 
NEHA-Bulletin 

uitvoerder : 
begeleiders: 
titel 

uitvoerder : 
begeleider : 
titel 

uitvoerder : 
begeleiders: 
titel 

uitvoerder : 
begeleiders: 
titel 

P.G. Brusse 
prof.dr. A.M. van der Woude en dr. J. Bieleman (LU Wageningen) 
Agrarische ontwikkelingen in het Gelders rivierengebied in de peri ode 
1650-1850 

B.W.H. Guyt 
prof.dr. H. van Dijk (Erasmus Universiteit Rotterdam) 
Nederlandse crisisstarters (tijdens het interbellum) en bedrijfscontinue
ring tot in de jaren '60 

J. Kamermans 
prof.dr. A.M. van der Woude en dr . A.J . Schuur man (LU Wageningen) 
Materiele cultuur en levensstijl op het Zuidhollandse platteland vanaf de 
zeventiende eeuw: de Krimpenerwaard 

G. Pastoor 
prof.dr. A.M. van der Woude en dr. A.J. Schuurman (LU Wageningen) 
Materiele cultuur en levensstijl in Dordrecht in de zeventiende en acht
tiende eeuw 

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

oorlog 

uitvoerder : 
begeleiders: 
titel 

uitvoerder : 
begeleider : 
titel 

L.J. Touwen 
dr. J.Th. Lindblad en prof.dr. H. de Vries (RU Leiden) 
Regionale verschillen in de afhankelijkheid van de wereldmarkt van de 
buitengewesten van het voormalige Nederlands-Indie 19()()-1940 

C.A.J.M. Wijnen 
prof.dr. J.C.G.M. Jansen (RU Limburg) 
De 'Iakenmanufactuur' Henri Pelerin te Maastricht (ca. 1769-1782): een 
proto-industrieel bedrijf in de regio Verviers-Aken-Luik 
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uitvoerder: M. Wilke 
begeleiders: prof.dr. A.H. Huussen en prof.dr. P. Kooy (RU Groningen) 
titel De gevolgen van het moderniseringsproces in de landbouw, de veende

rij, de industrie en het huishouden voor de leefwereld van vrouwen in 
Drenthe in de periode 1850- I 950 

Overzicht van promoties in 1992 

1.1 . Blanken, Geschiedenis van Philips Electronics NV. De ontwikkeling van de NV 
Phlips' Gloeilampenfabrieken tot elektronisch concern . Deel III 1922-1934 (Rijks
universiteit Leiden; 25 november 1992; prof.dr. H. de Vries) 

J .E.A. Boomgaard, Misdaad en straf in Amsterdam. Een onderzoek naar de straf
rechtspleging van de Amsterdamse schepenbank 1490-1552 (Universiteit van Amster
dam; 17 juni 1992; prof.dr. L. Noordegraaf) 

1 .N.F.M. a Campo, Koninklijke Paketvaart Maatschappij. Stoomvaart en staatsvor
ming in de Indonesische archipel, 1891-1914 (Rijksuniversiteit Leiden; 15 april 1992; 
prof.dr.mr. C. Fasseur) 

I.G. Dillo, De nadagen van de Verenigde Oostindische Compagnie: schepen en opva
renden 1783-1795 (Rijksuniversiteit Leiden; 19 maart 1992; prof.dr. 1.R. Bruijn) 

P .C.M. Hoppenbrouwers, Een middeleeuwse samenleving. Het Land van Heusden 
(ca. 1360-ca. 1515) (Landbouwuniversiteit Wageningen; 25 november 1992; prof.dr. 
A.M. van der Woude en prof.dr. W.P. Blockmans) 

F. Horsten, Historische wegenatlas van Nederland 16e tot 1ge eeuw (Universiteit van 
Amsterdam; 30 november 1992; prof.dr. G. Borger) 

A.Th.M . van Iterson, Vader, raadgever en beschermer. Petrus Regout en zijn arbei
ders 1834-1870 (Rijksuniversiteit Limburg; 26 juni 1992; prof.dr. G. Hofstede) 

C.V.E.C. Koopmans, Dordrecht 1811-1914. Een eeuw demografische en economi
sche geschiedenis (Erasmus Universiteit Rotterdam; 4 juni 1992; prof.dr. H. van 
Dijk) 

P .J .M. Martens, De zalmvissers van de Biesbosch; een onderzoek naar de visserij op 
het Bergse Veld, 1421-1869 (Katholieke Universiteit Brabant; 10 december 1992; 
prof.dr. H.F.J.M. van den Eerenbeemt) 

1.1 .A. Nijenhuis, Een joodse Philosophe: lsdaac de Pinto (1717-1787) en de ontwik
keling van de politieke economie in de Europese Verlichting (Rijksuniversiteit Gro
ningen; 10 september 1992; prof.dr. M.G. Buist) 

P .C . Piket, Handelspolitiek EG in relatie tot Midden- en Oost-Europa (Katholieke 
Universiteit Brabant; 18 september 1992; prof.dr. K.F. E. Veraghtert en prof.dr. AI
ting von Geusau) 
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F. van Poppe), Trouwen in Nederland. Een historisch-demografische studie van de 
1ge en 20e eeuw (Landbouwuniversiteit Wageningen; 2 december 1992; prof.dr. 
A.M. van der Woude) 

G.F.A. de Vylder, Belangengroepen, handelsbeleid en markten. De textielsector in 
de Benelux en India 1945-1992 (Katholieke Universiteit Brabant; 10 december 1992; 
prof.dr. K.F.E. Veraghtert) 
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AANWINSTENLIJST 
door Co Seegers 

ALGEMEEN 

BffiLiOGRAFIEEN, 
BRONNENOVERZICHTEN ETC. 
A. Turton (red.), Managing business archives 
(Business Archives Council/Butterworth
Heinemann: Oxford, 1991) xv + 462 p. 

CONGRESS EN 
J . Smets (red.), International Congress. 
Histoire et informatique. Ve Congres His
tory and Computing. 4-7 Septembre 1990 a 
Montpellier. Actes du Congres. Association 
for History and Computing (Contact Fran
ce: Montpellier, 1992) 673 p. 

C. Koninckx (red.), Proceedings of the inter
national colloquium "Industrial revolutions 
and the sea" . Brussels 28-31 March 1989. 
Collectanea maritima 5 (Wet. Com. v. Mari
tieme Gesch., Kon . Ac. voor WLSK: Brus
sel, 1991) 398 p. 

FESTSCHRIFIEN 
P .N. DAVIES. L.R. Fischer (red.), From 
wheel house to counting house : essays in 
maritime business history in honour of Pro
fessor Peter Neville Davies. Research in ma
ritime history 2 (International Maritime Eco
nomic History Association: [s.I.I, 1992) xiv 
+ 387 p. 

G. HAMMERSLEY. I. Blanchard e.a . 
(red.), Industry and finance in early modern 
history. Essays presented to George Ham
mersley on the occasion of his 74th birthday. 
Vierteljahrschrift fUr Sozial- und Wirt
schaftsgeschichte. Beiheft 98 (Steiner : Stutt
gart, 1992) 272 p. 

MONOGRAFIEEN, BUNDELS 
D.H. Aldcroft, Education, training and eco
nomic performance, 1944 to 1990 (Man
chester UP: Manchester, 1992) 196 p. 
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M. Bulmer, K. Bales e.a. (red.), The social 
survey in historical perspective 1880-1940 
(Cambridge UP: Cambridge, 1991) xix + 
383 p . 

J . Batou (red.), Between development and 
underdevelopment. The precocious attempts 
at industralization of the periphery 1800-
1870. Centre d'Histoire Economique Inter
nationale. Publications 6 (Droz: Geneve, 
1991) xxvi + 438 p. 

M.D. Bordo (red.), Financial crises. Inter
national library of macroeconomics and fi

nancal history 5 (Edward Elgar: Aldershot, 
1992) 2 vols. 

G.H. Burgess (red .), Antitrust and regu
lation. International library of critical wri
tings in business history 4 (Edward Elgar : 
Aldershot, 1992) xvi + 509 p. 

R. Cameron (red.), Financing industrializati
on. International library of macroeconomic 
and financial history 4 (Edgar Elgar: Alder
shot, 1992) 2 vols . 

R. Cameron e.a . (red.), International ban
king (Oxford UP: New York, 1991) xiv + 
655 p. 

F. Capie (red.) , Major inflations in history. 
International library of macroeconomic and 
financial history 1 (Edgar Elgar: Aldershot , 
1991) xiii + 664 p. 

Y. Cassis (red.), Finance and financiers in 
European history, 1880-1960 (Cambridge 
UP: Cambridge, 1992) xiv + 445 p. 

C.M. Cipolla, Between history and econo
mics. An introduction to economic history 
(Basil Blackwell: Oxford, 1991) x + 198 p. 
[eveneens verschenen onder de titel Between 
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two cultures. An introduction to economic 
history] 

G. Dosi, R. Giannetti e.a. (red.), Technolo
gy and enterprise in a historical perspective 
(Oxford UP: Oxford, 1992) viii + 415 p. 

B. Eichengreen, Golden fetters. The gold 
standard and the great depression, 1919-
1939. NBER Series on long-term factors in 
economic development (Oxford UP: New 
York, 1992) xix + 448 p. 

B. Eichengreen (red.), Monetary regime 
transformations. International library of 
macroeconomic and financial history 3 
(Edward Elgar: Aldershot, 1992) xviii + 577 
p. 

B. Eichengreen en P.H. Lindert (red.), The 
international debt crisis in historical perspec
tive (MIT Press: Cambridge, Mass., 1991) 

282 p. 

B. Etemad, Les sources statistiques re
trospectives internationales et nationales du 
XIXe et du XXe siecles . Centre d'Histoire 
Economique Internationale. Monographie 4 
(Centre d'Histoire Economique Internatio
nale: Geneve, 1992) 92 p . 

B. Etemad en 1. Luciani, World energy pro
duction 1800-1985. Centre National de la Re
cherche Scientifique (Paris) and Centre 
d'Historie Economique Internationale. Pub
lications 7 (Librairie Droz: Geneve, 1991) 

Ixix + 272 p. 

M. Friedman, Money mischief. Episodes in 
monetary history (Harcourt Brace Jovano
vich Publ.: New York, 1992) xiv + 274 p. 

W. Grant e.a. (red .), Organising business for 
war. Corporatist economic organisation du
ring the Second World War (Berg: New 
York, 1991) xviii + 310 p. 

D. Grigg, The transformation of agriculture 
in the West. New perspectives on the past 
(Blackwell: Oxford, 1992) x + 141 p. 
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0 .1. leremy, International technology trans
fer. Europe, Japan and the USA, 1700-1914 
(Edward Elgar: Aldershot, 1991) xiii + 253 p. 

G. 10nes (red.), Multinational and inter
national banking. The international library 
of macroeconomic and financial history 2 
(Edward Elgar: Aldershot, 1992) xxiii + 610 
p. 

H. Kellenbenz, Wirtschaftliche Leistung und 
gesellschaftlicher Wandel. Vierteljahrschrift 
fUr Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. Bei
heft 94 (Steiner: Stuttgart, 1991) 749-1282 

pp. 

W. Lazonick, Business organization and the 
myth of the market economy (Cambridge 
UP: Cambridge, 1991) xiv + 372 p. 

G.P. Marchildon (red.), Mergers and acqui
sitions. International library of critical wri
tings in business history 3 (Edward Elgar: 
Aldershot, 1991) xviii + 585 p. 

A. Maddison, Dynamic forces in capitalist 
development. A long-run comparative view 
(Oxford UP: Oxford, 1991) xvi + 333 p. 

J . H . Pryor, Geography, technology, and 
war. Studies in the maritime history of the 
Mediterranean, 649-1571. Past and present 
publications (Cambridge UP: Cambridge, 
1992) xxii + 238 p. 

1.R. Raeburn en 1.0. lones, The history of 
the International Association of Agricultural 
Economists (Dartmouth: Aldershot, 1990) x 
+ 187 p. 

H. Rockoff (red.), Price controls in history. 
International library of macroeconomic and 
financial history 6 (Edward Elgar: Alders
hot, 1992) 400 p. 

1. Schneider e.a . (red.), Wiihrungen der 
Welt. 1. Europiiische und nordamerikani
sche Devisenkurse, 1777-1914. Beitriige zur 
Wirtschafts- und Sozialgeschichte 44 (Stei
ner: Stuttgart, 1991) 3 Bd. 
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B.E. Supple (red.), The rise of big business. 
International library of critical writings in 
business history 5 (Edward Elgar: Aldershot, 
1992) xxix + 636 p. 

R. Sylla en G. Toniolo (red.), Patterns of 
European industralization. The nineteenth 
century (Routledge: London, 1991) xii + 
276 p. 

S. W. Tolliday (red.), Government and busi
ness. International library of critical writings 
in business history 2 (Edward Elgar: Alders
hot, 1991) xix + 576 p. 

J.D. Tracy (red .), The political economy of 
merchant empires : state power and world 
trade, 1350-1750. Studies in comparative 
early modern history (Cambridge UP: Cam
bridge, 1991) vi + 504 p. 

A. Tylecote, The long wave in ·the world 
economy. The present crisis in historical 
perspective (Routledge: London, 1992) xiv 
+ 338 p. 

B. Vogler (red.), Les ongmes des Caisses 
d'epargne 1815-1848. L'histoire des Caisses 
d'epargne europeennes I (Ed. de Caisses de 
I'Epargne: Paris, 1991) 253 p. 

M. Wilkins (red.), The growth of multinatio
nals. International library of critical writings 
in business history I (Edward Elgar: Alders
hot, 1991) xvi + 608 p. 

BELGIE 

W. Paravinci (red.), Hansekaufleute in 
Brugge. 1. Die Brugger Steuerlisten 1360-
1390. Kieler Werkstiicke. Reihe D: Beitriige 
zur europiiischen Geschichte des spiiten Mit
telalters 2 (Lang: Frankfurt am Main, 1992) 
227 p. 

94 

DUITSLAND, OOSTENRIJK, 
ZWITSERLAND 

CONGRESSEN 
H. Pohl (red.), Staatliche, stiidtische, betrie
bliche und kirchliche Sozialpolitik vom Mit
telalter bis zur Gegenwart. Referate der 13. 
Arbeitstagung der Gesellschaft fiir Sozial
und Wirtschaftsgeschichte vom 28. Marz bis 
I. April 1989 in Heidelberg. Vierteljahr
schrift fUr Sozial- und Wirtschaftsgeschich
teo Beiheft 95 (Steiner: Stuutgart, 1991) 395 
p. 

FESTSCHRIFTEN 
W. ZORN, W. Zorn, Wirtschaftlich-soziale 
Bewegung und Verflechtung. Ausgewiihlte 
Aufsiitze. Vierteljahrschrift fiir Sozial- und 
Wirtschaftsgeschichte. Beiheft 100 (Steiner: 
Stuttgart, 1992) xxiii + 523 p. 

MONOGRAFIEEN, BUNDELS 
P. Bairoch (red.), La Suisse dans I'economie 
mondiale. Centre d'Histoire Economique In
ternationale. Publications 5 (Droz: Geneve, 
1990) 505 p. 

U. Beyenburg-WeidenfeId, Wettbewerbsthe
orie, Wirtschaftspolitik und Mittelstandsfor
derung 1948-1963. Die Mittelstandspolitik 
im Spannungsfeld zwischen wettbewerbsthe
oretischem Anspruch und wirtschaftspoliti
schem Pragmatismus. Vierteljahrschrift fiir 
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. Beiheft 
96 (Steiner: Stuttgart, 1992) 413 p. 

M. Bittmann, Kreditwirtschaft und Finan
zierungsmethoden. Studien zu den wirt
schaftlichen Verhiiltnissen des Adels im 
westlichen Bodenseeraum 1300-1500. Vier
teljahrschrift fiir Sozial- und Wirtschaftsge
schichte. Beihefte 99 (Steiner: Stuttgart, 
1992) 303 p. 

R. Boch, Grenzenloses Wachstum? Das rhei
nische Wirtschaftsburgertum und seine In
dustrialisierungsdebatte 1814-1857. Burger
tum 3 (Vandenhoeck und Ruprecht: Gottin
gen, 1991) 443 p. 
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M.A. Denzel, Kurialer Zahlungsverkehr im 
13. und 14. Jahrhundert. Servitien- und An
natenzahlungen aus dem Bistum Bamberg. 
Beitrage zur Wirtschafts- und Sozialge
schichte 42 (Steiner: Stuttgart, 1991) 222 p. 

D. Ebeling, Der Hollanderholzhandel in den 
Rheinlanden. Zu den Handelsbeziehungen 
zwischen den Niederlanden und dem westli
chen Deutschland im 17. und 18. Jahrhun
dert. Vierteljahrschrift fur Sozial- und Wirt
schaftsgeschichte. Beiheft 101 (Steiner: 
Stuttgart, 1992) 241 p. 

Chr. Edlin, Philippe Suchard (1797-1884). 
Schokoladefabrikant und Sozialpionier 
(Verein fur wirtschaftshistorische Studien: 
Meilen, 1992) 84 p. 

T. Foh en M. Lippik, Die Entwicklung des 
Sparkassenwesens in Schleswig-Holstein 1790 
bis 1914. Sparkassen in der Geschichte : Abt. 
3; 4 (Deutscher Sparkassenverlag: Stuttgart, 
1991) 114 p . 

W. Glastetter, G. Hogemann e.a., Die wirt
schaftliche Entwicklung in der Bundesrepu
blik Deutschland 1950-1989 (Campus: 
Frankfurt am Main, 1991) 464 p. 

M. Grabas, Konjunktur und Wachstum in 
Deutschland von 1895 bis 1914. Schriften zur 
Wirtschafts- und Sozialgeschichte 39 (Dun
cker & Humblot: Bertin, 1992) 519 p. 

Chr. Haverkamp, Die Erschliessung des 
Emslandes im 20. Jahrhundert als Beispiel 
staatlicher regionaler Wirtschaftsforderung. 
Emsland-Bentheim 7 (Emslandische Land
schaft fur die Landkreise Emsland und Graf
schaft Bentheim: Sogel, 1991) 349 p. 

M. Heister, Gottlieb Duttweiler als Handels
und Genossenschaftspionier. Yom eigen
nutzorientierten Grosshandler zum gemein
wohlorientierten Genossenschafter. Schrif
ten zum Genossenschaftswesen und zur Of
fentlichen Wirtschaft 30 (Duncker und 
Humblot: Berlin, 1991) 292 p. 
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A.H. Kluge, Geschichte der deutschen Bank
genossenschaften. Zur Entwicklung mitglie
derorientierter Unternehmen. Schriftenreihe 
Institut fur bankhistorische Forschung 17 
(Knapp: Frankfurt am Main, 1991) xiv + 
554 p. 

N. Lang, Charles E.L. Brown 1863-1924, 
Walter Boveri 1865-1924. Griinder eines 
Weltunternehmens. Schweizer Pioniere der 
Wirtschaft und Technik 55 (Verein fUr wirt
schaftshistorische Studien: Meilen, 1992) 95 
p. 

W.R. Lee (red.), German industry and Ger
man industrialisation. Essays in German 
economic and business history in the nine
teenth and twentieth centuries (Routledge: 
London, 1991) 322 p. 

P. Lewek, Arbeitslosigkeit und Arbeitslosen
versicherung in der Weimarer Republik, 
1918-1927. Vierteljahrschrift fUr Sozial- und 
Wirtschaftsgeschichte. Beiheft 104 (Steiner: 
Stuttgart, 1992) 483 p. 

M. Roloff en A. Mosser, Wiener Allianz ge
griindet 1860 (Wiener Allianz Versicherungs
Aktiengesellschaft: Wien , 1991) 661 p. 

1. Mura (red .), Der offentliche Kredit der 
Sparkassenorganisation. Historische Entwic
klung und Zukunftsperspektiven. Sparkas
sen in der Geschichte. Dokumentation 7 
(Deutscher Sparkassenverlag: Stuttgart, 
1992) 149 p . 

H .K. Rouette, Aachener Textil-Geschich
te(n) im 19. und 20. Jahrhundert. Entwic
klungen in Tuchindustrie und Textilmaschi
nenbau der Aachener Region . Edition Eure
gio (Meyer und Meyer: Aachen, 1992) 344 p. 

A. Schubert, The Credit-Anstalt crisis of 
1931. Studies in monetary and financial his
tory (Cambridge UP: Cambridge, 1991) xiv 
+ 205 p. 

H. Spode e.a. (red.), Statistik der Arbeits
kiimpfe in Deutschland. Deutsches Reich 

95 



1936/ 37. Westzonen und Berlin 1945-1948. 
Bundesrepublik Deutschland 1949-1980. 
Quellen und Forschungen zur historischen 
Statistik von Deutschland 15 (Scripta Merca
turae: St. Katharinen, 1992) viii + 558 p. 

FRANKRIJK 

BRONNENUITGA VEN 
J. Boucher e.a., L'Intendance de Lyonnais, 
Beaujolais, Forez en 1698 et en 1762. Edition 
critique du memoire redige par Lambert 
d'Herbigny et des observations et comple
ments de la Michodiere / so us la dir. de 
Jean-Pierre Gutton. Notices, inventaires et 
documents 35 (Editions du Comite des Tra
vaux historiques et scientifiques: Paris, 1992) 
247 p. 

o. de Serres, Le theatre d'agriculture et mes
nage des champs (Slatkine: Geneve, 1991) 

19, 997 p. [Reimpr. de I'edition de 1605) 

CONGRESSEN 
Ihat, finances et economie pendant la Revol
ution fran~aise. Colloque tenu a Bercy les 
12, 13, 14 octobre 1989 a I'occasion du Bi
centenaire de la Revolution fran~aise. 

Histoire economique et financiere de la 
France. Animation de la recherche (Comite 
pour I'Histoire Economique et Financiere de 
la France: Paris, 1991) xxx + 621 p. 

MONOGRAFIEEN, BUNDELS 
I. Aristide, La fortune de Sully. Histoire eco

nomique et financiere de la France. Etudes 
generales (Comite pour I'Histoire Economi
que et Financiere: Paris, [1991]) xxv + 497 
p . 

J .-Ch. Asselain, Entre I'etat et Ie marche. 
L'Economie fran-raise des annees 1880 a nos 
jours. Bibliotheque des sciences humaines 
(Gallimard: Paris, 1991) 694 p. 

B. Badre en Ph. Colombet, Entreprises en 
revolution . Histoire d'entreprise (Jean
Claude Lattes: [s .1.I, 1990) 287 p. 
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D. Barjot (red .), Les patrons du Second Em
pire. 1: Anjou, Normandie, Maine (Picard : 
Paris, 1991) 255 p. 

M. Bruguiere, Pour une renaissance de 
I'histoire financiere: XVllle-XXe siecles. 
Histoire economique et financiere de la 
France (Co mite pour l'histoire economique 
et financiere de la France: Paris, 1991) xiv + 
590 p. 

E. Bussiere, La France, la Belgique et l'or
ganisation economique de I'Europe, 1918-
1935. Histoire economique et financiere de la 
France (Co mite pour l'histoire economique 
et financiere de la France: Paris, 1992) 521 p. 

S. Chassagne, Le coton et ses patrons, Fran
ce, 1760-1840. Civilisations et societes 83 
(Ecole des hautes etudes en sciences sociales: 
Paris, 1991) 726 p. 

L. Franck, 697 ministres. Souvenirs d'un di
recteur general des prix 1947-1962. Histoire 
economique et financiere de la France. Me
moire (Comite pour I'Histoire Economique 
et Financiere, [1991]) iv + 213 p. 

J .-P. Hirsch, Les deux reves du commerce. 
Entreprise et institution dans la region liIloi
se (1780-1860). Civilisations et societes 82 
(Editions de I'Ecole des hautes etudes en 
sciences sociales: Paris, 1991) 534 p. 

Ph. Jobert (red.), Les patrons du Second 
Empire. 2: Bourgogne (Picard: Paris, 1991) 

259 p. 

J . Lambert-Dansette, Genese du Patronat 
1780-1880. Histoire de I'entreprise et des 
chefs d'entreprise en France 1 (Hachette 
Histoire: [s .1.I, 1991) 382 p. 

M. Levy-Leboyer en J.-C1. Casanova (red.), 
Entre I'etat et Ie marche. L'Economie fran
~aise des annees 1880 a nos jours. Bibliothe
que des sciences humaines (Gallimard: Paris, 
1991) 694 p. 

M. Margairaz, L'Etat, les finances et l'eco-
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nomie. Histoire d'une conversion, 1932-
1952. Histoire economique et financiere de la 
France. Etudes generales (Comito! pour 
I'Histoire Economique et Financiere: Paris, 
(991) xvi + 1456 p. 

J .-L. Mayaud, Les patrons du Second Empi
re. 3: Franche-Comte (Picard : Paris, 1991) 
183 p. 

J .L. Rosenthal, The fruits of revolution. 
Property rights, litigation, and French agri
culture, 1700-1860. The political economy of 
institutions and decisions (Cambridge UP: 
Cambridge, (992) xiv + 216 p. 

GROOT-BRITTANNIE EN IERLAND 

BRONN EN- EN BRONNENUITGAVEN 
J .S . Adam (red.), The business diaries of Sir 
Alexander Grant (Donald: Edinburgh, 1992) 
x + 134 p. 

FESTSCHRIFT EN 
PH. BAGWELL. Chr. Wrigley en J. Shep
herd (red.), On the move. Essays in labour 
and transport history presented to Philip 
Bagwell (Hambledon: London, 1991) xxv + 
261 p. 

MONOGRAFIEEN, BUNDELS 
R. Brown, Economic revolutions in Britain 
1750-1850. Prometheus unbound? Cambrid
ge topics in history (Cambridge UP: Cam
bridge, 1992) vi + 122 p. 

K. Burke en A . Cairncross, 'Goodbye, Great 
Britain'. The 19761MF crisis (Yale UP: New 
Haven, 1992) xix + 268 p. 

A. Cairncross, The British economy since 
1945. Economic policy and performance, 
1945-1900. Making contemporary Britain 
(Blackwell: Oxford, 1992) xiii + 338 p. 

A . Cairncross en F. Cairncross (red.), The 
legacy of the golden age. The 1960s and their 
economic consequences (Routledge: 
London, 1992) viii + 204 p. 
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M. Collins, Banks and industrial finance in 
Britain 1800-1939. Studies in economic and 
social history (Macmillan: Basingstoke, 
1991) 107 p. 

N.F.R. Crafts en N.W.C. Woodward (red.), 
The British economy since 1945 (Clarendon: 
Oxford, 1991) 549 p. 

E. Hennessey, A domestic history of the 
Bank of England 1930-1960 (Cambridge UP: 
Cambridge, 1992) xv + 449 p. 

P. Hudson, The Industrial Revolution. Rea
ding history (Edward Arnold: London, 
1992) xi + 244 p. 

S. Jones, Merchants of the Raj. British man
aging agency houses in Calcutta yesterday 
and today (Macmillan: Basingstoke, 1992) 
xv + 434 p. 

T.H. Lloyd, England and the German Han
se, 1157-1611. A study of their trade and 
commercial diplomacy (Cambridge UP: 
Cambridge, 1991) ix + 401 p. 

E.H. Lorenz, Economic decline in Britain. 
The shipbuilding industry, 1890-1970 (Cla
rendon: Oxford, 1991) vi + 166 p. 

H .L. Malchow, Gentleman capitalists. The 
social and political world of the Victorian 
businessman (Macmillan: Basingstoke, 1991) 
xii + 423 p. 

K. Midd1emas, Threats to the postwar settle
ment. Britain, 1961-74. Power, competition 
and the state 2 (Macmillan: Basingstoke, 
1990) x + 469 p. 

J. Singleton, Lancashire on the scrapheap. 
The cotton industry 1945-1970. Pasold stu
dies in textile history 8 (Oxford UP: Oxford, 
1991) xiii + 256 p. 

Ph. Williamson, National crisis and national 
government. British politics, the economy 
and Empire, 1926-1932 (Cambridge UP: 
Cambridge, 1992) xvii + 569 p. 
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NEDERLAND 

INLEIDINGEN 
L. Noordegraaf (red .), Ideeen en ideolo
gieen. Studies over economische en sociale 
geschiedschrijving in Nederland, 1894-1991. 
Amsterdamse historische reeks 21 (Histo
risch Seminarium van de Universiteit van 
Amsterdam, 1991) 807 p. 

BIBLIOGRAFIEEN, 
ZICHTEN 

BRONNENOVER-

E. Doelman en M.L.C . van Zuylen, Biblio
grafie historisch boerderij-onderzoek : 1983-
1990 (Stichting Historisch Boerderij
onderzoek: Arnhem, 1991) 132 p. 

E. Eykman en H.M. Vooys, Regionaal
historische bibliografie van Noord- en Zuid
Holland 1983-1986 (met uitzondering van 
Amsterdam, Haarlem, 's-Gravenhage en 
Rotterdam) (Historische Vereniging 
Holland: [s .l.], 1991) 160 p. 

J. Landwehr, VOC. A bibliography of publi
cations relating to the Dutch East India 
Company 1602-1800 (HES: Utrecht, 1991) 
xlii + 840 pp. 

N.C.F. van Sas and E. Witte (red .), Histori
cal research in the Low Countries. Neder
lands Historisch Genootschap . Bibliografi
sche reeks 8 (Nederlands Historisch Genoot
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