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LATE VICTORIAN BRITISH 
ECONOMIC PERFOR

MANCE IN THE 
CONTINENTAL MIRROR 

lean-Pierre Dormois 
Europees Universitair Instituut 

Contrary to economists, historians find many obstacles to the construc
tion of rigorous inter-country comparisons. They can merely allow the 

reader to form his own conclusions from a juxtaposition of national studies, 
as in the case of the prestigious Cambridge economic history of Europe. Al
ternatively, they can work out a comparative framework . The historian can 
find such a tentative particularly strenuous inasmuch as he must attempt to 
balance the wealth of information and reflection within his area of expertise 
with the relative dearth thereof without. 

To avoid impressionism as well as arbitrariness, a systematic comparative 
approach can put the important issues back into proper (i.e. rigorously justi
fied) perspective. This does not refute the proposition that most causal re
lationships entail an implicit counter factual. On the contrary, it stresses the 
fact that most propositions, even mildly general in scope, entail references 
to an implicit comparison, the terms of which ought to be clearly enunciated. 
Here, it will be argued that replacing late nineteenth-early twentieth century 
British economic development in its wider European environment may alter 
the formulation of a diagnostic based on an essentially national frame of ref
erence. The absence of comparative dimension, by contrast, whether it be 
voluntary or unintended, brings about concentration on purely national 
characteristics (Milward, 1991: 4). 

In economic history for instance, scholars are often too quick to sweep aside 
universal paradigms of behaviour, individual or collective, to emphasize the 
primacy of national features and 'natural' conditions. Because they find 
straight economic interpretations sometimes unnecessarily contorted or un
satisfactory, historians are prone to design exclusively national explanatory 
models and coin them troisieme voie or Sonderweg. From such a vantage 
point, comparative history is evidently extremely limited in scope. Converse
ly, the logic of comparison implies the definition and use of tools that are 
compatible from one country to another. As is shown below, such an endea
vour probably requires less effort but more discipline than one would think. 

The primary purpose of this paper is to survey some of the issues raised 
by recent research on the second industrial revolution in Britain, and to see 
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how it can provide guidelines for a continent-wide reappraisal of European 
paths of development. More specifically, it is argued that comparisons of 
other European countries's experience before the Great War put Britain's al
leged economic decline in a completely different light. 

1. Symptoms and evidence of economic decline 

The revelations of the Great Depression 
The 'fear of decline' had appeared in Britain almost simultaneously with the 
contemporary realisation that the country was losing its economic leader
ship (Landes, 1969: 327). By the turn of the twentieth century the informed 
section of public opinion was already aware of the progress of German and 
American manufacturing and of Britain's corresponding retreat in her ex
port markets. The Great Depression ushered in a period of instability and 
reorganisation of world trade fuelling persistent deflation. In the UK be
tween 1875 and 1895, employment in agriculture dwindled, agricultural im
ports soared, while the continued growth of industrial output, productivity 
and employment showed signs of 'short breath'. This coincided with the un
precedented boom of the City of London's international commercial and fi
nancial services (banking, insurance and shipping) and the rapid develop
ment of consumer services. 'The UK was becoming, along with the US, the 
first mass consumption society' (Pollard, 1990). Thus, (outside agriculture; 
lPD) ' ... the fall in prices was only temporary, and in many respects, a se
condary problem. Indeed for a majority of wage-earners, it was actually be
neficial .. .' (Feinstein, 1992: 163). 
As it turned out, the fears of an imminent collapse of the capitalist system 
eventually proved to be premature. By paying too much attention to short
term variations and spectacular stock-market swings, contemporary doom
sayers have contributed to exaggerate and misappropriate the consequences 
of the price structure 'shake-up' of the 1880s. Moreover, financial crises and 
depressionary pressures after 1873 affected all other European economies. 
Nevertheless, the 'late Victorian depression' has become for many analysts 
the cradle of British capitalism's incapacity to generate, in the long run, bal
anced, and sustained modern economic development (Walker, 1979: 19). 

Specific criticisms, on the other hand, of institutional arrangements and 
suggestions of their responsibility for premature stagnation, as well as re
form proposals put forward by concerned contemporaries, have endured 
longer than the imprecations and wholesale denigrations of the 'British 
system of accumulation'. Indeed most of the ingredients of the debate on the 
roots of the 'British crisis in the twentieth century' as Siegfried (1931) label
led it, were already present at the time. They include questions about the ef
fectiveness of the education system (first raised by the Royal Commission on 
Education in 1884), on the obstacles to increased performance at the 
national and firm level (in 1906 G.R. Searle had lauched the National Effi
ciency Movement) and the costs of what 1. Hobson first called 'imperialism' 
and later commentators 'overseas overcommitment' (Richardson). 
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What concerned publicists, politicians and the media at the time most was 
the loss of prestige and influence on the international scene the country lost 
as a result of failing to keep up with its earlier achievements and those of 
newly promoted competitors. Several political scientists have since explored 
the links between Britain's 'short breath' in economic affairs and its decli
ning international standing. The diagnosis has gone so far as claiming that 
the United Kingdom's eclipse as the world's undisputed economic superpo
wer was the result of its considerable efforts devoted to safeguarding its pos
ition as a political and military world power (Kennedy, 1987). Not unexpec
tedly analysts have detected the ill-effects of the economic burdens of main
taining the 'showy and expensive equipage' with which Hobson compared 
the Empire. It is precisely at the time of the Boer war that Britain appears 
in the phrase of Joseph Chamberlain, as a 'weary Titan' (Friedberg, 1988). 

The critique of pre-World War One economic performance turned more 
systematic and intransigent as the twentieth century unfolded - with interme
diate periods of respite - and as Britain's dec/assement as a world power was 
becoming more obvious. The search for the origins of the country's growing 
economic problems in the 1920s and 30s and then in the 1960s prompted re
search which often took the form of an indictment of choices made at the 
time of supremacy (McCloskey, 1990: 40). 

The timing of decline 
Since 1945 the critique has resumed, usually with renewed vigour, leaving no 
aspect of British social arrangements and economic achievements unturned. 
To identify the causes of the 'British disease,' analysts felt it necessary to tra
ce its supposed historical roots. 

In 1952 Phelps Brown identified the major turnaround towards the end 
of the Great Depression which he baptized 'climacteric'. It consisted not me
rely in the transition between two phases of the Kondratieff cycle, but the 
inflexion point after which the trend of British economic growth had decli
ned. W.A. Lewis and D. Coppock, focussing for their part on the sole per
formance of manufacturing, argued in favour of an earlier date, precisely 
at the beginning of the same Great Depression in the early 1870s. 

More recent examination of the movements in real GDP per worker - the 
most reliable measure of an economy's global efficiency we know - has con
cluded that matters were a little more complicated. True, the rate of total 
factor productivity growth had somewhat fallen away in the 1870s, but there 
had been a revival between 1882 and 1899 ushering in a period of quasi
stagnation afterwards (Feinstein and others, 1982: 183). 

In a way such a diagnosis could please both the supporters of an early de
parture from economic supremacy and their opponents. That was until 
Crafts, Leybourne & Mills (1989, 1990) criticised the way in which their pre
decessors had constructed medium-term growth rates of output and produc
tivity (typically from peak to peak) thereby calling into question both the 
procedure and conclusion. According to their tests, the choice of methodolo
gy determines to a large extent the result of the periodisation. Submitting the 
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received time series to a 'Kalman filtering procedure' , they conclude that the 
slow down in the GDP growth rate of the United Kingdom had been almost 
imperceptible before 1914 and emphasize that 'growth during the so-called 
"climacteric" was always greater than at any time during the so-called "take
off" period of British industrialisation' (Crafts, and others, 1989a: 115). As 
they underline, this observation applies to the French growth pattern of that 
period as well. Their conclusion supports the contention of another recent 
critic of the 'climacteric' theory: 'The traditional Great Depression years 
1873-1896 [ ... ] do represent a phase of lower growth, but the fluctuations 
around the average, ought not to be confused with a climacteric' (Greasley, 
1986: 431). In other words, there seems to be a consensus today that the 
British economy did go through a period of a relative slowdown of its pace 
of development, but that no ex ante evidence supports the prediction that 
this trend was irreversible. Thus, Crafts reinterprets the alleged problem of 
the British economy as a failure 'to achieve trend acceleration during this 
period' . 

Indeed, sharp upswings of industrial exports after 1908 seem to indicate, 
that, had it not been for the outbreak of the War, Britain's economy was, 
after a decade of quasi-stagnant productivity, on its way up again. Likewise 
the dramatic and, as it turned out, transitory, problems of adaptation for 
firms and farms of the 1880s, showed the first and substantial leap forward 
in consumer welfare and purchasing power. 

On the basis of recent evidence therefore, the vision of a major turna
round in Britain's economic fortunes does not seem to be warranted. In Ger
many the depression was much sharper in the late 1870s and early 1880s; in 
France, it lingered longer. But Edwardians and their heirs were not so easily 
contented and reassured; they were also keen to identify their shortcomings 
and look for possible remedy in the example set by their successful competi
tors. 

Britain's loss at foreign industrialisation 
At first sight, the United Kingdom was therefore 'falling behind' its most 
successful competitors in terms of overall performance. Within the group of 
its immediate competitors she was in the bottom league with respect to GDP 
growth. The British economy was not alone in this case. Indeed, it is ac
companied in its deceleration by Switzerland and another early industriali
ser, Belgium. Their situation is surely to be contrasted with the 'high income 
fast growing' (United States), and the 'low income fast growing' (Germany 
and Sweden). But one should remember that it distinguishes itself also from 
the group of the 'low income slow growing' economies at the time (France, 
Italy and Norway). 

Does the evidence presented here support the view that the rich and more 
fully industrial economies had made suboptimal use of their resources, or 
that their productive system supplied inadequate responses to changing mar
ket conditions and technological innovation? Given the available technolo
gy, the old industrialisers were more likely to have reached earlier than the 
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late comers a productivity possibility frontier. This position allowed them 
for a time to sustain continued expansion and exploit their resources and ac
quired comparative advantage. But it is obvious that in such a configuration, 
Britain was weighed down by her precocity, condemned to let others, with 
more favourable factor endowments, take the lion's share in the develop
ment opportunities of the second industrial revolution. Britain's relative 
slowdown after 1870 is to be seen as the undesired, but inevitable counter
effect of the spread of industrialisation abroad (Feinstein, 1992: 170) 

The main instrument of modernisation and productivity growth during 
the industrial revolution had been the redeployment of the oversized agricul
tural workforce towards more progressive activities in manufacturing and 
the services. Although the expansion of the latter was proceeding at a steady 
pace, thereby continuously reinforcing the efficiency of the whole economy, 
the considerable profits drawn from early structural change could not be ho
ped to repeat themselves. Britain had become a 'mature' economy (McClos
key, 1990: 46). 

Rather than blaming the lack of versatility of the British economy which 
had become 'locked-in' into producing and exporting labour-intensive sta
ples, it might be worthwhile to reexamine the environment which con
ditioned Britain's economic successes since the industrial revol
ution:'Britain's supremacy as the "workshop of the world" was not so much 
due to the fact that she was "the first", but the "only one": she enjoyed a 
quasi-monopoly in the supply of manufactures, but this was an artificial 
position for a small country and it could not be sustained' (Feinstein, 1992: 
171). 

In addition certain doubts cannot fail to arise when confronting the sta
tistical data base available for inter country comparisons. Generally spea
king, British historical statistics have benefitted from a degree of attention 
unmatched elsewhere. By comparison, few European countries can boast a 
literature on national historical accounting as ancient and as comprehensive 
as that of Great Britain. My contention here is that, given the scrutiny Bri
tish statistical material on the pre-1914 era has been subjected to, there is 
strong probability that output and income series for the United Kingdom lay 
on the conservative side compared with their continental counterparts. Such 
a situation, for international comparison purposes introduces a downward 
bias that minimise Britain's performance vis-a-vis other continental econo
mies (this is less relevant for Anglo-German comparisons because of the cru
cial contribution of W.G. Hoffmann for the historical national accounts of 
the two countries). On the one hand, British indicators of industrial output 
for instance are based on estimates of raw material inputs (Pollard, 1992). 
On the other, conflicts have emerged between British, French and Italian ac
counting conventions. To a large extent, the inclusion of household produc
tion in the French industrial index as well as arbitrary assumptions of pro
ductivity growth in key sectors like building and construction render the 
ISEA and CREMAP series (Toutain, 1987) hardly comparable to the 
Hoffmann-Deane-Feinstein complex (Marczewski, 1976; Crafts, 1984). The-
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re is also evidence of similar discrepancies as regards employment classifi
cation of the labour-force. 

Moreover, as Floud (1981: 8) has remarked, focussing only on per capita 
growth - while undisputable in theory - tends to undermine the economic 
vitality of otherwise prolific countries (like Germany in the Griinderzeit) and 
enlarges the performance of economies with a stable or declining population 
(like France of the Belle Epoque). 

Since the turn of the century, the United States remain in this view the 
'land of Britain's missed opportunities' as most counterfactuals make expli
cit or implicit reference to American achievements. But at the time, her most 
advanced and threatening competitor was Imperial Germany. By 1913, how
ever, while Germany had been asserting itself as a military power, the Reich, 
in terms of GDP per capita, was still decidedly behind Britain; its manufac
turing sector could claim to have overtaken Britain's only in branches where 
Germany enjoyed an overwhelming comparative advantage (Fremdling, 
1991; Broadberry & Fremdling, 1990). 

As for France, hanging onto her agricultural calling behind tariff walls, 
she proved unable to extend her manufacturing base or improve its competi
tiveness: in terms of income per head she lagged behind both Britain and 
Germany (Maddison, 1991: 198; Dormois, 1992). By 1913, productivity in 
French industry represented 65070 of the British performance, as against 55% 
in Italian and 95% in German industry, while the United States forged ahead 
at a 125070 level (Dormois & Bardini, 1993). 

2. Examining the alleged causes of relative decline 

Demand factors 
Turning to the Pareto-optimality hypothesis (neglecting the performance of 
competitors), there is strong evidence suggesting for Britain's economy an 
increasingly narrower range of opportunities allowing for implementation of 
new technologies. There is ample disagreement in this regard as to whether 
there were demand opportunities left unanswered and consequently domestic 
resources in capital and labour underutilized. For McCloskey, on the one 
hand, the steady increase in absolute terms of both output and exports of 
manufactured goods indicates the near optimal response to incentives both 
from domestic and foreign markets. The opening of the rest of the world to 
industrialisation was certainly not a zero-sum game. Britain could hope to 
claim some, although not all the prizes, and indeed did so. In the case of ma
ny new ventures, it was not just unwise or irrational to reorganise production 
along the latest technology to satisfy this demand, it was simply unconceiva
ble. Thus, the rise in foreign competition only imperceptibly affected the 
growth rate of demand for British manufactures. In addition, the erection of 
tariff barriers and the enforcement of cartels on the European mainland and 
in the United States, made it harder for British exports to compete on foreign 
markets . Despite all these obstacles, internal and external, Britain remained 
by 1913 the largest exporter of manufactures in the world. 
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McCloskey argues moreover that the failure on the part of British industry 
and services to exploit available demand opportunities, had it been verified, 
would have necessarily translated into wide-spread underutilization of re
sources at home. Pessimists have emphasised that it is precisely what happe
ned with regard to capital: ignored and unexploited investment opportunities 
at home enticed capitalists to look for outlets abroad. As with labour, al
though trend variations do not suggest that unemployment grew above the 
'natural rate,' there could have been hidden or informal forms of underem
ployment including to some extent, emigration, withdrawal from the labour
force, job transfers into lower productivity occupations, as well as resilient 
forms of underemployment. 

When assessing the significance of these developments, one must keep in 
mind that by European standards, the United Kingdom doubtlessly had a la
bourforce closest to full and marginally gainful employment than any other 
society. Seasonal forms of unemployment, a phenomenon largely associated 
with massive agricultural sectors, was for Britain a thing of the past; the pro
portion of wage-earners in the working population was the highest in Euro
pe. The massive influx of women into domestic service in the Victorian era 
- a development which offends our preconceptions of modernisation -
might in fact have corresponded to totally rational decisions by economic 
agents as cross-industry wage and productivity rates seem to indicate. Do
mestic service for instance, could hardly have been less attractive than em
ployment in the notorious 'sweating system'. 

One cannot exclude the possibility that a slowdown in the growth rate of 
demand acted as an effective constraint on economic growth. There is, 
nevertheless, a danger of implicit exaggeration in the derogatory comments 
written about the redeployment of the industrial labourforce into the 
booming service sector. 

Cultural and social influences 
There has been in the last years a revival of the 'cultural thesis' to account 
for Britain's supposedly precocious loss of economic leadership. First devel
oped by sociologists of the post-War era, the theme of the 'malaise' of Bri
tish society has been taken up by historians who saw its causes in the values 
and attitudes embraced above all by the Edwardian elites. These are suppo
sed to have been hopelessly attracted by the way of life of the aristocracy 
and 'gentlemanly ideals inimical to industrial pursuits' (Pollard, 1992). Not 
surprisingly, like most pronouncements on the shortcomings of British in
dustry, this is the typical American point of view: (Wiener, 1981: 127). 

Any observer familiar with social structures and mentalites in nineteenth 
century continental Europe may wonder at the characterization of British so
ciety as one where the landed aristocracy imposed its standards upon the 
upwardly-mobile middle classes. It seems hardly disputable that Europe's 
large monarchies had a much stronger aristocratic component, both in their 
legal constitution and their hierarchical organisation than Britain had at the 
time (Mayer, 1981). 
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Observers from America or the Commonwealth - new nations without an 
aristocratic legacy - were naturally better disposed to emphasize the per
sistence of social values inherited from England's old regime. They contrast 
with impressions from the continent which on the contrary stress how 'mod
ern' Britain's urbanized society was by comparison with the rural backwa
ters of France and Southern Europe. Similarly, British 'social stratification' 
appears less aristocratic than those societies where Obrigkeit and podschine
nye ruled without compromise. As the twentieth century dawned moreover, 
the old aristocracies' power base was being irretrievably eroded everywhere. 
Interference and obstruction was more likely to come from the nascent po
werful government bureaucracies. It was in France and Germany, not in 
Britain, that the coalition of barley and iron had been in a position to dictate 
protectionist policies to the government. 

The cultural thesis, however attractive, can probably be turned upside 
down. This is the task recently attempted by W.D. Rubinstein (1993). If the 
hypothesis retains some pertinence, it is felt that to view Britain's business 
leaders unduly prone to 'innate conservatism and bucolic aspirations' 
(Feinstein), more comparative work needs to be done because the cultural the
sis can easily serve as a diversion since it offers 'a ready-made excuse for those 
who bore some responsibility for the failure after 1945 since a decline which 
began before 1914 clearly cannot be laid at their door' (Pollard, 1992: 56). 

In addition, historians with an economic bent, tend to find it altogether 
dubious that 'cultural allegations, even if true, can provide an adequate ex
planation of the "British disease" for they do not explain why the alleged 
traits emerged. They also overlook the fact that for nearly a century Britain 
was the fastest growing nation in the world' (Olson, 1990: 94). If we are in
deed to account primarily for the British economic decline, economic expla
nations are to be preferred if they are available, as Eric Hobsbawm had 
advised earlier. 

The institutional critique 
Among the most popular approaches devised to dissect the sources of weak
ness in the British economy, none has been more encompassing and systema
tic than the examination of the role played by institutions (Elbaum & Lazo
nick, 1986). 'Institutional sclerosis' (M. Olson, 1990) is in fact believed to 
have been the root of the economic and social rigidities which held back the 
transformation of the United Kingdom's productive system. Again, the per
tinence of the criticisms waged at British institutional arrangements ought 
to be ascertained by comparison to other European societies. 

Business deficiencies 
The relative fall in the rate of productivity growth suggests that Britain's 
productive system suffered from several interrelated drawbacks: obsolescen
ce of manufacturing equipment, inability to further standardize output, to 
modernize management, and to implement new technologies and upgrade 
salesmanship (Landes, 1969: 336) . 
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These shortcomings indict British industrialists in their capacity as owners, 
entrepreneurs and managers. Again the alleged failure to create largescale 
modern corporations and units of production on an ever wider scale, when 
put back in a European perspective rather than an American one, loses 
most of its pertinence. By European standards British firms were unusually 
large and went through more frequent and pervasive mergers. Still, 'Britain 
suffered irremediably from her inflexible 19th century institutional legacy of 
atomistic economic organisation' (Elbaum & Lazonick, 1986: 15). Accord
ing to these two authors, large corporations would have enabled British in
dustry to reap the benefits of bureaucratic management in the age of corpo
rate capitalism. Industrialists then, would have been in a position to counter
balance the power of the City's bankers and brokers, to foster economies of 
scale and optimum utilization of new capital intensive technologies (Chand
ler, 1990: 237). 

Sectoral studies, however, have expressed some doubts, firstly on the fea
sibility of mergers and secondly on the reality of unexploited gains in the 
'competitive' configuration of most of British industry (Supple, 1992). A 
special case has been made since an article by Saville (1961) on the alleged 
incapacity of British managers to adopt the German Konzern form of inte
gration of financial and industrial activities. However, such a reflexion 
seems to pertain only to a environment where 'organised' capitalism rep
resents an end in itself and where all areas of production can be covered by 
agreements between oligopolies and monopsonies in the best tradition of 
Galbraith's The new industrial state. As some of the world's largest manu
facturers are today breaking up into complex semi-autonomous subsidiaries, 
one can legitimately question the proposition that concentration in itself 
should be the ultimate test of profitability and efficiency in past decades. As 
a matter of fact, continental business historians have not hesitated to empha
sise the advantages inherent to the family firm which again was neither quin
tescencially British nor an unsurmountable obstacle to modernisation. 

Financial overcommitment overseas 
The behaviour of British financial institutions and the City'S purported be
trayal of national industrial interests have long been a favourite of their de
tractors. The principal indictment claims that they diverted too much of 
their resources overseas while purposefully ignoring profitable investments 
at home. On the one hand, Britain's fixed capital formation rate was the lo
west among the industrial economies; on the other the country invested dis
proportionate amounts abroad and in its Empire. Just before the War, over
seas assets topped £ 4 billion and annual flows were of the order of £ 175 
million (Davis & Huttenback, 1981: 20). There is moreover strong suspicion 
that such a policy had not been commanded by rational considerations of 
profitability but that it was due to the fact that 'the financial institutions of 
the capital market were to some extent imprisoned in habits of the past' (Le
wis, 1957: 579). Upon scrutiny, it appears that the domestic situation combi
ning high wages (high costs of labour) and low interest rates strongly encou-
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raged capital exports. Edelstein confirms that 'in this respect the London 
market generally allocated investments efficiently' and 'that foreign invest
ment was profitable at least in terms of private returns' (Edelstein, 1976: 
329). The low domestic interest rates, in the long and medium term, are evi
dence that 'it is unlikely that these movements (in capital) were irrational or 
that they starved the domestic economy' (Floud, 1981: 16). Moreover the 
continuous outflow of investments was the necessary counterpart of massive 
interest payments and trade balance surpluses the United Kingdom enjoyed 
from her debtor and customer countries. 

True, aggregate fixed capital formation was the lowest in the West, but 
given the strong component represented by residential buildings, the global 
figure is biased against the UK. When one retains the proportion of this ag
gregate devoted to machinery and equipment, Britain stands first at a com
parable level of gross investment in productive capital. 

Criticism of the 'overcommitment' of the British economy more often 
than not, seems to make of the Imperialist ambition the prime mover of ca
pital exports (also referred to as 'informal colonialism'; some analysts from 
political science seem to readily adopt a simple voluntarist stance whereby 
political decisions and ideologies have a tremendous influence on the sha
ping of economic realities). Even a cursory incursion into recent work on the 
other European states would reveal that France, Germany, and Italy also in
dulged in comparable extravagant involvement in the economic life of their 
colonies. The gap in foreign investment per capita between France and Great 
Britain is much smaller than their gap in GOP per capita. Likewise, they 
sometimes took a decisive part, for the benefit of few capitalists to the cost 
of many ordinary customers, in the development of late-industrialisers in 
Eastern Europe. The costs of imperialism, which burden is likely to have 
been borne by the unsuspecting tax-payers to make foreign bonds and con
sols immensely profitable, were much larger - by head of population - in 
France and Belgium than it was in Britain (Marseille, 1978; Fitzgerald, 
1988). There is little doubt in this respect that 'France, Britain and others 
might have boosted their economies by converting guns into butter' (Mann, 
1990: 5). Finally, recent re-examinations have confirmed that the pattern of 
'detachment' of merchant banks from young business ventures was not limi
ted to the UK. True, in Germany the five '0' banks were deeply involved 
in managing major and long-established manufacturing companies, but self
made entrepreneurs, like in France and Italy relied on institutions closer to 
their interests and more responsive to their needs. The disinterest of large 
credit institutions for industrial entrepreneurship and their aspirations to re
mote horizons was the typical reality throughout Europe, not just in the 
City-dominated British economy. Conversely, the vitality and the availabili
ty of regional banking networks accounts in great part for the initial success 
of industrial ventures of the second industrial revolution in France (Levy
Leboyer & Lescure, 1991) and in Italy where the ubiquitous Casse di Rispar
mio played a crucial role in several key areas. 
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Poor education and training 
Britain's partial failure to keep up with her most successful competitors in 
the adoption of the new technologies of the second industrial revolution has 
aroused suspicion that the introduction on a wide scale of best practice and 
up-to-date techniques was hindered by training practices. In its worst carica
ture, this suspicion is akin to the belief that the English do not really believe 
in education. Three elements need first to be considered here: innovation 
proper, diffusion and implementation. 

Evidence suggests firstly that the rhythm of innovation as documented by 
the patents registration did not abate in the second half of the nineteenth cen
tury; quite the contrary. Having remained throughout her industrial revo
lution a net importer of technology, Britain became a net exporter after this 
date. In many cases, this second wave of innovations represented substantial 
improvements over existing processes; others constituted genuine break
throughs . The whole picture suggests a great versatility on the part of inven
tors and users: British industrialists put foreign inventions to good use while 
some British inventions would experience their greatest fortune on the conti
nent. The Thomas-Gilchrist process for manufacturing basic iron is, without 
contest, the most famous example. 'Retardationists' believe that the exploi
tation of the Lancashire ore deposits would have made its adoption vastly 
profitable. Others, following Habakkuk's first reflections, express more 
caution and point at the cost of replacing heavy equipment and tnachinery. 
More recently controversy has raged between supporters of one and the 
other stance with regard to the rationality of the choice of techniques that 
were made in several industries. Among several examples, the debate around 
the failure on the part of British textile manufacturers to adopt American 
ring spindles has lasted longest. 

While admiring the wealth of the evidence produced and the attractiveness 
of the explicative models presented, the detached observer is left with a im
pression of unease. The continual and instant adoption of state-of-the-art 
techniques in the British, like in any other old industrial country, would have 
supposed a flexibility and a capacity for adaptation which only exists in mi
croeconomic models. A vast and complicated national economy is simply 
not susceptible of altering its configuration at the 'drop of a hat'. Most 
counterfactuals, directly inspired from the American example, can seem in 
this respect naive. Thus, McCloskey, commenting on Kennedy's criticism of 
the obsolete engineering industry, comments: 'If more production could be 
had without other sectors having to pay, then, yes, Britain would have been 
richer [ ... J All we need to imagine is a "counterfactual possibility" '(McClos
key, 1990: 58). 

There is likewise, widespread belief that the British educational system fell 
short not only of the expectations of the most vibrant 'retardationists', but 
also of concerned contemporaries. It allegedly proved incapable of supply
ing imaginative scientists, able managers and skilled workers in adequate 
quantity. The diffusion of the modern techniques of production and man
agement of the second industrial revolution, especially in the chemical and 
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electrical industries, was partly hindered by the fact that the development of 
Britain's first staple industries had been achieved without any special effort 
to improve human capital on a large scale. In this respect, conditions in the 
age of 'high capitalism' had evolved and the government in particular is 
blamed for not having exhibited greater lucidity and taken the matter in its 
own hands. Finally, the resources devoted to the modernization of the 
educational and training system is alleged to have fallen short of the achieve
ments of Britain's competitors (Crafts 1985: 159). 
Historians have taken up the problem where nineteenth century reformers 
left it: Britain should have, if it wanted to improve the pool of skills of her 
labour force at large, followed in the steps of Germany, as Matthew Arnold 
had recommended as early as 1868, and of France, emulating the Technische 
Hochschulen of the first and the ecoles professionnelles of the second (San
derson, 1992). 

According to early work by Fishlow, annual investment in education as 
a proportion of GNP was higher in the United States and Germany (repre
senting 1,7 and 1,9% in 1913 respectively) than in France and Britain (both 
at 1,3 070) over the course of the nineteenth century (Fishlow, 1968). 

My own recalculation of aggregate expenditure on public and private edu
cation does not confirm this picture. On the whole, Britain spent, both ab
solutely and relatively, greater amounts in 'formal schooling'. She enjoyed 
by 1913 a higher literacy rate throughout her population than any other 
country in the world, as well as the most pervasive system of secondary 
schooling. Given that basic schooling geared at achieving the '3 Rs' (writing, 
reading and reckoning) is one of the few proven factors indubitably positive
ly correlated with productivity performance, it is easy to see that the UK en
joyed in this respect a continuous advantage over her neighbours. Besides, 
the United Kingdom still enjoyed by 1913 the smallest and most efficient go
vernment bureaucracy in Western Europe (Dormois, 1993). 

But, as if this were not enough, many commentators suggest, from all our 
twentieth century evidence, that it was the government's responsiblity to step 
in and make the adequate provisions to insure mass-education and appropri
ate training in industrial science. But the presumption that high public spen
ding on education is sufficient to respond to the economy's needs in skills 
and specialisation, can appear strikingly naive. E.G. West has attempted to 
demonstrate that state intervention in education has resulted in reducing the 
supply and choice of curricula while submitting it to unwanted bureaucratic 
rigidities. 

Obviously the question of the link between education and economic 
growth, between the diffusion of knowledge and its realisation is crucial, es
pecially during the period of the second industrial revolution. However, it 
seems to me that the matter is far from being settled. We need before rea
ching a credible diagnosis, far more refined measures of investment in trai
ning, skill accumulation and the efficiency of schooling and training, all of 
them inserted in a comparative perspective. Simple description of the re
spective national organisations in all their complexities won't do. To the sur-
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prise no doubt of many British readers, a specialist of the problem in the 
much-vaunted German example, goes as far as 'refuting on several grounds, 
the proposition that Germany's apparent lead in science and technology 
brought about her economic predominance' (Lundgreen, 1980: 332). 

Counterproductive coalitions 
The final defect suffered by the late Victorian economy to be dealt with here, 
has to do with the attitudes and dispositions of the labour force at large, at 
various levels of responsibility, towards technology and production disci
pline. Probably suggested with reference to the militancy and capacity for 
organisation of British trade unions in mind, such an approach points at the 
crippling influence that vested interests can impose on society for their own 
benefit. Mancur Olson has labelled them 'distributional coalitions'. Histori
cal investigation along these lines is only in its infancy but promises to bring 
about a better understanding of the differential performances of nineteenth 
and twentieth century European economies. Organised labour has been the 
principal focus of attention, again because its situation was strikingly diffe
rent in Britain and in America. In the eye of the 'retardationists,' obstacles 
opposed to the introduction of scientific management of production (often 
referred to as 'Fordism') can be in this view perceived as the work of 'vested 
interests - in particular the stake that British workers had in job control -
[which] stood in the way of promoting the diffusion of new production me
thods (Lazonick, 1987: 303). 

Then again, the defensive ability of the British working class to resist pres
sures from managers to rationalise and raise productivity, can only be asses
sed with reference to the experience of other European countries. For instan
ce, the intensification of strikes (14 million workdays were lost annually 
between 1908 and 1914) in the UK, often cited as an important factor in 
productivity growth slow-down, appears 'normal' when compared to France 
and Italy. The discovery that the effectiveness of SIOs (special interest 
organisations) is inversely proportional to their size, opens a new avenue of 
research to account for differential pace and paths of economic development 
in Europe (Olson, 1990: 110) 

3. Conclusion 

With hindsight and in a European perspective, the development of the Bri
tish economy in the late Victorian period does not appear to deserve the bla
mes often expressed by her most intransigeant critics. By 1913, Britons still 
enjoyed the highest standard of living and had transformed the 'first in
dustrial nation' into the first mass consumption society where services had 
outgrown manufacturing activities. 

Most pronoucements - whether laudatory or deprecating - on the excepti
onal character of British industrialisation have proved limiting. Early scho
larship had found Britain to be exemplary in the way she prepared, under
went and completed her industrial revolution. The present generation of Bri-
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tish historians is tempted to take the opposite stance and unveil in the Vic
torian 'prosperous interlude', the roots of irreversible decline. More quanti
tative comparative research still needs to be done to fill the gap in scholar
ship between the United Kingdom and its European partners. Until these 
landmarks are laid, it may seem hazardous for continental historians to ma
ke their own the latest revisionist judgments of their colleagues across the 
Channel and draw hasty conclusions on the banality of British long-run eco
nomic performance: 'Britain therefore industrialised in the second half of 
the 19th century [ .. . ] at a time she was precisely being overtaken by Germany 
and the U.s. Far from being a model student, Britain appears to have been 
the dunce of the class, (Verley, 1991: 741). 

Emphasizing, as seems to be the mood today, Britain's idiosyncracies (one 
path of development among others) does not necessarily minimise her functi
on in economic history, as a 'paradigm'. When continental scholars overbid 
over the radical revisions in British scholarship, they do not deprive Britain 
from her status as the initiator of modern economic growth. In the face of 
mounting relativism, she still remains the example historically closest to opti
mal conditions for wealth creation in whose steps smart followers were inci
dentally prompt to follow. It is precisely during the late Victorian and Ed
wardian period that Britons were able to enjoy and exhibit the fruits of their 
past labours which proved Britain's economy to be much farther ahead than 
those of her followers. It achieved a pattern of 'balanced growth' which 
seems to many developed nations, so hard to find today. 
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BOEKBESPREKINGEN 

. Deutsche 
Borsengeschichte 

H. Pohl, red., Deutsche Borsenge
schichte (Fritz Knapp Verlag: Frankfurt 
am Main, 1992) 461 pp. ISBN 3-7819-
0519-5. 

G. de Clercq, red., Ter beurze. Geschie
denis van de aandelenhandel in Belgie, 
1300-1990 (Marc van de Wiele
Uitgeversbedrijf Tijd: Antwerpen, 
1992) 480 pp. ISBN 90-6966-081-4. 

De laatste stand van de geschiedschrij
ving op het gebied van het Duitse beurs
wezen biedt deze bundel, tot stand ge
komen onder leiding van Hans .Poh!. 
Hierbij moet worden opgemerkt dat het 
voornamelijk gaat om wissel- en effec
tenbeurzen, niet om goederenbeurzen, 
hoewel die lange tijd belangrijker waren 
dan wissel- en effectenbeurzen. Rolf 
Walter (ca.1450 tot 1650), Karl Hein
rich Kaufhold (1650-1800), Rainer 
Gommel (1800-1914), Friedrich-Wil-
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helm Henning (1914-1945) en Bernd 
Rudolph (1945-heden) bieden achter
eenvolgens goed op elkaar aansluitende 
overzichten van aile beurzen in het oude 
Duitsland, inclusief die van Wenen. 

Elke bijdrage kent dezelfde opbouw: 
eerst een inleiding over de beurshandel 
in het algemeen, en daarna een beschrij
ving van de activiteiten van de indivi
duele beurzen in de betreffende periode. 
De scheiding tussen goederen- en wissel
beurs is, vooral in de vroege periode, 
moeilijk te trekken, en pas na 1800 is er 
duidelijk sprake van aparte effecten
beurzen, waarbij Frankfurt lange tijd -
zeker tot 1871- de belangrijkste is. Na 
de vorming van het Duitse keizerrijk 
neemt de Berlijnse beurs die voortrek
kersrol over. Bij de meeste effecten
beurzen nemen (Duitse) staatsfondsen 
de eerste plaats in, hoewel Frankfurt al 
vroeg bekend raakte met Amerikaanse 
'spoortjes', vooral door de activiteiten 
van Duitse dochters van Amerikaanse 
bankiershuizen als Seligman. De over
heid hield zich meestal betrekkelijk af
zijdig van ingrijpen in de beurshandel 
en liet een hoge mate van zelfregulering 
toe. Pas met de beurswet van 1896 kwa
men er beperkingen, speciaal in de ter
mijnhandel- met geleend geld - , waar
door er een zekere mate van emigratie 
van beursactiviteiten naar het buiten
land, waar termijnhandel wei toege
staan bleef, plaats vond. Daar heeft ook 
Amsterdam van kunnen profiteren. 

De Eerste Wereldoorlog betekende 
een fundamentele ommezwaai in de 
beurshandel naar nationale fondsen, 
maar Henning is daarbij niet geheel dui
delijk over de wijze van verkoop van 
buitenlandse effecten via de beurzen 
van neutrale buurlanden. Wat er na de 
oorlog aan buitenlandse waarden over-
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bleef werd door de overwinnaars in 
beslag genomen. De hyperinflatie na 
1920 betekende een grote belemmering 
van een hernieuwde ontplooiing van de 
beurshandel, hoewel de handel in in
dustrieIe aandelen juist in die jaren een 
grote vlucht nam, waarbij ook buiten
landers als onze landgenoot Anton 
Krc'mer een grote rol speelden. In de 
ogen van de nationaal-socialisten was 
beurshandel uit den boze, en dit onbe
grip over de rol van de beurs in het in
ternationale kapitaalverkeer leidde 
tenslotte tot een sterke mate van over
heidsingrijpen; in 1937 werd de notering 
van buitenlandse fondsen zelfs geheel 
verboden. Na de ooriog was de rol van 
de Berlijnse beurs vrijwel uitgespeeld, 
en Dusseldorf en Frankfurt namen de 
leiding over. Gommel en vooral Hen
ning benadrukken terecht dat beurzen 
nooit op zichzelf staan, maar altijd een 
exponent zijn van de economische ont
wikkeling, niet aIleen in Duitsland, 
maar ook in de rest van de wereld, iets 
wat maar al te gemakkelijk schijnt te 
worden vergeten. Een uitgebreid noten
apparaat besluit elk hoofdstuk en een 
compleet literatuuroverzicht vormt het 
einde van dit degelijke, maar sober uit
gevoerde werk. 

lets geheel anders lijkt op het eerste 
gezicht het gewichtige (3,5 kilo) werk 
over de Belgische beursgeschiedenis. 
Waar het Duitse boek solide, maar wat 
saai oogt, is het Belgische ongewoon 
fraai uitgevoerd, in groot - eigenlijk te 
groot - formaat en met honderden i!
lustraties, waarvan tientallen in kleur. 
Dat wi! niet zeggen dat het niet van we
tenschappelijk gehaite lOU zijn. De na
men van de auteurs van de verschillende 
bijdragen staan daar borg voor. Erik 
Aerts, Karel Degryse, Julienne Laureys
sens en Karel Veraghtert, om er slechts 
enkele te noemen, weten hun kennis van 
specifieke onderdelen van de Zuid
Nederlandse financiele en economische 
geschiedenis uitstekend weer te geven in 
een prettig lees bare vorm, met een no-
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tenapparaat en bibliografie achterin het 
boek. In 22 hoofdstukken geven acht
tien auteurs een fraai overzicht van de 
stand van zaken van dit moment, en 
gaan daarbij verder dan de Belgische 
beursgeschiedenis in engere zin. Hoofd
stukken over de ontwikkeling van de 
commerciele maatschappijen op aande
len in de Oostenrijkse Nederlanden, 
over de Amsterdamse beurs (van L. 
Wagenaar), over de vroege en snelle 
groei van de industriele naamloze ven
nootschappen in Belgie, over het eigen
lijke beursgebouw in Brussel en derge
lijke gaan enigszins buiten het kader dat 
door de titel wordt gegeven, maar zijn 
daarom niet minder welkom. Opvallend 
is een parallel met Duitsland: daar werd 
de lei den de rol van de Frankfurtse beurs 
overgenomen door Beriijn, waar men 
vooral handelde in aandelen van nieuwe 
industrieen en eigen spoorwegen, terwijl 
Frankfurt meer actief bleef in staats
fondsen. In Belgie was Antwerpen, be
zadigd en conservatief, vergelijkbaar 
met Frankfurt, terwijl Brussel zich met 
overgave stortte in de vanuit Belgie gefi
nancierde spoor- en tramwegen, 
mijnbouw- en industriele ondernemin
gen over de hele wereld. De nauwe ban
den tussen beurs, banken en industrie 
vallen daarbij op, een fenomeen dat 
ook in Duitsland sterk aanwezig was, in 
tegenstelling tot Amsterdam. Naast lof 
voor de hoge kwaliteit van de meeste 
hoofdstukken, valt er ook wei wat af te 
dingen op de samenstelling van deze 
bundel. Verhoudingsgewijs krijgt de 
meest recente geschiedenis wei erg veel 
aandacht, en somrnige bijdragen zijn 
wat oppervlakkig. Zo stapt Marichal in 
zijn bijdrage over de positie van Brussel 
in de financieIe wereld van 1875-1914, 
weI erg gemakkelijk door de ingewik
kelde materie van de internationale ka
pitaalstromen tijdens de late negentien
de eeuw. En de opmerking van Wage
naar -in zijn overigens interessante 
bijdrage- dat de Amsterdamse kapitaal
markt in de vroege negentiende eeuw 
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niet veel voorstelde, behoeft ook wei 
enige correctie. Een zeer nuttig, maar 
door zijn omvang lastig te hanteren 
boek. 

A.J.Veenendaal jr. 

F.H. Horsten, Historische wegenatlas 
van Nederland 16e tot 1ge eeuw (Uni
versiteit van Amsterdam: Amsterdam, 
1992) 2 delen 

Het doel van het onderzoek was, zo 
schrijft Horsten, 'inzicht te krijgen in 
de ontwikkeling van het net van belang
rijke wegen in Nederland tussen circa 
1600 en 1850'. Hij maakte daartoe vier 
'doorsneden' in zijn onderzoeksmateri
aal, dat hoofdzakelijk bestond uit histo
rische kaarten en een particuliere collec
tie inzake de historische wegen die aan 
het NEHA geschonken was. De eerste 
doorsnee is gebaseerd op gewestelijke 
kaarten die tussen 1621 en 1639 werden 
vervaardigd, aangevuld met de kaarten 
van Sgrooten (circa 1573, 1592). De 
tweede betreft de postroutes in 1810 en 
is evenals de derde doorsnee, het net 
van 'rijwegen' in 1810, aan de Post
kaart van dat jaar ontleend. De vierde 
doors nee is het net van straatwegen in 
1848, gebaseerd op de classificatie van 
rijkswegen uit 1821 en de Nieuwe Etap
pekaart van het Koninkrijk der Neder
landen uit 1848. Het resultaat van het 
onderzoek bestaat uit zeven kaarten met 
'belangrijke wegen' in de jaren 1600, 
1810 en 1848, geprojecteerd op het 
kaartbeeld van de Bosatlas van 1877. 
Daarnaast beschrijft Horsten zijn werk
wijze, historische wetenswaardigheden 
betreffende het wegbeheer en - gebruik 
en de door hem vastgestelde wegtrajec
ten. 

Uit het bovenstaande blijkt dat de ti
tel wat ongelukkig gekozen is. Deze sug
gereert dat de negentiende eeuw, die een 
prominent onderdeel van de studie uit
maakt, buiten het bestek valt, en maakt 
niet duidelijk dat de atlas slechts een 
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zeer klein deel van de historische wegen 
in beeld brengt, te weten de wegen die 
Horsten als 'belangrijk' kwalificeert. 
Zijn kriterium daarvoor is dat het om 
doorgaande wegen gaat die plaatsen 
verbonden die tussen 1675 en 1750 ten
minste 10.000 inwoners hadden: elf ste
den in Holland, acht in de overige ge
westen en elf grote steden vlak buiten de 
grenzen van de Republiek. De oude 
kaarten laten vaak meer dan een verb in
ding tussen die steden zien; Horsten 
koos voor zijn atlas in zo'n geval voor 
de kortste. Het komt mij voor dat deze 
aanpak al direct tot een te sterk geredu
ceerde voorstelling van de historische 
werkelijkheid heeft geleid. Het vereen
voudigen van het wegenpatroon tot een 
geheel van kortste afstanden miskent 
het gedrag van voorbije samenlevingen 
waarin de twintigste-eeuwse fascinatie 
voor snelheid en tijdwinst nog on be
kend was en het kiezen voor langere 
routes om tal van redenen zeer gebrui
kelijk, zoals bij voorbeeld vanwege de 
conditie van de weg, de aanwezigheid 
van nering en pleisterplaatsen of de af
wezigheid van tollen. De hier gehanteer
de definitie van 'belangrijke weg' in ter
men van bevolkingsconcentraties is bo
vendien een moderne statistische 
abstractie waarvan het verband met de 
sociale, economische, politieke en mili
taire omstandigheden rond 1600, 1810 
en 1848 in deze studie niet duidelijk 
wordt gemaakt. 'Belangrijk' vooron
derstelt belangen en belanghebbenden, 
en die laat Horsten in het midden. 
Daardoor krijgen die historische wegen
netten die hier worden geconstrueerd 
(vooral die van 1600 en 1810), iets artifi
cieels. 

Naast de aanvechtbare reductie van 
het wegenpatroon, de discutabele defi
nitie van wat een belangrijke weg is en 
de mijns inziens te a prioristische aan
name dat het zinvol is de wegen van 
1600 en 1810 als een nationaal netwerk 
te concipieren, wordt het inzicht in de 
historische wegen ook nog geplaagd 
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door de kwaliteit van de oude kaarten, 
die naar moderne cartografische maat
staven gemeten nogal eens onduidelijk 
of onbetrouwbaar zijn. Waar op de ene 
kaart een weg prijkt, ontbreekt ze soms 
op een andere of heeft het trace een heel 
ander verloop, en dan moet de onder
zoeker knopen doorhakken. 'Om tot 
een optimaal resultaat te komen, dient 
men in feite de bestudering van oude 
kaarten te combineren met intensief on
derzoek in de archieven, bestudering 
van weg- en perceelsnamen, terreinver
kenning en - voor de middeleeuwen -
archeologisch onderzoek.' Horsten 
heeft niets van dat alles gedaan, hij 
heeft ook niet hier en daar een casus ge
kozen om de potenties van de optimale 
werkwijze te demonstreren. Hij houdt 
het erop dat zijn onderzoek 'een eerste 
verkenning op landelijke schaal' is. 

Als Horsten nog meer verkenningen 
in petto heeft, dan hoop ik vurig dat hij 
probeert een visie op het historische ma
teriaal te ontwikke1en die recht doet aan 
de omstandigheden waarin dat maat
schappelijk functioneerde. Zo'n visie 
vereist meer kennis van de vaderlandse 
geschiedenis en minder twintigste-eeuw
se vooringenomenheid dan in dit boek 
verwerkt is. 'Van enige kwaliteit kan bij 
het rijwegennet van omstreeks 1600 nog 
nauwelijks gesproken worden', schrijft 
Horsten. 'Behoudens wat verharde we
gen in de onmiddellijke nabijheid van 
de steden, bestond het wegennet nage
noeg gehee1 uit primitieve aardewegen.' 
Een netwerk zonder kwaliteit - arme 
voorouders ... 

A. van der Woud 
Vrije Universiteit Amsterdam 

W. Lazonick, Business organization 
and the myth of the market economy 
(Cambridge University Press: Cambrid
ge, 1991) 372 pp. ISBN 0-521-39419-8. 

Waarom heeft Groot-Brittannie de eco-
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nomische koppositie, die dankzij de In
dustrieIe Revolutie kon worden opge
bouwd, verloren aan de Verenigde Sta
ten van Amerika? En waaraan is het te 
danken dat Japan vervolgens de Ver
enigde Staten weer is voorbijgestreefd? 
Over deze vragen is al vele jaren een de
bat gaande tussen economisch-historici. 
Sinds de werken van A.D. Chandler, 
met name zijn The visible hand. The 
managerial revolution in American bu
siness (1977), hebben ook bedrijfshisto
rici zich in het strijdgewoel gemengd. 
Volgens Chandler is de achteruitgang 
van de Britse economie aan het einde 
van de negentiende eeuw vooral te wij
ten aan het overheersen van het familie
bedrijf, door hem getypeerd als 'perso
nal capitalism'. Het familiebedrijf was 
ondermeer niet in staat de benodigde 
kapitalen bijeen te brengen voor inno
vaties inzake produktietechniek en or
ganisatiestructuur. In de Verenigde Sta
ten daarentegen von den al rond de 
eeuwwisseling een scheiding plaats van 
eigendom en management ('managerial 
capitalism'). Dit gaf hen een belangrijk 
concurrentievoordeel. Het organiserend 
vermogen (Chandler: 'organizational 
capabilities') van Amerikaanse bedrij
yen was hierdoor namelijk veel groter. 
En juist hierin moet de oorzaak van de 
teloorgang van de Britse en opkomst 
van de Amerikaanse bedrijven gezocht 
worden. Japanse bedrijven voerden het 
Amerikaanse 'managerial capitalism' 
namelijk nog een stapje verder door de 
scheiding tussen het niveau van man
agement en uitvoering weg te nemen. 
Men spreekt in dit verband wei van het 
Japanse systeem van 'collective capita
lism'. 

Wat heeft dit nu te maken het boek 
van William Lazonick, hoogleraar eco
nomie aan de universiteit van Colum
bia? Twee dingen. Ten eerste steunt de 
auteur in belangrijke mate op het werk 
van Chandler en in mindere mate dat 
van David Landes. Ten tweede wijst La
zonick er in zijn introductie en het eer-
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ste deel van zijn boek op, dat een ver
klaring voor de gebeurtenissen in 
Groot-Brittannie, Verenigde Staten en 
Japan gezocht moet worden in de orga
nisatiestructuur van de bedrijven. 
Dankzij de interne organisatie konden 
bedrijven namelijk de werking van de 
markt als het ware omzeilen. Het orga
niserend vermogen van bedrijven om te 
plannen, coordineren en te !eren, daar
naast zelf nieuwe technieken te ontwik
kelen (R&D) en op de markt te brengen, 
en hierbij een op maat gesneden organi
satiestructuur te vinden, vormt de drij
vende kracht achter het kapitalisme. Dit 
is het belangrijkste resultaat van het be
drijfshistorisch onderzoek. 

De geschiedenis van de genoemde 
drie landen is voor de auteur een aanlei
ding om te laten zien dat de bestaande 
economische wetenschap geen verkla
ring kan geven voor deze veranderin
gen. Volgens Lazonick komt dat door 
het vasthouden aan de (neo)klassieke 
theorie van een perfect werkende 
markteconomie, waarin vraag en aan
bod zorgen voor een stabiliserende wer
king (het evenwichtsparadigma). Vol
gens deze theorie is het de markt die be
paalt hoe bedrijven zich ontwikkelen. 
Deze theorie kon misschien nog wei een 
verklaring geven voor het aanvankelijke 
succes van de Britse ondernemers tij
dens de achttiende en negentiende eeuw, 
maar niet voor de gebeurtenissen in de 
Verenigde Staten en Japan. Volgens La
zonick is de markteconomie een my the, 
zoals in de titel van boek tot uitdruk
king komt, en economen doen er goed 
aan het werk van bedrijfshistorici te le
zen. Dit zou moeten lei den tot een 
drastische vernieuwing van de econo
msiche wetenschap. Tussen economi
sche theorie en dagelijkse praktijk gaapt 
een levensgroot gat, ontstaan toen on
der David Ricardo de economie steeds 
meer tot een mathematische wetenschap 
werd. Het gevolg was een 'divorce be
tween theory and reality', aldus Lazo
nick (175) . Een oplossing kan slechts ge-
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von den worden door afscheid te nemen 
van de gedachte van de markteconomie 
en de statische, a-historische methodo
logie. 

Een nieuwe economische theorie en 
methodologie zou meer plaats moeten 
inruimen voor een groter historisch be
sef en gebruik van historische feiten. 
Lazonick is bepaald niet de eerste die 
hiervoor pleit, zoals hij zelf toegeeft. In 
zijn boek laat hij namelijk zien dat al 
veel eerder krachtige pleidooien voor 
zo'n aanpak zijn gehouden door met 
name Karl Marx, Joseph Schumpeter en 
Alfred Marshall. Zij komen in het boek 
van Lazonick uitgebreid aan bod (Deel 
II, hoofdstuk 4: The theory and history 
of capitalist development) . Hiermee 
poogt de auteur te laten zien dat er in 
het verleden belangwekkende ideeen 
zijn ontwikkeld om de economie meer 
bij de realiteit te laten aansluiten door 
het het gebruik van historische kennis . 
In de introductie spreekt hij letterlijk 
over de 'lessen van de geschiedenis'. 
Ook wordt de uitspraak van Schumpter 
over het be lang van geschiedenis voor 
de economische wetenschap, zoals ge
daan in Schumpeters historiografische 
werk History oj economic analysis 
(1954), op verschillende plaatsen in het 
boek herhaald (introductie, hoofdstuk
ken 4, 8 en 9). 

De meerderheid van de economen 
heeft echter niets gedaan met de aanzet
ten van de drie voorgangers in een stre
ven een echte wetenschap te worden, zo
als de natuurwetenschappen. Lazonick 
bespreekt een hele rij economen om te 
laten zien hoe economie en werkelijk
heid in de loop der jaren van elkaar zijn 
vervreemd (Dee! II, hoofdstuk 5: The 
making of the market mentality) . 

Er zijn economen die wei door de 
ideeen van Marx, Schumpeter en Mars
hall zijn geinspireerd of tenminste ge
bruik rna ken van historische kennis. 
Deze komen in het derde deel van het 
boek uitgebreid aan bod (hoofdstuk 6: 
The innovative business organization 
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and transaction cost theory) . Het werk 
van Oliver E. Williamson, The econo
mic institutions of capitalism (1985), die 
de door Ronald Coase al in 1937 ont
wikkelde theorie van de transactie
kosten (The nature of the firm) nieuw 
leven heeft ingeblazen, is hiervan een 
voorbeeld. Uitgebreid worden de opvat
tingen van Williamson behandeld en 
van commentaar voorzien. Lazonick 
vindt dat Williamson se1ectief gebruik 
heeft gemaakt van historische feiten, 
lOals die door Chandler en Landes zijn 
aangedragen. De feiten dienen om een 
theorie te ondersteunen, in plaats van 
deze te toetsen en te modificeren. Zo
lang economen gebruik maken van 
historische kennis, maar vas thou den 
aan de bestaande economische weten
schap, kunnen zij geen theoretische ver
klaring geven voor de dynamische ont
wikkeling van bedrijven. 

Het vierde een laatste deel van het 
boek is geheel gewijd aan het geven van 
aanzetten door Lazonick tot de ge
wenste vernieuwing van de economische 
theorie, die de bestaande onvolkomen
heden kan overwinnen. De belangrijk
ste elementen daarin zijn de volgende. 
Economie en economische geschiedenis 
moeten meer op elkaar aansluiten. 
Daarnaast moet er aandacht zijn voor 
de ontwikkeling van instituten en hun 
onderlinge relaties, zoals die in de loop 
der tijd veranderen. Het onderzoek 
dient ook comparatief te zijn. Een eer
dere poging tot een samengaan van eco
nomie en economische geschiedenis, 
met name door de Cliometristen in de 
jaren zestig en zeventig, was verkeerd 
opgezet. Zij gebruikten historische fei
ten om bestaande modellen te toetsen. 
Econornische geschiedenis was voor 
hen, aldus Lazonick, niet meer dan toe
gepaste econornie. Belangrijker is echter 
dat zij de innovatie van een zich steeds 
vernieuwende interne organisatie over 
het hoofd zagen, omdat hun belangstel
ling voornamelijk uitging naar kosten 
en produktie (input en output). De door 
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Lazonick voorgestane aanpak vindt zijn 
aanknopingspunten in de eerder in zijn 
boek al besproken opvattingen van 
Marx, Schumpeter en Marshall. LalO
nick neemt echter niet de taak op zich 
om te komen tot een synthese van 
bruikbare theoretische inzichten en 
historische kennis. In het laatste hoofd
stuk geeft hij slechts een korte schets 
van de basiselementen van lO'n aanpak 
(325 en verder). Ongetwijfeld zal hij in 
de toekomst wei een verdere uitwerking 
van zijn opvattingen geven. 

Business organisation and the myth 
of the market economy is een goed lees
baar boek dat bovendien een overzicht 
geeft van de be1angrijkste ontwikkelin
gen in de econornische theorie van de 
afgelopen 100 jaar. Voor historici die 
zich hierin willen verdiepen is het boek 
een handige inleiding. Bedrijfs- en 
economisch-historici zullen echter wei
nig nieuwe (historische) inzichten tegen
komen. De auteur doet immers niets an
ders dan zich baseren op bestaande va
kliteratuur. Het is daarom niet duidelijk 
wat de auteur precies verwacht van de 
lezer. Zullen economen nu opeens van 
hun 'ge1oof' in de markteconomie af
vallen? Waarom zouden ze dat nu 
opeens wei doen, terwijl ze dat niet de
den naar aanleiding van de werken van 
Marx, Marshall en Schum peter? Gaan 
historici anders denken over de econo
mische wetenschap? Deden ze dat al 
niet? 

Ferry de Goey 
Centrum voor Bedrijfsgeschiedenis 

(CBG) 

A. van Stipriaan, Surinaams contrast: 
roojbouw en overleven in een Caraibi
sche p/antagek%nie, 1750-1863. Ca
ribbean series 13 (KITLV Uitgeverij: 
Leiden, 1993) xii + 494 pp. ISBN 90-
6718-052-1. 
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Dit boek is niet zo maar een dissertatie 
over een aantal Surinaamse plantages, 
het kan nu al het standaardwerk over 
dit onderwerp worden genoemd. Van 
Stipriaans beschrijvingen en analyses 
zijn namelijk gebaseerd op het meest 
volledige bronnenonderzoek over dit 
onderwerp dat ooit is verricht. De pa
pieren nalatenschap van de meeste Suri
naamse plantages is in de loop der tijd 
verstrooid over vele bewaarplaatsen. In 
Nederland bevinden zich plantage
archieven in rijks-, gemeente- en prive
archieven, er zijn stukken in Suriname 
en in Londen. De auteur is erin geslaagd 
om deze gegevens bij elkaar te brengen 
en dat was tot nu toe nog niet gebeurd. 
De beschrijving en analyses van de 
plantage-economie gedurende de laatste 
eeuw van de slavernij betreffen steeds 
plantages, waarvan een groot deel van 
het archief in een plaats bewaard was . 
Daardoor hebben de plantages Cathari
na Sophia, Vossenburg, Zorg en Hoop, 
Mon Bijou en Roosenburg tot nu toe 
het beeld van de Surinaamse economie 
bepaald en dat was een te smalle basis . 
De tekst van dit boek is daarentegen ge
baseerd op een zo groot mogelijke col-
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lectie bronnen en daarom kan aan vele 
van de concIusies over de Surinaamse 
plantage-economie in dit boek een defi
nitief karakter worden toegekend. 

De inhoud van het boek is verdeeld 
over twaalf hoofdstukken, waarin aile 
aspect en van de plantage-economie de 
revue passeren. In de eerste hoofdstuk
ken verstrekt de auteur een overzicht 
van de historiografie en van de econo
mische positie van Suriname ten opzich
te van Nederland en ten opzichte van de 
rest van het Caribische gebied. Vervol
gens komen aan de orde: veranderingen 
in het plantagebezit, de infrastructuur, 
de drie produktiefactoren, de ontwikke
ling van de produktiviteit, innovatie, 
kapitaalverschaffing, de rentabiliteit, 
het management, de demografie van de 
slaven, de veranderingen in de leef- en 
werkomstandigheden en - tot slot - de 
ontwikkelingen op de plantages in de 
laatste decennia voor de afschaffing van 
de slavernij in 1863. 

Het is echter opvallend, dat de meeste 
concIusies over de economische ontwik
keling van Suriname niet nieuw zijn. 
B1ijkbaar waren de gegevens van de 
reeds bestudeerde plantages zeer repre
sentatief voor de gehele bedrijfstak. Dat 
is jammer voor de auteur van Suri
naams contrast, want hij had zijn zeer 
aanzienlijke onderzoeksinspanningen 
natuurlijk graag zien resulteren in een 
f1ink aantal veranderingen van het be
staande geschiedbeeld. Daar is echter 
geen sprake van, hoewel de auteur soms 
met veel aplomb concIusies als nieuw 
presenteert, die niet nieuw zijn of die 
niet worden gestaafd door de resultaten 
van zijn onderzoek. 

Het begint al met de raadselachtige 
dramatiek van de ondertiteI van het 
boek. Waarom wordt de verwaarlozing 
van de koffie- en katoenteelt 'roof
bouw' genoemd? Net als hun collega's 
elders in het Caribische gebied deden de 
Surinaamse planters er juist goed aan 
om zich te concentreren op suikerteeIt, 
waarin de regio een toenemend voordeeI 
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had. Met 'overleven' typeert Van Stipri
aan het gedrag van de slaven in Surina
me, terwijl zijn studie aangeeft dat de 
slaven erin slaagden om vee I meer mate
rieel voordeel te trekken uit het plant a
gesysteem dan nodig was om te overle
yen. In demografisch opzicht schept de
ze type ring trouwens ook verwarring, 
omdat de verbeteringen in de woon- en 
werksituatie de con stante vermindering 
van de Surinaamse slavenbevolking niet 
tot staan hebben weten te brengen. 

Een van de aspecten van de Suri
naamse plantage-economie, die al vroeg 
goed is uitgezocht betrof de financiering 
van de plantages. De auteur vat dit on
derzoek keurig samen en voegt daar 
nieuwe informatie over de negentiende 
eeuw aan toe. Met enige nadruk wijst de 
auteur op het feit, dat de Amsterdamse 
beurscrisis van 1773 op de kapitaalver
schaffing van minder betekenis is ge
weest dan wei is aangenomen. Zowel 
voor als na de peri ode van de investe
rings-'bubble' slaagden de Surinaamse 
plantages erin om kapitaal van buiten 
aan te trekken, hoewel de omvang be
perkt was in vergelijking met de periode 
1750-1780. De auteur heeft op dit punt 
voor een nuttige correctie gegeven op 
het beeld van de plantagefinanciering, 
dat voor Suriname slechts uit bergen en 
dalen leek te bestaan. Toch is hiermee 
het wezenlijke probleem niet verklaard 
en de vraag blijft onbeantwoord waar
om zoveel vaderlandse beleggers in zo'n 
korte tijd zoveel geld in West-Indie heb
ben belegd. 

Een ander klassiek probleem uit de 
geschiedenis van Suriname (en die van 
de meeste andere plantagegebieden in 
West-Indie) betreft het grote sterfte
overschot onder de slaven. Bekwaam 
voert de auteur ons langs de vele valkui
len, die de studie van de slavendemogra
fie bemoeilijken. Slechts op een punt 
glijdt hij uit, wanneer hij beweert, dat 
de vruchtbaarheid van de slavinnen 
'waarschijnlijk in belangrijke mate 
werd bepaald door de autonome keuze 
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van de vrouwen zelf' (346). Een van die 
keuzes was het in ere houden van de uit 
Afrika stammende traditie om de kinde
ren vele jarenlang de borst te geven, 
waarin Van Stipriaan - ten onrechte -
een nadelige invloed op de fertiliteit on
derkent (K.F. Kiple, The Caribben sla
ve. A biological history (Cambridge, 
1984) 109, 110 weerlegt de veronderstel
ling, dat de lange periode van borstvoe
ding een nadelige inlvoed op de vrucht-
baarheid had). Anderzijds beweert hij, 
dat de Surinaamse slavinnen vaak hun 
toevlucht tot abortus zochten en hun 
kindertal bewust beperkten als een mid
del om verzet te plegen tegen het slaven
systeem. Plotseling zouden de Suri
naamse slavinnen dus geen waarde meer 
hechten aan Afrikaanse culturele in
vloeden, die - tot op de dag van van
daag - het krijgen van veel kinderen 
juist stimuleren. 

Deze tegenstrijdigheid doet uitko
men, dat de auteur zich beter niet op het 
glad de ijs van dit soort demografische 
'wishful thinking' had kunnen begeven. 
In plaats daarvan was meer aandacht op 
zijn plaats geweest voor het relatief gra
te aantal voortijdig afgebroken zwan
gerschappen, het zeer grote aantal 
doodgeborenen en de hoge sterfte onder 
pasgeborenen. In de papieren van de 
plantages in Brits West-Indie zijn de 
meeste van deze gegevens niet gere
gistreerd. Waarschijnlijk was dat in Su
riname niet anders en zo vormen de vele 
onregelmatige zwangerschappen en de 
hoge kindersterfte een betere verklaring 
voor relatief lange periodes van on
vruchtbaarheid dan de dubieuze hypo
these van 'de auto nome keuze' als ver
zetsdaad. 

De meeste aandacht in deze bespre
king dient uit te gaan naar de belang
rijkste conclusie van dit boek, die de 
auteur keer op keer trots herhaalt: de 
plantage-economie van Suriname was 
niet statisch, zij was juist zeer dyna
misch. Allereerst zij aangetekend dat 
deze conclusie ook al getrakken kon 
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worden aan de hand van eerdere publi
katies over de Surinaamse plantages. 
WeI is Van Stipriaan meer dan voor
gaande auteurs gerechtigd om deze con
clusie te herhaIen; geen onderzoeker 
heeft meer Surinaamse plantage
archieven gezien dan hij . 

In dit laatste ligt echter ook de beper
king van dit boek. De auteur heeft weI
iswaar een aantal tabellen geprodu
ceerd, waarin verschillende gegevens 
over de Surinaamse plantagelandbouw 
worden verge1eken met die van andere 
Caribische plantagegebieden, maar een 
vergelijkende analyse van deze gegevens 
ontbreekt. Zo geeft tabel 3 een over
zicht van de produktiecijfers van suiker 
en koffie tussen 1775 en 1850. In die pe
riode verdubbelde de suikerproduktie 
van Suriname wei, maar die van Cuba 
steeg met een factor 20, van Trinidad 
met 15, van Guiana met II en van Bar
bados met 4. In Brazilie deed zich een 
soortgelijke stijging voor. Van Stipri
aan heeft met deze cijfers zijn eigen the
se voor een groot deel ondergraven. Hij 
toont aan, dat van een absolute stagna
tie in Suriname geen sprake was, maar 
hij kan niet ontkennen dat Suriname re
latief stagneerde overigens samen met 
Jamaica en de Franse eilanden. 

Zo zijn we weer terug bij het oude 
probleem. Dankzij de studie van Van 
Stipriaan echter is het mogelijk om het 
aantal mogelijke oorzaken van deze re
latieve stagnatie weg te strepen. Zo lag 
het niet aan de produktiviteit van de Su
rinaamse slavenbevolking, noch aan 
hun behandeling of demografische ont
wikkeling en evenmin aan de kwaliteit 
van het management in de kolonie. Van 
Stipriaans studie kan echter niet uitslui
ten, dat de schoksgewijze kapitaalver
schaffing, het oude antwoord, de be
langrijkste oorzaak van de relatieve 
stagnatie was . De nawerking van de 
unieke, vreemde, speculatieve kapitaal
injectie van de jaren 1750-1780 en de re
latief sterke daling van de kapitaalver
schaffing na die periode samen met de 
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onbeschermde afzetmarkt voor de Suri
naamse produkten blijven voorshands 
de verklaring vormen voor de relatieve 
stagnatie. 

Een bewijs voor deze verklaring had 
de auteur kunnen vinden door een ver
ge1ijking te trekken tussen het 'oude' 
Suriname en die gedeelten van Neder
lands Guiana, die rond 1800 definitief 
in Engelse handen raakten. De auteur is 
weliswaar onder de indruk van de bij
drage, die de Engelse planters leverden 
aan de snelle opbloei van de exportland
bouw in Suriname (met name in Nicke
rie), maar hij verzuimt te vermelden, 
dat de investeringen van de Engelse 
planters in de plantage-economie van 
Essequibo, Berbice en Demerarij nog 
vele malen groter waren. In het laatste 
jaar v66r de afschaffing van de slaven
handel verkochten Engelse slavenhalers 
meer dan een-kwart van hun slaven in 
Demerarij, terwijl de slavenimporten in 
Suriname sedert 1780 al stagneerden en 
te gering waren om de slavenbevolking 
zelfs maar op peil te houden (tabe1 4.4). 
In het Britse Caribische gebied nam de 
slavenbevolking tussen 1780 en 1814 
met 60070 toe! (zie: S. Drescher, British 
slavery in the era of abolition (Pitts
burgh, 1979) 34). 

Dat de oorzaak van Surinames rela
tieve stagnatie nog nader onderzoek be
hoeft, schijnt in tegenspraak te zijn met 
de constatering, dat Van Stipriaan met 
zijn Surinaams contrast een standaard
werk over de plantage-economie heeft 
geschreven. Deze schijn bedriegt. De 
historiografie betreffende de Britse Ca
riben is immers veel uitvoeriger dan die 
over Suriname terwijl er voor dat gebied 
toch nog een aantal be1angrijke vragen 
onbeantwoord blijven. De hier aange
sneden vragen betreffende de demogra
fie van de slaven en de financiering van 
de plantages kunnen ook gesteld wor
den ten aanzien van de meeste niet
Nederlandse plantagegebieden. Het 
boek van Van Stipriaan heeft niet aile 
problemen betreffende Suriname's 
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plantage-verleden opgelost, maar het 
heeft de discussie over dit onderwerp op 
vrijwel aile punten definitief op een ho
ger niveau gebracht. In wezen is dat het 
mooiste historische compliment, dat 
een auteur kan krijgen. 

P.C. Emmer 
Rijksuniversiteit Leiden 

C.A.M. Wijtvliet, Expansie en dyna
miek, de ontwikkeling van het Neder
landse handelsbankwezen 1860-1914. 
NIBE-Bankhistorische reeks (Neder
lands Instituut voor het Bank- en Effec
tenbedrijf: Amsterdam, 1993) 288 pp. 
ISBN 90-5516-001-6 

In dit op 25 maart 1993 verdedigde 
proefschrift stelde Wijtvliet zich ten 
doel een beschrijving te geven van het 
ontstaan van de handelsbanken rond 
1860 en hun ontwikkeling te volgen tot 
aan de Eerste Wereldoorlog. Daartoe 
vulde hij twee eerder gepubliceerde arti
kelen over de Nederlandsche Handel 
Maatschappij (NHM) en de Twentsche 
Bank aan met nieuwe studies over 
respectievelijk de kredietverenigingen 
en het credit-mobilier, de houding van 
de Nederlandsche Bank tegenover de 
ontplooiing van het bankbedrijf, en de 
Amsterdamsche Bank en de Rotterdam
sche Bank als wegbereiders van het mo
derne bankwezen in Nederland. 

Wijtvliets boek onder scheidt zich van 
andere boeken op dit terrein, zoals bij
voorbeeld het recent verschenen Ge
schiedenis van de algemene banken in 
Nederland van de hand van J. Kymmell 
(zie NEHA-Bulletin 7 (1993) 49-51), 
doordat er in de meeste gevallen archief
onderzoek aan ten grondslag ligt. Het 
strekt het Nederlands Instituut voor het 
Bank- en Effectenbedrijf tot verdienste, 
de ruimte voor het schrijven en verschij
nen van beide boeken geschapen te heb
ben. Des te meer verbaast het dat ze vrij 
naast elkaar staan. 
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Na een al te korte inleiding behandelt 
Wijtvliet de ontwikkeling tot handels
bank van een aantal instellingen. Het 
persoonlijke element speelde daarbij 
een belangrijke rol. Toen duidelijk werd 
dat de winsten uit Nederlands-Indie niet 
langer Iineair stegen, goo ide de NHM 
onder de krachtige leiding van B. Hel
dring het roer om en verwisselde de han
del voor bankzaken. Bij de Twentsche 
Bank nam B. W. Blijdenstein eenzelfde 
centrale positie in als Heldring bij 
NHM, en daaraan dankte de bank haar 
voorspoedige ontwikkeling van een 
door nauwe familiale banden beheerst 
bedrijf tot een van de vijf grote banken. 
Ook de Amsterdamsche Bank en de 
Rotterdamsche Bank kende vergelijkba
re krachtfiguren in de personen van 
F.S. van Nierop en W. Westerman, 
maar in het hieraan gewijde hoofdstuk 
kiest Wijtvliet voor analyse van de ba
lanscijfers. 

De Nederlandsche Bank nam bij de 
opkomst van het handelsbankwezen een 
centrale plaats in. Ten opzicht van de 
vernieuwingsgolf van de jaren 1850 
stond zij uitermate gereserveerd. Het 
credit mobilier, een uit Frankrijk over
gewaaide kredietinstelling, stuitte ook 
verder op flinke weerstand en wortelde 
daarom niet in Nederland. De bank was 
een al even strenge meesteres voor een 
ander nieuw verschijnsel, de kredietve
reniging, banken in een mengvorm van 
naamloze vennootschap en onderlinge 
waarborgmaatschappij. Met uitzonde
ring van de oudste, de Amsterdamse 
Credietvereeniging van 1853, ondervon
den deze verenigingen weinig tegemoet
koming van de Nederlandsche Bank. De 
red en van dit verschil in behandeling is 
mij uit het boek echter niet duidelijk ge
worden. 

Vanzelfsprekend is de bank zelf ook 
met een hoofdstuk bedacht. Deze instel
ling had v66r 1863 nog duidelijke trek
ken van een handelsbank, althans in de 
betekenis zoals Wijtvliet die schetst. Na 
de totstandkoming van de nieuwe Bank-
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wet in dat jaar kon zij zich echter ge
heel; wijden aan de verzorging van de 
bankbiljettenomloop (op monopolieba
sis) , het 'vaderlijke toezicht' over ande
re banken en de verbreiding van de kre
dietfaciliteiten over het hele land. Grote 
man hierbij was w.e. Mees, en in een 
later fase N.O. Pierson. Helaas is dit 
hoofdstuk vooral sterk gefixeerd op de 
strijd rond de bankwet zelf en is aan de 
daaruit voortvloeiende gedragslijn van 
de Bank tot 1914 niet veel aandacht 
besteed. 

Het slagen van een boek als dit hangt 
af van de mate waarin gehanteerde be
grippen worden uitgelegd, eventueel in 
een degelijke theoretische inleiding. 
Jammer genoeg ontbreekt het daaraan. 
Ik begrijp niet goed waar Wijtvliet heen 
wil: gaat het hem om incidenten die 
exemplarisch moeten worden geacht, of 
kwam hij door de wat verbrokkelde op
zet niet toe aan een samenvattend be
handeling en vaste conclusie? Daarmee 
is niets kwaads gezegd over het gehalte 
van de brokken. Ze zijn zeer lezens
waardig en vlot geschreven, en stuk 
voor stuk terzake. Het zijn eigenlijk uit
nodigingen tot diepgravende deelstudies 
waarvoor, zoals Wijtvliet aantoont, ge
noeg materiaal bestaat. Men kan daar
bij denken aan een analyse van sam en
stelling en herkomst van de clientele van 
de verschillende banken. Klopt het dat 
de laagste klassen naar de nutsspaar
banken gingen, de middenstand zichzelf 
aan krediet hielp en de hoogste klassen 
zaken deden via de effectenmakelaar? 
Van de andere kant moet er aandacht 
komen voor het maatschappelijk en 
financieel-economisch kader waarbin
nen bankiersfirma's zich tot handels
bank ontwikkelen, hoe zij zaken aan
trekken of bewust afstoten. De motiva
tie voor de ondernemers, die er in tegen
stelling tot wat Wijtvliet in zijn slotzin 
schrijft, in het bankvak weI degelijk wa
ren, intrigeert me. Mensen als de eerder 
genoemde Heldring en Blijdenstein vor-
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men daar immers sprekend voorbeelden 
van. 

Nico van Horn 
De Nederlandsche Bank 

E. Buyst, An economic history of resi
dential building in Belgium between 
1890 and 1961. Studies in social and 
economic history 23 (Leuven University 
Press: Leuven, 1992) 307 pp. ISBN 
90-6186-517-4 

Het voorliggende boek is de vrijwel on
gewijzigde vertaling van het niet uitge
geven proefschrift Huizenbouw en eco
nomische ontwikkeling. Reconstructie 
en analyse van de bruto binnenlandse 
kapitaalvorming in woongebouwen in 
Belgie tussen 1890 en 1961 (1988). De 
studie vormt een onderdeel van het pro
ject ter reconstructie (persoonlijk zou ik 
liever van 'constructie' spreken) van de 
Belgische nationale rekeningen tussen 
1890 en 1952. 

Investeringen in woongebouwen zijn 
het lelijke eendje binnen de studie van 
kapitaalvorming. Woningen worden 
binnen het systeem van nationale reke
ningen beschouwd als 'producenten van 
woningdiensten' - en dus als kapitaal
goederen -, maar veel auteurs nemen 
bij studies over investeringen en econo
mische ontwikkeling aileen de niet
residentiele kapitaalvorming in be
schouwing. En dan gaat de studie ook 
nog over kapitaalvorming van wonin
gen van 'the ugliest little country in the 
world' (woorden van de auteur zelf, zo 
haast ik mij hieraan toe te voegen). De 
verleiding is groot een studie over zo'n 
'lelijk' onderwerp ongelezen in de kast 
te zetten. Wie dat lOU doen zou echter 
een heldere en gedegen uiteenzetting 
over deze belangrijke, maar onderbe
lichte, sector in de Belgische economie 
missen. 

Het boek bestaat uit twee delen: 
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constructie van de cijferreeksen en ana
lyse van de resultaten. Het eerste deel 
begint met een tamelijk korte uiteenzet
ting van een aantal concepten en defini
ties van nationale rekeningen en kapi
taalvorming. Daarna zet de auteur voor 
een drietal perioden, 1940-1961, 1920-
1939 en 1890-1919, uiteen hoe de reek
sen van kapitaalvorming zijn geconstru
eerd. Voor de periode 1940-1961 ont
leedt Buyst de methode van het Natio
naal Instituut voor de Statistiek (het 
NIS, de Belgische tegenhanger van het 
CBS) kritisch en trekt hij haar schattin
gen (die slechts tot 1953 teruggaan) ver
der terug naar 1940. Yoor de peri ode 
voor 1940 kan niet meer op de metho
den van het NIS gesteund worden. 
Buyst maakt hier gebruik van het ka
daster. Van een steekproef van gemeen
ten bepaalt hij aan de hand van de zoge
naamde 'mutatiestaten' (welke de jaar
lijkse veranderingen in het kadaster 
.aangeven) de aantallen gebouwde, ver
bouwde en gesloopte huizen. Deze cij
fers worden vervolgens vergeleken met 
de cijfers van de volkstellingen en die 
van het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken. Aan de hand van eveneens via 
het kadaster verzamelde huizenprijzen 
wordt de gemiddelde prijs van een wo
ning bepaalt. De gemiddelde prijs van 
nieuwe woningen en verbouwingen en 
het aantal gebouwde woningen en ver
bouwingen leidt tot een schatting van de 
kapitaalvorming in woningen. 

Zoals verwacht mocht worden heeft 
de kapitaalvorming in woningen in Bel
gie sterk geleden onder beide wereldoor
logen, om vlak daarna een sterk herstel 
te tonen. Yerrassender is dat de investe
ringen in woningen zich in de eerste 
helft van de jaren dertig op een vrij 
hoog niveau handhaven om juist na 
1935 (wanneer de industriele produktie 
weer toeneemt) sterk ineen te zakken. 

In het tweede deel analyseert Buyst de 
gevonden resultaten, zowel van de 
vraag- als van de aanbodkant. Bij de 
aanbodfactoren komen aan bod: ar-
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beid, kapitaal, produktiviteitsgroei en 
krediet. Aan de vraagkant worden de
mografische factoren (aantal gezinnen), 
de rentevoet en de ontwikkeling van de 
huren geanalyseerd. De auteur conclu
deert dat de ontwikkeling van de bouw
kosten tijdens het inter bellum voorna
melijk door de ontwikkeling van de 
prijzen van bouwmaterialen werden be
paalt, na de Tweede WereldoorIog ech
ter hoofdzakelijk door de ontwikkeling 
van de lonen. Het tweede deel wordt af
gesloten met een hoofdstuk over de 
overheidsinterventie op de woning
markt, welke naar het oordeel van 
Buyst in het Interbellum lange tijd een 
ad hoc karakter heeft gehad. 

De sterke punten van het boek zijn de 
uitvoerige beargumentering van de wij
ze waarop de reeks en zijn geconstrueerd 
en de omvattendheid van de analyse. 
Steunend op een grondige kennis van de 
gebruikte bronnen wordt zowel bij de 
construe tie van de reeksen als bij de 
analyse stap voor stap de gevolgde 
werkwijze toegelicht en op heldere wijze 
de voor- en nadelen van de gekozen me
thode uiteengezet. 

Wat opvalt is dat ook in onze zoge
naamd 'statistische' eeuw nog veel za
ken onzeker zijn. Zoals de auteur aan
geeft is een eenvoudige vraag als 'wat 
was de gemiddelde prijs van een woon
huis?' niet eens zo gemakkelijk te 
beantwoorden. Het NIS berekent de ge
middelde huisprijs voor de peri ode 
1953-1960 aan de hand van een 'ruwe 
schatting' van de Algemene Spaar- en 
Lijfrentekas (ASLK) voor 1955. Het 
ASLK kan echter niet vertellen hoe zij 
tot deze schatting is gekomen! 

Mede om vergelijkingen met de schat
tingen van het NIS voor de periode na 
1960 mogelijk te maken houdt de auteur 
zich zo veel mogelijk aan de methoden 
zoals gehanteerd door het NIS. In som
mige gevallen had ik echter graag gezien 
dat de auteur wat meer inging op de 
ideeen achter deze methoden. Zo wordt 
de kapitaalvorming in constante prijzen 
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gecorrigeerd voor de toename van de 
kwaliteit van de woningen. Het NIS 
neemt als maat voor de naoorlogse kwa
liteitsverbetering de helft van de jaar
lijkse groeivoet van het Belgische bruto 
nationaal produkt (in constante prijzen) 
tussen 1948 en 1957. Aangezien deze 
aanname nogal wat invloed heeft op de 
uiteindelijke resultaten is het belangrijk 
te weten waarom het NIS nu juist deze 
maatstaf heeft gekozen. 

De uitvoerige toelichting bij de ge
hanteerde methode en aannames stelt de 
lezer in staat van tijd tot tijd kantteke
ningen bij sommige veronderstellingen 
te zetten. Zo wordt de waarde van een 
verbouwing t.o.v. nieuwbouw geschat 
aan de hand van de gemiddelde waarde 
van de door de ASLK verstrekte lenin
gen voor verbouw vergeleken met die 
van leningen voor nieuwbouw. De om
yang van een lening voor verbouw is ge
middeld 270/0 van die van een lening 
voor nieuwbouw (40). Op bladzijde 23 
wordt uiteengezet dat de leningen voor 
nieuwbouw van de ASLK gemiddeld 
overeenkwamen met 63% van de waar
de van de aldus gefinancierde woning. 
Uit de stu die blijkt echter niet of dit per
centage ook gold voor de verhouding 
'lening voor verbouwing' en 'waarde 
verbouwing'. Verder kan een significan
te correlatie tussen de kostprijs van 
nieuwe woningen en de verkoopsprijs 
van aile woningen geen ondersteuning 
zijn van de - overigens plausibele - aan
name op bladzijde 77 dat er een nauw 
verband bestaat tussen de kostprijs van 
nieuwe woningen en de verkoopsprijs 
van nieuwe woningen. Zeker niet als de 
auteur even daarvoor de cijfers van 1. 
de Bruyne afwijst omdat zij onder ande
re huizen van aile leeftijdscategorieen 
bevatten. Bij de prijsindex van bouw
materialen voor woningen valt op dat 
hier wei mar mer in zit, maar bijvoor
beeld geen ijzer of staal. 

In enkele gevallen wordt een gemid
delde of een regressievergelijking ver
meld zonder dat de onderliggende reek-
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sen worden gegeven. Zo worden de 
bouwlonen voor 1942 en 1943 geinter
poleerd aan de hand van een regressie
vergelijking met bouwlonen in de perio
de 1940-1948. In de bijlagen ontbreken 
de lonen tussen 1939 en 1946 echter. 

Deze kleinere punten doen echter 
geen afbreuk aan de totaalindruk van 
deze studie. Dat is er een van een zeer 
geslaagde toepassing van de concepten 
van nationale rekeningen op een belang
rijk aspect van de economische geschie
denis van Belgie. 

Adrian Clemens 
Rijksuniversiteit Groningen 

W. Boeschoten, Hoofdlijnen van de 
economische geschiedenis van Neder
land 1900-1990 (Nederlands Instituut 
voor het Bank- en Effectenbedrijf: Den 
Haag, 1992) 112 pp. ISBN 90-72122-
96-8 

Willem Boeschoten heeft het zichzelf 
met het bovenstaande boekje niet ge
makkelijk gemaakt. In minder dan 100 
pagina's poogt hij de economische ge
schiedenis van Nederland in de laatste 
eeuw te beschrijven. Een auteur die zo'n 
taak aandurft, dient te beschikken over 
een enorme belezenheid en moet boven
dien op basis van de zo verworven ken
nis een heldere visie betreffende het on
derwerp hebben ontwikkeld. In zo'n ge
val is het mogelijk het onderwerp op een 
essay-achtige wijze te benaderen en op 
die manier een zinvol beeld van de be
schreven periode te geven. De visie van 
de auteur dient dan op de eerste plaats 
te komen. Een streven naar een volledig 
overzicht lijkt in zo'n kort bestek onge
wenst. Boeschoten heeft zijn boekje een 
andere opzet gegeven. Hij tracht wei op 
overzichtelijke wijz voor vijf deelperio
des de verschillende aspecten van het 
economisch leven van ons land te be
schrijven, waarbij hij, zo kondigt hij al 
op de eerste pagina aan, zijn aandacht 
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enigszins concentreert op de monetaire 
en bancaire aspecten van de twintigste
eeuwse economische ontwikke1ing. Het 
economisch beleid behandelt hij nauwe
lijks, omdat er nog te grote meningsver
schillen zouden bestaan over de inter
pretatie van dat beleid. Dat er zulke ver
schillen van inzicht bestaan, valt niet te 
ontkennen, maar dat zou voor een 
auteur die in kort bestek een visie op de 
Nederlandse economische ontwikkeling 
wi! geven geen belemmering geweest 
moeten zijn. Boeschoten probeert dan 
ook geen eigen visie te geven. Hij tracht 
een overzicht te geven. Daarvoor is de 
ruimte die hij zichze1f heeft toegemeten 
echter duidelijk te kort. Na de inleiding 
heeft hij nog slechts 77 pagina's ter be
schikking om de economische ontwik
kelingen lOals die zich de laatste eeuw 
hebben voorgedaan in al hun facetten te 
beschrijven, daarin de nadruk leggend 
op de monetaire ontwikkeling. Hij doet 
dat in vijf hoofdstukken over respectie
velijk de peri ode voor de Eerste Wereld
oorlog, die oorlog, het Interbellum, de 
Tweede Wereldoorlog, de periode 1945-
1970 en de jaren na 1970. Dat een zoda
nige werkwijze resulteert in een brij van 
feiten, viel te verwachten. De opgave 
die Boeschoten zichzelf heeft gesteld 
valt in lO'n bestek niet uit te voeren. 
Het leidt ertoe dat de lezer passages 
krijgt voorgeschoteld als: 'In het spoor 
van de nijverheid geeft de handel een 
sterke groei te zien. Ook na de Eerste 
Wereldoorlog blijft het belang van de 
handel in Nederland grater dan el
ders'(33). Het boekje staat vol met zul
ke betekenisloze zinnen, zinnen waar 
ongetwijfeld heel veel achter schui! 
gaat, maar waaruit niet duidelijk wordt 
wat het dan wei is dat verscholen blijft. 
Ook in het vervolg van zo'n passage 
krijgt de lezer vaak nauwelijks meer in
formatie, omdat daarvoor de ruimte 
ontbreekt. Wei wordt er relatief veel 
aandacht besteed aan de monetaire en 
ban caire ontwikkeling, maar ook dit 
aspect van de economische ontwikke-
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ling komt niet he1der uit de verf. Voor 
een overzicht is het boekje van Boescho
ten te beknopt, waardoor vage alge
meenheden de to on bepalen. Daar komt 
bij dat het taaleigen van de auteur vage, 
langgerekte zinnen kennelijk in de hand 
werkt. Het boekje dat resulteert, heeft 
de historicus niets nieuws te bieden en is 
voor de leek te cryptisch. 

Dat het in lO'n kort bestek niet is ge
lukt een zinvol overzicht te geven van de 
Nederlandse economie in de twintigste 
eeuw, valt de auteur nauwelijks kwalijk 
te nemen. Met dat hij zijn opzet gekozen 
had, kon het geen succes meer worden. 
Wat de auteur en zijn uitgever wei kwa
lijk te nemen valt, is het feit dat zij af en 
toe wei erg slordig zijn. Zo is het rond 
noot 160 volstrekt onduidelijk hoe de 
nummering in de tekst zich verhoudt tot 
de nummers in de notenIijst. Ernstiger 
voor het werk als geheel is het feit dat 
Boeschoten kennelijk niet goed op de 
hoogte is van de recente Iiteratuur over 
zijn onderwerp. Uit mijn pen zal geen 
kritiek vloeien op het werk van Brug
mans en ook de overzichtswerken van 
De Vries en Van Zanden en Griffiths 
verdienen respect. Ais basis voor een 
nieuw overzichtswerk zijn ze echter te 
mager. De auteur die zich aan lO'n werk 
waagt dient van de recente literatuur 
meer te kennen dan de overzichtswer
ken. Daaraan schort het bij Boeschoten 
nogal eens. Een belangrijke nieuwe visie 
op de Nederlandse economie zat er daar
om ook bij een andere, meer essaymati
ge opzet van het werk niet in. 

Hein A.M. Klemann 
Rijksuniversiteit Utrecht 

E. Bussiere, La France, la Belgique et 
l'organisation economique de l'Europe, 
1918-1935 (Comite pour l'histoire eco
nomique et financiere de la France: Pa
ris, 1992) 521 pp. ISBN 2-11-081217-6 

De laatste jaren verschijnen er talloze 
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monografieen en bundels waarin, vaak 
meer om verkooptechnische dan om in
houdelijke redenen, ergens in de titel de 
kreet 'de economische organisatie van 
Europa' of iets dergelijks opduikt. Aan
gezien die normaal gesproken gaan over 
de periode na de Tweede Wereldoorlog 
wordt de nieuwsgierigheid gewekt als 
blijkt dat de te bespreken stu die betrek
king heeft op het Interbellum. 

De titel is in dit geval zeker niet wiIIe
keurig gekozen . Bussiere beschrijft de 
periode 1918-1935 als ware het een ge
nera1e repetitie voor het proces van 
Europese integratie tussen 1945 en 1957 
uitmondend in de verdragen van Rome. 
Zoals zo vaak wordt de generale repeti
tie een afgang en de premiere een suc
ces. Na de devaluatie van de Belgische 
frank in 1935leken de kansen op econo
mische blokvorming definitief verke
ken, maar de ervaringen opgedaan in 
deze periode vormden het kapitaal 
waarop na de oorlog voortgebouwd kon 
worden. 

Zo samengevat (in Bussieres slotbe
schouwing) dreigt de lezer te stikken in 
een walm van anachronisme maar wie 
het boek in zijn geheel tot zich neemt, 
komt tot de ontdekking dat het uitein
delijk slechts een paar Iicht riekende 
winden bevat en dat de getrokken paral
lel met de naoorlogse gebeurtenissen 
ook tot verfrissende nieuwe inzichten 
leidt. Ik kom hier zo op terug. De basis 
van het boek is een lOrgvuldige analyse 
van de Frans-Belgische betrekkingen, in 
de eerste plaats op het gebied van de 
economische politiek en in mindere ma
te ook op het gebied van de veilig
heidspolitiek. 

De studie valt in vier delen uiteen 
waarin Belgen en Fransen soms meer en 
soms minder op dezelfde Iijn zaten en 
waarin, ondanks de gemeenschappelij
ke belangen als handelspartners, altijd 
sprake was van een zekere spanning tus
sen kleine broer en grote broer. Dat 
gold al direct voor de eerste jaren na de 
Eerste Wereldoorlog to en beiden nog 
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economisch wilden afrekenen met 
Duitsland maar ook andere kwesties, 
lOals de Luxemburgse aIliantie, 
moesten worden geregeld - de vorming 
van de Belgisch-Luxemburgse Econo
mische Unie was in Frankrijk een om
streden zaak. De tweede periode, de be
zetting van het Ruhrgebied, eindigde in 
een echec. De poging van de Belgen hun 
economische vrijheid ten opzichte van 
Frankrijk daarna terug te winnen was 
evenmin erg succesvoI. Daarmee komen 
we, op de grens van deel twee en deel 
drie, op het interessantste deel van het 
boek. Deel drie behandelt de toenade
ring tot Duitsland in de tweede heIft van 
de jaren twintig. Het interessante 
schuilt hem enerzijds in het feit dat Bus
siere uitgebreid archiefonderzoek heeft 
verricht naar de belangenverstrengeling 
tussen de Franse en Belgische financieIe 
concerns (met name bij de Banque de 
Paris et des Pays Bas voor Frankrijk en 
de Societe Generale voor Belgie) waar
door de invloed van de kartels op de po
Iitieke besluitvorming zichtbaar wordt, 
en anderzijds in zijn beschrijving van de 
Franse buitenlandse economische poli
tiek, waarvoor noch toen, noch tot op 
de dag van vandaag in Nederland enige 
waardering werd en wordt opgebracht. 
In Nederland werden de Fransen aan 
het eind van de jaren twintig voor ordi
naire protectionisten aangezien. Bussie
re toont aan dat het niet lo simpellag en 
dat de plannen voor een 'Europe des 
producteurs' wei degeIijk een vernieu
wing in het Franse den ken betekenden. 
Deze plannen behelsden een integratie 
van de continentale markten, daarmee 
aanknopend bij de tendens tot interna
tionalisering van de kartels, en afscher
ming van de geintegreerde markt tegen 
de buitenwereld. Dit Iijkt inderdaad wei 
wat op de praktijk van de Europese Ge
meenschap maar de politieke aspecten 
daarvan ontbreken nagenoeg. De door 
Bussiere waargenomen as tussen Parijs 
en Berlijn/ Bonn Iijkt daarom meer op 
een projectie van wat later komen lOU. 
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In ieder geval komt er, mede door het 
onbegrip in andere landen, van de plan
nen niets terecht. In het laatste deel be
handelt de schrijver dan de pogingen in 
de eerste helft van de jaren dertig van de 
overgebleven goudblok-Ianden op klei
nere schaal tot samenwerking te komen. 
Uit de analyse van de handelsstromen 
blijkt echter dat blokvorming waarin 
noch Groot-Brittannie noch Duitsland 
participeerde tot mislukken was ge
doemd. 

Het boek van Bussiere heeft door de 
onderwerpkeuze zijn logische beperkin
gen. Het Belgische optreden blijft soms 
wat schimmig omdat de Belgisch
Nederiandse relaties sterk onderbelicht 
blijven maar dat argument kan ook 
worden omgedraaid. Dan kan worden 
vastgesteld dat dit boek een waardevolle 
aanvulling biedt op bijvoorbeeld de dis
sertatie van Klemann die wei de 
Nederiands-Belgische betrekkingen be
handelt maar weer niet verder naar het 
zuiden komt. Daarbij biedt Bussiere 
dan als aantrekkelijk extra zijn onder
zoek naar de politiek-economische ver
strengelingen via de kartels. 

Erik Bloemen 
Vrije Universiteit Amsterdam 

B. Eichengreen, Golden fetters. The 
gold standard and the Great De
pression, 1919-1939 (Oxford University 
Press: Oxford, 1992) xix + 448 pp. 
ISBN 0-19-506431-3 

Dit boek vormt de synthese van Eichen
greens eerdere studies over de mondiale 
en regionale financiele en economische 
ontwikkelingen in het inter bellum; bij 
elkaar zo'n twintig stuks, geschreven in 
de afgelopen tien jaar. De centrale stel
ling van dit boek is dat met name het 
monetaire systeem van de gouden stan
daard zelf als de belangrijkste oorzaak 
van de wereldwijde depressie aange
merkt moet worden en niet zozeer het 
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loslaten van de standaard in het begin 
van de jaren dertig. Hoewel de gouden 
standaard werd en wordt geassocieerd 
met algemeen monetair evenwicht, on
dermijnde het systeem juist de mondiale 
financieie stabiliteit en de economische 
ontwikkeling in het inter bellum. Ei
chengreen kiest bij de onderbouwing 
van zijn argumenten voor een politiek
economische benadering. Politi eke ont
wikkelingen en overwegingen bepaalden 
nadrukkelijk de internationale monetai
re en financieie ontwikkelingen, meer 
dan economische. Het is vanwege deze 
invalshoek dat de lezer weinig nieuwe 
economisch-historische inzichten krijgt 
voorgeschoteld. Dit wordt even wei ge
compenseerd door een zeldzaam helder, 
chronologisch betoog, waarbij Eichen
green er genoegen in schept om bij elke 
belangrijke gebeurtenis in de cruciale 
jaren aan te geven welke enorme kansen 
er door bankpresidenten en politici wer
den gemist en welke alternatieven er 
voor handen lagen. 

In de eerste zes hoofdstukken analy
seert Eichengreen de werking van de 
klassieke gouden standaard van v66r de 
Eerste Wereldooriog, de financieie en 
economische veranderingen als gevolg 
van de ooriog en de inflatiegolf erna. 
Hij verwerpt de in brede kring aange
hangen gedachte dat de voorooriogse 
stabiliteit van de standaard vooral te 
danken is geweest aan de economische 
en financieie dominantie van Groot
Brittannie. De Bank of England ope
reerde geenszins als 'international len
der of last resort', daarvoor waren haar 
mid del en te beperkt ten opzichte van de 
internationale kapitaalstromen. In tij
den van crisis veroorzaakten deze kapi
taalstromen echter geen verdere oneven
wichtigheid, want speculatie voltrok 
zich in de richting van het even wicht. 
Stond bijvoorbeeld het pond sterling 
onder druk, dan gingen marktpartijen 
er van uit dat de koers gesteund zou 
worden en werden er ponden gekocht. 
Dit vertrouwen in de munt werd niet 
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aangetast omdat er binnenlands en bui
tenlands brede consensus was over de 
hegemonie van het monetaire stelsel. 
Onvoorwaardelijke internationale sa
menwerking tussen de centrale bank en 
vormde een tweede garantie voor per
manent internationaal even wicht. 

Hoe anders was dat na de Eerste We
reldooriog. Veel Europese landen had
den de convertibiliteit opgeschort, er 
was sprake van aanzienlijke inflatie, 
van grote overheidsschulden, van tekor
ten op de handelsbalans en van een 
hardnekkige herstelbetalings- en schul
denproblematiek. Belangrijker nog wa
ren de interne sociale, politieke en eco
nomische spanningen in tal van Europe
se landen. Een veelheid aan politieke 
partijen en be1angengroeperingen 
maakten dat de consensus omtrent fis
caal en monetair beleid en lastenverde
ling veel geringer was dan in de voor
oorlogse jaren. Overheden waren ge
dwongen hun tekorten te financieren 
door middel van geldschepping. In deze 
instabiele en aanvankelijk inflatoire we
reid kon de gouden standaard pas laat 
(vanaf 1925) opnieuw worden inge
voerd. Het ontbreken van vertrouwen 
in het systeem en van internationale 
cooperatie maakten het monetaire stel
sel instabiel. 

Nieuw is de wijze waarop Eichen
green het directe verband legt tussen de 
gouden standaard en de grote depressie. 
Centraal in deze analyse staat de sedert 
de oorlog grondig gewijzigde betalings
balanspositie van de Verenigde Staten 
ten opzichte van die van de andere lan
den. De voortdurende overschotten in 
de Verenigde Staten en de tekorten in 
Europa en Latijns Amerika werden ver
effend via omvangrijke kapitaalexpor
ten uit de Verenigde Staten. De rest ric
tieve monetaire politiek van de Federal 
Reserve vanaf 1928 (om de Wall Street
boom af te zwakken) zorgde echter voor 
een toevloed van goud en financieel ka
pitaal vanuit de tekort-Ianden naar de 
Verenigde Staten. De goud-import poli-
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tiek van Frankrijk versterkte deze bewe
ging binnen Europa. Om hun goudcon
vertibiliteit te garanderen beperkten de 
andere landen binnenlandse kredieten 
door mid del van renteverhoging en wer
den overheidsuitgaven verminderd. Er 
ontstond zo een wereldwijde verschui
ving in economische politiek, waarin de 
gouden standaard een essentieie schakel 
was. Een relatief kleine ingreep van de 
Fed veroorzaakte zo een zware negatie
ve impuls, die verantwoordelijk is ge
weest voor de snelle verslechtering van 
de were1deconomie vanaf 1929. 

Ook de trage reactie van de over he
den op de depressie is begrijpelijk gege
yen hun 'commitment to gold'. Mone
taire expansie of verhoging van de over
heidsuitgaven zou aileen maar de han
de1sbalansen verder verslechterd en de 
vaste wisselkoersen bedreigd hebben. 
Dezelfde 'commitment' maakte ook dat 
de overheden niet konden ingrijpen in 
het proces van bankfaillissementen. Im
mers, binnenlandse financiele steunver
lening zou de convertibiliteit kunnen 
aantasten en tot devaluatie kunnen lei
den. Investeerders anticipeerden hierop 
door hun geld ondanks de over
heidssteun aan de banken alsnog terug 
te trekken. Dit perverse effect trad op 
bij de Duitse bankcrisis van 1931 en in 
Be1gie in 1934. In tegenstelling tot de 
vooroorlogse situatie werkten kapi
taalstromen nu destabiliserend. 

In lijn met de bovenstaande analyse 
stelt de auteur dat de val van de gouden 
standaard ook een noodzakelijke voor
waarde vormde voor het herstel van de 
wereldeconomie. Depreciatie maakte de 
weg vrij voor monetaire en fiscale poli
tiek gericht op prijsstabilisatie en eco
nomisch herstel. Hiervoor was niet ai
leen een institutione1e verandering no
dig maar ook een mentale; het ethos van 
de gouden standaard en de financieie 
rechtzinnigheid moesten worden her
zien. Pas toen men bewust overging tot 
het voeren van expansieve politiek en 
bleek dat dit niet automatisch tot infla-
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tie leidde begon het herstel pas werke
lijk. Dit verklaart het trage hers tel. Ei
chen green doet de mijns inziens belang
rijke negatieve effecten van beggar-thy
neighbour politiek voor de goudlanden 
door middel van concurrerende depreci
atie en valuta-dumping van de niet
goudlanden wat gemakkelijk af met de 
stelling dat landen een vrije keus had
den om alsnog een politiek van mone
taire en fiscale expansie te volgen. Het 
netto resultaat van zo'n wijdverspreide 
devaluatie-cyclus zou weleens nihil ge
weest kunnen zijn. Ook is het is maar de 
vraag in hoeverre dit de protectie zou 
hebben beeindigd. 

Het sterke punt van dit boek is de wij
ze waarop Eichengreen probeert te ver
klaren waarom landen zo verschillend 
reageerden op de monetaire en financie
Ie gebeurtenissen. 

In land en als de Verenigde Staten, 
Groot-Brittannie en Zweden waren po
litici en het publiek nog in staat om on
derscheid te maken tussen de gouden 
standaard enerzijds en prijsstabiliteit 
anderzijds. In Frankrijk en Duitsland 
echter was men geobsedeerd door intla
tie. De intlatie in de jaren twintig werd 
sterk geassocieerd met diepe naoorlogse 
sociale verdeeldheid omtrent inkomens
verdeling en fiscale ingrepen. Het herin
voeren van de gouden standaard was in 
deze landen een symbool van een nieuw 
verkregen consensus. Daarom werd pas 
laat in de jaren dertig depreciatie van de 
nationale munt overwogen. Men had de 
verwachting dat deze gepaard zou gaan 
met intlatie en de bijbehorende sociale 
en politieke strijd. Eichengreen ver
sterkt dit politieke primaat door de ma
te van interne verdeeldheid eenzijdig te 
koppelen aan de verschillen in politi eke 
structuur in de bestudeerde landen. 
Juist landen met een systeem van even
redige vertegenwoordiging ken den de 
grootste interne verdeeldheid omtrent 
de genoemde punten. Het is geen toeval 
dat juist Frankrijk, Belgie, Polen, Italie 
en Duitsland grote naoorlogse intlatie 
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hebben gekend en ook het langst aan de 
gouden standaard bleven vasthouden. 
Landen met een of andere vorm van dis
trictenstelsel en bijbehorend meerder
heidsbestuur werden minder verlamd 
door verdeeldheid en konden doeltref
fender maatregelen nemen (Groot
Brittannie en de Verenigde Staten). 

Zwak is tegelijkertijd de uitwerking 
van twee schijnbare oases van politieke 
rust waar toch lang aan het goud werd 
vastgehouden: Nederland en Zwitser
land behoorden tot de hardnekkige vol
houders en verlieten de gouden stan
daard pas in 1936. Eichengreen verbaast 
zich over de geringe druk in Nederland 
om te devalueren. Hij verklaart dat 
door te wijzen op de status van Amster
dam als internationaal financieel cen
trum en op de afwezigheid van strikt 
economische belangengroeperingen in 
Nederland. De belangenscheiding in 
Nederland lag meer op het sociale en re
ligieuze terrein. Met andere woorden, 
de Nederlandse uitzondering wordt me
de verklaard door de verzuiling. Vooral 
dit laatste lijkt mij wat overdreven. De 
discussie in Nederland over het verlaten 
van de gouden standaard begon inder
daad pas laat, na de Belgische deprecia
tie in 1935. Daarvoor waren er geen mo
netaire of financiele redenen om tot de
preciatie over te gaan, bovendien werd 
de verbetering van de concurrentieposi
tie in de niet-goudlanden als tijdelijk be
schouwd (vanwege de te verwachten in
tlatie). Intussen werd het vasthouden 
aan de gouden standaard wei gecom
penseerd door middel van prijssteun (er 
ontwikkelde zich een zeer effectieve 
agrarische lobby) en protectie. Van 
1935 op 1936 was diepe verdeeldheid 
over het monetair en financieel altern a
tief voor het handhaven van de stan
daard en de politiek van detlatie (en de 
politieke repercussies die dat zou heb
ben) er de oorzaak van dat er geen 
krachtig weerwoord werd geboden te
gen het beleid van de regering Colijn. 
Of dit op toegeschreven kan worden 
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aan het functioneren van het maat
schappelijk bestel, zoals Eichengreen 
doet, is twijfelachtig. Dat het vooral een 
politieke kwestie was, ook in Neder
land, kan ik aileen maar beamen. 

H.J . de Jong 
Rijksuniversiteit Groningen 

1.J. Blanken, De onlwikkeling van de 
N. V. Philips' Gloeilampen/abrieken 101 

eleklrolechnisch concern. De geschiede
nis van Philips Electronics N. V., 3 
(1922-1934) (Martinus Nijhoff: Leiden, 
1992) 481 pp. ISBN 90 6890 440-X 

Blanken is zijn werk begonnen waar A. 
Heerding is opgehouden. Heerding 
heeft de geschiedenis van de N.V. Phi
lips Gloeilampenfabrieken vanaf de 
oprichting in 1891 tot het vertrek van 
Gerard Philips in 1922 in twee boekde
len vastgelegd. 

Blanken opent met een analyse van de 
positie van Philips binnen de gloeilam
penindustrie vlak voor de Eerste We
reldoorlog. Dankzij de vervaardiging 
van de wolframdraad - een vondst van 
de chemicus W. Coolidge in het labora
torium van General Electric (GE) in 
1910 - lever den de nieuwe lampen een 
veel grotere lichtopbrengst. GE verwierf 
hiermee een octrooipositie die haar de 
mogelijkheid bood het gedrag van de 
Europese concurrenten in hun handel 
en wandel te reguleren . 

Dankzij de contacten met GE kwam 
er een informatiestroom voor uitwisse
ling van technische kennis en ervaring 
op gang die bij Philips zorgde voor een 
geleide!ijke uitbouw van het Natuur
kundig Laboratorium (Nat Lab). Het 
Nat Lab stelde de onderneming in staat 
de wisselwerking tussen industriele re
search en feitelijke produktie te verbete
ren . Tijdens de Eerste Wereldoorlog 
kwam het proces van verticale integratie 
op gang. De Duitse glasindustrie kreeg 
een verbod op export van halffabrika-
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ten die voor Philips onmisbaar waren. 
De bouw van een eigen glasfabriek in 
1915 was daarvan het gevolg. 

Na afloop van de oorlog probeerde 
de Duitse gloeilampenindustrie haar 
verloren gegane positie te herwinnen. 
AEG, Siemens/Halske en Auergesell
schaft bundelden hun krachten door in 
1920 een gemeenschappelijke onderne
ming Osram op te richten . Razendsnel 
werd de opbouw van het verkoopappa
raat ter hand genomen, maar de kaarten 
lagen ondertussen anders geschud. In 
Frankrijk, Nederland en Belgie had de 
Duitse gloeilampenindustrie veel van 
haar oude rechten verloren. Os ram 
kreeg voor Frankrijk in het geheel geen 
rechten en Philips zag door de voor
sprong die zij ondertussen op technolo
gisch gebied had opgebouwd kans nieu
we handelswegen in te slaan. Daarbij 
ging het proces van verticale integratie 
ongehinderd door. 

Naast eigen fabrieken voor glas en 
ede!gassen werd de fabricage van lamp
voeten en golfkarton voor de verpak
king van eigen prod uk ten ter hand ge
nomen. De expansie van de onderne
ming door dee! te nemen in buitenland
se gloeilampenfabrieken had evenwel 
aileen kans van slagen als niet aileen de 
produktie maar ook de distributie werd 
uitgebreid en verbeterd. Het agentuur
systeem werd voor een aantal landen 
overboord gezet en door eigen verkoop
organisaties vervangen. Blanken staat 
uitgebreid stil bij de organisatorische 
vernieuwingen, die het gevolg waren 
van de opzet van eigen verkoopmaat
schappijen en oprichting van dochter
ondernemingen. De samenhang en inte
gratie van het geheel verliep daarbij 
meer langs de weg van Irial and error 
dan via een planmatige aanpak. Anton 
Philips ging 'op bijkans louter intui'tieve 
gronden' (45) te werk. 

Soms pakte dat niet gunstig uit, zoals 
bij het binnendringen van de Engelse 
markt. Uiteindelijk veranderde de on
derneming tussen 1919 en 1925 'van een 
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in hoofdzaak op produktie gericht be
drijf in een sterk geintegreerd concern' 
(61). Blanken komt tot de concIusie dat 
daarbij het ondernemerschap van 
Anton Philips van doorslaggevende be
tekenis is geweest. Gerard Philips be
keek het proces van fusies en samenwer
kingsverbanden met enige reserve. Hoe
weI hij zich in 1922 had teruggetrokken, 
bleef hij weI tot medio 1939 lid van de 
raad van commissarissen. 

De groei van de onderneming noopte 
Anton Philips de bestuurlijke activitei
ten met anderen te delen. Er kwamen na 
het vertrek van Gerard Philips drie on
derdirecteuren bij. Formalisering van 
coordinatie en controle leek nauwelijks 
nodig. Er ontstond een informeel orga
nisatiepatroon waarbij de onderne
mingscultuur aan de leidinggevenden 
voldoende ruimte liet voor eigen initia
tieven. Maar er trad hier ook een zwak
te aan het daglicht. 'Instrumenten voor 
coordinatie en controle ontbraken vrij
weI geheel, althans op niet-technisch ge
bied. Informatie langs de weg van 
schriftelijke rapportage en verslagleg
ging was eveneens een ongewoon ver
schijnsel [ ... ]. Moderne methodieken 
van kostprijsberekening, voorraadbe
heer en accountancy, zoals die in de 
Verenigde Staten waren ontwikkeld 
werden bij Philips nog niet toegepast' 
(75). 

Ondanks deze zwakte in bestuurlijke 
zin groeide de onderneming voorspoe
dig. Anton Philips zag kans met zijn 
grootste concurrent Osram een belan
gengemeenschap af te sluiten. Daarna 
volgde in 1924 met steun van de Ameri
kanen de vorming van een wereld
omspannend karte!. De overeenkomst 
voorzag in de onderlinge uitwisseling 
van technische kennis en ervaring en de 
onderlinge licentieplicht vergrootte de 
stabiliteit van het karte!. Het systeem 
van afgesproken contingentering vorm
de een goede bescherming tegen even
tuele internationale handelsbelemme
ringen. 
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Hoewel Philips groot geworden was 
in de lampenindustrie lag het zwaarte
punt van de groei die het concern tussen 
1925 en 1930 doormaakte niet aileen in 
die branche. In tegenstelling tot de grote 
electrotechnische conglomeraten die 
partner werden in het lampenkartel en 
hun winsten in diverse gediversificeerde 
belangen moesten stoppen, kon Philips 
het overschot aan financiele middelen in 
nieuwe ontwikkelingen steken. Op boei
ende wijze beschrijft Blanken de manier 
waarop Anton Philips met behulp van 
de grote kwaliteiten, die ondertussen in 
het Nat Lab tot wasdom waren geko
men, kans zag in de ontwikkeling van 
rontgenapparatuur, radiotelegrafie en 
radiotelefonie terecht te komen door 
elektronenbuizen en radio's te gaan 
produceren. De industrieIe produktie 
van elektronenbuizen ging bij Philips 
van start toen de Belgische overheid in 
1921 een grote order van 5000 radiobui
zen plaatste. Tot 1924 bleef Philips toe
leverancier van grote radiomaatschap
pijen. Daarna werd dit marketingcon
cept veranderd. De opkomende radio
omroep bood Philips nieuwe afzetmo
gelijkheden v~~r ontvangbuizen. De 
technische bekwaamheden die men in 
huis had, bood daartoe aile mogelijkhe
den. 'De fabricage van radiobuizen was 
verwant aan die van gloeilampen, het
geen de overdracht van technische ken
nis vergemakkelijkte. Glas- en vacuum
technieken alsmede chemische en metal
lurgische technieken speelden in beide 
produktielijnen een voorname rol' 
(245). Op 21 maart 1925 werd de N.V. 
Philips Radio in het leven geroepen. 

Ook elektro-akoestiek (grammofoon, 
geluidsversterkers, geluidsfilm) en elek
trotechnische apparatuur (stofzuigers, 
broodroosters, ijskasten) werden als 
nieuwe ontplooiingsmogelijkheden aan
gepakt. Het personeelsbestand nam tus
sen 1927 en 1929 toe van 10.000 naar 
ruim 22.000 werknemers. 

Toch vraagt Blanken zich af of de on
stuimige groei tussen 1927 en 1930 weI 
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verstandig is geweest. 'In lOwel organi
satorisch als financieel opzicht kwam de 
onderneming onder steeds hogere druk 
te staan, terwijl de ter beveiliging nood
zakelijke instrumenten van controle en 
coordinatie nog niet tot een effectief 
werkend en samenhangend systeem wa
ren omgevormd' (309). De klap was dan 
ook groot. Bij de expanderende ver
koopmaatschappijen waren de kosten 
excessief gestegen, terwijl in januari 
1931 - een 40-jarig jubileumjaar - de 
omzet fors begon te dalen. Dat gold 
overigens niet voor de radio-apparaten. 
Terwijl de gloeilampen- en electron en
buizenmarkten inzakten, was er voor 
radio-apparaten in de peri ode 1931-
1934 in het geheel geen sprake van te
ruggang in volume. Toch zag Philips 
zich genoodzaakt de buikriem aan te 
halen. In 1931 werden 3400 medewer
kers ontslagen. Dat gebeurde ook op de 
afdelingen waar radiotoestellen werden 
geproduceerd. Hier sloeg het effect toe 
van sterke stijging van de produktiviteit 
'als gevolg van een betere fabrieksorga
nisatie, de toenemende geoefendheid 
van het person eel en de vereenvoudigde 
constructie van nieuwe type apparaten' 
(421) . Er volgden nog enkele ontslag
rondes. Op 1 mei 1932 waren er nog 
9534 werknemers in dienst. Ondertus
sen pro beer de de directie op een andere 
manier de kosten in de hand te houden. 
De hoogleraar in de bedrij fsleer J . Goud
riaan - sinds 1928 bij Philips in dienst -
kreeg de vrije hand om een budgette
ringssysteem in te voeren nadat Anton 
Philips zich had neergelegd bij het idee 
dat een ander de lei ding lOU krijgen over 
de financiele controle. Deze functie had 
hij tot nog toe beschouwd eigen te zijn 
aan degene die de eindverantwoordelijk
heid voor de onderneming droeg. De fi 
nanciele controle werd overgedragen 
aan P .F.S. Otten. De ingezette reorgani
satie bleek vruchten af te werpen. Eind 
1932 waren er weer 11.000 mensen in 
dienst en het bedrijfsresultaat vertoonde 
weer een reele winst. 
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De groei en ontwikkeling van Philips 
over de wegen van scale en scope past 
goed in het beeld dat over de multidivi
sionele concerns de afgelopen jaren is 
gepubliceerd. 

Ter verklaring van het vermogen on
dernemingen te laten uitgroeien tot mul
tidivisionele concerns heeft A.D. 
Chandler in zijn in 1990 verschenen 
boek Scale and scope. The dynamics oj 
industrial capitalism gewezen op de 
noodzaak dat ondernemers investerin
gen verrichten in lOwel de produktie, de 
distributie als het management. Eerst 
diende de produktiecapaciteit te worden 
vergroot door technologische verbete
ringen en standaardisatie door te voe
ren. Daarmee konden schaalvoordelen 
worden bereikt. Daarna konden de af
zetmogelijkheden van meerdere pro
duktsoorten (scope) vergroot worden 
door de organisatorische capaciteiten 
van bedrijfsinterne onderzoekscentra, 
produktie en distributie ten volle te be
nutten. Chandler is ervan overtuigd dat 
langs administratieve coordinatie con
cerns beter in staat bleken de produkti
viteit te verbeteren, de kosten te verla
gen en de winsten op te voeren dan door 
coordinatie via het marktmechanisme. 
Dergelijke concerns concurreerden nau
welijks met elkaar op basis van prijzen 
maar sloten liever allianties. 

Blanken laat zien dat het schema van 
Chandler echter niet in aile opzichten 
voldoende hout snijdt. Door het ontbre
ken van instrumenten voor administra
tieve controle, 'noodzakelijk voor een 
effectieve kostenbeheersing' (322), fal
sifieert Philips als casus in feite Chand
lers model. Desondanks wist de onder
neming een indrukwekkende vooruit
gang te boeken. Dat lag zeker aan de 
kwaliteit van het management. Maar 
lOU het ook gelegen kunnen hebben aan 
de kwaliteit van het personeel? Net als 
Chandler laat Blanken dat in zijn analy
se onderbelicht. Het is toch een opmer
kelijke prestatie dat het bedrijf lo snel 
heeft kunnen groeien tussen 1927 en 
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1930. Over de interne bedrijfsvoering 
komt de lezer echter weinig te weten. De 
spectaculaire produktiviteitsstijging bij 
de radio-apparaten bijvoorbeeld maakt 
nieuwsgierig naar de feitelijke organisa
tie van de werkvloer, een onderwerp dat 
niet was ontsnapt aan Heerdings pen. 
Het werk van de Groningse psycholoog 
J.L. Prak voor psychotechnisch onder
zoek (294) had in dit verband meer aan
dacht verdiend. 

Blanken heeft vooral de internationa
Ie rol die Philips over de grenzen is gaan 
spelen voor het voetlicht gehaald. Mis
schien heeft dat er toe geleid dat de aan
dacht voor de werkvloer verschoven is 
naar de kapitaalpositie van de groot
schalige firma. Wie de drie delen over 
Philips nu overziet kan die verschuiving 
in aandacht ook volgen. Was Marx in 
1864 een vertrouwd verschijnsel in Zalt
bommel, zoals Heerding beschreef in 
deel I (73), zo werd Keynes zo'n 65 jaar 
later adviseur van Philips (385). Keynes 
sprak in dat verband in 1930 vol lof 
over een geslaagde aandelenemissie van 
Philips. Dit resultaat moet zeker op het 
conto geschreven worden van Anton 
Philips, die als ondernemer en niet als 
'avonturier' de vrijwel volledig op ex
port gerichte onderneming op koers 
wist te houden en kapitaalverschaffers 
wist te interesseren voor Philips. Het is 
een knappe presta tie van Blanken om 
over die aanpak een evenwichtig beeld 
te hebben geschetst. 

Luchien Karsten 
Rijksuniversiteit Groningen 

J. Barendregt, The Dutch money purge. 
The monetary consequences 0/ German 
occupation and their redress after libe
ration, 1940-1952. Tinbergen Institute 
Research Series 51 (Thesis Publishers: 
Amsterdam, 1993) 296 pp. ISBN 90-
5170-206-X 

Het onderzoek over de sociale, econo-
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mische, en politieke geschiedenis van 
Nederland tijdens en onmiddellijk na de 
Tweede Wereldoorlog heeft reeds heel 
wat belangrijke publikaties gegene
reerd. Aan de munthervorming, die mi
nister van Financien P. Lieftinck door
zette na de bevrijding van het land werd 
echter nog geen diepgaande studie ge
wijd. J. Barendregt heeft deze moeilijke 
taak op zich genomen en tot een goed 
einde gebracht. Hij onderzocht in de 
eerste hoofdstukken het ontstaan van 
het monetaire onevenwicht in Neder
land tijdens de oorlog. Enerzijds stelde 
hij een excessieve stijging van de over
heidsuitgaven vast wegens de oorlogsbe
lastingen, die door de bezetter werden 
opgelegd en die door eigen fiscale in
komsten, langlopende staatsleningen en 
vooral door kortiopend schatkistpapier 
werden gefinancierd. Anderzijds stelde 
hij een enorm tekort vast op de beta
lingsbalans, een tekort dat voorvloeide 
uit de massale aankoop van Nederland
se produkten door Duitse particulieren 
en door de Duitse overheid, en uit het 
overmaken van looninkomen van in 
Duitsland tewerkgestelde Nederlandse 
arbeiders. Tegenover de reusachtige 
toename van circulerend geld en over
heidsschuld stond een dramatische ver
mindering van de produktie, die een ge
volg was van de vernietiging van een be
langrijk deel van de nationale kapitaal
voorraad, voorts een gevolg van een ge
brek aan grondstoffen en een gebrek 
aan arbeid. Het was de overheid duide
lijk dat na de oorlog aan dit monetair 
onevenwicht een einde moest worden 
gesteld. In de negen volgende hoofd
stukken onderzoekt de auteur achter
eenvolgens hoe de overheid het hers tel 
van het evenwicht tijdens en onmiddel
lijk na de oorlog voorbereidde, hoe ze 
dit herstel door middel van een drasti
sche muntsanering realiseerde, en hoe 
het succes ervan in een macro-economi
sche context moet worden beoordeeld. 

In hoofdstukken III, IV en V analy
seert de auteur de voorbereidende fase 
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van de munthervorming en betrekt hier
bij op een boeiende manier de ideologi
sche en internationale achtergrond. In 
de hoofdstukken VI, VII, VIII en IX 
analyseert de auteur de muntsanering 
als zodanig. Hij beschrijft in chronolo
gische volgorde de reeks concrete maat
regelen die Lieftinck nam om de geld
hoeveelheid drastisch in te krimpen en 
om ze daarna op een gecontroleerde 
manier opnieuw uit te breiden, naarma
te de produktie van goederen en dien
sten zich herstelde. Vervolgens onder
zoekt hij de maatregelen ter afzonde
ring van de kapitaalmarkt, de begro
tingspolitiek van de overheid, en de 
maatregelen ter bestrijding van het te
kort op de betalingsbalans. In de twee 
laatste hoofdstukken evalueert de 
auteur ten slotte het succes van de Ne
derlandse muntsanering: zowel het oor
dee I van enkele internationale experten 
als zijn eigen oordeel komen hier aan 
bod. 

De analyse is stevig onderbouwd en 
toont duidelijk aan dat de auteur zijn 
onderwerp, technisch gezien, zeer goed 
beheerst. Herhalingen doen zich wei 
eens voor, maar het geheel biedt een 
prachtig, gedetailleerd overzicht betref
fende de Nederlandse muntsanering on
middellijk na de Tweede Wereldoorlog. 
Slechts enkele kleine aanmerkingen 
dienaangaande. Bij de bespreking van 
de voorbereiding tot de munthervor
ming blijven enkele vragen onbeant
woord. Welke omstandigheden brach
ten de Nederlandse regering in balling
schap te Londen er toe tijdens de winter 
1944-1945 het idee van een langlopende 
lening ter absorptie van de excessieve 
geldcirculatie op te geven en te vervan
gen door het idee van een drastische 
muntsanering? Het is niet aan te nemen 
dat de Nederlandse regering in Londen 
niet op de hoogte zou zijn geweest van 
de discussies die hierover tijdens de oor
log in Nederland werden gevoerd, zowel 
op het Ministerie van Financien als in de 
centrale bank. Het is ook moeilijk aan 
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te nemen dat de Nederlandse regering 
niet op de hoogte was van de plannen 
die de Belgische regering in ballingschap 
te Londen uitwerkte tijdens de jaren 
1943 en 1944 met betrekking tot de Bel
gische muntsanering. In ieder geval was 
zij op de hoogte van het doorzetten van 
deze Belgische muntsanering in oktober 
1944 en van het succes ervan. De auteur 
had hier, via een grondiger archiefon
derzoek, meer klaarheid kunnen bren
gen. Een tweede opmerking betreft de 
maatregelen die Lieftinck nam ter af
zondering van de kapitaalmarkt. De 
auteur stelt vast dat de minister met dit 
doer zeer strikte con troles instelde. In 
welke mate hebben deze controles de in
vesteringen gehinderd en als gevolg 
daarvan de wederopbouw en het econo
misch herstel vertraagd? Een derde op
mer king betreft de evaluatie van de Ne
derlandse muntsanering door de auteur. 
De muntsanering is naar zijn opvatting 
een succes geweest wanneer ze vanuit 
een monetair-technisch standpunt 
wordt bekeken. Is dit echter wei zo ze
ker? Gezien in een ietwat ruimer tijds
kader, met name in 1947 en opnieuw 
naar het einde van de jaren veertig toe, 
is de geldhoeveelheid opnieuw excessief 
toegenomen, een gevolg van een te snel
Ie deblokkering en vooral een gevolg 
van de grote overheidstekorten. Strikte 
con troles op prijzen, lonen, en investe
ringen voorkwamen een heropflakke
ring van de inflatie, maar hebben ver
moedelijk het economisch herstel ver
traagd. Dat kortlopend schatkistpapier 
tijdens de betrokken periode, niette
genstaande de lage interestvoet, zo ge
makke1ijk kopers yond, was wellicht het 
gevolg van een gebrek aan belangstel
ling voor investeringen in de economi
sche sector: de politiek van lage lonen 
stimuleerde trouwens geenszins de in
vesteringen. 

De auteur heeft duidelijk gewezen op 
het gevaar dat schuil ging achter de 
nieuwe excessieve aangroei van de geld
hoevee1heid. Hij stelt een neiging vast 
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tot oplossing van de schaarste door een 
toenemende invoer van goederen, met 
een ontwrichting van de betaIingsbalans 
als gevolg. Een dergelijke ontwikkeling 
deed zich voor in 1947 en opnieuw in 
1950. De auteur wijst te recht op het 
cruciale belang van de Marshall hulp bij 
het saneren van dit spanningsveld. Naar 
mijn opvatting zijn ook de kredieten die 
Belgie vanaf 1945 in het kader van Be
nelux en vanaf 1948 in het kader van de 
Marshall hulp aan Nederland heeft toe
gestaan, van cruciaal belang geweest in 
dit verband. Bij de oprichting van de 
Europese BetaIingsunie in 1950 zijn het 
opnieuw Belgische kredieten geweest die 
het onevenwicht inzake de handelsba
lang hebben helpen rechttekken. 

De auteur geeft toe dat de Nederland
se muntsanering, hoewel technisch ge
zien succesvol, economisch gezien toch 
niet erg doelmatig is geweest. Ze impli
ceerde inderdaad een te omstandige en 
te ingewikkelde controle, die normaler 
wijze een negatieve invloed moest uit
oefenen op het economisch hers tel. De 
muntsanering was anderzijds, naar de 
opvatting van de auteur, goedkoop 
voor de overheid en bovendien eerIijk 
daar de oorlogsprofiteurs en de collabo
rateurs via de controle konden gestraft 
worden. Die laatste evaluatie is wellicht 
voor nuancering vatbaar. De schaarste 
aan goederen, die via de rantsoenering 
nog jaren lang gehandhaafd bleef, 
opende immers nieuwe perspectieven 
voor de heropbloei van de zwarte markt 
en voor franduleuze winsten, die aan de 
fiscale controle van de muntsanering 
ontsnapten. Voorts profiteerden de par
ticuIiere banken op een bijzondere ma
nier van de muntsanering door het feit 
dat ze slechts een interestvoet van 0,5 
percent moesten betalen voor de ge
blokkeerde zichtrekeningen en deze 
fondsen vrij winstgevend konden beleg
gen in kortlopend schatkistpapier. 

De enkele opmerkingen die hier wer
den geformuleerd zijn marginaal wan
neer ze worden gezien tegen de achter-
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grond van de volledige studie. De 
auteur heeft inderdaad een zeer inge
wikkelde materie op een grondige en 
verhelderende wijze benaderd. Hier
door heeft hij een belangrijke bijdrage 
geleverd tot de monetaire geschiedenis 
van Nederland en tot de geschiedenis 
van het economisch herstel na de Twee
de Wereldoorlog. 

Herman van der Wee 
Prof. em., K.U.Leuven 

J. van Daal en A. Heertje, red., Econo
mic thought in the Netherlands: 1650-
1950 (Aldershot: Avebury, 1992) ix + 
211 pp. ISBN 1-85628-215-5 

De titel van dit boek belooft een over
zicht van drie eeuwen economisch den
ken in Nederland. Wie het openslaat, 
treft echter een aantal opstellen over 
Nederlands economisch denken aan van 
UsseIinx (1608) tot Holtrop (1972), en 
zelfs Tinbergens werk uit de jaren tach
tig. De redacteuren hebben hun auteurs 
op liberale wijze de vrije hand gelaten, 
wat resulteerde in naar vorm en inhoud 
verschiIIend opgezette hoofdstukken. 
De opbouw is als voigt. Na de kortste 
Engelstalige politieke en economische 
geschiedenis van Nederland ooit ge
schreven (minder dan 2 bladzijden), 
voigt in hoofdstuk 1 een overzicht van 
de inhoud: drie hoofdstukken die elk 
globaal een eeuw beogen te behandelen, 
twee over 'heiden' (Pierson en Tinber
gen) en twee over capita selecta (Neder
lands monetarisme en de gemengde eco
nomie). 

Th. van Tijn is in zijn laatste essay te
ruggegaan naar een oude Iietde; naast 
P. de la Court bespreekt hij Graswinc
kel, UsseIinx en F. van den Enden pri
mair als mercantiIisten. Gelukkig begint 
hij met zijn eigen definitie van dit 'con
tainerbegrip'. En hij heeft een open oog 
voor ieders individuele afwijkingen en 
oppositionele trek ken, meestal ingege-
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ven door de behartiging van groepsbe
langen. Maar volgens Van Tijn brachten 
zij geen werkelijk deb at op gang, en 
stonden zij buiten de Europese 
mainstream van het economisch denken. 

Tussen de bijdragen van Van Tijn en 
van 1.R. Zuidema gaapt een gat van bij
na een eeuw. Weliswaar pretendeert de 
laatste in 1750 te beginnen, maar de le
zer wordt niet veel wijzer over het 
politiek-economisch debat in de nada
gen van de Republiek. De Economisch
Patriotten noch Isaac de Pinto worden 
zelfs maar vermeld; dat de dissertatie 
van Ida Nijenhuis over laatstgenoemde 
ongeveer tegelijk met dit boek ver
scheen, lijkt mij voor deze lacune amper 
een excuus. Het echte verhaal van Zui
dema begint met Van Hogendorp, en 
culmineert in een rehabilitatie van w.e. 
Mees; hier ligt het zwaartepunt van zijn 
hoofdstuk. Onderweg raakt hij soms 
zijn eigen kluts kwijt: op bladzijde 35 is 
Van Rees hoogleraar in Utrecht rond 
1855; op bladzijde 53 eerst in Gronin
gen, en van 1860 tot 1868 in Utrecht. 

Een aangename en oorspronkelijke 
bijdrage vond ik het hoofdstuk van 
B.P. Elzas over de periode 1870-1950. 
Ook hij rehabiliteert een econoom, en 
wei Piersons opvolger als hoogleraar, 
Beaujon. Hij doet dit op grond van 
diens boek Handel en handelspolitiek 
(1888), en in meer eigentijdse bewoor
dingen dan Zuidema bij Mees hanteert. 
Het is waarschijnlijk overmijdelijk dat 
in een hoofdstuk van minder dan twin
tig bladzijden over deze periode - op 
zich een prestatie - de aandacht vrijwel 
uitsluitend naar de (Oostenrijkse) 
mainstream uitgaat. Van der Goes, Van 
Gelderen en De Wolff worden bijvoor
beeld niet genoemd. De receptie van 
Keynes' denkbeelden wordt wat eenzij
dig belicht aan de hand van 1.1. Polaks 
sceptische reactie daarop. En de periode 
45-50 wordt slechts geIllustreerd met 
drie thema's: Hennipmans economisch 
motief en economisch principe, de 
waardevrijheidsdiscussie en Vleesch-
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houwers economische rekenvormen. 
Wie het fraaie opstel van de tweede 

redacteur over Pierson in de bundel Van 
liberalisten tot instrumentalisten (1987) 
kent, zal zich verheugen dat zijn visie op 
zijn verre voorganger op de Amster
damse leerstoel hier voor Engelse lezers 
toegankelijk is. De bijdrage van 10link 
over Tinbergen maakt nieuwsgierig 
naar zijn volledige Tinbergen-biografie. 

Fase bespreekt een eeuw monetaire 
theorie, van 1870 tot 1970. Evenals 10-
link barst hij dus uit het corset van de ti
tel. Dat hoeft de lezer niet te spijten, 
want Fase beheerst zijn onderwerp vol
ledig (zoals we al wisten) en laat in ieder 
geval bij deze recensent de vraag rijzen 
of een volledig thematische opzet voor 
het hele boek niet verkieslijker was ge
weest. 

Het laatste hoofdstuk, van Dullaart 
over economische orde, beantwoordde 
die vraag weer ontkennend. Ik kan mij 
niet voorstellen dat zijn heen-en-weer 
springen tussen politieke en economi
sche ontwikkelingen voor buitenlanders 
erg verhelderend is. Zeker niet als de 
conclusie toch blijkt te luiden dat de Ne
derlandse economie in de jaren veertig 
een van de vele 'gemengde economieen 
in Pigouviaanse betekenis' werd. En hij 
laat de overgang naar het Keynesia
nisme wei erg gladjes verlopen (mis
schien omdat Rotterdam bij hem de 
hoofdstad van Nederlands economie 
is?) 

AI met al een merkwaardig boek. Met 
een aantallacunes en ook een paar over
lappingen. Zo nemen Zuidema en Dul
laart elk hun eigen historische aanloop. 
Het resultaat zou gebaat zijn geweest bij 
een strakkere eindredactie, en hier en 
daar ook eindcorrectie - ik veronderstel 
dat Tinbergen dan niet naar congenital, 
maar naar congenial spirits gezocht 
had . Aan het belang als naslagwerk 
wordt afbreuk gedaan doordat drie 
auteurs geen literatuurlijst (references) 
hebben bijgeleverd, en door het ontbre
ken van een zakenregister. 
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Natuurlijk is het gemakkelijk om de
tailkritiek te leveren op dit overzicht 
van 200 bladzijden. Voorlopig is het 
toch het beste boek over dit onderwerp 
voor een internationaal publiek . Wat 
mij per saldo het meest stoorde waren 
ten eerste de zelfverkleining: v66r Pier
son stelde de Nederlandse economie 
weinig voor; en ten tweede de mag ere 
behandeling van de institutionalise
ringsdimensie. Wie nu nog I. Hasenberg 
Butter, Academic economics in Holland 
1800-1870 (1969) napraat, moet toch 
echt eens T.J. Boschloo, De productie
maatschappij. Liberlalisme, economi
sche wetenschap en het vraagstuk der 
armoede in Nederland 1800-1875 (1989) 
lezen. En wie dan nog denkt dat het eI
ders allemaal beter was, leze A. Kadish 
en K. Tribe, red., The market for politi
cal economy. The advent of economics 
in British university culture (1993) . 

E. Schoorl 
Rijksuniversiteit Groningen 

Reactie naar aanleiding van de bespre
king van Richard F.J. Paping van E. 
Vanhaute, Heiboeren. Bevolking, ar
beid en inkomen in de 19de-eeuwse 
Kempen (Brussel, 1992) in: NEHA
Bulletin 7 (1993) 47-49 

Dat Richard Paping, in zijn bespreking 
van mijn boek Heiboeren zijn weerzin 
voor 'grote getallenbrijen' ventileert is 
zijn goed recht. Dat hij daarbij stelt dat 
in het sociaal historisch onderzoek niet 
de samenleving, maar weI de mensen 
centraal dienen te staan, zal wellicht 
(nog) meer wenkbrauwen doen fronsen. 
Dit alles ontslaat de recensent echter 
niet van zijn tweevoudige opdracht: 

a. hij moet het boek bespreken dat 
voorligt, rekening houdend met de ge
kozen vragen en methodes, en niet dat 
wat hij had willen lezen. Natuurlijk zijn 
er vele min of meer aanvullende benade
ringen mogelijk, de lijst kan veellanger 
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worden gemaakt. Dat een gezinsre
constructie voor negentiende en vroeg
twintigste-eeuwse dorpen een beter in
zicht zou bieden, betwist ik echter ten 
stelligste. Door de grotere mobiliteit 
va It een steeds aangroeiende bevol
kingsgroep per definitie buiten het on
derzoeksveld . Ik ben van mening dat de 
gevolgde methode van de statische ba
sisdoorsnede de tot nu toe meest aange
wezen invalshoek is om de totale dorps
bevolking te bestuderen. het hieruit iso
leren van enkele families gaat helemaal 
in tegen deze doelstelling. 

b. Daarbij moet de recensent op een 
correcte wijze lezen wat geschreven 
staat. Geen enkele individuele opmer
king kan staande worden gehouden: 
1. De berekening van het percentage 
landbouw-actieven in tab ellen 4.17 en 
4.18 gebeurt volgens een aantal omzet
tingsmaten, voldoende omschreven op 
pagina 123. Het percentage van Dessel 
(en niet van Rijkevorsel, zoals Paping 
stelt!) is dus geen gemiddelde van de uit
slagen van de beroepentelling en van de 
landbouwtelling, maar het resultaat van 
een volledige herberekening. De essen tie 
van deze bladzijden van het boek is de 
recensent blijkbaar volledig ontgaan. 
2. Hetzelfde kan worden afgeleid uit het 
foutief interpreteren van tabel 4.22, 
waarin enige rekenfouten zouden zijn 
geslopen . Het betreft hier echter geen 
gewone optelling van de verhoudingscij
fers, maar een opdeling van de ar
beidsparticipatie en arbeidsinzet tussen 
de agrarische en niet-agrarische sector, 
met een totaal van 100 als resultaat. 
3. Wanneer Paping voor de gemeente 
Walem jaarlijkse grondpachten ver
meldt tot 90070 betreft dit uitzonderlijke 
jaren in het laatste decennium van de 
negentiende eeuw (grafiek 5.14). Daar
om zijn de berekeningen in tabel 5.23 
weI degelijk correct, omdat de gegevens 
slaan op 1846 en 1910, met percentages 
oplopend tot 30% en 50%. 
4. De recensent uit zijn twijfels over de 
(min of meer) constante arbeidsinzet 
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per hectare graanland tot het laatste 
kwart van de negentiende eeuw. Hij zal 
met mij accoord zijn dat hierover bij
zondere weinig directe gegevens te vin
den zijn. Dewelke mij ter beschikking 
staan laten een gelijke inbreng zien tus
sen 1810/1820 en 1880. Wat motiveert 
Paping te spreken van een 'onderschatte 
toe name van de arbeidsinzet'? Dat ik 
daarnaast geen rekening zou hebben ge
houden met de verschuiving naar ar
beidsintensievere gewassen is eveneens 
onjuist. Uiteraard vertrekt mijn bena
dering van de individuele gewassen en 
veesoorten, maar door deze te relateren 
aan hun gewicht in de totale akkerbouw 
respectievelijk veeteelt komen er wei de
gelijk betekenisvolle verschuivingen 
naar voren (tabellen 4.13 en 4.14). Hier
door neemt in de negentiende eeuw de 
totale arbeidsinzet per hectare toe met 
60 tot 800/0. Dit veroorzaakt een neer
waartse druk op de arbeidsproduktivi
teit - iets wat door het groeiend arbeid
soverschot voor de hand ligt - een trend 
in de Kempense dorpen maar die na 
1900 wordt omgebogen. 
5. De roggeprijzen als deflator: indien 
de recensent mij prijzenreeksen kan 
voorleggen met een zelfde volledigheid 
en een zelfde relevantie voor de negen
tiende-eeuwse rurale samenleving, zou 
ik hem dankbaar zijn. 

De recensent parafraserend: het boek 
is een minder bevooroordeelde en meer 
correcte lezing waardig. 

Eric Vanhaute 
Rijksuniversiteit Gent 

Antwoord aan E. Vanhaute 

K wantitatieve geschiedschrijving opent 
grote mogelijkheden van onderzoek. 
Belangrijk is daarbij mijns inziens wel, 
dat de presentatie (de tabellen) over
zichtelijk en begrijpelijk is en dat vol
doende duidelijk gemaakt wordt dat 
achter de cijfers mensen schuilgaan. 
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Een samenleving, opgebouwd als deze is 
uit individuen, hoeft geen abstractum te 
zijn. Bij 'familiale arbeids- en inko
mensstrategieen' (Vanhaute 16) gaat het 
om beslissingen op lange termijn van 
gezinnen of personen, die aileen wan
neer zij door de tijd heen worden ge
volgd, achterhaald kunnen worden. 
Hierbij is de geografische mobiliteit, zo
als Vanhaute terecht opmerkt, een pro
bleem. Analyse op steekjaren kan 
slechts een beperkt en globaal beeld ge
yen van (het resultaat van) deze strate
gieen en daarmee de dynamiek en veer
kracht van een samenleving niet echt 
verklaren. 

Een recensent heeft wei degelijk het 
recht en zelfs de plicht om commentaar 
te leveren op gekozen onderzoeksvragen 
en methodes. Daarnaast houd ik ook de 
vijf genoemde 'schoonheidsfoutjes' na 
vierde lezing staande: 
1. Het goochelen met cijfers: De keuze 
voor 150 dagen per jaar werken van 
landbouwers (inderdaad in Dessel), 
zonder verantwoording en niet voor 175 
dagen zoals elders, resulteert in 34% 
landbouwers in plaats van 29%. 
2. Voorbeeld: Tabel 4.22 Dessel 1796, 
de arbeidsinput als % van het aanbod 
moet 83% zijn in plaats van 90%. Bere
kening: 0,37 + (0,3510,57)*0,75 = 
0,83 (cijfers uit tabellen 4.17, 4.21, 4.2 
en p.140). De factor 0,75, namelijk 
slechts 3/4 dee I van het jaar werk, is 
vergeten. 
3. Voorbeeld: in Walem in 1910 werd 
51 % van de opbrengst aan pacht be
taald (tabel 5.32). Toch hoefde toen 
volgens tabel5 .23 een pachtbedrijf voor 
zelfvoorziening slechts anderhalf keer 
zo groot te zijn als een eigen bedrijf. 
4. De gegevens zijn beperkt. Deson
danks blijft een toename van de ar
beidsinzet per hectare voor ieder indivi
dueel gewas in de negentiende eeuw 
aannemelijker, gezien de diverse stij
gende hectare-opbrengsten. Nergens be
weer ik dat Vanhaute de verschuiving 
naar arbeidsintensievere gewassen bij de 
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berekening van de arbeidsinzet ver
onachtzaamt. Op pagina 120 vergeIijkt 
hij echter weI de op die wijze met 600/0 
tot 80% toegenomen totale arbeidsinzet 
per hectare met de opbrengststijging per 
hectare van individuele gewassen. De 
totaIe produktie per hectare steeg echter 
sneller, door de reIatieve toename van 
arbeidsintensievere teeIten met hogere 
opbrengsten. Zowe1 de groei van de ar
beidsinzet aIs van de produktie worden 
dus onderschat. Vanhautes conclusies 
aangaande de arbeidsproduktiviteit 
kunnen daarom toch juist zijn. 
5. AIs een deflator zo ongeschikt is, aIs 
de roggeprijs voor de negentiende
eeuwse Kempen, kan beter van deflatie 
worden afgezien. 

Toch wi! ik, niettegenstaande mijn 
kritiek, opnieuw ook wijzen op de ster
ke kanten van Eric Vanhautes onder
zoek: het in venti eve en uitgebreide 
bronnengebruik, de veIe toegepaste me
thoden en de ondanks alles gedegen cij
fermatige onderbouwing. 

Richard F.l. Paping. 
Rijksuniversiteit Groningen 
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VERSCHENEN LITERATUUR 

E.S.A. Bloemen, 1. Kok, 1.L. van Zan
den, De top-lOO van industriele bedrij
ven in Nederland 1913-1990. Achter
grond stu die no. 3 (Adviesraad voor het 
wetenschaps- en technologiebeleid: Den 
Haag, 1993) 39 pp. ISBN 90-346-2859-0 

Deze korte studie is geinspireerd op 
Chandlers ideeen van 'scale and scope' 
en zijn 'managerial capitalism'. In sa
men werking met K.E. Sluyter man en 
H. Winkelman stelden de auteurs aan 
de hand van Van Oss ejjectenboek, het 
Financieel-economisch lexicon, jaar
verslagen, gedenkboeken en hier en 
daar archiefonderzoek, lijsten samen 
van de honderd grootste Nederlandse 
ondernemingen naar balanstotaal in 
1913, 1930, 1950, 1973 en 1990. Deze 
lijsten bekeken zij vervolgens op relatief 
be lang voor de hele economie, spreiding 
naar bedrijfstak, stabiliteit en dyna
miek, en vergeleken de resultaten met 
overeenkomstige gegevens voor Duits
land, Groot-Brittannie en de Verenigde 
Staten. Het resultaat is een fraaie door
snede van de top van het Nederlandse 
bedrijfsleven en de prestaties daarvan 
over een peri ode van tachtig jaar, die 
met Sluyterman en Winkelmans artikel 
'The Dutch family firm', te verschijnen 
in Business history. Special issue: Fam
ily capitalism 35 (1993) 157-185, nog tot 
1890 te verlengen valt. 

1. Blomme, The economic development 
oj Belgian agriculture: 1880-1980. A 
quantitative and qualitative analysis. 
Studies in social and economic history 
25 (Leuven University Press: Leuven, 
1993) 501 pp. ISBN 90-6186-542-5 

M. Goossens, The economic develop-
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ment oj Belgian agriculture: a regional 
perspective 1812-1846. Studies in social 
and economic history 24 (Leuven Uni
versity Press: Leuven, 1993) 443 pp. 
ISBN 90-6186-541-7 

Onlangs verschenen min of meer gelijk
tijdig in de handel drie proefschriften 
van Belgische onderzoekers: de twee 
hierboven genoemde en E. Buyst, An 
economic history oj residential building 
in Belgium between 1890 and 1961. Aile 
drie participeren in het project voor de 
reconstructie van nationale rekeningen 
in Belgie in de negentiende en twintigste 
eeuw uitgevoerd onder leiding van H. 
van der Wee van de universiteit van 
Leuven. 

A. Clemens bespreekt het proef
schrift van Erik Buyst elders in dit num
mer. De beide studies over de Belgische 
landbouw zijn eerder besproken door 
1.L. van Zan den in het NEHA-Bulletin 
2 (1988) 97-98 en in 4 (1990) 93-94. 

S.N . Broadberry, N.F.R. Crafts, red., 
Britain in the international economy, 
1870-1939 (Cambridge University 
Press: Cambridge, 1992) xiv + 426 pp. 
ISBN 0-521-41869-3 

Deze feestbundel samengesteld ter gele
genheid van Alec Fords emeritaat be
staat uit de papers gepresenteerd op een 
congres in 1989. Het ging de organisato
ren erom het nut van de keynesiaanse 
analyse voor de Britse economie in de 
jaren van 1870 tot 1940 opnieuw te be
zien, nu deze zo'n twintig jaar in diskre
diet is geweest. Op basis van veertien 
bijdragen in vier secties concluderen zij 
dat het tijd wordt voor een althans ge
deeltelijk eerherstel. Als inleiding schre-

151 



yen Broadberry en Crafts een overzicht 
van de voornaamste kwesties, en bood 
T.C. Mills een cursus over de moderne 
tijdreeksanalyse. Daarna bogen Eichen
green, Capie, Crafts en Mills, Hatton, 
Blake, Mills en Wood, en Cottrell zich 
over de gouden standaard, prijzen, de 
rol van het geld en de strijd om de 
munstandaard v66r 1914. C.K. Harley 
behandelde de wereldmarkt voor land
bouwprodukten en de plaats van Argen
tinie daarin. Het Interbellum kreeg de 
aandacht van M. Thomas (rigiditeit van 
de Britse arbeidsmarkt 1870-1939), I. 
Gazeley en P .G. Rice (werkgelegenheid 
en lonen) , l . Redmond (weer de gouden 
standaard) en Broadberry en M.P. Tay
lor (koopkrachtpariteiten en -beheer
sing). 

l .R. Bruijn en F. Gaastra, red. , Ships, 
sailors and spices. East India Compa
nies and their shipping in the 16th, 17th 
and 18th centuries (Stichting Beheer 
IISG: Amsterdam, 1993) 240 pp. ISBN 
90-71617 -69-6 

In de laatste twee decennia is de handel 
en scheepvaart van de Verenigde Oosti
nische Compagnie steeds meer in de al
gemene belangstelling komen te staan. 
De aandacht voor de contacten met 
Azie bleef niet tot Nederland beperkt. 
Ook in andere Westeuropese landen 
werd het onderzoek naar de eigen com
pagnieen opgenomen. Deze bundel 
biedt een vergelijkende studie naar de 
scheepvaartactiviteiten van alle Europe
se compagnieen in de vorm van zeven 
bijdragen van onderzoekers uit Portu
gal, Frankrijk, Enge1and, Belgie, Dene
marken en Zweden en Nederland. De 
redacteuren hebben getracht de ver
schillende essays zodanig te lei den dat 
een vergelijking mogelijk is. 

W. Darity, red. , Labor economics: 
problems in analyzing labor markets. 
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Recent economic thought series (Kluwer 
Academic Publishers: Boston, 1993) 
308 pp. ISBN 0-7923-9260-4 

De bundel is opgebouwd rond vier 
hoofdthema's: werkloosheid, de wer
king van de arbeidsmarkt, discriminatie 
op de arbeidsmarkt en een soort restthe
rna waarin twee bijdrage over cultuur en 
arbeid en de rol van de overheid aan 
bod komen. Hoewe1 de bijdragen zeer 
Amerikaans zijn, zijn met name de twee 
delen over werkloosheid en de werking 
van de arbeidsmarkt met bijdragen van 
M. Lawlor, A. Keyssar, A.l . Field en 
A.H. Goldsmith, l. Heckman en Tho
mas MaCurdy en W.T. Dickens en K. 
Lang vanuit metodologisch oogpunt 
ook voor historisch onderzoek van be
lang. 

G. Depeyrot , e.a. , red., Rythmes de la 
production monetaire de l'antiquite a 
nos jours (Association Marcel Hoc: 
Louvain-la-neuve, 1987) xv + 775 pp. 
geen ISBN 

Deze nu pas ter beschikking gekomen 
bundel bevat liefst 51 bijdragen aan een 
congres gehouden in 1986. De artikelen 
behandelen de muntfabricage, -produk
tie en -circulatie tot in alle uithoeken 
van Europa vanaf de ongeveer 400 
voor Christus tot in de twintigste eeuw, 
met een enkel uitstapje naar China en 
Afrika. Daarnaast is er aandacht voor 
bredere thema's als de overs tap naar fi
duciair gebruik, wettelijke regelingen 
van betaalmiddelen (Mishkimin) en de 
relatie met edelmetaalprijzen (Depey
rot). 

W. Feldenkirchen , Werner von Sie
mens, ErJinder und internationaler Un
ternehmer (Siemens: Berlijn, 1992) 180 
pp. ISBN 3-8009-4156-2 

Dit boekje verscheen ter gelegenheid 
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van Siemens' honderdste sterfdag als 
voorschot op een nog te verschijnen 
werk over de onderneming en de ont
wikkeling van de Duitse electro
industrie. Het biedt een kort overzicht 
van persoon en bedrijf van 1848 tot aan 
de Eerste Wereldoorlog, met de belang
rijkste kerngetallen samengevat in een 
aanhangsel met tabellen. 

R. Fox, A. Guagnini, red . , Education, 
technology and industrial performance 
in Europe, /850-/939 (Cambridge Uni
versity Press: Cambridge, 1993) xiii + 
302 pp. ISBN 0-521-38153-3 

Deze bundel komt voort uit twee inter
nationale workshops, gehouden in 1985 
en 1987. Guaginini, A. Grelon en W. 
Konig bekeken opleiding, carrierepa
troon en de industriele resultaten van 
werktuigkundig ingenieurs in respectie
velijk Engeland, Frankrijk en Duitsland 
tussen 1850 en 1914. Daarna komt aan 
de orde hoe Belgie (J .C. Baudet), Zwe
den (G. Ahlstrom), Spanje (S.R. i Tue
bois) en Halie (Guagnini) het tempo en 
voorbeeld van de grotere landen pro
beerden te volgen. Fox en M. Williams 
presenteren detailstudies naar de Franse 
electrische industrie en de Britse en 
Franse fijnmechanische industrieen. 
Tenslotte biedt A. Donovan een breed 
vergelijkend perspectief vanuit de Ver
enigde Staten. 

A. Kudo en T. Hara, red., International 
cartels in business history. The Inter
national Conference on Business His
tory 18. Proceedings of the Fuji Confe
rence (University of Tokyo Press: To
kyo, 1992) xi + 246 pp. ISBN 
4-13-047054-X 

Vanaf 1974 vindt jaarlijks de Conferen
ce on Business History plaats. De the
rna's van deze jaarlijks terugkerende 
conferentie zijn gegroepeerd rond een 
bepaald onderwerp dat over meerdere 
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jaren uitgesmeerd is. Sinds 1989 staat 
het onderzoek naar internationale rela
ties van bedrijven centraal. In 1991 ging 
binnen dit thema de aandacht uit naar 
internationale kartels. 

International cartels in business his
tory bevat een aantal bijdragen met be
trekking tot kartels in de chemische en 
de electrotechnische industrie in de ja
ren twintig en dertig. Harm Schroter le
vert een bijdrage over het verfstoffen
kartel, Jonathan Liebenau over de rol 
van informatie bij het afschermen van 
markten, Takeshi Oshio over chemische 
kartels in Japan, Emmanuel Chadeau 
over hetzelfde onderwerp in Frankrijk 
en Greta Devos specifiek over het nitro
geen kartel in Nederland en Belgie. 
John Smith sluit dit deel af met een al
gemene bijdrage over chemische kartels 
in het interbellum. 

In het kader van het thema over de 
kartels in de electrotechnische industrie 
presenteerde Shin Hasegawa een paper 
over de Japanse machine-industrie, Re
nato Giannetti een bijdrage over Ha
liaanse kartels in de electrotechnische 
machine-industrie en Leonard Reich 
over het wereldkartel voor gloeilampen. 
Behalve de papers zelf bevat de bundel 
ook het commentaar van deskundigen 
en een algemene inleiding van Terushi 
Hara en Akira Kudo. 

H.W. Lintsen, e.a. , red., Techniek in 
Nederland, de wording van een moder
ne samenleving /800-/890. Deel II . Ge
zondheid en open bare hygiene; wa
terstaat en infrastructuur; papier, druk 
en communicatie (Walburg Pers: 
Zutphen, 1993) 336 pp. ISBN 90-6011-
836-7 

H.W. Lintsen, e.a., red., Techniek in 
Nederland, de wording van een moder
ne samenleving /800-/890. Deel III . 
Textiel; gas, licht en electriciteit; bouw 
(Walburg pers: Zutphen, 1993) 357 pp. 
ISBN 90-6011-845-6 
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Het onderwerp gezondheid en open bare 
hygiene in deel II krijgt vorm door arti
kelen van E.S. Houwaart (hygienisch 
denken en doen, medische statistiek, 
professionalisering en staatsvorming) 
en H . van Zon (openbare hygiene). A. 
van der Woud schetst het kader voor 
water staat en infrastructuur (de ruimte
lijke orde, en professionalisering en in
tegratie) waarna A. van den Bosch en 
G.P. van de Yen de rivierverbetering 
beschrijven en A.J. Veenendaal jr. zich 
door de spoorwegen laat meeslepen. Pa
pier, druk en communicatie zijn toever
trouwd aan D. van Lente en O. de Wit. 
De eerste tekent voor hoofdstukken 
over de markt voor drukwerk, illustra
tietechnieken en leescultuur; de laatste 
beschrijft de papierfabricage en zetten 
en drukken. Samen vervaardigden zij 
een detailstudie over de firma Bohn in 
Haarlem. 

In dee I III behandelen S.W. Verste
gen (textiel en industrialisatie, een ander 
patroon), G. van Hooff (katoenspinnen 
en -weven) en G. Verbong (katoen
drukken) onderdelen van de textielin
dustrie. E. Berkers schetst het kader 
v~~r gas, licht en electriciteit, dat wordt 
ingevuld door G. Dil en E. Homburg 
(gas), A.N. Hesselmans (electriciteit) en 
H. van Bruggen (de gloeilamp). De 
bouw is toevertrouwd aan W.R.F. van 
Leeuwen voor een sectoroverzicht en de 
behandeling van de woning- en utili
teitsbouw en de waterstaatswerken. 
Daarna krijgen G.B. Janssen (bak
steen), en H . Schippers en A. den 
Ouden (ijzerconstructies) de ruimte om 
hun specialiteiten voor het voetlicht te 
brengen. 

Beide delen zien er even aantrekkelijk 
en verzorgd uit als het eerste. Na afslui
ting van de reeks hoopt het NEHA
Bulletin een bespreking aan het geheel 
te wijden. 

M.M. Louwerens, Honderdvijfentwin
tig jaar NV Crediet- en Depositokas 
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1868-1993, van kredietvereniging naar 
algemene bank. NIBE Bankhistorische 
reeks, 11 (Nederlands Instituut voor het 
Bank- en Effectenbedrijf: Amsterdam 
1993) 264 pp. geen ISBN 

De Crediet- en Depositokas of CDK 
(niet te verwarren met Sarphati's Neder
landsche Crediet- en Depositobank) 
werd in 1868 op initiatief van de 
Utrechtse bankiersfirma Vlaer & Kol 
opgericht als zogenaamde kredietvere
niging voor middenstanders en kleine 
industrieien. De twee bedrijven bedien
den verschillende segmenten van de 
geldmarkt en hielden deze unieke com
binatie in wisselende configuraties lang 
vol. Inmiddels is het accent verschoven 
naar de samenwerking met de Grenswis
selkantoren. Louwerens' boek komt als 
een aangename verrassing, omdat over 
geen van de betrokken bedrijven veel 
bekend was. 

M.-C. Roodenburg, De Delftse potten
bakkersnering in de Gouden Eeuw 
(1575-1675). De produktie van rood 
pottengoed (Verloren: Hilversum, 1993) 
178 pp. ISBN 90-6550-372-2 

Op 27 oktober promoveerde Mies Roo
den burg op een onderzoek naar de eco
nomische en sociale aspecten van deco
ratieve kunst tijdens de Gouden Eeuw 
in Delft. De aandacht gaat niet uit naar 
het over be ken de verfijnde aardewerk, 
maar richt zich uitsluitend op het goed
kope aardewerk bestemd voor dagelijks 
gebruik. In het boek komen be halve 
technische aspecten van bedrijf en pro
duktie en de bedrijfsvoering ook de or
ganisatie van de pottenbakkers ruim 
aan bod. In de bijlagen verschaft Roo
den burg een biografische documentatie 
van Delftse pottenbakkers en potten
baksters. 
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E. Screpanti en S. Zamagni, An outline 
oj the history oj economic thought 
(Clarendon Press: Oxford, 1993) xiii + 
441 pp. ISBN 0-19-828370-9 

Het boek, oorspronkelijk verschenen in 
het Italiaans en vertaald door David 
Field, geeft een overzicht van de ont
wikkeling van het economisch den ken 
van de middeleeuwen tot heden. Tot zo
ver is er niets opmerkelijks aan dit 
boek. Wat dit boek echter hier vermel
denswaardig maakt is dat de behande
ling van stromingen en denkbeelden op 
economisch gebied door de eeuwen 
heen niet evenwichtig verdeeld is over 
aile hoofdstukken, maaar dat het over
grote deel van het boek gewijd is aan de 
economische theorie in de laatste 50 
jaar . 

G.R. Searle, Entrepreneurial politics in 
mid- Victorian Britain (Oxford Univer
sity Press: Oxford, 1993) 346 pp. ISBN 
0-19-820357 -8 

Met het opheffen van de Corn Laws in 
1846 leek het Britse politieke bestel 
meer en meer in handen van de in
dustrielen te komen. De oude grondadel 
zat echter vaster in het zadel dan ge
dacht. Twintig jaar later was er nog 
maar weinig veranderd; de aristocratie 
bezette de politieke top, slechts weinig 
industrielen waren tot het parlement 
doorgedrongen, en de stem van het be
drijfsleven werd op be1angrijke punt en 
nog steeds genegeerd. Searles boek laat 
zien hoe dit kwam en geeft daarmee een 
be1angrijke beschrijving en analyse van 
de strijd tussen oude en nieuwe bel an
gengroepen in de moderne staat. 

G.D. Snooks, red., Historical analysis 
in economics (Routledge: London, 
1993) 249 pp. ISBN 0-415-08825-9 

De bundel vormt de neerslag van een 
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conferentie in 1991 aan de Australian 
National University. De ontevereden
heid van de zijde van economen met het 
resultaat van het gevoerde economische 
beleid vormde de prikkel voor de confe
rentie. Eenstemmigheid onder de deel
nemers was er ten aanzien van de beper
kingen van de huidige economische 
theorie in het begrijpen van de werke
lijkheid. Zonder de deductieve econo
mie los te laten, achtte men een oriente
ring op de economische geschiedenis 
noodzakelijk om deze lacune enigszins 
te kunnen vullen. 

Het heeft de samensteller onmisken
baar moeite gekost de bijdragen onder 
een gemeenschappelijke noemer te 
plaatsen. De bundel is opgebouwd rond 
drie hoofdthema's met in totaal negen 
bijdragen. In het eerste deel, 'The role 
of history in economics', zijn drie bij
dragen opgenomen. Paul David gaat 
daarin in op de lange termijn ontwikke
ling in de economie. Graeme Snooks be
handelt het beg rip tijd in een principieel 
tijdloze economische theorie en G. 
Hawke onderzoekt de re1atie economi
sche geschiedenis en beleidsadviezen. 

Het tweede thema, getiteld 'Urbani
zation and economic development' ko
men de arbeidsmarkt integratie en het 
loongat tussen platteland en stad aan 
bod (Timothy Hatton en Jeffrey Willi
amson) en een bijdrage van Lionel Frost 
over steden en economische ontwikke
ling. Het derde thema kreeg als titel mee 
'longrun issues in labour, business and 
banking' en omvat bijdragen van Paul 
Johnson (oudere werknemers op de 
Britse arbeidsmarkt), Stephen Nicolas 
(over de New Business History), Leslie 
Hannah (culture1e determinanten van 
economische groei en David Pope (dere
gulering van het bankwezen in his to
risch perspectief). 
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WERK IN UITVOERING 
Historische Steekproef Nederlandse bevolking 

door Jan Kok 

Geautomatiseerde gegevensbestanden zijn niet meer weg te denken uit het 
moderne historische onderzoek. De computer maakt een tot voor kort 

ongekend snelle verwerking van grote hoeveelheden gegevens mogelijk. Dit 
laat echter onverlet dat de wijze van verzamelen en classificeren van gegevens 
sterk bepaald blijft door de specifieke vraagstellingen van de individuele on
derzoekers . Diepteonderzoek blijft nog steeds meestal beperkt tot een, hoog
uit enkele, plaatsen in een korte periode. De zo moeizaam opgebouwde data
bestanden worden daarom zelden benut voor ander onderzoek en de locale 
case-studies maken landeJijke generalisaties vaak niet mogelijk. 

Aan bovengenoemde bezwaren wordt tegemoet gekomen met een bestand 
waarin op uniforme wijze gegevens zijn verzameld van een deel van de Ne
derlandse bevolking. Het initiatief tot de opbouw van zo'n bestand werd in 
1987 genomen door een aantal historici, demografen en sociologen, die zich 
verenigden in de stichting Historische Steekproef Nederlandse bevolking (in 
de regel afgekort tot HSN). Het plan werd gei"nspireerd door voorbeelden in 
het buitenland, in het bijzonder in Zweden en Canada. In het noord
Zweedse Umea wordt vanaf 1973 gewerkt aan een enorme Demografiska 
Databasen. Deze databank omvat gegevens van aIle inwoners van een negen
tal plattelandsgebieden, op basis van de parochieregisters die een schat aan 
individuele gegevens bevatten. De Stockholm Historical Data Base stelt zich 
ten doel het bevolkingsregister uit de periode 1878-1926 integraal in te voe
reno Voor Canada moet genoemd worden het BALSAC-project. Deze afkor
ting verwijst naar de eerste letters van zes regio's in Quebec, waarvan aile 
ingezetenen uit de peri ode 1842-1971 in de databank zullen worden opgeno
men. Hoewel zeer grootschalige bestanden dus geen internationaal unicum 
zijn, is de opzet van de HSN dat weI. In tegenstelling tot de genoemde data
banken die ernaar streven de bevolking van een bepaalde regio of stad (in 
z'n geheel) op te nemen, kiest de HSN voor een steekproef die de bevolking 
van een geheel land beslaat. 

Het uitgangspunt is een steekproef van 0,50/0 uit aile in Nederland (tussen 
1812 en 1922) geboren personen. Van de steekproefpersonen worden de 
geboorte-, overlijdens- en huwelijksakten opgezocht en integraal overgeno
men. Hetzelfde geldt voor de gegevens in het bevolkingsregister en op de per
soonskaarten. Wanneer deze fase is afgerond, bevat het bestand de leeftij
den, beroepen, adressen, godsdienst, schrijfvaardigheid, woonsituatie, bur
gerlijke staat et cetera van 60.000 Nederlanders en van vele malen dit aantal 
aan ouders, kinderen en getuigen op de diverse akten. Het bestand is overi
gens nooit voltooid'. Gedacht wordt aan uitbreiding met data uit bijvoor
beeld militieregisters en belastingkohieren. Belangrijker nog is dat van elke 
onderzoeker die met de data werkt, wordt verwacht dat hij of zij aile aanvul-
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lende gegevens over de steekproefpersonen aan het bestand toevoegt. De mo
gelijke toepassingen van de steekproef zijn legio. Het bestand maakt het bij
voorbeeld mogelijk veranderingen in de samenstelling van de beroepsbevol
king nauwkeurig te tracer en - reeds vanaf ongeveer 1840. Patronen van 
vruchtbaarheid, sterfte, migratie en sociale mobiliteit kunnen eindelijk op 
landelijke niveau worden onderzocht. 

Voor dit ambitieuze plan verkreeg de stichting HSN een subsidie van het 
Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. Met het geld kon een proef
project worden verricht, waarbij de steekproef werd uitgevoerd voor de pro
vincie Utrecht. Op het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis 
werd voor het project onderdak gevonden. Het proefprojekt startte op 1 ja
nuari 1991 en is in de zomer van 1993 afgerond. De haalbaarheid van de op
zet van de steekproef kon worden aangetoond. Er zijn ook al enkele onder
zoe ken op basis van het verzamelde materiaal verricht, zoals F. van Poppel 
en C.A. Mandemakers, 'Child mortality in the Netherlands, 1812-1920' in: 
Proceedings of the 5th Colloquium, Congres du Centre de Jacques Cartier, 
Montreal, 9 oktober 1992 (1993). 

Inmiddels heeft de HSN een volgend stadium bereikt. Een vervolgsubsidie 
van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen maakte het mogelijk de 
steekproef uit te breiden tot de provincie Zuid-Holland. Naar aile waar
schijnlijk wordt in 1994 de provincie Zeeland eveneens in de steekproef be
trokken. Een tweetal wetenschappelijke projecten heeft reeds aangehaakt bij 
de HSN Het eerste betreft een door de Nederlandse Organisatie voor Weten
schappelijk Onderzoek gefinancierde studie naar factoren die verminderde 
vruchtbaarheid van vrouwen veroorzaken. Voor dit medische project zullen 
door de medewerkers van de HSN datasets worden geleverd met volledige 
gezinsreconstructies van enkele duizenden vrouwen in Zuid-Holland. Het 
tweede onderzoek (voor het N. W. Posthumus instituut) behelst een analyse 
van het verb and tussen beroepsmobiliteit en migratiepatronen in de provin
cie Utrecht in de negentiende en twintigste eeuw. Overigens zijn besprekin
gen gaande rond diverse andere onderzoeken. 

Dat de HSN zo grootschalig te werk kan gaan is mogelijk, doordat ge
bruik gemaakt wordt van werkgelegenheidsprojecten die de personele kosten 
tot een minimum terugbrengen. Momenteel zijn vijf 'banenpoolers' werk
zaam bij de HSN en voorts een persoon via het Jeugdwerk-garantieplan en 
een dienstweigeraar. Tevens is er steeds een stagiaire betrokken bij de diverse 
programmeerwerkzaamheden. De algemene c06rdinatie is in hand en van 
drs. C.A. Mandemakers. Het toezicht op de archiefwerkzaamheden berust 
bij dr. J. Kok. Nadere informatie kan men verkrijgen bij de HSN, adres: In
ternationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Cruquiusweg 31, 1019 AT 
Amsterdam. 
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Vergelijkende historische nationale rekeningen 
in Europese economieen 

door B. van Ark 
Rijksuniversiteit Groningen 

Het N. W. Posthumus Instituut heeft voor een periode van twee jaar een sti
mulanssubsidie ontvangen om vier thema's, welke het werk van onderzoe
kers binnen het instituut in belangrijke mate karakteriseren, verder te ont
wikkelen (zie ook NEHA-Bulletin 7 (1993) 1). Een van deze thema's is geti
tels 'vergelijkende historische nationale rekeningen van Europese landen in 
de negentiende en twintigste eeuw' (Comparative historical national ac
counts). De ontwikkeling van dit thema vloeit voort uit de expertise die de 
afgelopen jaren is opgebouwd bij de reconstructie van de Nederlandse natio
nale rekeningen (in het bijzonder door de groep onderzoekers onder leiding 
van J.L. van Zanden in Utrecht) in combinatie met internationale vergelij
kingen van produktie en produktiviteit (door het Groningen Growth and De
velopment Centre onder leiding van R. Fremdling en A. Maddison). 

Nationale rekeningen, welke een statistische beschrijving geven van de 
vorming en verdeling van produktie, inkomen en bestedingen in een econo
mie, zijn van groot belang voor de studie van economische groei binnen lan
den en van relatieve niveaus van inkomen en produktiviteit tussen die lan
den. Tevens verschaffen zij een belangrijk kader voor veel studies op het ter
rein van de sociale en politieke geschiedenis. 

In de afgelopen decennia zijn er in verscheidene Europese landen activitei
ten ontplooid teneinde te komen tot een reconstructie van de nationale reke
ningen tot in het midden van de negentiende eeuw. Deze activiteiten zijn be
halve in Nederland ook in Belgie (Katholieke Universiteit van Leuven onder 
leiding van H. van der Wee), in Denemarken (Hansen), Duitsland (Hof
fmann), Engeland (Feinstein), Finland (Hjerppe), Frankrijk (Levy-Leboyer 
en Toutain), Italie (Maddison en Toniolo), Portugal (Nufia), Spanje (Carre
ras en Prados) en in Zweden (Krantz) in een min of meer vergevorderd sta
dium. 

De vergelijkbaarheid van deze historische nationale rekeningen tussen de 
landen laat echter nog veel te wensen over. In tegenstelling tot de hedendaag
se nationale rekeningen, heeft de originele verzameling van de bouwstenen 
destijds niet plaats kunnen vinden onder een gemeenschappelijk 'System of 
National Accounts' (SNA), hoewel de meeste 'restaurateurs' van de nationa
Ie rekeningen er wei naar hebben gestreefd om zoveel mogelijk volgens SNA 
te werken. 

In veel gevallen is de reconstructie echter slechts uitgevoerd op een, of op 
z'n best op twee manieren, dat wil zeggen de inkomens-, de uitgaven- of de 
produktiekant van de nationale rekeningen. In sommige gevallen zijn de 
reeksen geconstrueerd uit reele indexcijfers welke gewogen zijn met gewich
ten voor bepaalde basisjaren. In andere gevallen is sprake geweest van infor
matie in lopende prijzen welke herleid zijn naar constante prijzen op basis 
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van deflatoren. De deflatiemethoden op zichzelf zijn veelal een bron van in
consistentie wanneer het aankomt op vergelijkingen tussen landen. De pro
blemen inzake vergelijkbaarheid zijn een belangrijke beperking op de bete
kenis van historische nationale rekeningen voor vergelijkende studies op het 
terrein van de sociaal-economische geschiedenis. 

Een primair doel van dit programma is het bevorderen van de internatio
nale vergelijkbaarheid van historische nationale rekeningen, door de sam en
werking tussen lokale onderzoekers en onderzoeksgroepen in verschillende 
Europese landen (en daarbuiten) te stimuleren. Daarnaast ligt het in de be
doeling om onderzoekers die intensief gebruik maken van historische natio
nale rekeningen voor specifieke doeleinden (bijvoorbeeld studies inzake in
ternationale vergelijkingen van produktiviteit, levensstandaard, welvaarts
verdeling of, meer in het algemeen, de interactie tussen economische, demo
grafische, sociale en institutionele variabelen) bij het programma te betrek
ken. 

In de komende twee jaar zullen er een aantal workshops rondom dit thema 
worden georganiseerd. In juni 1994 zullen op een workshop in Groningen 
onderzoekers uit verschillende landen in het project papers presenteren over 
de 'state of the art' van de historische nationale rekeningen in hun land. Te
yens wordt er ruimte geschapen voor de presentatie van papers door intensie
ve gebruikers van historische nationale rekeningen op het terrein van, bij
voorbeeld, agarische en industriele produktiviteitsstudies, lonen- en ar
beidsmarktanalyse, studies van lange termijn trends in besparingen en kapi
taalformatie, onderzoek op het gebied van middellange en lange termijn 
cycli en van de rol van de dienstensector in economische groei. Tijdens de 
tweede workshop in juli 1995 zullen deze papers in verbeterde en meer con
sistente vorm worden gepresenteerd, hetgeen zal uitmonden in een publikatie. 

Tevens zal er gedurende de komende twee jaar naar worden gestreefd om 
nieuwe internationale onderzoeksprojecten te formuleren en te financieren 
die tot een verdere verwezenlijking kunnen lei den van consistente historische 
nationale rekeningen welke intensief kunnen worden gebruikt voor diverse 
onderzoeksdoeleinden. 

Dit onderzoeksprogramma staat onder leiding van dr. B. van Ark (Rijks
universiteit Groningen) en wordt begeleid door prof. dr. J.L. van Zanden 
(Rijksuniversiteit Utrecht) en prof. dr. R. Fremdling (Rijksuniversiteit Gro
ningen). Meer informatie te verkrijgen bij dr. B. van Ark, Groningen 
Growth and Development Centre, Economische Faculteit, Rijksuniversiteit 
Groningen, Postbus 800, 9700 A V Groningen (tel. 050-633674/fax 050-
637337 Ie-mail h.h.van.arkeco.rug.nl). 
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KRONIEK 

Conferentie Stichting Maatschappijge
schiedenis: de RepubJiek tussen zee en 
vasteland 
Amsterdam, 14 mei 1993 

In hoeverre werd de ontwikkeling van 
de Nederlandse samenleving tussen het 
einde van de zestiende en het begin van 
de negentiende eeuw bepaald door de 
maritieme traditie en de overzeese be
trekkingen, in hoeverre door de invloed 
van het omringende vasteland? Die 
vraag stond centraal op de dertiende 
tweejaarlijkse conferentie van de Stich
ting Maatschappijgeschiedenis, gehou
den op 14 mei 1993 in het nieuwe ge
bouw van het Instituut voor Sociaal 
Wetenschappelijk Onderzoek aan de 
Plant age Muidergracht te Amsterdam. 

De Stichting Maatschappijgeschiede
nis is een samenwerkingsverband van 
een zestal organisaties op het terrein van 
de economische en sociale geschiedenis, 
de historische sociologie en de histori
sche geografie. De zestien bijdragen 
werden deze keer echter, op een uitzon
dering na, geheel geleverd door histori
ci. Ze waren de congresgangers vante
voren gebundeld toegezonden ingedeeld 
in drie blokken: 'economie en politiek', 
'materiele en schrifte1ijke cultuur' en 
'sociale instellingen en mentaliteit'. 

De gelijknamige sessies kregen op de 
conferentiedag zelf een extra dimensie, 
doordat de korte toelichtingen van de 
verschillende auteurs steeds afgesloten 
werden door een samenvattend com
mentaar op aile bijdragen van het blok 
door achtereenvolgens P . Spufford 
(Cambridge), W. Bergsma, en H. van 
Nierop. Bovendien werd een algemeen 
inleidende lezing verzorgd door de Duit
se historicus O. Morke. Met de voorzit
ters van de drie sessies M. 't Hart, C.A. 
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Davids en J. Lucassen, hadden deze vier 
sprekers zich in de loop van dat jaar in
tensief gezamenlijk beziggehouden met 
de sociale en economische geschiedenis 
van de Republiek tijdens een daaraan 
gewijd studiejaar op het NIAS. 

In de eerste sessie, met vijf papers, 
trok de bijdrage van P. Dehing nogal de 
aandacht. Hij illustreerde de relatie tus
sen de positie van Amsterdam als inter
nation ale kapitaalmarkt, de rente voor 
lang en kort kapitaal en wisselkoersont
wikkelingen en wees daarmee op de mo
netaire factor in de geschiedenis van de 
Republiek. De bijdrage van V. Entho
ven waarin aan de Franse 'guerre de 
commerce' een beslissende rol werd toe
gekend in de economische ontwikke1ing 
van de Republiek sinds de tweede helft 
van de zeventiende eeuw was voorwerp 
van nogal wat discussie. T. Kappelhoff 
liet in een mooie bijdrage zien hoe Hol
landse economische ontwikkelingen de 
economie van een perifeer gebied als 
Noord Brabant beinvloedden. In de pe
riode van economische groei werd zo 
door dit gebied niet aileen een bijdrage 
aan Hollands zeehandel geleverd, ook 
de landhandel langs noord-zuid routes 
won aan belang. 

In het blok 'sociale instellingen en 
mentaliteit' zorgde L. Heerma van Voss 
voor vuurwerk, met een bijdrage die 
door Van Nierop in een knap commen
taar terecht in het centrum van de dis
cussie werd geplaatst. Heerma van Voss 
voerde geen 'Republiek tussen zee en 
vasteland' ten tonele, maar een Repu
bliek binnen een 'Noordzeecultuur'. 
Die zou de landen rond deze zee op een 
vergelijkbare manier een culturele een
heid verschaft hebben als Braudels Me
diterranee. De bijdrage van de socio
loog O. Knottnerus over de invloed van 
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de 'angst voor de zee' op de cultuur van 
het Nederlandse en Duitse Waddenge
bied sloot hier verrassend op aan. Van 
de in totaal zes papers in deze sessie ver
meld ik nog het goed gedocumenteerde 
betoog van W. op 't Hoff over het be
lang van de commercieJe relaties met 
name in een zeegewest als Zeeland voor 
de ontwikkeling van de Nederlandse ge
reformeerde vroomheid, waarvan de 
'export' nadien naar Duits gebied over
tuigend aangetoond kon worden. 

Deze sessie yond tegelijkertijd plaats 
met die over 'materiele en schriftelijke 
cultuur'. Volgens de berichten spitste de 
discussie zich daar in hoofdzaak toe op 
bronnenproblemen, minder 'vuurwerk' 
dus dan in het blok dat ik bijwoonde. 
Hier onder meer een bijdrage van G. 
Rooijakkers en H. Dibbits over het 
voorkomen van Aziatische voorwerpen 
in huishoudens van verschillende sociale 
lagen in de zeegewesten en de landge
westen - de laatste bleken duidelijk ach
ter te lopen - en een van R. Dekker over 
reisverslagen van Nederlanders, die een 
duidelijke voorkeur voor landreizen 
bleken te hebben, als ze niet door hun 
beroep aan de zee gebonden waren. 

AI met al een alleszins geslaagde con
ferentie. Van de ruim tachtig inschrij
vers, het maximum dat de zaal kon be
vatten, hadden er een aantal kennelijk 
de voorkeur aan gegeven hun reader er
gens buiten in de zon te lezen. Jammer 
voorts dat er van de experts op het ter
rein van de geschiedenis van de Repu
bliek buiten de sociaal-economische 
hoek zo weinig belangstelling voor een 
dergelijke conferentie blijkt te bestaan. 
Maar ongetwijfeld doet het omgekeerde 
zich nog steeds evenzeer voor. Inmid
dels is een redactiecommissie gevormd 
die de daartoe geschikt geachte bijdra
gen zal bundelen in een uitgave, die ver
moedelijk in de loop van 1994 zal ver
schijnen. 

Wantje Fritschy 
Vrije Universiteit Amsterdam 
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Centre for Economic Policy Research: 
naoorlogse groei in de Europese econo
mieen 
Lund, 11 en 12 juni 1993 

Op 11 en 12 juni werd in het Zweedse 
Lund een conferentie gehouden onder 
auspicien van het Centre for Economic 
Policy Research (CEPR) over de deter
minanten van de economische groei in 
het na-oorlogse Europa. Dit thema is 
een onder dee I van een in 1990 gestart 
drieledig CEPR-project. Het eerste on
derdeel van dit project betreft het meten 
en statistisch analyseren van produktivi
teits- en groeimaatstaven, het tweede 
onderdeel gaat over de comparatieve 
analyse van de groei. Het derde gedeel
te, tevens onderwerp van de conferentie 
te Lund, is gericht op het maken van zo
genaamde landenstudies, waarin de uit
komsten, verkregen in de eerste twee de
len, per land aan de orde worden 
gesteld. Het doel ervan is om vergelij
kend en per land de belangrijke facto
ren aangaande groei en stagnatie te de
termineren. 

De land en die in de 'country-studies' 
aan de orde kwamen zijn de EG-landen, 
aangevuld met Tsjecho-Slowakije, 
voormalig Oost-Duitsland en Zweden. 
De bijdragen waren opgezet volgens een 
vaste indeling, bestaande uit een over
zicht van de ontwikkeling van de 
macro-economische variabelen (BNP, 
arbeids- en kapitaalproduktiviteit, in
vesteringen, arbeidsaanbod, participa
tiegraad, werkloosheid), de economi
sche erfenis van de jaren dertig en de 
ooriog, de periode van snelle groei in de 
jaren vijftig en zestig, de stagnatie daar
na en het hers tel in de jaren tachtig. 
Specifieke bijzonderheden van elk land 
kregen aandacht in aparte hoofdstuk
ken. 

Veel nadruk werd gelegd op aanbod
factoren en op de varia belen die in de 
nieuwe, endogene groeitheorieen wor
den benadrukt, zoals de rol van re
search en development en de kwaliteit 
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van 'human capital'. Andere centrale 
onderwerpen die in veel papers aan de 
orde werden gesteld waren de effecten 
van de Marshall-hulp (een zeer actueel 
onderwerp gezien de discussie over de 
transformatie van de Oosteuropese eco
nomieen), het economische effect van 
de 'full employment' in de jaren zestig 
en de gevolgen van de oliecrisis in de ja
ren zeventig. 

Meer in het bijzonder werd bij de ana
lyse van de groei- en stagnatieverschijn
selen in een aantal papers expliciet on
derscheid gemaakt tussen de open en be
schermde sectoren van de economie, 
waarbij het gebrek aan con curren tie in 
de beschermde sectoren zowel tot infla
tie als tot stagnatie van de produktivi
teitsontwikkeling heeft geleid (voor Ita
lie N. Rossi en G. Toniolo en voor Belgie 
I. Cassiers en P. Solar). De rol van het 
overheidsbeleid werd in sommige bij
dragen uitgebreid onder de loep geno
men. In het paper over Zweden (M. 
Henrekson, L. Jonung, J. Stymne) werd 
benadrukt dat de politiek van volledige 
werkgelegenheid sterk inflatoire effec
ten heeft gehad met negatieve gevolgen 
voor de economische groei. In Neder
land (B. van Ark, J . de Haan, H.J. de 
Jong) heeft de toename van publieke 
sector vooral een lastenverzwaring tot 
gevolg gehad, waardoor nieuwe investe
ringen werden vertraagd. Opvallend in 
Nederland is voorts de combinatie van 
een lage participatiegraad en hoge ar
beidsproduktiviteit gedurende de naoor
logse periode. In het paper over Groot
Brittannie (N. Crafts) werd veel nadruk 
gelegd op de (negatieve) effecten van in
efficiente produktieprocessen in de ja
ren Vijftig en zestig, voortkomend uit de 
specifieke relatie tussen vakbonden en 
werkgevers. Het ligt in de bedoeling om 
aIle papers uit te werken tot hoofdstuk
ken voor een boek waarvan de publika
tie in 1994 wordt verwacht. 
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H.J. de Jong 
Rijksuniversiteit Groningen 

Joint pre-conferences of the Eleventh 
International Economic History Con
gress: real wages in the 19th and 20th 
centuries/International migration and 
labor market integration in the 19th and 
20th centuries 
Bellagio, 14-18 juni 1993 

De organisatoren van twee 'B-sessies' 
(B-9 en B-ll) van het komende Interna
tionale Cbngres van Economische Ge
schiedenis (Milaan, september 1994) 
besloten een gezamenlijk voorcongres te 
organiseren. De thema's van beide ses
sies hebben immers vele raakvlakken 
(loon, arbeidsmarkt, levensduurte, so
ciaal beleid, enzovoort). Het voorcon
gres ging door in het befaamde Bellagio 
Center of the Rockefeller Foundation, 
van 14 tot 18 juni 1993. Het zachte kli
maat, de rijke tafel, het uitgestrekte 
park de boottocht en het vaste aperitief
uurtje zetten aan tot intense arbeid en 
vruchtbare discussie. 

De organisatoren van de 'Real wa
ges'-groep (V. Zamagni en ondergete
kende) verzamelden collega's uit twaalf 
Europese landen (daaronder Turkije, 
Portugal en ex-Joegoslavie, landen waar 
dit onderzoek van de grond begint te ko
men). Nagenoeg allen stelden nieuwe 
reeksen van lonen en prijzen voor. Som
migen hadden vooral belangstelling 
voor samengestelde reeksen, terwijl an
deren eerder oog had den voor regionale 
en sectoriele verschillen. Heuristische, 
methodologische en statistische proble
men stonden centraal (met vragen met 
betrekking tot de representativiteit van 
lonen, de region ale verschillen van de le
vensduurte, de wegingscoefficienten). 
Elke auteur besteedde ook aandacht aan 
ruime historische problemen, zoals de 
relatie tussen reele lonen en economi
sche groei overheid, sociale ongelijk
heid, produktiviteit, arbeidsmarkt en 
arbeidersverzet. Momenteel worden de 
bijdragen bewerkt om te worden uitge
geven in de loop van 1994. 

De organ is at oren van de 'Inter-
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national migration'-groep (T. Hatton en 
J. Williamson) keken verder dan de 
Europese grenzen: Noord- en Zuid
Amerika, Europa en Australie kwamen 
aan bod. Uitgangspunt van deze groep, 
was de vraag wat mensen aanzette tot 
emigratie: slechte levensomstandighe
den in het land van vertrek, aanlokkelij
ke lonen in de ontvangstlanden, lagere 
consumptieprijzen, migratiepolitiek van 
vertrek- en/of ontvangstland? Veel aan
dacht ging tevens naar de gevolgen van 
de migratie in het ontvangende land op 
het vlak van de arbeidsmarkt en de 10-
nen. Heuristische problemen schoven 
naar de achtergrond ten voordele van 
theorievorming. Ook deze bijdragen 
worden bewerkt en zullen in 1994 wor
den gepubliceerd. 

Elke auteur kreeg vijf a tien minuten 
om zijn / haar bijdrage voor te stellen, 
waarna lang werd gediscussieerd. 
Leden van de 'Migration'-groep stelden 
daarbij onbeschroomd vragen over de 
'Real wages'-bijdragen, en vice versa. 
Die confrontatie bleek uiterst zinvol, 
wegens de verschillende achtergronden 
en vraagstellingen van beide groepen . 
De 'Real wages' -deelnemers dachten 
'historischer' (met oog voor de ruime 
maatschappelijke context), terwijl de 
'Migration' deelnemers 'theoretischer' 
dachten (met veel be lang stelling voor 
econometrie). 

Op het congres van Milaan wordt het 
congres van Bellagio niet magertjes 
overgedaan, maar zullen experts de pa
pers bespreken en zal aile aandacht naar 
de discussie gaan. 

Binnenkort verschijnen de samenvat
tingen van aile bijdragen in de reeks 'B
sessions', gepubliceerd door de organi
satoren van het congres van Milaan. 

Peter Scholliers 
Vrije Universiteit Brussel 
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Pre-conference Eleventh International 
Economic History Congress: economic 
growth and structural change. Com
parative approaches over the long run 
on the basis of reconstructed national 
accounts 
Leuven, 8-11 september 1993 

Dit internationale cOlloquium bestond 
eigenlijk uit twee delen, met een gemeen
schappelijk overkoepelend thema. In 
het eerste gedeelte kreeg een aantal pro
movendi de gelegenheid hun onderzoek 
te presenteren in het kader van een 
ESTER (European graduate School for 
Training in Economic and social histori
cal Research) seminar. Het tweede ge
deelte bestond uit de pre-conferentie 
voor sessie B-13 van het International 
Economic History Congress, volgend 
jaar te houden in Milaan. De gedachte 
van de koppeling van het ESTER
gedeelte aan de pre-conferentie was de 
promovendi te laten profiteren van de 
reacties van de aanwezige specialisten, 
die op hun beurt kennis konden nemen 
van de verrichtingen van de jonge garde. 
In dit opzicht is de opzet zeker geslaagd, 
en voor herhaling vatbaar. 

De bedoeling van dit colloquium was 
de kwantificering van lange termijn eco
nomische groei zo ver mogelijk terug te 
projecteren in de tijd, en zo ver mogelijk 
uit te strekken in ruimte. Verschillende 
bijdragen hadden als gemeenschappelijk 
thema het terugtrekken van begrippen 
als inkomen per hoofd naar een pre
statistisch tijdperk. De uitspraak van 
een van de deelnemers: 'any figure is 
better than no figure' gaf de geest goed 
weer. Het uitgangspunt was steeds een 
onbekende variabele (output of inko
men) te schatten met behulp van andere 
grootheden waar weI kwantitatieve ge
gevens over bestaan. In dit verband kan 
men misschien spreken van de wraak 
van de demografie, omdat bevolking de 
indicator was waar erg veel aan werd op
gehangen. Dikwijls werd een recht
streekse positieve correlatie tussen be-
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volkingsgroei en economische groei ver
ondersteld. Met behulp van lonen en 
prijzen en via enkele herolsche aanna
mes werden vervolgens schattingen ge
maakt van het inkomen per hoofd. Zo 
kwamen ondermeer economische groei 
in Spanje en Italie in de 16e tot en met 
18e eeuw (8. Yun en P. Malanima), 
Vlaanderen en Brabant van 1500 tot 
1800 (1 . Blomme en H. van der Wee), 
Zuid-Oost Azie van 1400 tot 1990 (A. 
Booth), India van 1600 tot 1900 (S. 
Moosvi), en Engeiand tussen Domesday 
en heden (G. Snooks) aan de orde kwa
men. Zelfs de mogelijkheid deze bena
dering toe te pass en op het Romeinse 
Rijk kwam aan de orde (A. Bowman). 
Karl Persson leverde een verrassende 
bijdrage volgens een iets andere invals
hoek. Hij poneerde een productivi
teitsstijging in de Engelse landbouw tus
sen 1250 en 1450 op grond van reeksen 
van lonen, prijzen en bevolking, gekop
peld aan een theoretisch model. Daaren
tegen werden ook kritische geluiden ge
hoord. Sommige schattingen leken op 
het eerste gezicht niet erg plausibel. Een 
stijging van het reele inkomen per hoofd 
van de bevolking van 0.3 tot 1070 jaar
lijks gedurende decennia of zelfs eeuwen 
lijkt voor een pre-industriele samenle
ving wei erg hoog. De betrouwbaarheid 
van de onderliggende data, en de invloed 
van ander vooronderstellingen op de uit
komsten van de berekeningen zijn de 
voornaamste problemen bij dergelijke 
exercities. 

Een tweede, iets minder exotisch, 
hoofdthema was de presentatie van 
nieuwe (macro-economische) cijferreek
sen op basis van het systeem van natio
nale rekeningen. Het betrof hier met na
me Nederland, Spanje en de Verenigde 
Staten in de negentiende en twintigste 
eeuw. In dit gedeelte was het project re
constructie Nationale Rekeningen voor 
Nederland sterk vertegenwoordigd. De 
eerste resultaten van dit project werden 
zeer positief ontvangen. Vergelijkingen 
van produktiviteit en reele lonen tussen 

164 

verschillende landen, en vergelijkende 
studies naar bepaalde regio's of be
drijfstakken lagen in het verlengde van 
deze benadering. In de discussie werd de 
verwachting uitgesproken dat dit onder
zoek, met de nodige verfijning, ons in
zicht in de economische ontwikkeling 
van de laatste twee eeuwen op afzienba
re termijn aanmerkelijk zal kunnen ver
diepen. 

Het uitkijken is nu naar het Inter
national Economic History Congress in 
Milaan. Daar zuBen de hier besproken 
thema's weer terugkeren. 

R. Albers 
Rijksuniversiteit Groningen 

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

Doel van dit congres was om aan de 
hand van een viertal thema's (waarvan 
drie economische) de naooriogse erva
ringen van de Benelux-landen, Zweden, 
Noorwegen, Denemarken en Finland 
aan een vergelijking te onderwerpen. Vit 
de bijdragen over het thema economi
sche planning kwam onder meer naar 
voren dat in aile landen de formele 
planning-mechanismen in praktijk een 
minder belangrijke rol speelden dan de 
retoriek van het Marshallplan zou doen 
vermoeden. Dat gold ook voor Noorwe
gen en Nederland, waar planning vooral 
in het teken stond van de uitbreiding van 
de zware industrie en waar al spoedig de 
hoogste investeringsniveau's (gerela
teerd aan het BBP) in Europa werden 
bereikt. Erik Bloemen lanceerde in dit 
verband de stelling dat het Nederlandse 
patroon van industrialisatie werd geken
merkt door een grote mate van continul
teit met de oorlogsjaren. Zo zouden juist 
de grote ondernemingen die onder Duits 
bewind floreerden zich ook na de oorlog 
in een sterke uitgangspositie hebben be
von den en automatisch hebben geprofi
teerd van de industrialisatie-program-
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rna's. Beleidmakers bouwden in concre
te beslissingen (over bijvoorbeeld de toe
wijzing van grondstoffen, buitenlandse 
deviezen of kredieten) vaak voort op de 
tijdens de oorlog opgezette kanalen en 
contacten. Uit de reacties op deze stel
ling bleek dat ook in Belgie, Noorwegen 
en Denemarken aanwijzingen bestaan 
voor een dergelijke continui"teit, lOdat 
nadere uitwerking van dit onderwerp 
wellicht de moeite waard is. 

De bijdragen over het thema handels
en betalingsverkeer stonden geheel in 
het teken van de wijze waarop de 
Noordse landen en de Benelux zich 
opstelden tegenover de (voormalige) gi
ganten Duitsland en Groot-Brittannie. 
Van 'smooth manoeuvring', zoals de 
pakkende titel van de organisatoren 
luidde, was in de meeste gevallen geen 
sprake. Zowel Denemarken als Neder
land moesten vechten om hun land
bouwprodukten op de Britse markt te 
slijten in ruil voor Engelse leveranties 
van kolen, staal en machines. Martin 
Fritz betoogde dat Zweden ondanks een 
ongeschonden produktieapparaat, een 
sterk exportpakket en een positieve be
talingsbalans met de OEES-landen toch 
met ernstige problemen kampte door het 
wegvallen van Duitsland. Pogingen om 
Groot-Brittannie in te schakelen voor de 
leverantie van met name brandstof en 
machines slaagden maar zeer gedeelte
lijk, lOdat Zweden al gauw zijn toe
vlucht nam tot de Verenigde Staten. In 
1947 was het dollartekort inmiddels lo 

hoog opgelopen dat aileen drastisch 
overheidsingrijpen in de vorm van 
krediet- en invoerbeperkingen nog uit
komst bood. Pas met het herstel van de 
Duitse economie en de terugkeer van het 
'normale' handelspatroon in 1949 kon 
de Zweedse regering de teugels weer la
ten vieren. 

Wie verwacht had dat Zweden en Bel
gie door hun relatief ongeschonden pro
duktieapparaat en gunstige industriele 
structuur ook een vergelijkbaar econo
misch beleid lOuden hebben gevoerd in 
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de herstelfase, kwam bedrogen uit. Isa
belle Cas siers liet zien dat Belgie welis
waar ook kampte met een dollartekort 
maar niettemin vasthield aan een libe
raal monetair en handelsbeleid. Op kor
te termijn maakte dit snelle economische 
groei mogelijk en profiteerden vooral de 
traditionele, zware industrieen. Maar op 
lange termijn betekende dit uitstel van 
de modernisatie en innovatie die uitein
delijk nodig zou zijn voor groei op de 
lange termijn. 

Het thema economische integratie 
stond in het teken van de vergelijking 
tussen de Benelux en de vele projecten 
voor 'Nordic Union.' Opvallend was 
vooral het verschil in motivatie bij beide 
projecten. Bij de Benelux ging het om 
zeer concrete economische overwegin
gen (zoais toegang tot preferentieJe 
markten en monetaire overeenkomsten) 
zonder dat culturele of ideologische ver
wantschap een rol speelde. In het debat 
over de Noordse projecten daarentegen 
werden steeds weer gezinspeeld op de 
sociaal-democratische banden tussen de 
Scandinavische landen, die samen een 
veilig alternatief lOuden kunnen vormen 
voor het 'conservatieve, katholieke en 
kapitalistische' Europa van de Zes. 
Maar uiteindelijk bleek de vrees voor de 
economische nadelen van de unie en 
voor de (economische, politieke en cul
turele) dominantie van Zweden toch al
tijd weer de ondermijnende factor. 

Al met al was dit eerste congres van 
het Benelux-Nordic History Project een 
redelijk geslaagd experiment in vergelij
kende geschiedsbeoefening. Of de ge
plande congresbundel ook een succes 
wordt zal vooral afhangen van de mate 
waarin de auteurs in staat zijn de verge
lijkende aanpak nog verder aan te scher
pen. 

Wendy Asbeek Brusse 
Rijksuniversiteit Groningen 
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Studiedag van de Studievereniging voor 
Sociaal-economische Geschiedenis 
Amsterdam, 1 oktober 1993 

De organiserende Studievereniging voor 
Sociaal-economische Geschiedenis 
(SSEG) en het Internationaal Instituut 
voor Sociale Geschiedenis (IlSG) kun
nen terugblikken op een zeer geslaagde 
studiedag. Deze dag stond dit jaar ge
heel in het teken van het gildenonder
zoek: vijf goede tot zeer goede lezingen 
(waaronder een buitenlandse spreker) en 
een belangstelling die ver boven het ge
middelde van de opkomst in de afgelo
pen jaren lag . 

Na een zeer snelle huishoudelijke ver
gadering, waarvan aileen de benoeming 
van R. Fremdling tot lid van het bestuur 
van de SSEG vermeldenswaardig is, 
opende Jan Lucassen de reeks lezingen 
met een korte inleiding. Maarten Prak 
(Rijksuniversiteit Utrecht) sprak over de 
historiografie van het onderzoek naar de 
gilden in internationaal perspectief. Hij 
bleef uitvoerig stilstaan bij de economi
sche rol die de gilden vervulden. De poli
tieke en sociale rollen raakten daarmee 
enigszins naar de achtergrond. Hij rond
de af met de vaststelling van twee lacu
nes in het gildenonderzoek: de gilden 
worden teveel als homogeen verschijnsel 
benaderd en de ontwikkeling van de gil
den door de eeuwen heen is te zeer on
derbelicht gebleven. 

Ook in de lezing van Knut Schultz 
(Freie Universitat Berlin) stond de ont
wikkeling van de historiografie centraal. 
Hij ging in op de ontwikkeling van de 
gild en in Duitsland in de late middel
eeuwen en meer in het bijzonder ruimde 
hij een royale plaats in zijn verhaal in 
voor de knechtsgilden. 

Na de lunch presenteerde Jan Lucas
sen (IISG) de eerste resultaten van de sa
men met Piet Lourens ontwikkelde en 
opgebouwde database met gegevens 
over gilden in Nederland. In zijn verh~al 
kwam met name de Nederlandse histo
riografie ruim aan bod en bood zo een 
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goede aanvuIling op het verhaal van 
Prak . Meest opmerkelijke eerste resul
taat van het onderzoek is het veel grotere 
aantal gild en (ruim 1600) dat in Neder
land gevonden werd dan de hoogste 
schatting in de literatuur tot nu toe en de 
zeer brede spreiding van de gilden over 
het land. 

Marten-Jan Bok (Rijksuniversiteit 
Utrecht) sprak over de organisatie van 
kunstenaars in het Lucasgilde. Hoewel 
gepresenteerd als een soort case-study, 
pass end binnen de andere lezingen, 
bleek voor mij duidelijk hoezeer het Lu
casgilde anders was dan de gilden waar 
de andere sprekers op doelden. 

Aan het einde van de dag probeerde 
Joost van Genabeek de lijn van de maat
schappelijke taken van gilden na hun af
schaffing in de Bataafs-Franse tijd door 
te trekken . Hij concentreerde zich daar
bij in het verlengde van zijn eigen onder
zoek vooral op de sociale taken van de 
gilden. 

Ondanks het feit dat de lezing van 
Hugo Soly was komen te vervallen, 
maakte de lengte van de voordrachten 
langere discussies niet mogelijk . Dat was 
jammer, want de meeste lezingen gaven 
daar aIle aanleiding toe. Desondanks 
heb ik het idee dat deze dag een mijlpaal 
zal blijken te zijn in het onderzoek naar 
de gilden. Daar zullen ook de niet
aanwezigen van kunnen profiteren. De 
voorzitter kondigde aan dat de lezingen 
op korte termijn gepubliceerd zouden 
worden. 

Co Seegers 
Internationaal Instituut voor Sociale 

Geschiedenis 

Posthumusprijs 1993 
De Posthumusprijs 1993 is toegekend 
aan drs. L.D. Westera voor zijn studie 
over de Amsterdamse ondernemersfa
milie Brants in de achttiende eeuw. 

De Posthumus-prijs is ingesteld in 
1989 ter gelegenheid van het 75-jarig be-
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staan van de Vereniging Het Neder
landsch Economisch-Historisch Ar
chief. De prijs is vernoemd naar 
prof.mr.dr. N.W. Posthumus (1880-
1960), directeur-secretaris van het NE
HA gedurende de jaren 1914-1942 en 
1945-1949. De prijs wordt eens in de 
twee jaar toegekend en de prijssom be
draagt f 2.500,-

De Posthumusprijs wordt toegekend 
aan een jonge onderzoeker voor een ver
dienstelijke bijdrage op het vakgebied 
van de economische en sociale geschie
denis. De auteur dient bij de voltooiing 
van het manuscript niet ouder te zijn 
dan 30 jaar. Het betreffende werkstuk 
dient nog niet gepubliceerd te zijn en tot 
stand te zijn gekomen binnen de peri ode 
van twee jaar die aan de datum van in
zending voorafgaat. Het manuscript 
dient maximaal 14.000 woorden of 35 
pagina's in druk, inclusief noten, grafie
ken en tabellen te omvatten. De be
kroonde bijdrage wordt als artikel opge
nomen in het NEHA-Jaarboek. 

Bijdragen kunnen tot 1 oktober 1994 
worden ingezonden. De redactie van het 
NEHA-Jaarboek beoordeelt de inge
lOnden bijdragen. Tegen de beslissing 
van de jury is geen beroep mogelijk. 

Congres Centrum voor 8edrijfsgeschie
denis 1994 

Op 24 en 25 oktober 1994 zal te Rotter
dam een internationaal congres plaats
vinden over bedrijfsgeschiedenis. Het 
congres wordt georganiseerd door het 
Centrum voor Bedrijfsgeschiedenis 
(CBG), verbonden aan de Erasmus Uni
versiteit, ter gelegenheid van het tienja
rig bestaan. 

Het congres zal aandacht besteden 
aan de relatie tussen de verschillende 
subdisciplines binnen de geschiedenis, 
bedrijfsgeschiedenis en sociale weeten
schappen. Wetenschappers worden uit
genodigd om een voorstel voor een pa
per in te dienen dat betrekking heeft op 
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economische, sociale en/ of culturele 
aspecten van de geschiedenis van bedrij
yen en ondernemers. Ook voorstellen 
over het gebruik van sociale weten
schappen bij bedrijfshistorisch onder
lOek zijn welkom. 
Door voorstellen voor een paper (een 
bladzijde) dienen voor 1 januari 1994 te 
worden ingelOnden . Voor 1 juli 1994 
moeten de papers zijn ontvangen door 
het CBG. De voorstellen kunnen 
gestuurd worden naar Centrum voor Be
drijfsgeschiedenis (CBG), Faculteit der 
Historische en Kunstwetenschappen, 
Erasmus Universiteit Rotterdam, Post
bus 1738,3000 DR Rotterdam (tel. 010-
408 2475/fax 010-453 2922). 

Fusie jaarboeken van het NEHA 

De redacties van het Economisch- en 
Sociaal-Historisch laarboek en het 
Jaarboek voor Geschiedenis van Bedriif 
en Techniek hebben besloten tot een fu
sie van beide jaarboeken. In 1993 zullen 
zij voor het laatst afzonderlijk verschij
nen en vanaf 1994 worden voortgezet in 
het NEHA -lAARBOEK voor Economi
sche, Bedrijfs- en Techniekgeschiedenis. 

Tijdens de fusievergadering op 21 sep
tember 1993 heeft prof.dr. H. van den 
Eerenbeemt, die 25 jaar lang zitting 
heeft gehad in de redactie van het 
Economisch- en Sociaal-Historisch 
laarboek, de voorzittershamer overge
dragen aan dr. E.S.A. Bloemen. De ove
rige redactieleden zjjn: prof.dr. 
J.C.G.M. Jansen, prof. dr. C.A. Da
vids, drs. B. Gales, dr. F.M.M. de 
Goey, dr. ir. G. Verbong, prof.dr. R. 
Fremdling en dr. J.L.J.M. van Gerwen. 
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A. Verslag van het bestuur over 1992 

1. Aigemeen 

Net als het vorig jaar kunnen wij constateren dat onze vereniging in staat geweest is een groot 

aantal activiteiten te ontplooien die - direct of indirect - de beoefening van de economische ge· 
schiedenis bevorderen. Zo kon de collectie van de economisch-historische bibliotheek belangrijk 

worden uitgebreid door aankoop en schenkingen terwijl ook aan onderzoek - en aan de publi

katie van onderzoeksresultaten - veel aandacht kon worden gegeven. 

Wat het onderzoek betreft kan worden opgemerkt dat een aanzienlijk deel hiervan in op

dracht van derden werd verricht zoals de Kamer van Koophandel in Den Haag, De Centrale 

Verzekeringen, AMEV en het Projectbureau Industrieel Erfgoed Nederland. De eerstgenoemde 

opdracht werd met een publikatie in boekvorm afgerond. Het bestuur is de begeleidingscommis
sie dank verschuldigd v~~r haar werkzaamheden ten behoeve van dit project. 

De opdracht van De Centrale resulteerde in een dissertatie van onze medewerker J.L.J.M. 

van Gerwen: De Centrale Centraal; geschiedenis van de Centrale Arbeiders- verzekerings- en 

Depositobank opgericht in 1904 tot aan de jusie in de Reaal Groep in 1990. 

Met beide laatstgenoemde opdrachten werd in de tweede helft van het verslagjaar begonnen . 

Het AMEV-onderzoek zal- naar het zich thans laat aanzien - in 1994 kunnen worden afgerond 

en het onderzoek t.b.v. het Projectbureau Industrieel Erfgoed (naar criteria voor macroselectie 
van bedrijfsarchieven) zal medio 1993 kunnen worden afgesloten. 

Daarnaast werd het project "Bedrijfs-Archieven Register van het NEHA" voortgezet hetgeen 

onder meer resulteerde in de publikatie van enkele manuscripten betreffende het bankwezen en 

de metaalindustrie. In de begeleidingscommissie van dit project hadden zitting drs H. Borde

wijk, dr E.J . Fischer, prof. dr H.H. Vleesenbeek, mevr. drs E.A.G. van den Bent, drs P.W.J. 

den Otter en mr C.F.M. Jansen. Onlangs ontvingen wij bericht dat laatstgenoemde is overleden. 

Wij zijn hem veel dank verschuldigd voor de werkzaamheden die hij ten behoeve van het NEHA 
verrichtte. 

Het project "Geschiedenis van de wegen in Nederland" , uitgevoerd door drs F.H. Horsten, 

werd met een proefschrift afgerond. Thans worden middelen gezocht om deze dissertatie in de 

vorm van een handelsuitgave te kunnen uitgeven. Wij dank en prof. dr J . Lucassen, prof. dr 

E. Fischer, prof. dr G. Borger (voorzitter) en drs H. Schmal v~~r hun begeleidingswerkzaam

heden ten behoeve van dit project. 

Tevens kunnen wij nog melden dat onze uitgeverij weer een vijftiental economisch-historische 
werken het licht deed zien. Dat dit mogelijk is gebleken, is niet in de laatste plaats te danken 

aan de grote inzet van onze medewerker drs M. Huetink. 

Wij zijn ons ervan bewust dat de hoge produktie van het NEHA aileen mogelijk is geweest 

dankzij de inzet van velen: directie, medewerkers, redacteuren en leden . Wij spreken hierover 

onze welgemeende waardering uit. 

2. Financien 

Wij zijn verheugd te kunnen mededelen dat de vereniging in staat geweest is het jaar met een 

gering positief saldo te kunnen afsluiten . In bijlagen A en B bij dit verslag zijn de balans en 
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de staat van baten en lasten over 1992 te vinden, alsmede de begroting voor 1994. 

3. Aigemene ledenvergadering 

De algemene ledenvergadering werd op 20 mei 1992 in het NEHA-IlSG gebouw gehouden. De 

opkomst was - in verhouding tot voorgaande jaren - hoog te noemen, hetgeen waarschijnlijk 

mede veroorzaakt werd door de presentatie van twee gidsen, die in opdracht van het NEHA 

door prof. dr J . Lucassen en drs P . Boorsma werden samengesteld . Tijdens het huishoudelijk 

gedeelte werden de agenda, de notulen van de ledenvergadering van 14 juni 1991, de verslagen 

van bestuur en directie, de balans en de staat van baten en lasten over 1991 en de begroting voor 

1993 vastgesteld. 

Prof. dr J. Lucassen trad op eigen verzoek af. Het bestuur spreekt zijn grote waardering uit 

voor het vele dat hij voor de vereniging heeft gedaan en hoopt - ook in de toekomst - nog vaak 
een beroep op zijn deskundigheid en werkkracht te kunnen doen. 

Ais nieuwe bestuursleden werden benoemd S.1. Jonker, vice-voorzitter van de Raad van 
Bestuur van Nationale Nederlanden, en prof. dr Joh. de Vries, geschiedschrijver van de Neder
landse Bank en hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Brabant. 

4. Het bestuur 

Het bestuur was op 31 december 1992 als voigt sarnengesteld: 

- drs. 1.B.J. Bollerman RA (voorzitter) (1993) 

- H.J . Neeleman RA (penningrneester) 

- prof. dr. E.J. Fischer (directeur-secretaris) 

- drs . H . Bordewijk 

- drs . c.P. van Dijk 

- prof. dr. J .C.G.M. Jansen 

- S.J. Jonker 

- drs . J .C. Van Kessel 

- prof. dr. L.M. Van Leeuwen 

- dr. K.E. Sluyterrnan 

- prof. dr. Joh. de Vries 

(1994) 

(1993) 

(1997) 

(1993) 

(1997) 

(1997) 

(1994) 

(1993) 

(1997) 

N.B.: de jaartallen tussen haakjes geven aan het jaar van aftreden . 

5. De medewerkers 

Medewerkers in vaste dienst 

drs. J.J. Seegers, wetenschappelijk bibliothecaris-vakreferent (tot 1 juni 1992 full-time, daarna 

voor 0,2) 

drs. J .L.1.M. van Gerwen, wetenschappelijk medewerker-conservator 

P .M. van der Storm-Visch, secretaresse 

drs. H .1.M. Winkelman, wetenschappelijk medewerker-vakreferent (vanaf 1 juni 1992) 
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Medewerkers aan diverse projecten 

drs E .A.M. Berkers (tot 1 mei 1992) 

drs P .J.N. Boorsma (tot 1 juli 1992) 

drs J .F.M. van Dijk (tot 1 juli 1992) 

drs J. van Genabeek (tot 1 maart 1992) 

drs M.J .G. Huetink 

A . Kors (tot 1 juli 1992) 

dr W.L. Korthals Altes 

M. Pastoor (tot 1 maart 1992) 

drs J.F.L.M. Simons (tot 1 februari 1992) 

W. Soekhan 

drs . N. Verbeek (vanaf 1 oktober 1992) 

drs . H .J .M. Winkelman (tot 1 juni 1992) 

Stagiaires 

drs. J. Huyts (mei-september 1992) 

B. Verslag van de directeur over 1992 

1. Bedrijfsarchieven-register _van het NEHA (BARN) 

In 1992 stuurden wij aan circa 6.000 bij de Kamers van Koophandel en Fabrieken ingeschreven 

ondernemingen een enqueteformulier om de bewaard gebleven (historische) bedrijfsarchieven 

te inventariseren. Sinds 1990 zijn in totaal 10.000 bedrijven op deze wijze benaderd, waarvan 

1500 ultimo 1992 de gegevens omtrent het bedrijfsarchief in het NEHA-databestand CRISYS 

hebben laten registreren. 

Een aantal openbare archiefinstellingen bleek een soortgelijke enquete-ronde onder onderne

mingen in zijn werkingsgebied te hebben uitgevoerd en verstrekte aan het NEHA de respons 

hierop. 

Drie bedrijfsarchiefgidsen - respectievelijk over het bankwezen, de metaalindustrie en 

scheepsbouw en de machine-, elektrotechnische - en transportmiddelenindustrie- uit de beoog

de vijftiendelige serie konden dankzij de financiele steun van het bedrijfsleven worden uitgege

yen en officieel aan de betreffende branche-organisatie worden overhandigd. Door de uitgeverij 

werden voorbereidingen getroffen voor de druk van de gidsen over de nuts- en communicatiebe

drijven, de chemische industrie alsmede de voedings- en genotmiddelenindustrie. 

De Commissie van Advies van het BARN - met vertegenwoordigers uit het openbaar archief

wezen, de Nederlandse Vereniging van Bedrijfsarchivarissen (NVBA) en het Centrum van Be

drijfsgeschiedenis - kwam tweemaal bijeen. Tot leedwezen van het NEHA en in het bijzonder 

de projectgroep overleed commissielid mr. C. Jansen op 27 november 1992. 

De samenwerkingsverbanden met het Centraal Register van Particuliere Archieven en Stich

ting Historie der Techniek werden gecontinueerd, terwijl het Centrum voor Bedrijfs-
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geschiedenis voor zijn Bibliograjie Bedrijjsgeschiedenis (te verschijnen in het voorjaar 1993) uit 

de bestanden van het NEHA kon putten. Ook de Stichting Film en Wetenschap kon voor een 

hernieuwde uitgave van Gids voor historisch beeld- en geluidsmateriaal in Nederland gebruik

maken van BARN-enquetegegevens. Ten slotte ontvingen diverse onderzoekers vanuit de 

NEHA-databank gegevens over bedrijfsarchieven en hun bewaarplaats. 

De projectgroep zocht de publiciteit hetgeen resulteerde in artikelen in landelijke dagbladen 

en diverse brancheorganen. Driemaal kwam BARN Berichten uit, waarin de vorderingen van 

het project worden geboekstaafd en overige zaken aangaande bedrijfsarchieven en -geschiedenis 

ter sprake komen. Tijdens bijeenkomsten van de GO-B, de Nederlandse Vereniging van Direc

tiesecretaresses en hoofden Externe Dienstverlening van de Rijksarchieven in de provincie kreeg 

het NEHA de gelegenheid om de activiteiten en doelstellingen van het BARN-project nader uit

een te zetten. 
Aile momenteel bij het NEHA bekende gegevens over bedrijfsarchieven zijn in het BARN 

verwerkt. Hiermee biedt dit databestand mogelijkheden tot nader onderzoek ten aanzien van 

selectief behoud en acquisitie van bedrijfsarchieven. Het zal zijn dienst kunnen bewijzen aan 

de Projectgroep Industrieel Erfgoed (PIE), die in het najaar het NEHA de opdracht gaf tot het 

tot stand brengen van een 'Proeve van Macroselectie'. 

2. Afdeling Archivalia en Documentatie 

Ontsluiting 

Ais resultante van het project 'Bijzondere Collecties' werd tijdens de Algemene Ledenvergade

ring op 21 mei aan de Algemeen Rijksarchivaris prof. dr. F. Ketelaar de Gids van de Co/lecties 

van het NEHA aangeboden. De gids biedt een informatief overzicht van dat economisch histo

risch (niet-bibliotheek)materiaal, dat zich momenteel bij het NEHA bevindt. Het betreft kleine 

aanwinsten en het sinds 1974 achtergeblevene aan archivalia en documentatie. Immers toen wer

den archieven - vaar die tijd door het NEHA verworven voor de totstandkoming van een Ne

derlands 'Wirtschaftarchiv' - gedeponeerd bij openbare archiefinstellingen. Welk materiaal in 

over leg met de toenmalige algemeen rijksarchivaris is gedecentraliseerd en waar zich dat nu be

vindt, is opgesomd in de bijlage van bovengenoemde gids. Ter verificatie van deze informatie 

zijn de begunstigden voor de verschijningsdatum van de gids schriftelijk benaderd. 

P . Lourens voltooide de Inventaris van Jaarverslagen van Duitse Berujsgenossenschajten, 

1885-1923. Hiermee is deelcollectie NO 287 uit bovengenoemde gids zeer gedetailleerd ontslo

ten . 

Tegelijkertijd zijn aan een aantal archiefdiensten aanvullingen op de reeds bij hen aanwezige 

bruiklenen van het NEHA verstrekt. Een paar bruiklenen heeft het NEHA teruggenomen aan

gezien deze de collectie archivalia en documentatie van het NEHA uitstekend aanvulden: 

- Prospectussen betreffende geldbeleggingen afkomstig uit diverse archieven, 1883-1922, 3m 

(GA Amsterdam) 

- Documentatieverzameling van H .G. Schuddebeurs betreffende het verzekeringswezen 1720-

1956, 8m (ARA Tweede Afdeling) 

- Ordonnanties en instructies uit Antwerpen, 1582-1686, 1 oms lag en 2 stuks, en uit Frankrijk, 
1743-1751, 1 omslag; Plakkaat van de Staten-Generaal, 1633, 1 omslag; Aanslagformulier 

voor de belasting uit Brabant, 1689, 1 stuk; Beschikking van de Staten van Holland en West

Friesland, 1752, 1 omslag (ARA Eerste afdeling). 
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- Twee indices van een onbekend bedrijf, aangetroffen bij het archief van de firma Ian Have
laar en Zoon, kassiers en makelaars te Rotterdam. De stukken zijn waarschijnlijk afkomstig 

van een Nederlandse handelsfirma met veel en uitgebreide contacten die wellicht aan klan ten 

in Nederlands-Indie leverde. (Schenking GA Rotterdam 0,02 m) 

- Afleveringsbriefjes van de trasmolen "De Eendracht" van C.S . van Kerkwijk te Alphen

Aarlanderveen, 1804, I omslag. 

Ter gelegenheid van het tot standkomen van de Gids van de papiergeld-verzameling van het 
NEHA, waarin de numismatische verzamelingen van het NEHA worden ontsloten, was op 23 

mei een themadag onder de titel 'nieuwe historische visies op het gebruik van papiergeld in Ne

derland en kolonien' georganiseerd. Prof. dr M.M.G. Fase (De Nederlandsche Bank) ontving 

als eerste deze gids en opende de eenmalige door het NEHA georganiseerde tentoonstelling over 

deze deelcollectie van het NEHA. 

In aansluiting op deze twee verregaande ontsluitingsaktiviteiten kon een acquisitie-profiel 

voor dit type materiaal worden opgesteld, waarbij is uitgegaan van de gedachte dat de collectie 

archivalia en documentatie een additionele waarde dient te hebben voor de EHB-collecties. 

In vervolg op voorgaand jaar werd voortgegaan met de inventarisatie van de deelcollecties 

effecten, cognossementen en beeldmateriaal, maar deze activiteiten zijn in verband met het ont

breken van middelen voorlopig opgeschort. 

Aanwinsten 

In 1992 werden de volgende archivalia en documentatie verworven: 

- Fotobrochure uit het begin van de twintigste eeuw van de katoentelers Planta & Co in Alexan

drie (schenking Tweede Afdeling van het ARA) 

- Monsterboek uit 1953 en omslag met 24 batikdessins uit de jaren 1955-57 van MANEX NY 

te Oldenzaal (schenking Koninklijke Nijverdal-ten Cate NY te Almelo) 

- Statuten, reglementen en reclamemateriaal van verzekeringsmaatschappijen. (Schenking van 

de voormalige bibliotheek van NY De Centrale Yerzekeringen .) 

- Briefkopieboek van een suikeronderneming in Suriname 1884-1885 (Aankoop 1992) 

- Manuscript van verslagen van een te 's Gravenhage gevestigde commissie bestaande uit C.M. 

Dirkx, 1.J .A.J . van der Yalk en J. Hoogenboom over de onderbouw van de Alexander Burg 

III te Parijs, gefundeerd d.m.v. samengeperste lucht, circa 1900. 

Dienstveriening 

Door het verschijnen van bovengenoemde gidsen zijn twee belangrijke NEHA-deelverzamelin

gen nu ontsloten en kunnen economisch historische stukken - sommige onder voorwaarden -

aan bezoekers ter inzage worden gegeven. 

In 1992 kreeg het NEHA een aantal bedrijfsarchieven of stukken hieruit van particulieren ter 

schenking aangeboden. Nadat de gegevens in het Bedrijfsarchievenregister van het NEHA 

(BARN) waren opgenomen heeft het NEHA de eigenaars in contact gebracht met archiefinstel

!ingen, die - volgens het herkomstprincipe - meer geeigende plaatsen zijn om deze bedrijfsar

chieven te bewaren . Het betrof een schildersbedrijf uit de 1ge eeuw te Noordwijk, een cichorei

drogerij van circa 1920 te Ouddorp (ZH), de handelsmaatschappij Muller te Rotterdam, een si

garenmagazijn te Maastricht, een 1ge-eeuwse kledinghandel te Winschoten en vervoersmaat

schappij van Ommeren te Rotterdam. 

Yoorts bood de Nederlandse Spaarbankbond km bib!iotheekmateriaal, archief en docu-
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mentatie aan het NEHA aan. Gezien de omvang was een grove schoning ter plaatse noodzake

lijk om in ieder geval de informatiedragers qua soort te scheiden en doubletten te vernietigen. 

Boeken en jaarverslagen werden aan het NEHA geschonken en bij binnenkomst ontsloten. Het 

restant aan archief- en documentatiemateriaal (250 m) werd ontsloten met een magazijnlijst. 

Voor de definitieve onderbrenging van dit archief vindt thans overleg plaats met het openbaar 

archiefwezen. 

Publiciteit 

In 1992 is er door onderzoekers veelvuldig een beroep gedaan op het beeldmateriaal van het 

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

illustratie van diverse dissertaties en gedenkboeken. 

De column 'Historisch Archief' in De Werkgever, het orgaan van de NCW, verzorgde drs. 

P .1.N. Boorsma met illustraties uit de eigen collectie. 

Colleetie papiergeld 

Naast aankoop kon in 1992 de collectie papiergeld vooral worden verrijkt door schenkingen van 

1 .B.l . Bollerman (Rotterdam), M. van der Heijden (Amsterdam) en 1. Kloosterman (Biltho
yen). Het betreft onder meer Duits (nood)geld, Italiaans papiergeld en een provisionele recepis 

van 9 stuivers (Bataafse Republiek 1795). 

3. De Economisch-Historische Bibliotheek 

De belangrijkste gebeurtenis dit jaar had niet betrekking op een grote en belangrijke acquisitie, 

maar op het vertrek van de bibliothecaris, drs. 1.1. Seegers. Met ingang van 1 juli trad hij in 

dienst van het IISG als hoofd collectievorming en waarnemend directeur collecties . De heer 

Seegers zal echter nog geruime tijd betrokken blijven bij de collectievorming van de EHB. Me

vrouw drs. H. Winkelman zal een groot deel van zijn taken overnemen. 

Aanwinsten 

Een overzicht van de belangrijkste aanwinsten zijn opgenomen in de 'aanwinstenlijst'. In deze 

lijst zijn de aangekochte titels opgenomen welke in 1991 en 1992 zijn verschenen . De lijst is in

middels gepubliceerd in het NEHA -Bulletin nummer I, jaargang 7. Oudere aanwinsten ontbre

ken, maar de antiquarische aankopen zijn in dit verslag verantwoord. 

In vergelijking met 1991 is de lijst geacquireerde oude werken bescheiden van omvang. Niet 

dat het aan aanbod mankeerde, maar de royale aankopen in het voorgaande jaar noopten tot 

meer terughoudendheid. De acquisitie van moderne werken bood daartoe weinig mogelijkhe

den. Desondanks kon de collectie uitgebreid worden met 

• J. Cambry, Voyage dans Ie Finistere; ou etat de ee departement en 1794 et 1795 (Cercle-Social: 

Paris, An VII (1798)) een belangrijke aanwinst voor de collectie statistieken en economische 

plaatsbeschrijvingen ten tijde van de Franse Revolutie en het keizerrijk. Datzelfde geldt de aan

koop van 

·C.G. Horstig, Reise naeh Frankreieh, England und Holland zu Anjange des lahres 1803. Ge

macht und beschrieben von C.G. Horstig (Friedrich Maurer: Berlin, 1806), 

• A .F. Silvestre, Essai sur les moyens de perjeetionner les arts eeonomiques en France (Huzard: 

Paris, An IX (1800)), 
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* H. Storch, Schetsen, tooneelen, en waarneemingen, verzameld op eene reize door Frankryk. 
2e dr. (P.H. Trap: Leyden, 1792) en 

* J. Stockdale, A geographical, historical, and political description of the empire of Germany, 

Holland, the Netherlands, Switzerland [ . .. ] (printed for John Stockdale: London, 18(0). Be

langrijk voor de economische geschiedenis in een iets latere periode is 

*A. Moreau de Jonnes, Statistique de I'industrie de 10 France. Quantites et valeurs des princi

peaux produits industriels. Bibliotheque des sciences morales et politiques 5 (Guillaumin: Paris, 

1856). Bovendien vormt dit werk een waardevolle aanvulling van de collectie werken van deze 

auteur welke zowel bij EHB als lISG in bezit is . 

De collectie technische werken, van belang voor de bestudering van de eerste Industriele Re

volutie, kon uitgebreid worden met 

*J.A.CI. Chaptal de Chanteloup, Chimie appliquee aux arts (Deterville: Paris, 1807) en E. 
Lisle, Observations in husbandry. - 2nd ed. (printed by Hughs: London, 1757). Moderner, 
maar zeker het vermelden waard is de verwerving van 

*F.W. Taylor, Shop management (Harper: New York, 1911). 

Aparte vermelding verdient ook de eerste overdracht van een deel van de verzameling van Mr. 

J. Swart. Een aantal jaren geleden schonk de heer Swart zijn collectie aan het NEHA. Daar stel

de het NEHA het onderzoek naar de geschiedenis van de wegen in Nederland tegenover. Bij 

deze overdracht behoorde onder meer een - niet gekleurde - stedenatlas van Bleau en een groot 

aantal titels samenhangend met het inmiddels gereedgekomen wegenonderzoek . 

Schenkingen 

Omvangrijke schenkingen zijn dit jaar niet te melden. Van belang was wei de collectie afkomstig 

van de Nederlandse Spaarbankbond. Deze bestond voornamelijk uit tijdschriften op spaarge

bied en enkele monografieen . Daarnaast omvatte de schenking een grote verzameling jaar

verslagen van aangesloten spaarbanken. Een zeer welkome aanvulling op de alsmaar groeiende 

collectie op dit gebied. 

Ontsluiting 

Zoals al in het voorgaande jaarverslag aangekondigd werd, is de collectie tijdschriften van de 

EHB via de geautomatiseerde catalogus van het instituut toegankelijk. In juli van dit jaar vol

tooide A. Kors dit project. Daarna blijft met name de inhoudelijke ontsluiting van zowel de 

oude collectie (nu nog op fiches) a1s de aanwinsten sinds mei 1989 (geen toegang op onderwerp) 

een van de belangrijkste nog uit te voeren projecten in het kader van de automatisering van de 

collectiecatalogus. 

4. Onderzoek 

De geschiedenis van de Nederlandse gulden 
Op 1 februari 1990 werd door dr. W.L. Korthals Altes een aanvang gemaakt met dit project 
dat na vier jaren moet resulteren in een monografie met de titel Van £ Hollands tot Nederlandse 

f. Daarin wordt de geschiedenis van de Nederlandse geldeenheid behandeld. 

Het onderzoek wordt begeleid door een commissie waarin prof. dr. Eizenga namens prof. dr. 

M.M.G. Fase (De Nederlandsche Bank), dr. E.J. Fischer (NEHA), drs. J .C. van Kessel (NIBE) 

en dr. J. Kymmell zitting hebben. 
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Nadat in de voorgaande peri ode het manuscript over het tijdvak van de Romeinse tijd tot de 

oprichting van de Amsterdamse Wisselbank was voltooid, werd in het verslagjaar de monetaire 

geschiedenis van 1609 tot 1816 onderzocht en op schrift gesteld. Het laatste jaar van het project 

zullen aan de negentiende en twintigste eeuw en de afronding worden besteed . 

Onderzoek Verzekeringsmaatschappij De Centrale 

Eind 1992 is het onderzoek naar de geschiedenis van De Centrale Arbeiders- Verzekerings- en 

Deposito-Bank vanaf de oprichting in 1904 tot aan de fusie in de Reaal Groep in 1990 afgeslo

ten. Op 11 januari 1993 is het boek tijdens de officiele opening van het Reaal hoofdkantoor 

in Utrecht gepresenteerd. In de begeleidingscommissie van dit onderzoeksproject had den na

mens De Centrale zitting W.G. Tuinenburg, 1.C. Verheij, drs H . van de Kar en A . Berens; na

mens het NEHA dr. E .1. Fischer (voorzitter) en prof. dr. 1. Lucassen. Op 12 januari 1993 zal 

drs . 1. van Gerwen op dit onderzoek promoveren. Gedurende 1992 heeft hij een aantallezingen 

en colleges over dit onderwerp verzorgd. Samen met 1. Lucassen heeft hij eveneens een bijdrage 

geleverd aan het begin december 1992 in Parijs gehouden congres over mutualiteiten. 

In het najaar van 1992 is een begin gemaakt met het onderzoek naar de geschiedenis van twee 

belangrijke Nederlandse verzekeringsconcerns. Het onderzoek naar de geschiedenis van 

Nationale-Nederlanden wordt uitgevoerd door drs. 1. Barendregt en drs T. Langenhuyzen. Het 

onderzoek naar AMEV wordt uitgevoerd door drs . N . Verbeek en dr. 1. van Gerwen . 

Overige onderzoeksactiviteiten 

Ter gelegenheid van de officieJe opening op 21 mei 1992 van het nieuwe pand aan de Koningska

de te Den Haag schreef drs. 1.F.L. Simons Bedrijvig voor Bedrijven. Zeventig jaar Kamer van 

Koophandel Den Haag 1922-1992. Namens het NEHA hadden drs. 1.B.l . Bollerman RA en 

drs. 1.1. Seegers zitting in de begeleidingscommissie, namens de Kamer van Koophandel Den 

Haag drs. Chr.W.L. de Bouter, M.C. Wigmore, drs. T. Timmers, G .l.L. Postma en E. Vons. 

'Veelal is het uiterste gevergd'. Oeschiedenis van het OAK luidt de titel van een door drs . 

C .A .1.M. Wijnen en drs . E.A.M. Berkers verrichte studie over het Gemeenschappelijk Admi

nistratiekantoor ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan. Zij stelden eveneens een inventaris van 

het GAK-archief samen. 

Drs F. Horsten heeft het onderzoek naar wegen in Nederland afgesloten met de verdediging 

van zijn proefschrift met als titel Historische wegenatlas van Nederland, 16e tot 1ge eeuw op 

30 november 1992. 

5. Publikaties 

In 1992 heeft de NEHA-uitgeverij de navolgende vijftien titels in de verschillende reeksen uitge

geven: 

NEHA-SERIES I 

- Economisch- en Sociaal Historisch Jaarboek 55 (1992) 
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NEHA-SERIES III 

- E.S.A. Bloemen (red.), Het Benelux-effect. Belgiii, Nederland en Luxemburg en de Europese 
integratie, 1945-1957 

- I.J .A. Nijenhuis, Een joodse philosophe. Isaac de Pinto (1717-1787) en de ontwikkeling van 

de politieke economie in de Europese Verlichting 

NEHA-SERIES IV 
- NEHA-Bulletin 6 (1992) nos. I + 2 

NEHA-SERIES V 

- P. Boorsma en J. Lucassen, Oids van de collecties van het Nederlandsch Economisch

Historisch Archief te Amsterdam 

Reeks Historische Bedrijfsarchieven 

- Bankwezen. Een geschiedenis en bronnenoverzicht 
- Basis-metaal-, metaalproduktenindustrie en scheepsbouw. Een geschiedenis en bronnenover-

zicht 

- Machine-, elektrotechnische en transportmiddelenindustrie. Een geschiedenis en bronnen

overzicht 

Reeks Inventarisatie Bijzondere Collecties 

- J. Lucassen, Oids van de papiergeldverzameling van het Nederlandsch Economisch

Historisch Archie/. Catalogus van de collectie tot circa 1850 

NEHA-SERIES VI 
- Economic and Social History in the Netherlands, vol. 3 (1991) 

Buiten de reeksen verschenen verder: 

- In verzekerde be waring : Liber Amicorum aangeboden aan J.B.J. Bollerman ter gelegenheid 

van zijn (uitgestelde) afscheid als voorzitter van het Nederlandsch Economisch-Historisch 

Archief door bestuur, directie en medewerkers 

- Jaarboek voor de Oeschiedenis van Bedrijf en Techniek 9 (1992) 

- J .F.L. Simons, Bedrijvig voor Bedrijven. Zeventig jaar Kamer van Koophandel Den Haag 

1922-1992 

- C.A.J.M. Wijnen en E.A.M. Berkers, 'Veelal is het uiterste gevergd'. Oeschiedenis van het 

OAK 

Met ingang van 1 januari 1993 treedt uitgeverij Stichting beheer I1SG op als uitgever van 

NEHA- en USG-publikaties. NEHA- en USG-titels zullen als afzonderlijke imprints van het 

fonds worden voortgezet. Drs. M.J.G. Huetink is de uitgever. 
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BIJLAGEN 

A. Balans 1992 (31/12192) 

MA TERIELE VAST ACTIVA 

I . Bibliotheek 

2. Inventaris 

VLOTTENDE ACTIV A 

3. Voorraden 

4. Vorderingen 

5. Effecten 

6. Liquide middelen: - bank 

- deposito's 

KORT LOPENDE SCHULDEN 

7. Crediteuren 
8. Loonheffing/ pens.premie 

9. Nog te bested en projecten 

Eigen vermogen 

Toelichting 

1992 

p.m. 

1,-

100,-

95.748,04 

1.000,-

78.609,48 

200.000,-

375.458,52 

183.201,76 

12.033,70 

173.151,49 

368.386,95 

7.071,57 

A. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 

Grondslagen van waardering 

1991 

p.m. 

1,-

100,-

267.728,-

10.000,-

371.670,-

649.499,89 

643.838,40 

5.661,49 

Tenzij hieronder anders is vermeld zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale 

waarde. 

Bibliotheek 

Het bezit aan boeken en dergelijke van de vereniging is p.m. gewaardeerd. Aankopen worden 

in het jaar van aanschaf ten laste van de staat van baten en lasten gebracht. 

Voorraden eigen werken 
De in voorraad zijnde exemplaren van de diverse boeken, uitgegeven door de vereniging, zijn 

gewaardeerd tegen een vast bedrag van f 100,-. De met de uitgaven verband houdende kosten 
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en opbrengsten worden in het desbetreffende jaar ten laste respectievelijk ten gunste van de 

staat van baten en lasten gebracht. 

In ventaris 

De verrichte aanschaffingen in enig jaar worden in datzelfde jaar geheel afgeschreven . 

2. Gronds/agen van resu/taatbepa/ing 

Contributies worden als baten beschouwd in het jaar waarin deze worden ontvangen . De overi

ge baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarop deze betrekking hebben . 

B. Staat van baten en lasten 1992 

1. Personeel 181.924,80 154.350,-

2. Best. en redactie 20.800,- 25.000,-

3. Bureau + ov . kosten 28.348,60 31.000,-

4. Verenigingsorgaan 26.671,04 45 .000,-

5. Acquisitie 85.125,88 75 .000,-

6. Diverse lasten 5.196,35 4.500,-

7. Voorziening div. proj . 9.000,-

8. Projecten (zie bijl.) 543 .356,59 

9. Publikaties (zie bijl.) 61.105,01 pm 

10. Resultaat 1.410,08 -,-

Totaal 962.938,35 334.850,-

1. Subsidie KNA W I O&W 

- materieel 72.000,- 226.350,-

- personeel 161.950,-

Overig personeelssub . 6.000,- - ,-
2. Contributies en donaties 33.692,50 25.000,-

3. Rentebaten 26.744,93 10.000,-

4. Div. batem - ,- 70.000,-

5. Diensten aan derden 57.358,45 3.500,-

6. Projecten (zie bijl.) 526 .638,35 pm 

7. Publikaties (zie bijl.) 78.554,12 pm 

Totaal 962.938,35 334.850,-
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Bijlage bij Staat van baten en lasten (NEHA 1992) 

Projecten Debet Credit Saldo 

Barn (onderzoek) 283.473,22 326.124,93 - 42.651,71 

(publikaties) 72.480,23 35.147,90 + 37.332,33 

J aarverslagen -,- 650,- 650,-

Bijz. collecties 64.649,22 67.119,81 - 2.470,59 

Wegen in Nederland - ,- 4.580,12 - 4.580,12 

Retroproject 21.408,18 21.408,18 -,-
Nederlandse gulden 80.000,- 88.325,65 8.325,65 

Numismatiek 4.627,50 -,- + 4.627,50 

PIE -,- -,-
Boot -,- -,-

Totaal 526.638,35 543.356,59 - 16.718,24 

Bijlage bij Staat van baten en lasten (NEHA 1992) 

Publikaties Opbrengsten Kosten 

ESHJb (4501) 7.609,20 -,-

Afscheidsb. (4530) -,- 3.229,47 

Mercurius (7092) 193,- -,-
ESHN (4541142) 2.673,98 7.297,66 

JbGBT (4552) 9.288,09 15.897,65 

Inventaris (4562) 19,- -,-
Stoomwezen (4570) -,- 5.364,10 

Prijscouranten (7010) 149,50 -,-
Kleman (7031) 49,50 429,64 

Crisys '30 (7042) 189,- -,-
Het Tekort (7052) 80,- -,-
Sociale zorg (7071) 11.741,60 9.114,77 

Haarl.meer (7082) 52,50 -,-
De Pinto (7300) 16.291,- 11.275,-

Benelux (7310) 10.299,- 8.496,72 

Ov. Publikaties 19.918,75 -,-

Totaal 78.554,12 61.105,01 
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C. Concept-begroting NEHA 1994 

Lasten Baten 

1. Personeel lS0.000,- 1. Subsidie KNA W 

2. Bestuur en redactie 21.600,- - materieel 72.000, -

3. Bureau en ov.kosten 25 .000,- - personeel 166.000,-

4. Verenigingsorganen 27 .000,- 2. Contributies en donaties 33 .000,-

5. Acquisitie SO.OOO,- 3. Rentebaten 25 .000,-

6. Diverse lasten 3.500,- 4. Diverse 30.000,-

5. Diensten aan derden II.lOO,-

7. Projecten pm 6. Projecten pm 

S. Publikaties pm 7. Publikaties pm 

337.100,- 337.100,-
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NEHA-Reeks 
Historische BedrijJsarchieven 

Velen van u maakten gebruik van de mogelijkheid om in te tekenen op de 
reeks Historische Bedrijfsarchieven. Voor deze intekenaren van het eerste 
uur heeft het NEHA een verrassing in petto: zij krijgen de delen 13 en 14 

betreffende de groot-, tussen- en detailhandel gratis toegestuurd! 

Serieprijs 
Ook zij die besluiten de gehele reeks ineens aan te schaffen maken van dit 

voordeel gebruik. De serieprijs bedraagt f 408,00 voor leden van het NEHA, 
f 499,00 voor niet-Ieden. 

Titel Winkel- NEHA-
prijs prijs 

1. Bankwezen 39,50 32,50 
2. Basis-metaal e.a. industrie 49,50 39,50 
3. Machine- e.a. industrie 34,50 29,50 
4. Nuts- en communicatiebedr. 39,50 32,50 
5. Voedings- en genot. industrie 49,50 39,50 
6. Textiel- en lederindustrie 39,50 32,50 
7. Zee-, binnen-, luchtvaart 39,50 32,50 
8. Hout- en meubelindustrie 49,50 39,50 
9. Bouwnijverheid 39,50 32,50 

10. Papier- en grafische industrie 39,50 32,50 
11. Spoorwegen en wegvervoer 39,50 32,50 
12. Chemische indo en delfstoffen 39,50 32,50 
13. Groot- en tussenhandel 49,50 39,50 
14. Detailhandel 39,50 32,50 

Totaal 588,00 480,00 

Serieprijs 499,00 408,00 

Uw voordeel: 89,00 72,00 

Natuurlijk kunt u de delen ook afzonderlijk kopen in de erkende boekhandel 
of direct bestellen bij het NEHA. In het laatste geval wordt een kleine 

bijdrage in de verzendkosten in rekening gebracht. 
1f 020-6685866 
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