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TWINTIG JAAR 
ECONOMISCHE 

GESCHIEDSCHRIJVING 
VAN DE OUDHEID 

1. Inleiding 

Luuk de Ligt 
Rijksuniversiteit Utrecht 

Wat weten Franse historici van de sociaal-economische geschiedenis van Ne
derland en wat weten specialisten op het gebied van de recente geschiedenis 
van de EEG van de landbouwgeschiedenis van laat-middeleeuws Spanje? 
Voor vrijwel aile betrokkenen zal het antwoord op deze vragen moeten lui
den: bitter weinig. De verklaring Jigt voor de hand: zelfs wie zich beperkt tot 
een klein gebied en een korte periode wordt geconfronteerd met een vrijwel 
onoverzienbare massa bronnenmateriaal, om van de exponentieel stijgende 
hoeveelheid secundaire literatuur nog maar te zwijgen. Wie kan het allemaal 
nog bijhouden, zeker wanneer de roep om meer interdisciplinair onderzoek 
de aandacht voor belendende tijdvakken binnen dezelfde discipline in toene
mende mate reduceert? 

Degene die dan toch een poging doet om de chronologische en geografi
sche horizon te verb red en zal normaal gesproken zijn toevlucht nemen tot 
overzichtsartikelen en samenvattende werken. 1 Het nadeel hiervan is natuur
lijk dat dergelijke synthesen dikwijls een jaar of tien oud zijn en niet langer 
een adequaat beeld geven van de ontwikkelingen op het terrein. Het onder
zoek is voortgeschreden en de buitenstaander die dit niet weet wordt op de 
vingers getikt door de recensent die zich in zijn boekbespreking uiteraard be
perkt tot datgene wat de auteur te melden heeft over 'zijn ' periode. 

Als ik mij niet vergis, bestaat een dergelijke situatie ook voor de economi
sche geschiedschrijving van de Oudheid. Voor velen buiten het vakgebied is 
de economie van de Grieks-Romeinse wereld nog altijd synoniem met Fin
ley's The ancient economy (1973, tweede herziene druk 1985), een belangrijk 
werk waaruit zich echter niet langer de status quaestionis laat destilleren. On
danks het soms verlammende gebrek aan bronnenmateriaal blijkt zelfs de on
derzoekskaravaan van de antieke economische geschiedenis verder te zijn ge
trokken. 

Het doel van dit artikel is tweeerlei . Enerzijds is het de bedoeling de niet
ingewijde lezer van dienst te zijn met een schets van de belangrijkste ontwik-
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kelingen in de afgelopen twintig jaar. Daarbij heb ik mij , vooral om de om
vang van deze bijdrage niet te zeer te doen uitdijen, beperkt tot de economi
sche geschiedenis van het Romeinse Rijk (ca. 200 voor Chr. - ca. 500 na 
Chr.). Anderzijds wil de auteur van deze regels ertoe bijdragen dat de Grieks
Romeinse Oudheid een volwaardige plaats krijgt toebedeeld in de economi
sche geschiedenis van prei'ndustrieel Europa. 2 Het moge duidelijk zijn dat de
ze doelstelling tegelijkertijd een pleidooi inhoudt voor het gebruik van verge
lijkende benaderingen binnen de discipline van de Europese economische ge
schiedenis. 

2. Nieuw materiaal: de archeologie 

In het eerste en vijfde hoofdstuk van The ancient economy laat Finley zich 
niet bijster lovend uit over de betekenis van het archeologisch onderzoek 
voor de economische geschiedschrijving van de Oudheid. Het kwantitatieve 
belang van archeologisch geattesteerde exportactiviteiten is zijn inziens stel
selmatig overdreven. Illustratief hiervoor is het feit dat 39 Romeinse scher
ven die op het Zweedse Gotland werden aangetroffen uiteindelijk van een en
kele schaal afkomstig bleken te zijn. Een ander voorbeeld zijn de pottebakke
rijen van Zuid-Frankrijk waarover Finley opmerkt dat ze uitsluitend bloeien 
op de bladzijden van een aantal archeologische handboeken.3 

Het onderzoek sinds 1973 overziende, kan men zonder omwegen stellen 
dat dit pessimistische oordeel intussen door de feiten is achterhaald. 4 Sterker 
nog, juist dankzij het archeologische onderzoek van de afgelopen twee decen
nia blijken oudhistorici steeds meer greep te krijgen op de kwantitatieve di
mensie van een aantal economische ontwikkelingen, een doorbraak ten op
zichte van de traditionele situatie in de Oude Geschiedenis. 

De hier bedoelde ontwikkelingen liggen zowel op het terrein van de land
bouwgeschiedenis als op dat van de handelsgeschiedenis. In het eerste geval 
gaat het met name om de opkomst van de slavenlandbouw vanaf de tweede 
eeuw voor Chr. en om de effecten hiervan op de kleine boeren van Italie. 
Zeer uitgebreide archeologische campagnes in Midden- en Zuid-Italie heb
ben aangetoond dat, in tegenstelling tot wat voorheen werd aangenomen, een 
groot aantal kleine bedrijfjes zich tot diep in de Keizertijd staande heeft we
ten te houden, zodat eerder aan een symbiose tussen slavenlandbouw en eigen
erfde boeren moet worden gedacht dan aan een doemscenario voor de laatste 
categorie. s Binnen dit nieuwe kader zijn overigens nog tal van verfijningen 
mogelijk, vooral als gevolg van de voortschrijdende archeologische date
ringstechniek. Hanteerde men tot voor kort een grofmazig onderscheid tus
sen ' late Republiek' (200-30 v. Chr.), 'vroege Keizertijd ' (30 v. Chr.-200 n. 
Chr.) en 'late Keizertijd' (200 n. Chr.-500 n. Chr.), thans blijkt het mogelijk 
ook uitspraken te doen over ontwikkelingen binnen deze drie perioden. Zo 
blijkt het leeuwedeel van de Republikeinse vondsten te dateren van voor het 
midden van de tweede eeuw v. Chr., zodat er toch weer ruimte ontstaat voor 
de 'crisis van de late Republiek' die vroeger op grond van de literaire bron
nen werd gepostuleerd. 6 
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Minstens even belangrijke vorderingen kunnen worden gemeld op het 
front van de antieke handelsgeschiedenis. Daarbij is vooral nieuw licht geval
len op de handel in wijn en olijfolie, naast graan de belangrijkste bestandde
len van het Mediterrane voedselpakket. De belangrijkste hulpmiddelen hier
bij zijn studies naar de produktie en verspreiding van amforen. Langs deze 
weg heeft men inmiddels - ook kwantitatief - vat kunnen krijgen op de zich 
voortdurend verleggende handelsstromen in met name de westelijke helft van 
het Middellandse Zeegebied.1 Aanvankelijk (eerste eeuw v. Chr.) zien we een 
zeer omvangrijke wijnexport vanuit Italie naar Zuid-Frankrijk, een feno
meen dat rechtstreeks verband houdt met de opkomst en bloei van de slaven
landbouw in het exportgebied. Omstreeks het begin van onze jaartelling wor
den de rollen omgedraaid: de Italische wijnuitvoer naar de provincies va It na
genoeg weg, terwijl steeds grotere hoeveelheden Zuidfranse wijn hun weg 
vinden naar hoofdstad Rome. Archeologisch gezien loopt het aandeel van de 
Gallische wijnarnforen op tot zo 'n 30% van het totaal in de eerste decennia 
van de tweede eeuw n. Chr. Voor de olijfolie voltrekt zich een soortgelijke 
ontwikkeling in Zuid-Spanje, vanwaar vooral vanaf het midden van de eerste 
eeuw n. Chr. enorme hoeveelheden amforen naar Italie werden verscheept. 
Aileen al de Monte Testaccio in Rome, een schervenberg van zo'n 50 meter 
hoog, vertegenwoordigt een exportvolume van ca. 25 .000 ton jaarlijks gedu
rende 12 decennia.8 Enigszins verrassend is de wijze waarop Spanje in de der
de eeuw n. Chr. voorbij wordt gestreefd door Tunesie. In de vierde en vijfde 
eeuw n. Chr. vertegenwoordigen Noordafrikaanse amforen bijna de helft van 
het totale vondstenmateriaal te Ostia en Rome. 9 

De interpretatie van deze patronen is overigens geenszins omstreden. Ge
leerden van 'primitivistische' signatuur interpreteren de laatrepublikeinse ex
port van wijn uit Italie als het transport van levensmiddelen naar legeronder
delen.10 Ingenieus maar niet overtuigend is verder Whittakers poging om de 
aanvoer van Gallische, Spaanse en Noordafrikaanse produkten naar Rome 
uit te leggen als het niet-commerciele transport van de opbrengsten van sena
toriale landgoederen in de provincie naar huishoudens in de hoofdstad.11 

Dergelijke verklaringen staan haaks op de algemene consensus dat hier weI 
degelijk sprake is van 'echt' handelsverkeer. Overigens wijst het recente on
derzoek ook op een geweldige verspreiding van Tunesische keramiek tot in 
de zesde eeuw n. Chr. 12 Dit archeologische gegeven is een potentiele tijdbom 
onder het gangbare beeld van de late Oudheid als een peri ode van de
urbanisatie en decommercialisatie. Pogingen om deze verspreiding te verkla
ren uit geschenkenuitwisseling tussen bevriende aristocraten kunnen worden 
bestempeld als prirnitivistische achterhoedegevechten. 13 In plaats daarvan 
valt eerder te den ken aan een verband met de uitvoer van Noordafrikaans 
graan door de staat, maar evenzeer door zelfstandig opererende handela
ren.14 Aanvullend archeologisch onderzoek zal juist in deze laatste kwestie 
nog meer klaarheid kunnen brengen. 
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3. NieulV licht op de economische organisatie 

Een van de weinige belangrijke wijzigingen die Finley in de tweede druk van 
The ancient economy heeft aangebracht heeft betrekking op het belang van 
de slavernij in de agrarische economie van het Romeinse Rijk . Was Finley 
er in 1973 nog van overtuigd dat zijn collega 's de rol van de slavernij in deze 
sector systematisch onderschatten, in 1985 blijkt hij tot het inzicht te zijn ge
komen dat deze specifieke vorm van onvrije arbeid tamelijk zeldzaam was in 
Noordwest Europa, Noord-Afrika, Klein-Azie, Syrie en Egypte. 15 Daarmee 
is het aantal antieke 'slavenmaatschappijen' in feite gereduceerd tot twee: 
(delen van) het klassieke Griekenland en Romeins Italie vanaf de tweede 
eeuw v. Chr. 16 

Hoewel de economische en sociale functie van de slavernij een belangrijk 
onderzoeksthema is gebleven, is Finleys gewijzigde opvatting toch sympto
matisch voor het feit dat de aandacht gedeeltelijk is verschoven naar de lotge
vallen van eigenerfde boeren en pachters in de Romeinse samenleving. Wat 
betreft de betekenis van de pacht kan worden verwezen naar de monografie 
van De Neeve, waarin de juridische vervolmaking van het pachtcontract in 
de eerste eeuw v. Chr. wordt geinterpreteerd als een weerspiegeling van het 
toenemend belang van het verschijnsel pacht in de agrarische sector. 17 Een 
voor de hand liggend bezwaar tegen deze reconstructie is dat de relatie tussen 
kwalitatieve perfectie en kwantitatieve betekenis verre van evident is. Beper
ken we ons tot de kwantiteit van de bronnen zelf, dan kunnen we ons boven
dien afvragen of het toenemend aantal literaire verwijzingen naar pachters 
niet in de eerste plaats verklaard moet worden uit het feit dat er nu eenmaal 
veel meer eerste-eeuwse dan tweede-eeuwse teksten zijn overgeleverd . On
danks deze bezwaren blijft De Neeves Colonus een fascinerend boek dat een 
belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de opwaardering van de Romeinse 
(pacht)boer. 

Een ander aspect van het leven van de kleine boer dat zich de afgelopen 
jaren in een toenemende belangstelling heeft mogen verheugen is de relatie 
tussen boerenhuishoudens en de buitenwereld. In Finley vinden we nog het 
traditionele beeld van de gesloten en vrijwel geheel zelfvoorzienende huis
houding waarvan de relaties tot de buitenwereld beperkt zijn tot de aankoop 
van wat zout en metalen werktuigen.18 Wat dat betreft is het recente onder
zoek een andere richting ingeslagen. In de eerste plaats heeft het inzicht ter
rein gewonnen dat zelfvoorzienendheid voor vrijwel aile boeren in de Oud
heid weliswaar het ideaal was, maar tevens een doelstelling die lang niet elk 
jaar kon worden gerealiseerd. Een logisch gevolg hiervan was dat boeren ex
tra zekerheid zochten in samenwerkingsverbanden met familieleden, buren 
en rijke patroons. Bij nadere beschouwing blijken dergelijke uitwisselingsre
laties inderdaad tamelijk goed te zijn gedocumenteerd. 19 Tegelijkertijd zijn 
oudhistorici geneigd om steeds meer gewicht toe te kennen aan de rol van 
arbeidsdeling en markthandel op het platteland. 20 Uiteraard waren weinig 
boeren bereid zich voor hun prima ire levensbehoeften afhankelijk te maken 
van 'de markt' (in ruimere zin), maar dit weerhield de betrokkenen er niet 
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van om tal van produkten te kopen op week- en jaarmarkten. Vooral in de 
vroege Keizertijd werden veel boeren bovendien de markt opgedreven door
dat zij (een deel van) hun belastingen en pachten in geld moesten voldoen.21 

Interessant genoeg blijkt dit inzicht te sporen met recentelijk beschikbaar ge
komen archeologische aanwijzingen voor het bestaan van een gemonetari
seerde economie in verschillende rurale gebieden van het Romeinse Rijk.22 

Is er aldus een steeds genuanceerder beeld ontstaan van het rei len en zeilen 
van kleine boeren en pachters, buiten Italie vinden we ook grate landbouw
bedrijven waarop de slavernij hooguit een margin ale rol blijkt te hebben 
gespeeld. In dit verband kan worden gewezen op een recent boek over de ex
ploitatie van een groot landgoed in Romeins Egypte. 23 De niet-ingewijde 
vraagt zich wellicht af hoe een dergelijke studie kan worden ondernomen 
zonder uitgebreide documentatie over de agrarische bedrijfsvoering. Welnu, 
Romeins Egypte is een uitzondering op de regel dat de geschreven bronnen 
voor de reconstructie van de antieke economie beperkt in aantal en van twij
felachtige kwaliteit zijn. Dit gegeven is des te interessanter als men bedenkt 
dat Egypte steeds minder wordt gezien als een atypisch gebied waarvan de 
bestudering weinig bijdraagt aan onze kennis van andere delen van het Impe
rium.24 

Wat er van dit laatste ook zij, de Britse oudhistoricus Rathbone is erin 
geslaagd om op basis van zo'n 450 papyri een zeer gedetailleerde reconstruc
tie te maken van de exploitatie van het landgoed van een zekere Appianus 
in de jaren vijftig en zestig van de derde eeuw n. Chr. Wat betreft de agrari
sche arbeidskrachten op dit landgoed zien we een combinatie van permanent 
gebonden maar juridisch vrije knechten, voor enkele jaren gecontracteerde 
arbeiders, en een flexibele reserve van losse dagloners. Landarbeiders uit de 
laatste twee categorieen ontvingen hun loon gedeeltelijk in geld, maar kon
den zich ook laten uitbetalen in levensmiddelen, waarvan de prijs dan in min
dering werd gebracht op een in geld uitgedrukte 'rekening' . Aangezien de in 
rekening gebrachte prijzen de (fluctuerende) lokale marktprijzen waren, kun
nen we hier spreken van een geldarme plattelandseconomie die echter toch 
functioneerde alsof zij volledig was gemonetariseerd. Een laatste punt dat de 
aandacht verdient is dat de zeer geavanceerde administratie van dit Egypti
sche landgoed op gespannen voet staat met Finleys wei zeer negatieve kijk 
op de verworvenheden van de antieke boekhoudkunde.25 

De lezer van dit artikel heeft aan de voorgaande alinea's waarschijnlijk de 
indruk overgehouden dat na 1973 de Romeinse landbouwgeschiedenis de 
meeste aandacht heeft opgeeist. Deze indruk is in zoverre correct dat het on
derzoek op andere deelterreinen wellicht niet minder intensief is geweest, 
maar toch minder spectaculaire en eenduidige resulaten heeft opgeleverd. 
Sinds 1973 zijn nagenoeg aile oudhistorici overtuigd van het economische, 
sociale en politieke primaat van de agrarische sector in de Romeinse samen
leving. Inkomsten uit grondbezit vormden de economische pijler van vrijwel 
aile steden in het Rijk, terwijllandeigenaren niet aileen op de bovenste sport 
van de prestigeladder stonden, maar ook aile bestuurlijke en politieke touw
~es in handen hadden . 
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In dit algemeen aanvaarde beeld zit in zoverre enige ruimte dat men zich 
kan afvragen of rijke senatoren, ridders (equites), en leden van de lokale 
stadsraden zich inderdaad verre hebben gehouden van verachte maar lucra
tieve activiteiten in de sfeer van handel en nijverheid. Finley heeft steeds vol
gehouden dat het lage prestige van deze economische sectoren de grondbezit
tende elite inderdaad heeft weerhouden van het doen van investeringen. Het 
belangrijkste bewijs voor deze these is eenvoudig het vrijwel ontbreken van 
literair en epigrafisch materiaal dat op het tegendeel wijst. Sedert de tweede 
helft van de jaren zeventig is er echter een groep geleerden die - onder verwij
zing naar comparatief materiaal - aandacht heeft gevraagd voor de enorme 
kloof die er dikwijls gaapt tussen normatieve attituden en feitelijk gedrag. 26 

Deze mogelijkheid opent de weg voor een alternatief scenario: rijke landeige
naren investeerden wei degelijk in de handel en nijverheid, maar hielden 
schone handen door het eigenlijke werk over te laten aan hun slaven en vrij
gelatenen. Het interessante is natuurlijk dat zowel Finleys these als dit alter
natieve scenario een bevredigende verklaring bieden voor de schaarste aan 
concrete aanwijzingen voor de betrokkenheid van Romeinse landeigenaren 
bij status-verlagende commerciele activiteiten. Op het moment van schrijven 
is er feitelijk sprake van een patstelling waarvan moeilijk is in te schatten hoe 
deze kan worden doorbroken. 

Aanmerkelijk meer vooruitgang is er geboekt bij het onderzoek naar de 
stedelijke voedselvoorziening. Over de aanvoer van wijn en olijfolie naar Ro
me is al gesproken. Daarnaast heeft de graanvoorziening van de hoofdstad 
de nodige aandacht gekregen.27 Een van de belangrijkste conclusies is wei dat 
het door de staat uit Noord-Afrika en Egypte aangevoerde belastinggraan bij 
lange na niet genoeg was om de bevolking van de hoofdstad te voeden: een 
eenvoudige berekening laat zien dat slechts 30 it 40% van de totale behoefte 
op deze manier kon worden gedekt.28 Ongeacht het belang van extra door 
rijke landeigenaren aangevoerde voorraden laat zich hieruit het bestaan van 
een zeer omvangrijke particuliere graanhandel in de hoofdstad afleiden. In 
verband met de speciale plaats die Rome in het Rijk innam, stond deze parti
culiere handel overigens wei onder supervisie van een staatsfunctionaris, de 
'prefect voor de voedselvoorziening' (praefectus annonae). 

Vergelijken we Rome met de andere steden in het Rijk, dan zijn er een aan
tal verschillen te constateren. Het belangrijkste hiervan is uiteraard dat in de 
meeste andere steden regelmatige graanuitdelingen domweg niet bestonden. 
Anderzijds wordt in verschillende recente publikaties benadrukt dat - vooral 
als gevolg van de in het Middellandse Zee-gebied zeer sterke oogstfluctuaties 
- het autarkie-ideaal voor vele steden geen haalbare kaart was. In dit opzicht 
is de situatie van de steden dus te vergelijken met die van de hierboven 
besproken boerenhuishoudens. Op welke wijze werden dergelijke schaarste
situaties opgelost? Een recente studie beantwoordt deze vraag door te wijzen 
op het ad hoc-karakter van de in noodsituaties getroffen maatregelen. Het 
heeft er zelfs aBe schijn van dat de lokale stedelijke elites geen permanente 
oplossing voor dit probleem wilden creeren, omdat er nu eenmaal veel meer 
eer te behalen viel aan een spontaan optreden als reddende weldoener. 29 Ook 
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in dit opzicht weken deze steden dus af van Rome, waar vanaf de late Repu
bliek de graanvoorziening behoorde tot het takenpakket van de staat en zijn 
magistraten. 

Aangezien het mij in deze bijdrage uitsluitend te doen is om de allerbelang
rijkste trends in het recente onderzoek, spreekt het vanzelf dat talrijke aspec
ten van wat ik heb samengevat onder het kopje 'economische organisatie ' 
hier onbesproken zullen blijven. Niettemin wil ik aan het slot van deze para
graaf nog even kort stilstaan bij twee onderzoeksvelden waar in de nabije 
toekomst belangrijke resultaten zijn te verwachten. In de eerste plaats zij kort 
verwezen naar een in 1990 verschenen studie naar de snelheid waarmee ver
schillende typen informatie zich verspreidden van het ene deel van het Ro
meinse imperium naar het andere.30 Uitstekend bronnenmateriaal voor een 
dergelijk onderzoek treffen we aan in (alweer) Egypte. Zeer vee I Egyptische 
documenten vermelden namelijk een datering die is samengesteld uit dag, 
maand en het regeringsjaar van een bepaalde keizer. Aangezien Romeinse 
keizers buiten Egypte plachten te overlijden (de meesten brachten hun laatste 
dagen door in Italie), zijn er in de papyri nogal wat dateringsformules die ge
baseerd zijn op de onjuiste veronderstelling dat de genoemde keizer nog in 
leven is. Het zal duidelijk zijn dat het moment waarop men overschakelt naar 
de 'juiste' keizer doorgaans moet zijn samengevallen met het moment waarop 
het nieuws de desbetreffende lokatie in Egypte bereikte. Op deze manier laat 
zich berekenen dat de normale 'nieuwsverspreidingstijd ' tussen Italii:: en 
Egypte zo 'n 57 dagen bedroeg. Het materiaal is echter zo goed dat ook uit
spraken kunnen worden gedaan over de invloed van seizoensgebonden facto
ren alsmede over de reistijden binnen Egypte. Tenslotte blijken de aldus gere
construeerde reistijden globaal vergelijkbaar met die van Venetiaanse sche
pen in de vijftiende en zestiende eeuw. Weliswaar hadden deze schepen 
slechts 42 dagen nodig om de kust van Palestina te bereiken, maar ze voeren 
dan ook aIleen in de zomer. 

Het laatste onderzoek dat ik in deze paragraaf wil noemen heeft betrek
king op het functioneren en de betekenis van het Romeinse bankwezen. In 
het verleden is het onderzoek op dit terrein bemoeilijkt doordat de bestude
ring van verschillende categorieen bronnenmateriaal werd overgelaten aan 
langs elkaar heen werkende subdisciplines, waaronder de filologie, de nu
mismatiek, de epigrafiek, en de rechtsgeschiedenis. Aan deze situatie is een 
einde gekomen door de publikatie van een saaie maar nuttige monografie 
over La vie jinanciere dans Ie monde romain, waarin deze onderzoekstradities 
worden samengebracht. 31 Vooralsnog zijn de conclusies weinig opzienbarend 
te noemen, allijkt nu dan definitief vast te staan dat de bankiers (argentarii) 
van Romeins Italie zich uitsluitend bezighielden met het verstrekken van 
korte-termijn kredieten (onder andere aan kopers op veilingen) en dat op 
hun diensten vooral een beroep werd gedaan door een lokale klantenkring 
van ambachtslieden, handelaren en municipale landeigenaren . Hoewel aan 
de genoemde monografie stellig de status van mijlpaal kan worden toege
kend, kan men zich niet aan de indruk onttrekken dat de auteur de verzamel
de gegevens niet ten volle heeft benut. Met name een vergelijking met het 
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bankwezen in de late Middeleeuwen zou hier nog tot interessante bevindin
gen kunnen leiden. 

4. Comparatisme en deductieve methoden 

In de vorige paragraaf is al terloops melding gemaakt van het gebruik van 
vergelijkende benaderingen in de economische geschiedschrijving van het 
Romeinse Rijk. Het belang van een dergelijke invalshoek - die we overigens 
bij Finley reeds aantreffen - kan nauwelijks worden overschat. Bij wijze van 
voorbeeld citeer ik de volgende opmerking uit het werk van de Latijnse 
auteur Plinius de Oudere (eerste eeuw n. Chr.): 'Goede bewerking van de 
grond is noodzakelijk, maar bewerking tot in de puntjes schadelijk, tenzij de 
boer werkt met zijn kinderen of met mensen die hij toch moet onderhouden '. 
Op het eerste gezicht een wat raadselachtige passage. Totdat we ons realise
ren dat we hier te maken hebben met Chayanov avant-la-lettre. Het lijdt nau
welijks twijfel dat Plinius hier indirect doelt op de mentaliteit van 'peasants' 
die - zoals bekend - de arbeid van hun eigen familie niet als aparte kosten
factor plegen te tellen.32 Zo gei"nterpreteerd levert de passage een belangrijke 
aanwijzing op dat theorieen over 'peasants' ook op de Oudheid kunnen wor
den toegepast. 

Meer in het algemeen kan worden gesteld dat deze vorm van theorie
gebruik oudhistorici in de afgelopen twintig jaar steeds beter in staat heeft 
gesteld om de schaarse gegevens op een zinvolle wijze in te kaderen. In zijn 
inaugurele rede van 1983 heeft De Neeve bijvoorbeeld betoogd dat de Iiterai
re en archeologische gegevens met be trekking tot de Italische landbouw in 
de late Republiek en vroege Keizertijd zich uitstekend laten rijmen met de 
voorspellingen van Von Thiinens theorie over de geografische spreiding van 
marktgerichte agrarische produktie. 33 Andere recente voorbeelden zijn de 
toepassing van Alfred Webers Theory o/the location o/industries en Christal
lers centrale-plaatsen-theorie in publikaties over respectievelijk de rol van de 
plattelandsnijverheid en de distributie van 'stedelijke' goederen naar rurale 
consumenten in verschillende delen van het Romeinse Rijk.34 

Ligt in de zojuist genoemde voorbeelden van theoriegebruik reeds impli
ciet een vergelijking met latere sociaal-economische constellaties besloten, 
daarnaast lijkt het in de Oude Geschiedenis steeds gebruikelijker te worden 
om concrete economische verschijnselen te verhelderen door middel van laat
middeleeuwse en vroeg-moderne parallellen. Aan het begin van de jaren 
tachtig besprak Finley reeds het ontstaan van de slavenlandbouw in Ro
meins Italie in samenhang met de opkomst van hetzelfde fenomeen in het 
vroegmoderne Amerika. 3S Anderen wezen op frappante overeenkomsten in 
de mentaliteit van Romeinse landeigenaren en achtiende-eeuwse Franse 
aristocraten. 36 Verder is de (geringe) materiele welstand en (Iage) sociale sta
tus van Romeinse schippers vergeleken met die van hun vroegmoderne col
lega's in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden37, en heeft men ge
zocht naar overeenkomsten en verschillen tussen de transhumante veeteelt in 

10 NEHA- 8 ULLETIN 



Romeins Italie en die in het Koninkrijk Napels ten tijde van de Dogana delle 
Pecore. 38 Een fraai voorbeeld van deze benadering treft men voorts aan in 
het artikel 'Wirtschaft' in dee I 1 van het Handbuch der Europiiischen 
Wirtschafts- und Sozialgeschichte. In het bewuste artikel vergelijkt de Neder
landse oudhistoricus Pleket de positie van de laatromeinse boeren met die 
van hun tegenhangers in bepaalde delen van Europa in de late Middel
eeuwen. 39 Zoals bekend, heeft Robert Brenner in een aantal briljante publi
katies de opkomst van de 'tweede horigheid' in Oost-Europa verklaard uit 
de combinatie van drie factoren: demografische neergang, de sterke 
machtspositie van de adel, en het vrijwel ontbreken van een effectieve be
scherming van de boerenbevolking door het centrale gezag. De door Pleket 
naar voren gebrachte these is nu dat een in ve1e opzichten parallelle ontwik
keling zich heeft voorgedaan in de late Oudheid. De aangeduide periode 
wordt namelijk door het merendeel van de geleerden gezien als een periode 
van bevolkingsachteruitgang, terwijl ook bekend is dat de boeren in een 
groot aantal delen van het Rijk juist in de vierde eeuw n. Chr. aan een be
paald landgoed of dorp worden gebonden. Op deze wijze lijkt een bevredi
gende verklaring voor het ontstaan van het laatromeinse kolonaat te kunnen 
worden geboden. Daarbij moet men dan weI bedenken dat gedurende het 
grootste deel van de vierde en vijfde eeuw de staat beslag bleef leggen op een 
aanzienlijk deel van het aan de aldus gebonden boeren onttrokken surplus. 

Waar het gaat om de toepassing van de comparatieve/deductieve methode 
in het onderzoek naar de Romeinse economie wordt een weI heel bijzondere 
plaats ingenomen door het werk van de Britse oudhistoricus Hopkins. Deze 
verwierf aan het begin van de jaren tachtig de nodige faam door het construe
ren van het zogenaamde 'taxes and trade' -model voor de economie van de 
vroege Keizertijd.40 De centrale observatie die ten grondslag ligt aan dit mo
del is dat in de eerste twee eeuwen n. Chr. een aanzienlijk percentage van de 
pachten en belastingen verschuldigd was in geld, en dat een groot deel van 
dit geld buiten de desbetreffende provincies werd uitgegeven, in de eerste 
plaats in Rome en in de tweede plaats aan het 300.000 man tellende leger in 
de grensprovincies. Het opvallende is nu dat een aantal provincies in het 
Middellandse Zee-gebied er ondanks de jaarlijkse wegvloeiing van grote hoe
veelheden muntgeld er telkens weer in slaagde de verschuldigde lasten in con
tanten te voldoen. Conc1usie: deze provincies moeten althans een deel van 
het geld hebben terugverdiend door nijverheidsprodukten te exporteren naar 
de hoofdstad en het leger. 

Het meest opmerkelijke is echter weI dat Hopkins dezelfde deductieve me
thode he eft willen aanwenden om te komen tot een kwantificering van uit
eenlopende verschijnselen in de Romeinse economie. Deze fascinatie met ge
tallen blijkt al in een publikatie van 1978, waar Hopkins berekent dat het 
grondbezit van de (600) Romeinse senatoren voldoende zou zijn geweest om 
20% van de boerenbevolking van Italie van een bestaansmogelijkheid te 
voorzien.41 Elders rekent Hopkins zijn lezers voor dat zeevarende schepen 
van 400 ton in de Oudheid minstens 250.000 sestertien moeten hebben ge
kost, hetgeen betekent dat alleen vermogende kooplieden of investerende 
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landeigenaren als financiers in aanmerking komen (waarbij men moet beden
ken dat geen van beide mogelijkheden past in Finleys primitivistische beeld 
van de antieke economie).42 Het meest geslaagde voorbeeld van deze metho
de is mijns inziens de wijze waarop Hopkins de gemiddelde levensverwach
ting van senatoren bij hun geboorte berekent. 43 Uitgaande van het gegeven 
dat de senaat: 1. een stabiele omvang van ca. 600 leden had, en 2. telkenjare 
werd aangevuld met 20 personen van ongeveer 25 jaar oud, blijkt het moge
Iijk aan te tonen dat leden van de Romeinse elite op het moment van hun 
geboorte een gemiddelde levensverwachting van ca. 32 jaar hadden. Het feit 
dat dit cijfer vrijwel identiek is aan de levensverwachting van Britse aristocra
ten in de zestiende en zeventiende eeuw vergroot het vertrouwen in de juist
heid van dit resultaat. 

Tot besluit van deze paragraaf zij opgemerkt dat de Hopkins-methode in 
Nederland navolging heeft gevonden in het werk van Jongman, die haar on
der andere he eft willen gebruiken om te bewijzen dat de steden van Italie 
'consumptiesteden' waren, dat wil zeggen steden die niet de kost verdienden 
met produktie en handel, maar uitsluitend parasiteerden op het omringende 
platteland.44 Om deze stelling te bewijzen maakt Jongman eerst een schatting 
van het totale vermogen dat toebehoorde aan de Italische elite van senatoren, 
ridders en municipale landeigenaren. Uitgaande van een (ten dele uit de 
bronnen afgeleid) rendement van 6% rekent hij vervolgens voor dat het inko
men van deze toplaag van landeigenaren voldoende was om de complete ste
delijke bevolking van Italie van een bestaan op 'subsistence' niveau te voor
zien. Hier stuiten we echter op een probleem dat aan veel van dergelijke bere
keningen kleeft: Jongmans berekening laat zich zeer weI verenigen met een 
model waarin een beperkt aantal 'produktiesteden' nijverheidsartikelen ex
porteerde naar andere steden, waarbij natuurlijk met name te denken valt 
aan de metropool Rome. Daarmee is niet gezegd dat er inderdaad dergelijke 
export-steden in Romeins Italie waren. Aileen bewijst Jongmans berekening 
niet het tegendeel. 

Samenvattend kan men wellicht stellen dat het grootste nut van de 
deductief-kwantificerende methode doorgaans gelegen is in het feit dat zij 
ons in staat stelt het mogelijke van het onmogelijke te scheiden. Behoudens 
enige uitzonderingen zijn er echter nauwelijks uitspraken te doen over wat 
zich binnen de grenzen van het mogelijke heeft afgespeeld (vergelijk de keu
zemogelijkheid die overblijft na Hopkins' berekening van de kostprijs van 
Romeinse schepen). In de toekomst zal de weg van de deductieve kwantifica
tie derhalve bewandeld moe ten blijven worden. Van een panacee voor het ge
brek aan kwantitatieve gegevens is echter geen sprake. 

5. De Romeinse Oudheid en de Industriele Revolutie 

De auteur van dit artikel heeft enige jaren geleden al eens de aandacht ge
vestigd op de merkwaardige negatieve to on die Finleys The ancient economy 
als een zuurdesem doortrekt: de Grieken en Romeinen kenden niet het con-
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cept 'economie' in de moderne betekenis van het woord; statistische gegevens 
speelden geen rol bij het nemen van beslissingen door de overheid; het con
cept 'arbeid' in abstracte zin kan niet in het Latijn of Grieks worden vertaald; 
er bestond geen economische politiek a fa Colbert. Verder signaleerde Finley 
onder andere de volgende manco's in de Grieks-Romeinse economie: het 
ontbreken van rationele ca1culaties bij het najagen van winst, de afwezigheid 
van het begrip 'afschrijving' en andere moderne boekhoudkundige noties, de 
lage graad van arbeidsdeling, het gebrek aan technologische vooruitgang en 
tenslotte de afwezigheid van een 'arbeidsethos'.45 

Veel van deze negatieve vaststellingen weerspiegelen de sterk Weberiaanse 
inslag van het economisch-historische oeuvre van Finley. De meeste van de 
lOjuist genoemde factoren spelen immers een grote rol in Max Webers pogin
gen om antwoord te vinden op de vraag waarom het kapitalisme en uiteinde
lijk de Industriele Revolutie juist in Europa van de grond zijn gekomen. Een 
van de dingen die Finley in The Ancient Economy heeft gedaan is de door 
Weber genoemde factoren stuk voor stuk langslopen en het bestaan ervan in 
de Grieks-Romeinse Oudheid ontkennen. 

Afgezien van het feit dat we natuurlijk ook wei eens willen weten wat de 
antieke economie wei was, is dit natuurlijk een legitieme benadering. Niette
min liggen hier een aantal gevaren op de loer, met name omdat het belang 
van een aantal door Weber genoemde factoren inmiddels door velen wordt 
betwijfeld . Welke serieuze historicus lOU nog willen volhouden dat de posi
tieve waardering voor de 'mechanische kunsten ' die men bij sommige middel
eeuwse denkers (onder andere Hugo van St. Viktor) aantreft de maatschap
pelijke praktijk diepgaand heeft belnvloed? En wie lOU nog willen beweren 
dat de 'protestant ethic' de geesteshouding is die de opkomst van het kapita
lisme verklaart? Is hiermee de vraag naar de aan- of afwezigheid van een ver
gelijkbare mentaliteit in de Oudheid niet tot een non-vraag gereduceerd? 
Overigens kan men precies dezelfde vraag opwerpen ten aanzien van de an
tieke boekhoudkunde. De door Finley gelaakte vermenging van persoonlijke 
en zakelijke uitgaven in de Griekse en Romeinse kasboeken treft men in En
geland aan tot diep in de negentiende eeuw. Twee eeuwen eerder blijkt de 
veelgeroemde Robert Loder het begrip 'afschrijving' niet te hebben gekend 
en blijkt hij evenmin in staat te zijn geweest een betrouwbare berekening te 
maken van het rendement van gedane investeringen. 46 Meer in het algemeen 
diende de laatmiddeleeuwse en vroegmoderne boekhouding eerder als con
trolemiddel dan ter vergelijking van alternatieve investeringsstrategieen. 47 

Waarom zou de oudhistoricus zich dan nog druk maken om het lage ontwik
kelingspeil van de Grieks-Romeinse boekhoudkunde? 

Vit de zojuist gegeven voorbeelden blijkt al dat veel vraagstellingen in de 
economische geschiedschrijving van de Oudheid een weerspiegeling zijn van 
debatten onder historici van latere perioden. Toch is de rol van de Oude Ge
schiedenis niet beperkt tot de consumptie van andermans vragen. Een verge
lijking tussen de economie van de (Romeinse) Oudheid en die van laat
middeleeuws en vroegmodern Europa dwingt namelijk ook beoefenaren van 
de latere geschiedenis van preYndustrieel Europa om zich rekenschap te ge-
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yen van wat er nu werkelijk zo bijzonder is aan de economische ontwikkelin
gen in de door hen bestudeerde peri ode. Medievisten kunnen nog altijd Iy
risch raken over een stad van 50.000 inwoners, terwijl vroegmoderne histori
ci vol trots meld en dat het aantal inwoners van Londen in 1800 gegroeid was 
tot 1.000.000. De oudhistoricus heeft er moeite mee deze opwinding te delen. 
Reeds in de eerste eeuw n. Chr. leefde ongeveer een derde van de bevolking 
van Italie in steden en telde Rome een miljoen inwoners. 48 Bovendien hadden 
Carthago, Antiochie en Alexandrie bij elkaar ook nog eens een miljoen inwo
ners. Tenslotte waren er nog zeker vijf andere steden met 100.000 inwoners.49 

Uiteraard roept dit een aantal vragen op ten aanzien van de relatie tussen ur
bani sa tie en economische ontwikkeling, vragen die ook voor de bestudering 
van de laatmiddeleeuwse en vroegmoderne geschiedenis van belang zijn.so 

Daarbij laat het Romeinse materiaal onder andere zien dat er geen eenvoudig 
verband kan bestaan tussen de verstedelijking van Europa vanaf de tien
de/elfde eeuw enerzijds en het ontstaan van het Europese handelskapitalisme 
anderzijds. In het verlengde hiervan ligt de vraag wat de middeleeuwse 'pro
duktiestad ' (Weber) en haar stedelijke burgerij nu precies hebben bijgedra
gen aan de ontwikkeling van het moderne kapitalisme. Het is toch op zijn 
minst verontrustend te noemen dat een groot deel van de sociale en economi
sche geschiedenis van de twaalfde tot en met de achtiende eeuw wordt opge
hangen aan de voortdurende 'opkomst' van een bourgeoisie die in veel lan
den pas na 700 jaar een werkelijk dominante positie weet te veroveren?SI Pas
klare antwoorden op dit soort vragen bestaan er natuurlijk niet, maar het 
lijkt mij duidelijk dat juist een vergelijkende benadering bij uitstek geschikt 
is om de werkelijk unieke elementen in de economische ontwikkeling van 
laatmiddeleeuws en vroegmodern Europa op het spoor te komen. 

De laatste voorbeelden die ik ter ondersteuning van dit pleidooi zou willen 
aanvoeren hebben te maken met de 'technologische revolutie' die met name 
in het werk van Marxistisch gelnspireerde medievisten de functie van eerste 
beweger placht te vervullen. Het eerste voorbeeld heeft betrekking op het ge
bruik van paarden als ploeg- en trekdieren. Wat betreft de Oudheid volgen 
vrijwel alle handboeken de meer dan 60 jaar oude theorie van Lefebvre des 
Noettes die van mening was dat de trekkracht van Romeinse paarden zeer 
beperkt was. De oorzaak hiervan zou zijn gelegen in het feit dat het paarde
juk in de Oudheid werd bevestigd met een smalle halsriem die het dier bij en i
ge inspanning de adem zou hebben afgesneden. Bij nadere beschouwing 
blijkt dit allemaal onzin te zijn: in werkelijkheid werden paarden (bijvoor
beeld in Romeins Gallie) veelvuldig als trekdier ingezet en konden met paard 
en wagen ladingen van 1500 kilo worden vervoerd.S2 Tenslotte leest men in 
een aantal handboeken over de economische geschiedenis van West-Europa 
enthousiaste passages over de verspreiding van de watermolen vanaf de vroe
ge Middeleeuwen. Recent onderzoek heeft echter aangetoond dat het hier 
gaat om een uitvinding uit de tweede of eerste eeuw v. Chr. die reeds in de 
late tweede eeuw n. Chr. op grote schaal verspreid is geraakt.S3 Hiermee is 
de technologische kloof tussen Oudheid en Middeleeuwen weer een stukje 
kleiner geworden. 
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Op verschillende plaatsen in deze paragraaf hebben we geconstateerd dat 
de door Finley geconstrueerde zwart-wit tegenstelling tussen de 'primitieve ' 
Oudheid en het 'moderne ' latere preindustriele Europa inmiddels op een aan
tal punten is ondergraven . Anderzijds staat het buiten kijf dat er tussen deze 
twee preindustriele maatschappijen essentiele verschillen bestonden, bijvoor
beeld waar het gaat om de politieke en sociale structuur. Mijns inziens dient 
de economische geschiedenis van preindustrieel Europa in zoverre op Webe
riaanse (en Finleyaanse) leest geschoeid te blijven dat specialisten op beide 
terreinen systematisch aandacht blijven besteden aan de overeenkomsten en 
verschillen tussen beide sociaal-economische constellaties. Voor de economi
sche geschiedschrijving van de Oudheid zal dit resulteren in een voortduren
de aanvoer van nieuwe vraagstellingen, voor die van latere tijdvakken op zijn 
minst in een kritische bezinning op het werkelijk uitzonderlijke in de Europe
se aanloop naar de Industriele Revolutie . Het is te hopen dat aan een derge
lijke (mijns inziens intradisciplinaire) kruisbestuiving niet aileen werkelijk 
gestalte gegeven zal kunnen worden, maar dat zij er ook toe zal leiden dat 
geen enkel 21ste-eeuws handboek over de economische geschiedenis van 
Europa stilzwijgend voorbij zal gaan aan de economie van het Romeinse 
Rijk . 
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BOEKBESPREKINGEN 

Merchants and Revolution 

~ ROBERT BRENNER ~ 

R. Brenner, Merchants and revolution. 
Commercial change, political conflict, 
and London's overseas traders, 1550-
1653 (Cambridge University Press: 
Cambridge, 1993) xx + 734 pp. ISBN 
0-691-05594-7 

De traditionele sociaal-economische in
terpretatie van de Engelse revolutie van 
1640, halverwege deze eeuw verwoord 
door Tawney en Hill, is de laatste dertig 
jaar - in feite sinds het verschijnen van 
Stones Crisis of the aristocracy in 1965 -
steeds meer onder vuur komen te liggen. 
Volgens deze interpretatie moest de re
volutie verklaard worden uit de botsing 
tussen de als altijd opkomende burgerij 
en klassen van zelfstandige boeren (yeo
men) en Jagere adel (gentry) aan de ene 
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kant en de traditionele, van grootgrond
bezit afhankelijke aristocratie aan de 
andere kant. Deze aristocratie zou, in 
tegenstelling tot de gentry en de burge
rij , voor 1640 sterk in positie achteruit 
zijn gegaan omdat men in zekere zin het 
slachtoffer was geweest van de 'prijsre
volutie' van de zestiende eeuw. De dis
crepantie die was ontstaan tussen de 
(geringe) politieke invloed en de (was
sende) economische macht van de 'dy
namische' klassen die juist wei hadden 
geprofiteerd van de economische veran
deringen van de zestiende eeuw, werd 
gezien als de fundamentele oorzaak van 
de politi eke spanningen van de periode 
1620-1688. Van een relatieve achteruit
gang van de grootgrondbezitters bleek, 
zo toonde Stone aan, eigenlijk geen 
sprake te zijn geweest: misschien profi
teerde deze groep als geen ander van de 
hoge landbouwprijzen en pachten van 
de late zestiende en zeventiende eeuw. 
Bovendien voerden juist grootgrondbe
zitters in het Parlement het verzet tegen 
James I en Charles I aan, terwijl de koop
lieden van Londen de vorst langdurig 
bleven steunen. Daarmee leek de tradi
tionele sociaal-economische verklaring 
afdoende gefalsificeerd. 

In dit uiterst omvangrijke werk geeft 
Brenner een andere - maar toch weer 
sociale - interpretatie van de politieke 
gebeurtenissen na 1620. Hij concen
treert zich op de relatie tussen de Lon
dense kooplieden en de vorst en op de 
rol die deze kooplieden hebben gespeeld 
in de politieke troebelen van de zeven
tiende eeuw. In het eerste en in bepaalde 
opzichten voor de economisch-histori
cus meest interessant deel, bespreekt hij 
de transformatie van de internationale 
handel van Engeland in de eeuw na 1550 
en de parallel daarmee lopende verande-
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ringen in de samenstelling van de com
merciele en politieke elite van Londen. 
De 'Merchants Adventurers ', de domi
nante groep halverwege de zestiende 
eeuw die de exporthandel in wol en la
kens monopoliseerde hadden een zeer 
nauwe relatie met de kroon. Zij dankten 
hun monopolie aan het Charter dat 
door de vorst werd verIeend en waren 
voor actieve steun tegen buitenlandse 
concurrentie ook op de kroon aangewe
zen. In ruil daarvoor financierden ze zo 
nodig de uitgaven van de vorst. Na 1580 
werden nieuwe handelsgebieden (de 
Middellandse zee, Oost-Indie) van 
steeds groter belang, terwijl de handel 
van de 'Merchant Adventurers ' stag
neerde, en daarrnee gingen nieuwe groe
pen kooplieden doordringen tot de elite 
van Londen. Maar ook deze kooplieden 
waren aangewezen op de kroon; ook zij 
profiteerden van monopolies door de 
vorst uitgevaardigd en waren bereid 
daarvoor (financiele) diensten te ver
rich ten. In de eerste helft van de zeven
tiende eeuw vooral na 1625 kwam ver
volgens de handel op Noord- en 
Midden-Arnerika tot grote bloei, die 
eveneens gedragen wordt door een nieu
we generatie kooplieden. Deze maakt 
geen gebruik van vorstelijke voorrech
ten en is daar zelfs tegen gekant. Gedu
rende de decennia van conflicten tussen 
vorst en ParIement na 1620 d~mineren 
de kooplieden uit de 'Levant East-India' 
groep de elite van Londen, maar de 
Amerikaanse 'colonial interest' neemt 
reeds een vooraanstaande positie in en 
deze groep heeft, door het veel meer 
open karakter ervan, hechtere banden 
met de 'popular classes' van Londen. 

Deze sociaal-economische geleding 
van de koopmansklasse gebruikt Bren
ner in deel II en III om de rol van koop
lieden (en van anderen) in de politieke 
conflicten uitputtend te analyseren. De 
sterke alliantie tussen kooplieden en 
kroon komt gedurende de jaren 1620 
onder druk te staan door de hefting van 
hoge en buitenparIementaire invoer-
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rechten op bepaalde produkten. Maar 
het zijn vooral de grootgrondbezitters 
die het Parlement beheersen en de oppo
sitie tegen eerst James I en later Charles 
I aanvoeren. Als klasse die geheel onaf
hankelijk is geworden van de vorst -
hun inkomen bestaat voornamelijk uit 
de geldelijke inkomsten van hun grond
bezit - zijn ze in staat de absolutistische 
neigingen van de vorsten te weerstaan. 
In de beslissende fase van het conflict 
vanaf 1640 gaan de meer radicale leden 
van het Parlement een coalitie aan met 
de 'new merchants ' van de Arnerikaanse 
'colonial interest' en via deze groep met 
een radicale 'mass movement' in Lon
den, waarmee de wending naar een bur
geroorlog inzet. 

Door een zorgvuldige analyse van de 
sociaal-economische positie van de ver
schillende groepen kooplieden, weet 
Brenner de paradox dat juist de com
merciele elite de koning steunde en de 
grootgrondbezitters de oppositie aan
voerden, te verklaren, op een vee I sub
tieler wijze dan in dit kort bestek uiteen
gezet kan worden. Het boek is zonder 
twijfel een belangrijke bijdrage aan het 
debat over de Engelse revolutie en over 
de relatie tussen politieke conflicten en 
sociaal-economische veranderingen in 
het algemeen. Hieruit wordt duidelijk 
dat al te eenvoudige 'marxistische' inter
pretaties op dit terrein niet voldoen, 
maar dat dit geen reden is om niet te 
blijven zoeken naar subtiele verbanden 
tussen basis en bovenbouw. Kritisch 
moet ik vooral zijn over de omvang van 
het werk, over de talrijke herhalingen 
die in de tekst voorkomen en over de 
soms weI buitensporige aandacht voor 
details in de beschrijving van de politie
ke conflicten in deel II en III. 

J. L. van Zanden 
Rijksuniversiteit Utrecht 
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J.A.M.Y. Bos-Rops, Graven op zoek 
naar geld. De inkomsten van de graven 
van Holland en Zeeland, 1389-1433 (Hil
versum: Verloren, 1993) 426 pp. ISBN 
90-70403-31-5 

Onlangs promoveerde Yvonne Bos
Rops op deze studie over de fin ancien 
van het Graafschap Holland in de late 
middeleeuwen. Zij vergaarde daartoe 
een schat aan gegevens over de rekenin
gen, de schulden, de muntslag en munt
koersen, de beden en andere inkomsten. 
De cijfers zijn in tabellen en bijlagen op
genomen. Het materiaal verraadt een 
grote vertrouwdheid met de bronnen. 
Van een archivaris mag men dat ook 
wei verwachten. Het boek is verder 
voorzien van een aantal kaarten, die het 
domein van de graven van Holland en 
Zeeland weergeven, alsmede van een 
aantal illustraties van fraaie initialen uit 
de vroegere rekeningen. 

De degelijkheid en rijkdom aan mate
riaal hebben helaas geen directe relatie 
tot de leesbaarheid van het boek. Met 
name de eerste hoofdstukken (,Holland 
omstreeks 1389', 'Albrecht, 1389-1404', 
'Willem VI, 1404-1417' en 'Jacoba van 
Beieren, Jan van Brabant en Jan van 
Beieren, 1417-1425') zijn zeer ambachte
lijk en taai, doorspekt met citaten uit de 
bronnen die de leesbaarheid niet be
paald verhogen. De twee laatste hoofd
stukken, 'Philips van Bourgondie, 1425-
1433' en 'Holland omstreeks 1433', sa
men met de terugkerende onderdeeltjes 
'Terugblik' zijn meer vloeiend geschre
yen. Ineens blijkt het dan weI mogelijk 
om de ontwikkelingen in een lange ter
mijn perspectief te plaatsen, om te spre
ken van de wording van een moderne 
organisatie, een meer gecentraliseerd 
bestuur, een groeiende bureaucratie met 
meer formele overlegstructuren, terwijl 
de feodale maatschappij ten einde liep. 
Het contrast tussen een meer abstracte 
terugblik en sommige empirische hoofd
stukken is zo sterk dat de lezer zich ver
baasd afvraagt of de auteur wei dezelfde 
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is. Een thematische opzet van de hoofd
stukken (bijvoorbeeld hoofdstukken 
over domeinen, tollen, leningen, munt, 
heervaartqeld en soudijgeld, financiele 
controle en ambtenaren enlOvoort) in 
plaats van een indeling naar tijd vol gens 
de regeerperiode van de zes vorsten was 
het boek zeker ten goede gekomen. 

Want de ontwikkeling die uiteindelijk 
wordt geschetst is wei degelijk van groot 
belang. De meeste vernieuwingen zijn 
afkomstig uit de koker van Philips van 
Bourgondie (1425-1433), alhoewel Wil
lem VI op enkele fronten al fund amen
tele verbeteringen doorvoerde. Geleide
lijk kwam er een vervanging voor de in
komsten uit de domeinen, die verstard 
waren en niet meer konden voldoen aan 
de financiele eisen van de oorlogvoe
ring. Onder Albrecht had de admi
nistratie nog geen centrale kas en de re
keningen waren niet uniform opgesteld 
vanwege verschillende periodes waar
over de boekhoudingen liepen en uit
eenlopende rekenmunten. Dit beheer 
liet enorme schulden achter na AI
brechts dood. Bovendien daalde de op
brengst van het heervaartgeld, de riem
talen, fors: 33% in 1352-1389 en 65% in 
1389-1404, doordat Albrecht vaak ver
lagingen en afkopingen toestond. De 
huurlingen, soudeniers, moesten dus met 
andere middelen (vaak leningen) wor
den betaald. Tollen, 'de kurk waar de 
Hollandse grafelijkheid op had gedre
yen', konden hier niet meer voor lOr
gen. Zij daalden in opbrengst doordat 
oorlogen de handel aantastte. Ook 
speelden overstromingen een rol, met 
name de St. Elisabethsvloed van 1421. 
Steeds wisten de steden hun privileges 
uit te breiden in ruil voor financieIe toe
zeggingen aan de graaf. 

Een belangrijke hervorming van Wil
lem VI was de sanering van de schulden 
bij de ambtenaren. Bij zijn ambtsaan
vaarding ontsloeg hij hen en liet de 
schuld op een lange termijn vereffenen 
door de heffing van een extra belasting. 
Ook werd de controle op de ink oms ten 
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verbeterd, terwijl hij steun wist te krij
gen van de steden bij de verkoop van 
lijfrenten. De periode die daarop volgde 
(1417-1425) was uitermate chaotisch, 
maar Philips van Bourgondie vervolgde 
de hervormingen van Willem VI. 

De strakkere financiele organisatie 
van Philips, met gecentraliseerde be
lastingen, voorzagen zijn bewind van de 
noodzakelijke middelen zodat hij min
der leningen nodig had dan zijn voor
gangers. In plaats van een quotenstelsel 
kwam er repartitie, dat wil zeggen dat 
men niet meer van de benodigde som 
uitging die men vervolgens omsloeg, 
maar dat het bed rag van elke betalende 
eenheid van te voren werd vastgesteld. 
De bede, die oorspronkelijk buitenge
woon was geweest (aileen geheven in 
verband met speciale gebeurtenissen) 
kreeg nu het karakter gekregen van een 
jaarlijkse hefting. De inkomsten uit ver
kopen van goederen en privileges liepen 
aanzienlijk terug: in 1395-1404 onder 
Albrecht waren zij nog 17% geweest, 
onder Philips van Bourgondie in 1428-
1433 maakten zij nog slechts 3% van de 
totale inkomsten uit. Daardoor bleef de 
greep van het centrale bestuur groot. 
Bovendien steeg de absolute hoeveel
heid middelen waarover de graaf kon 
beschikken. 

Op een fundamenteel punt gaat de 
auteur het debat aan, en weI met James 
Tracy, die in 1985 A financial revolution 
in the Habsburg Netherlands schreef. 
Volgens Yvonne Bos-Rops dient men 
de financiele revolutie, die Tracy plaatst 
tussen ISIS en 1553, vroeger in de ge
schiedenis te dateren en weI in 1405. Op 
die datum gaf Willem VI Iijfrenten uit 
waarbij de steden namens de graaf als 
verkopers optraden. De middelen om de 
rente te betalen zou van de rentmeester 
van de domeinen in Kennemerland en 
West-Friesland komen; indien deze in 
gebreke zou blijven dan mochten de ste
den de grafelijke goederen aantasten. 
Bos-Rops geeft er de voorkeur aan om 
te spreken van een evolutionaire ont-
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wikkeling met een logisch gevolg in de 
zestiende eeuw (129 en 233). 

Er valt weI iets af te dingen op deze 
stelling. Uiteraard hebben aile 'revolu
ties ' in de geschiedenis een evolutionaire 
achtergrond. Bovendien is het de vraag 
of men de fase van Willem VI als begin
punt moet nemen. Reeds in 1345 ston
den edelen en steden garant voor de Iijf
renten die graaf Will em IV verkocht. 
Belangrijker is dat de financiele revolu
tie, zoals die door Tracy werd beschre
yen, drie fases omvat. Yvonne Bos
Rops refereert uitsluitend aan de eerste 
fase, namelijk die van de collectieve ver
antwoordelijkheid van de steden. Zij 
zegt niets over de twee fases die daarop 
volgden en die de financiele revolutie 
completeerden: de invoering van ge
westelijke accijnzen die een vaste bron 
voor de rentebetalingen zou gaan vor
men (1542), zodat er een funded debt 
kwam, en de afschafting van de ge
dwongen leningen (1553), zodat de ren
tekoop vrijwillig werd. Zonder deze 
twee elementen kan men eigenlljk hele
maal niet van een financiele revolutie 
spreken. Tijdens de regeringsperiode 
van Jacoba van Beieren, Jan van Bra
bant en Jan van Beieren gaat het dan 
ook grondig mis met de rente
betalingen omdat de afdracht door de 
rentmeester te wensen overlaat 
(1422/23). In dit opzicht is het belangrij
ker dat de steden in 1423 besluiten een 
deel van de beden niet meer af te dragen 
aan de vorst maar te reserveren voor de 
betaling van de renten. Maar nog kon 
dat niet voorkomen dat rentebetaling 
herhaaldelijk uitbleef, zoals in 1428/29, 
toen Brabant de Hollandse steden we
gens wanbetaling daagden. Bovendien 
werden leningen nog steeds zo snel mo
gelijk terugbetaald, terwijl het juist ka
rakteristiek is voor de financiele revolu
tie dat leningen een lange termijn ken
nen en vaak zelfs helemaal niet meer 
worden terugbetaald. 

Het garant stellen door steden op 
zichzelf heeft bovendien weinig van 
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doen met een financiele revolutie . In de 
geschiedenis van ettelijke Europese lan
den hebben steden borg gestaan voor le
ningen die een vorst uitgaf, of traden 
steden op als intermediair tussen vorst 
en renteniers. En toch was tot het eind 
van de achttiende eeuw het aantal lan
den met een verzekerde staatsschuld be
perkt: een paar stadstaten, enkele pro
vincies in de Nederlanden (Holland!) en 
vanaf het eind van de zeventiende eeuw 
ook Engeland. Zij aileen hadden het pa
tent op een geregelde, permanente pu
blieke schuld die geweldig kon stijgen 
zonder de staat in een bankroet te stor
ten (zie ook P.G.M. Dickson, Afinanci
al revolution in England, verschenen in 
1967). 

Interessant, alhoewel niet uitgewerkt 
in het boek, zijn de verschillen met an
dere gewesten in de Nederlanden. In 
Zeeland was al eerder een reguliere be
lastingheffing in geval van oorlog, zodat 
de wijzigingen in de beschreven periode 
vee I minder ingrijpend waren dan in 
Holland, waar de invoering van soudij
geld noodzakelijk was. Voorts waren de 
privileges en ontheffingen in Zeeland 
geringer in omvang vergeleken met Hoi
land, omdat de basis een grondbelasting 
was (in Holland was dit personeel). In 
vergelijking met Vlaanderen en Brabant 
liep de financiele controle duidelijk ach
ter - een Hollandse rekenkamer werd 
pas in 1446 opgericht. Een relatiefvoor
deel voor de noordelijke provincie was 
weer dat het verschijnsel buitenpoorterij 
(plattelandsbewoners die stadsrechten 
en dus ontheffingen daimden) geringer 
van omvang was dan in Vlaanderen. 

Een gevolg van de bestuurlijke ont
wikkelingen gedurende 1389-1433 was 
een meer formele vertegenwoordiging 
van de steden in het grafelijke bestuur. 
In de vroegere fase was dit vooral inge
geven door de noodzaak van een goede 
munt. Een stabiele munt, zo belangrijk 
voor de handel van de steden, bleek ai
leen mogelijk indien de muntslag door 
de graaf aan banden werd gelegd. Ste-

22 

den koch ten dit grafelijke recht af door 
het betalen van de sleischat , een com
pensatie voor het verl ies aan inkomsten 
door de graaf, waarvoor men weer een 
bela sting hief op de bevolking. Willem 
VI had de steden vooral nodig om geld 
te kunnen lenen, en voor Philips van 
Bourgondie waren de steden de voor
naamste leveranciers van de beden. Te
recht is de ' finale conclusie' van het 
boek, dat de graaf en de steden door de 
veelvuldige onderlinge financiele ban
den tot elkaar veroordeeld waren. 

Marjolein ' t Hart 
Universiteit van Amsterdam 

H. Coppens, De financien van de centra
le regering van de Zuidelijke Nederlan
den aan het einde van het Spaanse en on
der Oostenrijks bewind (ca. 1680-1 788) 
Verhandelingen van de Koninklijke 
Academie voor Wetenschappen, Lette
ren en Schone Kunsten van Belgie. 
Klasse der Letteren; nr. 142 (Koninklij
ke Academie voor Wetenschappen, Let
teren en Schone Kunsten van Belgie: 
Brussel, 1992) 422 pp. ISBN 
90-6569-573-7 

De laatste jaren wordt langzamerhand 
wat meer bekend over de overheidsfi
nancien ten tijde van het achttiende
eeuwse 'ancien regime'. Men denke aan 
Dicksons studie over Oostenrijk uit 
1987, Herrs boek over Spanje uit 1989 
en Dormans Het tekort uit 1991. Daar is 
dan dus nu een zeer grondig proefschrift 
over de centrale fin ancien in de Zuidelij
ke Nederlanden van 1680 tot 1788 bijge
komen, gebaseerd op een grote hoeveel
heid archiefmateriaal, door een auteur 
die dat materiaal blijkbaar tot in de fi
nesses beheerst. 

Coppens benutte, net als Dormans, in 
hoofdzaak financiele rapporten van 
tijdgenoten. Een postgewijze analyse 
van de rekeningen van de Aigemene 
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Ontvangkas en van de ontvangers en or
ganen die daar gelden naar toe dienden 
over te maken bleek voor een individue
Ie onderzoeker ondoenlijk. De volledige 
kwantitatieve resultaten van het onder
zoek werden door de auteur afzonder
lijk gepubliceerd, evenals een uitvoerige 
studie over het institutionele kader. Het 
hier te bespreken boek gaat op systema
tische en volledige wijze nader in op de 
ontwikkelingen in achtereenvolgens de 
verschillende inkomsten- en de verschil
lende uitgavencategorieen. Daarna wor
den die ontwikkelingen nog eens samen
gevat volgens de indelingen van de eer
ste op mod erne leest geschoeide Zuidne
derlandse staatsboekhouding van 1783. 
Tot slot voigt een 'eindbalans'. 

Het is voor Noordnederlandse histo
rici vanzelfsprekend vooral intrigerend 
om te zien op welke wijze het financieIe 
bestel in de onder vorstelijk bestuur ge
bleven Zuidelijke Nederlanden na meer 
dan een eeuw af is gaan wijken van dat 
in de republikeins geworden Noordelij
ke. Het meest in het oog springende ver
schil is de omvang van het bedrag dat 
aangewend werd voor de defensie en de 
centrale bestuurstaken. De totale 
Noordnederlandse inkomsten ten be
hoeve van de generaliteit groeiden tus
sen 1720 en 1790 van ongeveer zesender
tig naar vierenveertig miljoen Brabantse 
guldens, dat is omgerekend Hfl. 1,12. 
Brab. in de Zuidelijke Nederlanden van 
ruim zeven naar elf miljoen, terwijl het 
aantal inwoners in het Zuiden rond 
1790 zo 'n 2,2 miljoen bedroeg en in het 
Noorden nog geen twee miljoen. 

Een tweede verschil is dat de bijdra
gen van de provincies in het Zuiden dui
de!ijk een steeds minder grote rol in de 
centrale financien speelden dan in het 
Noorden. Rond 1790 was het aandeel 
van de gewestelijke quoten in de Noor
delijke generaliteitsfinancien meer dan 
80%, in het Zuiden was dat to en al min
der dan 40%, en voordien ook nooit veel 
meer dan 55%. Dat kwam voor een ge
deelte doordat in de Zuidelijke Neder-
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landen het centrale bestuur de beschik
king had gehouden over de inkomsten 
uit het kroondomein , terwijl de domei
nen in het Noorden na de Opstand in de 
regel onder de gewestelijke besturen wa
ren gekomen. Enerzijds dankzij een ac
tief rationee! beheer, anderzijds dankzij 
de onteigening van de bezittingen van 
de jezuietenorde in 1775, stegen de 
Zuidelijke domeininkomsten, voor af
trek van de erop rustende lasten, sinds 
eind zeventiende eeuw van ongeveer 0,4 
tot 1,5 miljoen, terwijl de lasten erop 
daalden van meer dan 50% tot 20 a 30%. 
Daarnaast vormde de opbrengst van 
tollen en douane-inkomsten een belang
rijker deel (25% )van de Zuidelijke, dan 
de admiraliteitsinkomsten van de Noor
delijke centrale financien (II %). Dat de 
opbrengst daarvan in het Zuiden in de 
loop van de achttiende eeuw zelfs meer 
dan verdubbelde tot ruim drie en een 
half miljoen per jaar was te danken aan 
de economische opleving, die in het 
Noorden achterwege bleef. 

Een opvallend verschil met het Noor
den is voorts dat in het Zuiden een vee! 
groter, en groeiend, deel van de provin
ciale transferbedragen ook daadwerke
lijk in de centrale kas werd gestort. Was 
in 1728 nog bijna 50% daarvan in feite 
op het provinciale niveau uitgegeven, in 
1780 was dat nog maar 12%. In het 
Noorden werden de 'generale lasten' 
daarentegen voor verreweg het grootste 
gedeelte principieel vanuit de gewestelij
ke kassen voldaan en zo weinig mogelijk 
via de Generaliteitskas, wat de greep 
van de Generaliteit op de financien van
zelfsprekend vee! geringer maakte dan 
die van het centrale bestuur in het Zuid
en. Nog een laatste verschil: in het Zuid
en is er nooit een vaste quotenverdeling 
gekomen, hoewe! de centrale regering 
daar vooral sinds 1725 we! ernstig naar 
heeft gestreefd. 

Coppens biedt de lezer voor het jaar 
1782 tevens gegevens over het aandeel 
van de transferbedragen in de tot ale 
provinciale financien. Dat was slechts 
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ongeveer 25%. Die gegevens over de to
tale provinciale financien maakten het 
hem voorts mogelijk een indruk te ge
yen van de zwaarte van de belasting
druk in de Zuidelijke Nederlanden in 
verhouding tot Groot Brittannie, Frank
rijk en Noord-Nederland. Aan zijn con
c1usie hoeft weinig twijfel te bestaan: die 
was laag, zelfs in het zwaarst belaste ge
west Vlaanderen. Een opmerkelijk as
pect van de Zuidelijke provinciale finan
cien is voorts nog dat de rol van lokale 
besturen in het provinciale financiele 
bestel veel groter is gebleven dan in het 
Noorden. Tweederde van de totale be
lastinginkomsten van ruim vijftien mil
joen in de gezamenlijke provincies 
kwam binnen in kassen op lagere admi
nistratieve niveaus dan dat van de pro
vincie. De centrale overheid knoopte 
soms zelfs rechtstreekse onderhandelin
gen aan met kasselrijen en kwartieren 
over financiele zaken. In afwijking van 
het Noorden was in het Zuiden dus niet 
aileen het centrale niveau in het finan
ciele bestel steeds belangrijker gewor
den, maar was bovendien het lokale ni
veau belangrijker gebleven, dit in con
trast met het grote financieIe belang van 
het gewestelijke niveau in de Noordelij
ke Nederlanden. 

Ook over de samenstelling van de to
tale provinciale inkomsten worden ge
gevens geboden. Echter niet over de sa
menstelling van de provinciale uitgaven 
los van de transferbedragen. Wei verne
men we dat, net als in het Noorden, ook 
in het Zuiden het krediet van de provin
cies in de regel groter was dan dat van 
de centrale regering. Een deel van de op 
het provinciale niveau gedane uitgaven 
uit de transferbedragen waren rentebe
talingen en aflossingen op ten behoeve 
van de centrale regering aangegane 
schuld. Onduidelijk blijft echter in hoe
verre de provincies ook nog leningen 
aangingen om aan de rest van de trans
ferbedragen te kunnen voldoen of voor 
eigen provinciale uitgaven, zoals in het 
Noorden vooral in tijden van oorlog op 
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grote schaal gebeurde. In het Zuiden zal 
dat wei aanzienlijk minder zijn geweest. 
Tot ongeveer 1730 moest men daar nog 
regelmatig een beroep doen op de Hol
landse kapitaalmarkt om in tekorten te 
voorzien. Na 1740 ontwikkelden de fi
nancien zich bijzonder gunstig. Oosten
rijk benutte nu in tijden van oorlog de 
Zuidelijke Nederlanden als kapitaal
markt. Zonder dat de Staten daar weet 
van had den werd bovendien, aldus Cop
pens, gemiddeld ongeveer anderhalf 
miljoen van de ongeveer negen miljoen 
aan centrale inkomsten van Brussel 
naar Wenen gesluisd! 

Dit boek heeft niet het briljante van 
bijvoorbeeld een boek als dat van Herr 
over de Spaanse financien. Het is een 
droge uiteenzetting over de ontwikke
ling van cijfers in nauwe aansluiting op 
het institutionele kader. Van de samen
leving waarbinnen deze ontwikkelingen 
zich voordeden, die in Herrs boek zo 
beeldend aanwezig is, bemerkt men 
slechts sporadisch iets. Maar het is wei 
een heldere en fundamentele bijdrage 
aan onze kennis over een belangrijk vor
mend element in de structuur van staat 
en samenleving tijdens het 'ancien ft!
gime'. 

Wantje Fritschy 
Vrije Universiteit Amsterdam 

K. Davids en L. Noordegraaf, red., The 
Dutch economy in the golden age: nine 
studies (Nederlandsch Economisch
Historisch Archief: Amsterdam, 1993) 
280 pp. ISBN 90-71617-66-1 

This book by scholars mostly from the 
post Second World War generation sets 
out with distinct aims - first, to restore 
interest in the economic expansion of 
The Netherlands in the years 1580-1650; 
and second, to put this in continuity 
with the preceding period and with the 
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so-called maturity or stagnation which 
followed. The studies make available 
important individual research and in the 
process provide timely comments on 
current theories about the economic mi
racle of the young Dutch Republic. 
What do they offer? 

J.L. van Zanden leads off with an im
pressive review of growth 1500-1650, gi
ving a wealth of statistical data on the 
expansion of agriculture, fishing, the 
mercantile marine, trade, and industry. 
In the three centuries from 1500 to the 
fall of the Republic, the wealth of the 
average Dutchman rose ten times in 
constant 1650 prices. For a pre-indus
trial economy, it was an extraordinary 
and precocious performance, which rai
sed The Netherlands to the status of 
world leader. 

P.W. Klein and l.W. Veluwenkamp 
then take us to the contribution of en
trepreneurs. For most of the sixteenth 
century the Southern Netherlands made 
the running, but after the fall of Ant
werp (1585) , enterprise both indigenous 
and immigrant soared in the north. All 
sectors expanded with heady energy, 
adopting innovatory business organiza
tions, which acted as catalysts. Two -
the East (1602) and West (1621) India 
Companies - were of special signifi
cance, for they separated the investment 
of venture capital from the execution of 
business and , in effect, turned the entre
preneur into a company employee. 

l. de Vries shows the development of 
the labour market. Freed from feudal 
ties, this became largely an urban 
phenomenon. Growing cities put their 
mark on agriculture in the coastal pro
vinces; and escaping the hegemony of 
Antwerp, forged their own futures. In 
the century from 1550, differentials be
tween the skilled and unskilled halved. 
There was relatively good mobility of 
labour between coastal and inland regi
ons, between urban and agricultural 
sectors, between small and large towns. 
By the third quarter of the seventeenth 
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century, the labour market had acqui
red a tri-partite character which lasted 
well into the nineteenth century. There 
were those employed in public and 
semi-public agencies; those committed 
to casual work as for example in texti
les; and those without formal skills and 
destined to find service in the army, na
vy and above all in the great companies. 
The VOC became the outstanding 'em
ployer of last resort'. 

CA. Davids deals with the role of 
technology. He shows how the exploita
tion of native energy favoured expansi
on on a broad front. For the Dutch Re
public, the golden age was, according to 
Zeeuw, 'born of peat '; in the seven
teenth century it was the cheap fuel , an 
energy source greater than that provi
ded by windmills or found in inland wa
terways. In these conditions, innova
tions flourished. The States General 
protected them with patents (with a 
peak of 118 grants in the 1620s). The 
number of windmills in the industrial 
estate of Zaanstreek rose from virtually 
nothing in the 1590s to some 584 in 
1731. Travellers from abroad could but 
stand and marvel. 

M.C 't Hart brings timely attention 
to the role of the state and the policies 
which guided and encouraged economic 
growth in the period 1570-1670. Federal 
government devolved at three levels -
the central authority, the provinces and 
the cities . The cost of war and indepen
dence ended with swelling deficits in 
which each of these had a peculiar part 
to play. From the 1580s to the 1660s, 
public finance expanded ten times, with 
one-fifth coming from the centre and 
the rest from the provinces. This income 
fell well short of requirements. The fe
deral debt began with the 1590s and had 
reached 16 million guilders by the 
1660s. Although the central state set the 
lines of defence and war, the provinces 
kept their fiscal autonomy. Thus, their 
influence on national affairs was signifi
cant. As for the cities, their role in trade 
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and industry was decisive. They promo
ted the great East and West India Com
panies, the Exchange Banks - all of the
se had international dimensions. The ci
ties also encouraged immigration, in
sisting on religious tolerance and the 
maintenance of property rights. In this 
way, diversity underpinned federal so
ciety, which protected life and liberty in 
the Unie at all levels. 

L. Noordegraaf extends the dis
cussion on institutions and their contri
bution to economic growth. The golden 
age brought early signs of the factory 
system. The VOC was one example: the 
company's shipbuilding in the seven
teenth century concentrated employ
ment. The Amsterdam shipyard, for 
example, put a thousand shipwrights to 
work and over the century launched on 
average three or four big or smaller 
ships every year. Yet, this ceaseless dri
ve to create wealth did not open those 
social chasms which marked the onset 
of industrialization in the nineteenth 
century. The economy remained highly 
diversified . Small-scale business proved 
to be by far the most common. 

J. Bieleman takes up the structure of 
agriculture and returns to the earlier 
model of Jan de Vries and the distinc
tion between coastal and inland provin
ces. There was, he maintains, a greater 
measure of homogeneity across the Re
public. Baltic trade brought in ample 
supplies of grain and so allowed farmers 
to specialize in cattle-raising, dairying, 
producing raw materials such as cole
seed and hemp. Such changes neverthe
less did not obliterate traditional diffe
rences. The characteristic extensive 
sheep-farming of Drente continued to 
prosper. 

C. Lesger examines how the domestic 
transport networks created favourable 
conditions for growth. Inland marke
ting found direct and early access to the 
sea and so to the arteries of inter
national trade. This encouraged in
dustrial specialization in the centres of 
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Leiden, Delft, Haarlem, Weesp, 
Zaanstreek, and not least the rise of 
three great entrepots: Amsterdam (with 
90 products listed at the end of the fif
teenth and 190 in the mid-sixteenth cen
tury); Dordrecht and Rotterdam. While 
the first led in the golden age, the last 
emerged the front-runner in later in
dustrialization. 

The last study by J .Th. Lindblad con
siders the contribution of foreign trade. 
First, he gives a critical review of the 
leading authors - Van Dillen, Bruyn, 
Klompmaker, Klein, Gaastra, Israel. A 
second section analyses some 'hard fig
ures ' drawn from the famous convooien 
en !icenten granted by the States Gen
eral. In a last section, he turns to the de
bate on the relevance of Baltic trade, 
and the contention that the ' rich trades ' 
hold the key to economic success in the 
Netherlands. Lindblad sees no good 
reason to reject the traditional argu
ment and concludes that Oosthandel 
must remain central to the profitability 
of Dutch enterprise in the seventeenth 
century. 

In sum, the collection is richly infor
mative and belies the promise of the edi
tors in their introduction that it is not a 
new synthesis, not even a new text
book. The studies have freshness and 
verve in recounting key aspects of the ri
se of the early Dutch economy. We can 
be grateful for their dedication and not 
least for the care with which the book 
has been produced. 

Frank Spooner 
University of Durham 

G.P. van de Ven, red ., Leefbaar laag
land. Geschiedenis van de waterbeheer
sing en landaanwinning in Nederland 
(Matrijs: Utrecht, 1993) 303 pp. ISBN 
90-5345-031-9 
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Dit mooi uitgevoerde overzichtswerk 
heeft een interessante ontstaansgeschie
denis. Het verschijnen ervan is te dan
ken aan de International Commission on 
Irrigation and Drainage (ICID) die 
ruim 15 jaar gel eden de Working Group 
on History of Irrigation, Drainage and 
Flood Control in het leven riep met het 
doel gegevens te verzamelen en te publi
ceren over de geschiedenis van de wa
terstaat. Ieder nationaal comite van de 
ICID werd gevraagd hiervoor bouwste
nen te leveren. De Nederlandse afdeling 
richtte daartoe in 1987 de werkgroep 
Geschiedenis van de Waterbeheersing in 
Nederland op. Leefbaar laagland is de 
pennevrucht van deze werkgroep en kan 
dus als de Nederlandse bijdrage worden 
beschouwd voor de door de ICID 
gestelde opdracht. 

Leefbaar laagland wil een modem 
overzichtswerk zijn over de geschiedenis 
van de NederIandse waterbeheersing. 
De uitgangspunten die ten grondslag 
liggen aan dit handboek worden helder 
geformuleerd in de inleiding. Het is, al-
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dus de werkgroep, niet de bedoeling de 
waterbeheersing als een gei:soleerd feno
meen te beschrijven. De geschiedenis 
van de waterbeheersing kan slechts wor
den begrepen tegen de achtergrond van 
de economische, sociale, politi eke en 
technische geschiedenis. De resultaten 
van dit loffelijke streven vallen helaas 
wat tegen. De geschiedenis van de wa
terstaat wordt door de auteurs verdeeld 
in vier lange periodes (800-1250; 1250-
1600; 1600-1800 en 1800-heden). Deze 
periodisering vormt de basisstructuur 
van het boek dat daardoor in vier delen 
uiteenvalt. In ieder deel worden in af
zonderlijke paragrafen vast terugkeren
de thema's beschreven: het land, de be
woners, bestuurlijke verhoudingen, uit
gevoerde waterstaatkundige werken, 
stand van de techniek en werkzaamhe
den op het gebied van de waterstaat 
door Nederlanders in het buitenland. 
Daamaast is er ruimte voor een meer 
uitgebreide behandelingen van ver
schijnselen die aan een bepaalde peri ode 
zijn gebonden. Zo wordt in het gedeelte 
dat handelt over de waterbeheersing na 
1800 bijvoorbeeld een hoofdstuk gewijd 
aan de verbetering van de grote rivieren. 

Voor een handboek is deze structuur 
met voor iedere peri ode herkenbare te
rugkerende elementen geen slechte keu
ze, maar zij blijkt als een soort dwang
buis te fungeren met betrekking tot de 
beloofde analyse van de waterbeheer
sing tegen de achtergrond van de econo
mische, sociale, politieke en technische 
geschiedenis. Vanzelfsprekend ligt de 
nadruk op de paragrafen die de wa
terstaatkundige ingrepen behandelen. 
Zij blijven door deze opzet, ondanks het 
hoge informatiegehalte, echter te vaak 
steken in een pure beschrijving van de 
onder handen genomen werken. De di
recte relatie tussen het uitgevoerde wa
terstaatkundige werk en de sociaal
economische en politieke context komt 
daardoor niet uit de verf. Dat is jammer 
omdat hierdoor de dynamiek uit het 
boek wordt gehaald. In plaats van he 1-
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dere analyses waarbij verbanden wor
den gelegd, krijgt de lezer een sterk ver
snipperd verhaal voorgeschoteld waar
bij hij, lo lijkt het althans, wordt geacht 
op eigen houtje de relaties te leggen tus
sen de verschillende elemeneten die wor
den beschreven.Voorwaar geen eenvou
dige opgave voor de doelgroep waar
voor het boek in eerste instantie is be
doeld. Want, lo weten we uit de inlei
ding, een ander uitgangspunt van de 
werkgroep was (conform het ICID
doel) een handboek te schrijven om 
niet-Nederlanders kennis te laten ma
ken met de Nederlandse waterstaat. 

Dat de werkgroep heeft gemeend met 
dit boek niet aileen de niet
Nederlanders met de Nederlandse wa
terstaat kennis te laten rna ken maar te
gelijkertijd een handboek heeft willen 
schrijven voor Nederlanders, kan vanuit 
de gedachte dat de geschiedenis van de 
waterstaat in de vaderlandse historio
grafie sterk onderbelicht is gebleven 
misschien wei begrijpelijk zijn, een erg 
gelukkige keuze vind ik het niet. Op die 
manier is een werk ontstaan dat naar 
mijn mening zijn primaire doel v~~r een 
belangrijk deel voorbijschiet. Het is een
voudig vee I te gedetailleerd voor de bui
tenlandse gelnteresseerde. Bij het lezen 
van Leejbaar laagland heb me voortdu
rend afgevraagd hoe een soortgelijk 
boek over bijvoorbeeld de Franse wa
terstaat lOU zijn overgekomen. On
danks de goede en zeer functionele 
kaarten lOU ik hopeloos verdwaald zijn 
in een doolhof van details die aileen 
voor de goed belezen historisch geo
graaf eenvoudig te verteren zijn. 
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Charles Jeurgens 
Instituut voor 

Nederlandse Geschiedenis 
Den Haag 

P. Kooij, red., Dorp naast een stad. 
Hoogkerk 1770-1914 (Van Gorcum: As
sen, 1993) x + 413 pp. ISBN 90-232-
2809-X en J . van Oudheusden en G. 
Trienekens, red., Een pront wijj, een rna
ger paard en een zoon op het serninarie. 
Aanzetten tot een integrale geschiedenis 
van oostelijk Noord-Brabant 1770-1914 
Cs-Hertogenbosch 1993) pp. ISBN 90-

In 1987 ging onder de naam Integrale 
Geschiedschrijving een door Neder
lands Wetenschappelijk Onderzoek ge
financierd onderzoeksproject van start 
dat beoogde de verbrokkeling tegen te 
gaan die de geschiedwetenschap door 
een groeiend aantal specialismen en in
valshoeken is gaan vertonen. Het gaat 
hierbij om een totale, geintegreerde be
nadering van de maatschappelijke ont
wikkelingen, dat wil zeggen een aanpak 
die laat zien hoe veranderingen op eco
nomisch, politiek, sociaal, cultureel, re
Iigieus en demografisch terrein onver
brekelijk met elkaar verbonden waren. 
Nog anders gezegd, het is nodig om de 
samenhangen bloot te leggen die de ont
wikkelingen op de diverse maatschappe
lijke terreinen vertoonden, wil men de 
verbrokkeling tegen gaan. Aldus lO on
geveer Pim Kooij, een van de aange
trokken projectleiders, in een hierna te 
bespreken publikatie met (voorlopige) 
onderzoeksresultaten . De andere pro
jectleider, Gerard Trienekens, voegt in 
een tweede publikatie hieraan toe dat er 
ook nog een centraal thema is gekozen, 
namelijk 'de kwaliteit van het bestaan'. 
Dit laatste was nodig om te voorkomen 
dat de verschillende onderdelen (econo
mie, politiek, enz.) als los zand aan el
kaar zouden hangen. 

Het project richtte zich op de bestu
dering van twee regio's, te weten het 
Groningse kleigebied en de Oostbra
bantse zandstreken: klei en protestant 
versus zand en katholiek, met aile maat
schappelijke implicaties van dien. De 
onderzoeksperiode betreft 1770-1914. 
Het project moet, na een aantal deelpu-
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blikaties onder andere in de vorm van 
dissertaties, uiteindelijk in een 
historisch-integrale synthese uitmon
den. 

Als voorproefje zijn er nu twee voor
studies verschenen: een over het Gro
ningse dorp Hoogkerk en een over de 
Brabantse regio. Het Hoogkerk-boek 
(onder redactie van Kooij met naast 
hem zes andere auteurs) vormt een ge
heel, waarin veel werk is gestoken om de 
genoemde samenhangen en verbanden 
aan het licht te brengen en inzichtelijk te 
maken. De Brabantse bundel (onder re
dactie van Van Oudheusden en Triene
kens met naast laatstgenoemde even
eens nog zes andere auteurs) bestaat uit 
meer losse bijdragen over thema 's als 
armoede, oproer, volkscultuur, onder
wijs, joden en roomskatholieke devotio
nalisering. Het laatste artikel over de 
dorpen Aarle-Rixtel en Wanroij van de 
hand van Trienekens (ongeveer eender
de van het boek) beoogt een ' integrale 
geschiedenis in wording' van deze dor
pen. 

Van meet af aan zijn er vee I vraagte
kens bij dit project geplaatst en de uit
voering is helaas ook niet altijd onder 
een gelukkig gesternte veri open. Het 
zou onbillijk zijn, nu er nog slechts twee 
studies liggen en de dissertaties en syn
these op zich laten wachten, al te bezien 
of de oorspronkelijke doelstelling is ge
realiseerd en de gekozen uitgangspunten 
vruchtbaar voor kennisvermeerdering 
en inzicht zijn geweest. Beoordeling is 
op dit moment ook niet eenvoudig, om
dat aan het concept integrale geschiede
nis en aan de methodologie (dat is meer 
dan methodiek) zo weinig aandacht is 
besteed. De inleidingen van beide boe
ken zijn, zeker voor zo 'n beladen onder
werp, qua omvang en theoretisch gehal
te, nogal dun. 

Weliswaar is er een slothoofdstuk van 
Kooij onder de titel Hoogkerk integraal, 
maar dat is toch meer samenvattend dan 
richtinggevend. Nogmaals: het zou niet 
terecht zijn deze bijdrage te nemen als 
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toetssteen voor de kritiek, zoals die in 
1987 en ook later op het project nog 
werd geuit. Datzelfde geldt voor Triene
kens ' studie die evenmin pretendeert de 
steen der wijzen inzake de mogelijkhe
den en onmogelijkheden van de integra
Ie geschiedenis te hebben gevonden. 

Afgaande op wat ik zo lees, zou het 
wei de moeite kunnen lonen om bij ver
dere selectie, uitwerking en omwerking 
van de bronnen aan de hand van het 'sa
menhang'-idee (naast het hele circus van 
de beschrijvende statistiek en het ge
bruik van sociaal-wetenschappelijk jar
gon) een wetenschapsfilosoof te laten 
meekijken. In beide boeken zijn de for
muleringen vanuit zo'n 'gezichtspunt 
soms namelijk onthutsend natef. Een fi
losoof zou in elk geval vragen stellen bij 
de ontologische hutsekluts van 'Ge
schichte und Historie', de kentheoreti
sche verwarring van formeel en mate
rieel object van de integrale geschied
schrijving, de onduidelijkheid van het 
archimedisch punt, de geringe aandacht 
voor het 'spook van het historisch mate
rialisme' (zo men wil de geest van Van 
Tijn, de oorspronkelijke initiatiefnemer 
van het project), het verzwijgen van het 
causaliteitsprobleem in relatie tot be
grippen als samenhang, verband en inte
gratie, om enkele wetenschapsfilosofi
sche problemen te noemen. 

Ik zal zo eerlijk zijn te erkennen dat ik 
het antwoord op deze vragen ook niet 
weet, maar ik schrijf dan ook geen inte
grale geschiedenis. Tevens wijst deze 
problematiek ons op een euvel waar wij 
economisch- en sociaalhistorici de laat
ste decennia bijna allemaal aan hebben 
geleden: eerst rekenen we ons suf, dan 
gaan we nadenken. 

Als ik nu de kritiek op dit project nog 
even tot de synthese mag opzouten, dan 
kan in elk geval worden vastgesteld dat 
met beide boeken een fors aantal diep 
gravende studies is gepubliceerd die 
(leuke technieken en materiaalpresenta
ties nog buiten beschouwing gelaten) 
over tal van facetten van het maatschap-
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pelijk leven, meer dan eens fraai gevat in 
een brede contekst, interessante wetens
waardigheden en spannende bijzonder
heden op lokaal en regionaal niveau 
voor het voetlicht brengen. Zonder een 
van de ander auteurs te kort te willen 
doen was ik in het bijzonder geboeid 
door de mentaliteitsgeschiedenis van 
Hoogkerk door V. Sleebe en door de ar
tikelen over armoede en armenzorg in 
Den Bosch door M. Prak en over crimi
naliteit in Brabant door G. Rombach in 
het Brabantboek. Wie niet van histo
risch gepeuter en geneuzel in archief
bronnen houdt, of wie, zoals P.W. 
Klein, de gehele economische geschiede
nis op dit moment niet meer spannend 
vindt, kan echter beter niet aan deze 
boeken beginnen. 

Ik hou zelf wei erg van het gepriegel 
met brannen, zij het minder dan toen ik 
nog een jongen was. Helaas. Verlangen 
wij , oudere historici, niet allemaal terug 
naar die onbezorgde tijd, waarin wij, 
onkundig van methodologische vijven 
en zessen, onbezwaard in stoffige ar
chieven en bibliotheken de historische 
sensa tie ondergingen die eerst tot een 
schuchtere, maar later tot een 
hartstochtelijke (doch tevens onbaat
zuchtige) liefde voor de geschiedenis 
leidde? Mochten de auteurs er in slagen 
ook bij anderen deze vreugden te wek
ken, dan is hun moeite ruimschoots be
loond! Om dat doel soepel te vinden, 
met het oog op dissertaties en synthese, 
ongevraagd een suggestie. Citeer tijdge
noten vee I meer dan is gedaan. Imrners: 
'Die Sprache ist der Zugang zum Leben' 
(L. von Graff, Philosophische Betrach
tungen aus der Achsenzeit. Teil 4, 718). 

Leo Noordegraaf, 
Universiteit van Amsterdam 

E.A.M. Bulder, The social economics of 
old age. Strategies to maintain income in 
later life in the Netherlands 1880-1940 
(Tinbergen Institute Research Series 50 
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(Thesis Publishers: Rotterdam, 1993) 
xvi + 281 pp. ISBN 90-5170-186-1. 

Internationaal historisch onderzoek 
naar de positie van ouderen in het fami
lieverband heeft laten zien dat ouderen 
in het veri eden niet op grote schaal bij 
hun kinderen hebben ingewoond. Inte
gendeel , de meeste ouderen stonden aan 
het hoofd van het eigen huishouden en 
bleven dat met het klimmen der jaren 
ook zolang mogelijk doen. Deze bevin
dingen van onder meer de Cambridge 
Group for the History of Population and 
Social Structure roepen de vraag op of 
ouderen ook in economisch opzicht een 
zelfstandig huishouden konden blijven 
voeren. Anders gezegd: welke inko
mensstrategieen werden door ouderen, 
in een periode dat de AOW nog slechts 
een toekomstverwachting was, toege
past om in het eigen onderhoud te kun
nen blijven voorzien? Deze vraag staat 
centraal in het proefschrift The social 
economics of old age waarop EI1es Bul
der vorig jaar in Rotterdam is gepromo
veerd. 

Ouderen konden op verschillende 
manieren een inkomen verwerven: uit 
arbeid, door op jongere leeftijd te spa
ren voor hun oude dag, door een beroep 
te doen op familieleden of door aan
spraak te maken op de collectiviteit (ar
menzorg en pensionering). Bulder on
derzocht deze aspecten telkens op drie 
niveau's. Voor elk aspect behandelt ze 
achtereenvolgens economische theo
rieen, de landelijk situatie en een lokale 
variant. Het proefschrift is, behalve bij 
de Cambridge Group, geschreven onder 
supervisie van het Tinbergen Instituut te 
Rotterdam. Tegen deze achtergrond 
vah het te begrijpen dat een groot deel 
van het praefschrift is gereserveerd voor 
economische theorieen betreffende stra
tegieen van ouderen om een inkomen 
veilig te stellen. Toch is deze studie niet 
alleen voor economen of economisch 
historici van belang. Met name de resul
taten van het onderzoek op het derde ni-
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veau, een case study naar de strategieen 
van ouderen in de gemeente Winters
wijk in de peri ode 1888-1938, is ook 
voor historici van de levensloop en 
ouderdom en voor gezinshistorici van 
belang. Dit is ook het gedeelte dat gro
tend eels gebaseerd is op oorspronkelijk 
bronnenmateriaal, terwijl de eerdere 
hoofdstukken vooral steunen op secun
daire literatuur. 

Ais belangrijkste bronnen gebruikte 
Bulder het Bevolkingsregister en de Re
gisters van de Burgerlijke Stand van 
Winterswijk. Drie geboortencohorten 
(uit achtereenvolgens 1828, 1842 en 
1856) van personen die op hun zestigste 
nog leefden en nog in Winterswijk 
woonden, werden vanaf die leeftijd tot 
hun dood door Bulder in het Bevol
kingsregister gevolgd. Uit overlijdens
akten, belastinggegevens, bedelingsre
gisters, pensioengegevens en materiaal 
van de Nutsspaarbank werd aanvullen
de informatie gehaald. De drie cohorten 
bestonden uit respectievelijk 57, 58 en 
72 personen. Door de gehanteerde ar
beidsintensieve methode was het helaas 
niet mogelijk grot ere groepen ouderen 
te onderzoeken. Helaas, omdat het on
derzoek naar Winterswijk hierdoor 
meer het karakter kreeg van een pilot
study voor vervolgonderzoek dan dat 
op basis daarvan algemenere uitspraken 
konden worden gedaan (met name als 
ook nog een verdeling naar sekse wordt 
gemaakt, worden de aantallen wei erg 
laag). Desalniettemin komt Bulder tot 
een aantal belangrijke conclusies. 

Bulder concludeert dat in Winters
wijk in de eerste decennia van de twin
tigste eeuw de arbeidssituatie, het spaar
gedrag, de collectiviteit en het familie
verband afzonderlijk geen voldoende in
komen voor ouderen konden garande
reno De arbeidsparticipatie van oudere 
mannen (voor vrouwen zijn de arbeids
gegevens te schaars om algemene uit
spraken over te doen) was weliswaar 
hoog, maar dat feit als zodanig zegt nog 
niets over het inkomen van deze man-
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nen. Ais gekeken wordt naar het inko
men uit arbeid bJijkt dat voor het me
rendeel van de ouderen dit inkomen la
ger lag dan het gemiddelde arbeidersin
komen. Wei is hierbij de relativerende 
opmerking op zijn plaats dat jongere ar
beiders vaak in grote gezinnen met klei
ne kinderen woonden en dus een hoger 
inkomen nodig hadden dan oudere ar
beiders zonder of met meewerkende 
kinderen. Bovendien hadden, zoals Bul
der zelf terecht opmerkt, in een platte
landsgemeente als Winterswijk vee I 
ouderen een moestuin of wat vee of kip
pen. 

Ook sparen, armenzorg en de familie 
boden niet vanzelfsprekend inkomens
garanties voor de oude dag. Sparen de
den de meeste mensen vooral tijdens een 
fase in de levensloop dat een eigen be
drijf werd opgericht. Slechts II % van de 
cohorten maakte na het zestigste levens
jaar gebruik van spaargeld. Een nog 
kleiner aantal, slechts 5%, deed een be
roep op de armenzorg. Ook als dit cijfer 
in werkelijkheid hoger lag (de gegevens 
van het Burgerlijk Armbestuur van 
Winterswijk zijn veri oren gegaan) was 
een beroep doen op de armenzorg 
slechts een beperkte stategie. Eerdere 
studies naar armenzorg hebben imrners 
overtuigend aangetoond dat de bede
Iingsbedragen in Nederland te laag wa
ren om uitsluitend daarvan te kunnen 
leven. De gegevens over het familiever
band laten zien dat de meeste ouderen 
tot hun zeventigste hoofd van het eigen 
huishouden waren of als echtgenote van 
het hoofd in het Bevolkingsregister 
stonden ingeschreven. Nadat het oude
ren meer en meer een woning gingen de
len met zowe! verwanten als niet
verwanten. Verweduwing was de oor
zaak van een belangrijk sekseverschil in 
de samenstelling van de huishoudens. 
Het is algemeen bekend dat meer vrou
wen weduwe waren, dan mann en we
duwnaar. Verweduwing was dan ook de 
voornaamste reden dat vrouwen van 
boven de zestig langduriger dan mannen 
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in een eenpersoonshuishouden woon
den. 

Bulder gaat vervolgens in op het sta
pelen van inkomens door ouderen (het 
lOgenoemde income packaging). Interes
sant in dit verband is de gunstige in
vloed van de pensionering op de 
zelfstandigheid van ouderen . Ouderen 
die na 1913 een pensioentje kregen, ble
yen langer aan het hoofd van het eigen 
huishouden staan dan de ouderen uit de 
eerdere cohorten die dit pensioen niet 
kregen. Hoewel de pensioenbedragen 
uiterst laag waren if 3,- voor een al
leenstaande en 15,- voor een echtpaar) 
verschafte dit pensioen voor vee I oude
ren toch een basisinkomen, dat aange
vuld met een klein loon en steun van de 
familie, een zelfstandige woonsituatie 
kon garanderen. De totale omvang van 
het verschijnsel income packaging kon 
voor Winterswijk niet worden vast
gesteld door de ontbrekende bedelings
gegevens en de beperkte gegevens van 
vrouwenarbeid. De waarde van Bulders 
studie ligt echter vooral in feit dat deze 
de lezer wijst op het essentiele van inco
me packaging voor ouderen om in het 
eigen onderhoud te blijven voorzien. 
Nader onderzoek zal de omvang van dit 
fenomeen voor Nederland als geheel 
moe ten uitwijzen. 

Nader onderzoek zal ook meer na
druk moeten leggen op de relatie tussen 
'income packaging' en klasseverschillen 
tussen ouderen. In de Winterswijkse co
horten zijn ouderen uit aile klassen op
genomen. Hoewel ouderen uit de hogere 
klassen slechts een klein percentage van 
het totaal aantal ouderen uitmaakten, 
gold voor deze groep niet zonder meer 
dat de combinatie van geen arbeid en 
samenwonen met familie een inko
mensstrategie was. Voor deze groep 
speelden zeer waarschijnlijk heel andere 
overwegingen een roJ. Aan de onder
kant van de sociale ladder zal daarente
gen de invloed van de bedeling wei eens 
groter geweest kunnen zijn dan deze stu
die verondersteld. Ook al waren de be-
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delingsbedragen laag, de bedeling kon 
(net als de pensionering voor het derde 
cohort) een basis verschaffen die samen 
met andere bronnen van inkomsten net 
voldoende was om zelfstandig van te le
yen. Dit lOU ook kunnen verklaren 
waarom oudere weduwen toch een 
groot deel van hun resterende levensja
ren in een eenpersoonshuishouden kon
den leven. 

M. Stavenuiter 
Rijksuniversiteit Groningen 

J.G.S.J. van Maarseveen, Brielwisseling 
van Nicolaas Gerard Pierson (1839-
1909). Deel II 1885-1897 [Deel III 1897-
1909 en deel IV bijlagen]. NIBE
bankhistorische reeks 10 [13-14) (De 
Nederlandse Bank: Amsterdam, 1993) 3 
delen ISBN 90-72122-95-X; ISBN 90-
5516-013-X en ISBN 90-5516-014-8 

Op 11 mei 1885 schrijft Pierson - in ja
nuari van dat jaar benoemd tot presi
dent van De Nederlandsche Bank - aan 
N.P. van den Berg: ' Indien Gij mijn de
bet saldo zoudt willen opmaken, tot 
welk een bed rag zoudt Gij komen! Niet 
aileen heb ik U te antwoorden op twee 
brieven, maar bij herhaling hebt Gij mij 
schrifturen toegezonden van Uwe hand 
en steeds verzuimde ik U ervoor te dan
ken. Wat kan ik tot excuus aanvoeren? 
Ik ben nu eenmaal een slechte cor
respondent. Ais het werk van den dag is 
afgeloopen en het theewater in den ketel 
ruischt, kom ik er niet licht toe de pen 
weder op te nemen, te meer, daar zij in 
den loop van den dag gewoonlijk reeds 
veel in beweging was. ' 

Van en aan deze 'slechte correspon
dent' zijn ruim 2800 brieven bewaard 
gebleven; met het verschijnen van de de
len II (1885-1897), III (1898-1909) en IV 
(bijlagen) zijn daarvan nu 1391 toegan
kelijk, wederom voorbeeldig belOrgd 
(uitgegeven, schrijft hij zeit) door dr. 
J.G.S.J. van Maarseveen en even voor-
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beeldig uitgegeven door de Nederland
sche Bank en het Nederlands Instituut 
voor het Bank- en Effectenbedrijf. 

Heerlijke boeken voor historici, voor 
economen en voor beoefenaars van de 
(parlementaire) geschiedenis; en voor 
lietbebbers van egodocumenten, zoals 
deze Presseriaanse recensent. Wat te 
kiezen bij het bespreken van deze goud
mijn, zonder teveel aders onrecht te 
doen? 

DeeI II begint met de officiele presi
dentsbenoeming van Pierson door mi
nister van financien Grobbee, deel III 
eindigt met de condoleancebrief van 
B6hm-Bawerk aan mevrouw Pierson na 
het overlijden van haar echtgenoot. Er 
lijkt geen aanleiding te bestaan om 
vraagtekens te zetten bij de selectie van 
Van Maarseveen der gekozen brieven, 
en van weggelaten fragmenten. Wij wor
den zowel gelnformeerd over de uitno
diging van het Kabinet des Konings aan 
Pierson om voor zijn beediging als mi
nister in 1891 zich 'des middags te 
twaalf uur te bevinden op het Konink
Jijk Paleis het Loo, gekleed in rok, met 
witte das ', als over zijn commentaar van 
vele bladzijden aan Koningin-Regentes 
Emma uit 1882 over het wetsontwerp
Bedrijfsbelasting. Kort gezegd, geven 
deze delen ons meer over de be ken de en 
over de onbekende Pierson - immers de 
dissertatie van de bezorger betrof aileen 
de jonge Pierson. 

De bekende Pierson, dat is dus de 
Bankpresident tijdens wiens presidium 
de nieuwe Bankwet van 1888 is aange
nomen; de minister van financien 1881-
1884 en de premier, tevens minister van 
financien 1897-1901. Bovenal natuurlijk 
de theoretisch econoom Pierson, 
'hoofdman der Nederlandse staathuis
houdkundigen', die de Nederlandse eco
nomiebeoefening optilde naar Europees 
(dus voor zijn tijd wereld-)niveau. Aan 
elke lezer zullen daarbij uiteenlopende 
zaken opvallen. Mij trof bijvoorbeeld de 
vasthoudendheid bij het toezicht op het 
kredietwezen in de behandeling van de 
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problemen van de Zuid-Hollandsche 
Credietvereeniging in 1888. En Piersons 
principiele kijk op de risico 's van belan
genverstrengeling, als hij in 1889 aan 
Mirandolle, secretaris van het bestuur 
van de Bijbank Rotterdam schrijft: 
'Amice! Ik kan op den duur, naar ge
lang ik erover nadenk, maar geen vrede 
hebben met Uw optreden als Commis
saris der Wissel en Effectenbank. Tel
kens poog ik mijzelf te overreden van 
het onschuldige, het weinig beteekenis
volle, daarvan; doch het gelukt mij niet: 
de bezwaren keeren telkens weder. c. .. ) 
Maar ik zou het toch zoo wenschen dat 
een weg werd gebaand om dit geprojec
teerde Commissariaat - waarin ik een 
zo bedenkelijk antecedent zie van aile 
onze Bestuurders van bijkantoren - te 
doen vervallen. ' Het commissariaat 
yond overigens wei doorgang. De snor
kende toon van Bastiat heeft mij nooit 
aangesproken. Dus was ik aangenaam 
verrast om te lezen dat Pierson aan 
d 'Aulnis de Bourouill schrijft 'hoe sterk 
de oude anti-Bastiat geest bij mij leeft. ' 

De bekende Pierson zou aileen als 
Bankpresident, aileen als politicus of ai
leen als econoom ook de geschiedenis
boeken hebben gehaald. In de combina
tie daarvan rijst hij op als een reus, een 
superman. Maar de onbekende Pierson 
toont heel af en toe zijn twijfel of te
leurstelling. Aan de vooravond van zijn 
ministersbeediging in 1891 schrijft hij 
aan zijn 'vaderlijke vriend ' ds. Rase
broek: 'Zal ik slagen? Ik weet het niet, 
maar ik moet nu eenmaal in het yuur. 
Ais de we reid eens wist, hoe klein en 
zwak ik mij gevoel, trots al mijn studie 
van het onderwerp! ' 

Een tiende, en daarmee het grootste 
deel van aile opgenomen corresponden
tie is gevoerd met N.P. van den Berg, 
Piersons opvolger als Bankpresident, 
daarvoor directeur van de lavasche en 
gewoon directeur van De Nederland
sche Bank. Een deel van deze brieven 
geeft dus ook veeI informatie over het 
Indische bank- en kredietwezen. Tegen-
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over van den Berg maakte Pierson geen 
geheim van zijn teleurstelling over de 
benoeming van Van Tienhoven tot com
missaris van DNB in 1896: '[Deze mede
deling] viel mij koud op het lijf, want 
dat ik, die 23 jaar aan de Bank werk
zaam was, voor hem gepasseerd zou 
worden, kon ik niet verwachten. Toen 
ik in 1891 henenging heb ik meer en die
per gel eden dan iemand weet. Met mijn 
gansche ziel was ik aan de Bank ge
hecht. Ik dacht, dat de gehechtheid we
derkeerig was en ik eenige vriendelijke 
herinneringen had achtergelaten, ook in 
de kring der Commissarissen, zoodat de 
eerst openkomende vrije plaats in hun 
midden voor rnij zou worden bestemd. 
En thans zie ik aan mij iemand voor
gaan, die, behalve een zeer kortstondig 
Commissariaat, nooit iets voor de Bank 
is geweest. Ik ontveins U niet, dat ik mij 
diep gegriefd voel, meer dan ik in woor
den kan uitdrukken.' 

Een ander aspect van de onbekende 
Pierson komt naar voren uit zijn brief
wisseling met zijn Zuidafrikaanse oud
student W.l. Leyds. In deze correspon
den tie gaat het zowel over monetaire za
ken als over de Boerenoorlog; zijn zorg 
over het Engelse optreden komt ook 
naar voren in een brief aan Marshall. 

De bezorger en zijn team kunnen niet 
genoeg geprezen worden met het vol
tooien van deze uitgave. Wie denkt, hen 
op een foutje te kunnen betrappen, 20-

als het ontbreken in deel III, bladzijde 
727 noot 5, vindt de correctie op de laat
ste bladzijde van dee I IV. In de annota
tie heeft van Maarseveen zich niet be
zondigd aan speculaties; wat hij niet 
heeft kunnen vinden, wordt als zodanig 
verantwoord. Soms is hij naar mijn 
smaak wat al te uitvoerig: bijvoorbeeld 
als de lezer verteld wordt dat de Rigi een 
berg in Zwitserland is. 

De laatste opgenomen brief aan de le
vende - ernstig zieke - Pierson is van 
Alfred Marshall. Die voorspelt dat de 
wereld hem zal plaatsen in de rij van 
Adam Smith, de denker, de patriot en 
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de cosmopoliet; en van Turgot, de 
staatsman-econoom. De allerlaatste 
brief is die van Bohm-Bawerk aan de 
weduwe Pierson. Hij noemt haar man 
'een der weinigen die het gegeven is, niet 
alleen voor hun tijd genoeg te doen, 
maar hun naam blijvend in de geschie
denis van de wetenschap op te laten te
kenen.' Wij kunnen het hem nazeggen. 

Evert Schoorl 
Rijksuniversiteit Groningen 

H.G. Schroter, Aufstieg der Kleinen. 
Multinationale Unternehmen aus funf 
kleinen Staaten vor 1914 (Duncker & 
Humblot: Berlijn, 1993) 393 pp. ISBN 
3-428-07827 -6 

Harm G. Schroter heeft in zijn boek 
Aufstieg der Kleinen handig gebruik ge
maakt van enkele theoretische concep
ten over het gedrag van multinationale 
ondernemingen. Zij reikten hem ener
zijds een analysekader aan en boden 
hem anderzijds de gelegenheid de con
cepten te toetsen aan de praktijk. Het 
boek analyseert met gebruikmaking van 
archiefmateriaal, toegezonden gegevens 
en Iiteratuur het investeringsgedrag van 
multinationale ondernemingen uit vijf 
kleine Europese landen (Zwitserland, 
Belgie, Nederland, Zweden en Dene
marken) in de periode 1870-1914. Ook 
de theorieen van Chandler passeren de 
revue, wat het boek nog meer aan be
lang doet winnen. Chandler heeft zijn 
onderzoek gericht op multi nation ale 
ondernemingen uit grote landen; Schro
ter analyseert onder andere in Aufstieg 
der Kleinen of muItinationale bedrijven 
uit kleine landen zich anders gedragen. 
Hij komt uiteindelijk met enkele amen
dementen. 

In de eerste hoofdstuk schetst Schro
ter het algemene beeld van de multina
tionals in de vijf landen. Hij behandelt 
aspecten als nationaliteit, grootte, on
dernemingsfinanciering en branche-

NEHA-BULLETIN 



struetuur. Daarna gaat hij in op de ken
merken van het investeringsgedrag, zo
als de hoogte van de investeringen en de 
landen waarin geinvesteerd wordt. Naar 
land van herkomst en branehegewijs 
gaat hij eonseientieus na hoe de (geeu
muleerd behandelde) multinationale on
dernemingen zieh gedragen wanneer zij 
zieh in het buitenland presenteren. Hij 
ontdekt daarbij een positieve relatie tus
sen de eeonomisehe eonjunetuur en in
vesteringsgedrag: de meeste investerin
gen vonden plaats in de periodes 1890-
1900 en 1910-1914. In de volgende 
hoofdstukken hanteert Sehroter dezelf
de werkwijze, waarbij hij zijn verhaal 
doorspekt met besehrijvingen van het 
gedrag van individuele ondernemingen. 

De volgende drie hoofdstukken heb
ben de theorieen als eentaal thema. 
Aehtereenvolgens wordt gebruik ge
maakt van de internaliseringstheorie 
(hoofdstuk vier), het groeimodel van 
Chandler (hoofdstuk vijf) en de hypo
these van Vernon dat direete investerin
gen gekoppeld kunnen worden aan de 
produkteyclus (hoofdstuk zes). 

De internaliseringstheorie stelt dat 
marktineffieienties ondernemingen er
toe brengen handelingen die voorheen 
buiten het bedrijf plaatsvonden op te 
nemen in het aetiviteitenpakket. Sehro
ter komt in zijn onderzoek tot de eon
clusie dat er vier voorname gronden zijn 
voor investeringen in het buitenland. 
Naar orde van belangrijkheid zijn dat 
afzetfaetoren (als rijpheid van de markt, 
uitvalbasis voor export naar elders), 
kostenfaetoren (als toegang tot grond
stoffen en energie, loon- en transport
kosten), ondernemingsstrategie (als 
aanwezigheid op de markt en spreiding 
van produktie) en overheidsbeleid (als 
invoerreehten, proteetiemaatregelen, be
lastingen en patentwetgeving). Steeds 
waren de eerste tussen de haakjes ge
noemde karakteristieken verreweg het 
belangrijkst. Per land en branehe traden 
overigens weI versehillen op, zo waren 
bij de Zweedse multinationals de afzet-
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faetoren dominant, terwijl bij de Neder
landse de kostenfaetoren de grootste rol 
speelden. Sehroter toont zieh in zijn 
eonclusies bijzonder tevreden over de 
geldigheid van deze theorie. 

Vervolgens gaat hij na in hoeverre is 
voldaan aan de ontwikkelingsfasen die 
Chandler onderseheidt. Zo zouden de 
eigendomsverhoudingen in het bedrijf 
moeten veranderen: de ontwikkelings
weg van familie-onderneming naar een 
volledig door managers geleid bedrijf. 
Bovendien zou de onderneming de vol
gende route moeten lopen: van massa
produktie naar voorwaartse integratie 
(riehting afzet), dan via aehterwaartse 
integratie (riehting grondstoffen), het 
opnemen van 'onderzoek en ontwikke
ling' en penetratie in het transportwezen 
naar de fase van de buitenlandse in
vesteringen, gevolgd door diversifieatie 
(de prod uk tie van andere produkten) . 
Sehroter onderzoekt de theorie van 
Chandler lands- en branehegewijs, 
waarna hij tot andere eonclusies komt 
dan de Arnerikaan. Zo bleek de fase van 
de buitenlandse investeringen onmid
dellijk te volgen of zelfs samen te vallen 
met die van de massaproduktie. Pas 
daarna volgde de vertieale integratie. 
Diversifieatie was nog niet veel voorge
komen en ook (permanente) onder
zoeks- en ontwikkelingsafdelingen wa
ren nog maar zelden opgerieht. De ver
klaring voor dit afwijkende gedrag van 
de multinationale ondernerningen uit de 
vijf kleine landen zoekt Sehroter in de 
kleine thuismarkt, die bedrijven veel 
sneller deed besluiten tot investeringen 
in het buitenland over te gaan. De klei
ne markt en dientengevolge de relatief 
kleine produktieschaal vormt volgens 
de auteur tevens de verklaring voor het 
versehijnsel dat de organisatievorm van 
de ondernemingsleiding tot 1914 weinig 
veranderde. De familieonderneming 
bleef domineren. Maar hier dient bij te 
worden aangetekend dat het gedrag van 
de Zwitserse ondernemingen (vooral bij 
textiel en voedings- en genotmiddelen) 
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de uitkomsten zwaar hebben vertekend, 
want het geringere aantal multinatio
nals in Belgie, Nederland en Zweden 
vertoonde wei de Chandleriaanse ont
wikkeling naar ondernemersleiding 
door professionele managers. 

De amende ring die Schreter aan
brengt bij de bevindingen van Chandler 
heeft tevens direkt effect op de relatie 
die Vernon heeft aangebracht tussen in
vesteringen en produktcyc1us. Gechar
geerd komt die hypothese er op neer dat 
aanvankelijk innovatieve investeringen 
worden gedaan in een economisch ont
wikkeld land, waarna, als er verzadi
gingsverschijnselen op de markt optre
den, naar het buitenland wordt uitgewe
ken met meeneming van de nieuwe tech
nologie. Dit gebeurt dan tevens uit over
wegingen van produktiekosten. Die hy
pothese was al niet onbekritiseerd, maar 
zij gaat volgens Schreter in het geheel 
niet op voor multinationals uit kleine 
landen. De oorzaak hiervan is mede de 
reeds eerder geconstateerde directe 
opeenvolging van massaproduktie en 
buitenlandse investeringen. Wei bleek 
dat de investeringen die gepaard gingen 
met technologietransfers inderdaad in 
de richting van lager ontwikkelde mark
ten gingen. 

Schreter beeindigt zijn monniken
werk met enkele financieel-strategisch 
getinte hoofdstukken. Allereerst doet 
hij onderzoek naar de financierings
structuur van de ondernemingen, de 
aard van de investering (nieuwbouw, 
aankoop of huur) en het deelnameper
centage in de buitenlandse activiteit. AI
leen over de hoogte van de investeringen 
kan hij niets zeggen. Vervolgens behan
delt hij in het slothoofdstuk het onder
nemersbesluit om investeringen na te la
ten, op andere wijze aan de inkomsten 
te komen (export, licentieverschaffing 
of kartelvorming) en zelfs om zich terug 
te trekken. 

De schrijver heeft met Au/stieg der 
Kleinen een lezenswaardig boek geschre
yen. Hij produceert met deze studie een 
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zee van informatie over het gedrag van 
multinationals en bewijst dat de bevin
dingen van Chandler niet zonder meer 
kunnen worden geprojecteerd naar mul
tinationals uit kleinere landen. 

Enkele aanmerkingen kunnen toch 
wei gemaakt worden. In de eerste plaats 
betreffen deze het gebruik van de sta
tistische methoden. Die zijn erg simpel. 
Er wordt uitsluitend gewerkt met abso
lute getallen en percentages, waar ge
avanceerder statistische technieken tot 
beter gefundeerde conc1usies hadden 
kunnen leiden. Ook brengt Schreter om 
overigens valabele redenen enige beper
kingen aan in zijn definiering van de 
multinationale onderneming. Oat is 
jammer, want daardoor worden investe
ringen in kolonies niet in het onderzoek 
betrokken. Hij voert voor de uitsluiting 
van deze investeringen als argument de 
gelijkheid van taal, rechtssysteem en 
muntstelsel aan . Er zijn echter vele an
dere factoren te noemen die wei ver
schillen. J uist door af te zien van de ko
lonies als investeringsmarkt mist Schro
ter de kans om aan te tonen of zij inder
daad ander investeringsgedrag oprie
pen. Mede door deze beperking komen 
voor Nederland slechts drie bedrijven in 
aanmerking, namelijk Jurgens, Van den 
Bergh en de Koninklijke, de voorloper 
van Shell. Voor Denemarken, Zweden, 
Belgie en Zwitserland wordt het gedrag 
van vijf, respectievelijk acht, twaalf en 
negenentwintig ondernemingen geana
lyseerd. Maar misschien is de toevoe
ging van koloniale investeringen wat 
vee I gevraagd, want de auteur heeft zich 
in zijn boek al heel vee I andere vragen 
gesteld. De uitkomsten daarvan zijn 
zonder meer de moeite van het lezen 
waard. 

Jaap Barendregt 
NEHA Amsterdam 

NEHA-BULLETIN 



H. Schijf, Nefwerken van een financieel
economisch elite. Personele verbindingen 
in het Nederlandse bedijfsleven aan het 
eind van de negenfiende eeuw (Het Spin
huis: Amsterdam, 1993) 255 pp. ISBN 
90-73052-75-0 

Schijf stelt in zijn dissertatie opnieuw de 
interessante - vaak politiek gel aden -
vraag aan de orde naar de omvang en 
het belang van dubbelfuncties in het be
drijfsleven. De auteur vat zijn pro
bleemsteJling samen in de volgende vra
gen: wie waren aan het eind van de vori
ge eeuw in Nederland de lijnendragers 
die met hun nevenfuncties het netwerk 
van personele verbindingen tussen on
dernemingen opspanden en welke be
roepsgroepen vertegenwoordigden ze, 
hoe zag de structuur van dit netwerk 
tussen bedrijven eruit, welke onderlinge 
ontmoetingen tussen de lijndragers 
bestonden er binnen die bedrijven en 
welke veranderingen zijn er tussen 1886 
en 1902 in het nationale netwerk? 

Deze of vergelijkbare vragen werden 
in het verleden ook reeds gesteld door 
auteurs als leidels (J 905) en Wibaut 
(1913). Zij onderzochten de groeiende 
macht van het Duitse en Nederlandse 
bankwezen en analyseerden vervolgens 
de personele relaties tussen deze finan
ciele instellingen en industrie!e onderne
mingen. Zij besteedden echter weinig 
aandacht aan de volledige structuur van 
het netwerk van de dubbelfuncties. De 
oorzaak daarvan was het feit dat zij ge
bruik maakten van eenvoudige, rechte 
tellingen om hun gegevens te rangschik
ken en te presenteren. Veel vragen ble
yen op die manier onbeantwoord. Zo 
kon bijvoorbeeld geen antwoord gege
yen worden op de vraag hoe hecht het 
netwerk van met elkaar verbonden 
groepen van bedrijven was. Evenmin 
kon met deze eenvoudige technieken 
worden aangegeven welke bedrijven 
meer centrale en meer strategisch be
langrijke posities innamen dan andere 
ondernemingen. Schijf pretendeert met 
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gebruik van begrippen uit de grafenthe
orie en longitudinaal onderzoek verder 
te kunnen dringen in de structuur van 
de negentiende-eeuwse netwerkrelaties. 
Hij brengt met zijn onderzoek de vroege 
ontwikkeling van het netwerk van dub
belfuncties in het Nederlandse be
drijfsleven in kaart. Hij introduceert 
daarbij een nieuwe manier van netwerk
analyse door niet aJleen aandacht te 
besteden aan de netwerken van perso
nen en dubbelfuncties tussen bedrijven, 
maar ook aan de personen en onderne
mingen afzonderlijk. 

Alvorens tot een theoretische plaats
bepaling te komen, laat de auteur een 
viertal theorieen de revue passeren. In 
de eerste plaats de theorie van de finan
ciele controle, waarbij de banken een 
centrale positie wordt toegekend binnen 
het netwerk van personele verbindin
gen; vervolgens de theorie waarbij de 
nadruk wordt gelegd op de organisatie 
van het bedrijfsleven en de wederzijdse 
afhankelijkheidsrelaties tussen de grote 
ondernemingen. De derde theorie ziet 
personele verbindingen vooral als een 
uitdrukking van een bijdrage aan de co
hesie binnen de financieel-economische 
elite. De aanhangers van de vierde theo
rie, die van de managerscontrole, nemen 
een veel uitgesprokener stand punt in. 
Zij gaan ervan uit, dat de directeuren 
van de ondernemingen zelf hun beslis
singen nemen en dat de commissarissen 
slechts vanwege hun expertise worden 
aangezocht en geraadpleegd. 

De laatste theorie acht Schijf voor de 
onderzochte Nederlandse periode min
der bruikbaar vanwege de nadruk op de 
scheiding tussen de aandeelhouders en 
het autonome bestuur van de managers. 
De eerste drie theorieen acht de auteur 
echter bij uitstek geschikt om tot een 
nieuwe analyse te komen van de struc
tuur van de negentiende-eeuwse netwer
ken. Uitgaande van de veronderstelling, 
dat de lijnendragers de posities van di
recteur of commissaris innemen, zijn de 
volgende drie typen verbindingen tussen 
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twee bedrijven mogelijk: 
- de verbindingen die gelegd worden 
tussen personen die directeur zijn in 
twee bedrijven (DD-verbindingen), 
- de verbindingen die gelegd worden 
door personen die directeur zijn in het 
ene bedrijf en commissaris in een ander 
bedrijf (DC-verbindingen) en 
- de verbindigen die gelegd worden 
door personen die in twee bedrijven een 
commissariaat bekleden (CC
verbindingen) . 

De auteur komt tot de conclusie, dat 
de DD-verbindingen wijzen op directe 
functionele relaties tussen ondernemin
gen waarbij de economische bedrijvig
heid over afzonderlijke NVs is verdeeld . 
Sommige DC-verbindingen sluiten re
gelrecht aan op de verklaring van de fi
nanciele invloed van de banken op de 
industriele ondernemingen. Andere ver
wijzen naar directeuren van industriele 
ondernemingen die op uitnodiging van 
banken zitting nemen in de Raad van 
Commissarissen van die banken. 
Tenslotte ontlenen CC-verbindingen 
hun belang vooral aan de bijdrage die ze 
leveren aan de integratie van het net
werk enerzijds en aan de cohesie binnen 
de zakenwereld anderzijds. Voor de 
financieel-economisch elite vormden 
zulke verbindingen een instrument dat 
gebruikt kon worden voor c06rdinatie 
binnen het bedrijfsleven (55). 

In vergelijking met het Duitse onder
zoek (overigens uit 1905) valt op, dat 
onder de Nederlandse lijnendragers in 
1886 niet de bankiers, maar de handel a
ren de grootste groep vormden. In het 
algemeen namen banken geen opvallend 
centrale positie in, en ze waren evenmin 
erg vaak met industriele NVs verbon
den, zoals dat in Duitsland rond 1900 
wei het geval was. Hun voornaamste 
personele verbindingen zijn die met re
derijen en spoorwegmaatschappijen. 
Ook zijn er geen opvallend grote ver
schillen tussen netwerken opgespannen 
door bankiers en die door andere be
roepsgroepen (bijvoorbeeld hande-
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laars). De theorie over financiele in
vloed of toezicht door banken en ban
kiers levert dus slechts in beperkte mate 
een verklaring voor de structuur van het 
nationale netwerk in 1886. Financiele 
samenwerkings- of afhankelijksheidsre
laties kunnen in dit geval dan ook ge
zien worden als vormen van meer alge
mene samenwerkingsrelaties. De theorie 
over samenwerkings- of afhankelijk
heidsrelaties biedt derhalve een betere 
verklaring voor de structuur van het na
tionale netwerk in 1886. Toch vormt 
ook de theorie van de functionele relatie 
niet de gehele verklaring van de struc
tuur van het nation ale netwerk (81). 

Analyse van de lokale netwerken 
(Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, 
Utrecht en Arnhem) en lijnendragers en 
analyse van de netwerkelite toont vol
gens Schijf twee zaken aan. Aan het 
eind van de vorige eeuw bestonden er 
tussen bedrijven gevestigd in verschil
lende steden verscheidene personele ver
bindingen. Deze interlokale dubbel
functies verwijzen naar de aanwezigheid 
van op nationaal niveau functionerende 
lijnendragers. Sommige ondernemingen 
waren ten opzichte van de lokale econo
mie vrijwel gei'soleerd, terwijl ze via 
dubbelfuncties wei contact onderhiel
den met bedrijven elders. Deze NVs 
richten zich bij vervulling van vacatures 
op leidinggevend en toezichthoudend 
niveau nauwelijks op de regionale 
financieel -economische elite, maar veel 
meer op die uit de grote steden in het 
westen van Nederland: aan het eind van 
de negentiende eeuw was er reeds duide
lijk sprake van een samenwerkende na
tionale zakenwereld. 

De analyse van de netwerkelite leert, 
dat de leden onderling een zekere mate 
van samenhang vertonen wat betreft 
hun ontmoetingen en dubbelfuncties. 
Personele verbindingen tussen bedrijven 
kunnen daarom gezien worden als indi
catie voor de cohesie binnen de finan
cieel-economische elite. Deze onderlin
ge samenhang leidde in sommige geval-
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len tot uitgesproken overlegcircuits, die 
nog versterkt en aangevuld werden met 
ontmoetingen buiten de sfeer van het 
zakenleven om. De financieel-economi
sche elite vormde in vrijwel aile gevallen 
ook een sterk stedelijke elite, die betrok
ken was bij politieke, charitatieve, cul
turele en sociale instellingen en vereni
gingen (bijvoorbeeld in Amsterdam). 
Ook de ontmoetingen in dergelijke in
stellingen zullen hebben bijgedragen 
aan de cohesie binnen de financieel
economische elite. 

Een vergelijking van het netwerk in 
1886 en 1902 leidt tot de volgende con
clusies. Het aantal personele verbindin
gen is ondanks een daling van het aantal 
lijnendragers gestegen, waardoor het 
netwerk hechter is geworden. Ongeveer 
de helft van de dubbelfuncties is ver
dwenen (met name de ongespecificeerde 
CC-verbindingen). Daar tegenover kan 
worden vastgesteld dat de recrutering 
van de nieuwe lijnendragers vooral werd 
gezocht onder de directeuren en com
missarissen die in 1886 al bekend waren. 
Slechts een derde van aile lijnendragers 
in 1902 behoorde tot de 'nieuwkomers '. 
De theorie over de cohesie binnen de 
financieel-economische elite vormt ver
reweg de beste verklaring voor de struc
tuur van het nationale netwerk om
streeks 1900 (168 en volgende). De twee
honderd van Mertens (1968) kwamen 
niet uit de lucht vallen; een vergelijkbare 
opeenhoping van functies was aan het 
eind van de vorige eeuw in de Neder
landse zakenwereld reeds aanwezig. Op 
zichzelf is dat geen opzienbarende con
c1usie; vermoedens in deze richting wa
ren reeds eerder door economisch histo
rici geformuleerd (zie P.W. Klein, 'Tra
ditionele ondernemers en economische 
groei in Nederland 1850-1914'). Het is 
de verdienste van Schijf dat hij deze hy
pothese door grondig onderzoek heeft 
weten te verifieren. 

Een aantal kritische kanttekeningen 
mogen echter niet ontbreken. Schijf ba
seert zijn onderzoek op Mrs. van Nierop 

NEHA-BULLETIN 8 - 1994 - nr. 1 

en Baak 's Naamlooze vennootschappen, 
een gids voor beleggers die in 1883 voor 
de eerste keer werd gepubliceerd. Voor 
de analyse van de ontwikkelingen bin
nen het nation ale netwerk neemt de 
auteur een tweetal steekjaren: 1886 en 
1902. De keuze van deze jaren wordt be
paald door de gebruikte bron. Slechts 
om de twee jaar werd een voUedig bijge
werkte editie van de gids uitgegeven. In 
1886 bestond de reeks al een drietal ja
ren en was de definitieve vorm gekozen; 
de jaargang 1902 was het eerste volledi
ge deel na 1900. Omdat Schijf in de eer
ste plaats geinteresseerd is in de manier 
waarop veranderingen in het netwerk 
samenhangen met veranderingen in de 
samenstelling van de groep van lijnen
dragers, onderzoekt hij voor 1902 de
zelfde bedrijven als in 1880. De vraag is 
of Schijf zich met deze aanpak niet te 
kort doet. Het is immers juist interes
sant te weten welke rol gevestigde on
dernemers en gerenommeerde 'bankiers ' 
speelden bij de opkomst van nieuwe be
drijven. Deze 'nieuwkomers' onder de 
ondernemingen die voor een belangrijk 
deel bijdroegen aan de industrialisatie 
van Nederland in de tweede helft van de 
negentiende eeuw blijven door de ge
volgde strategie buiten beeld. Boven
dien biedt de gehanteerde methode van 
onderzoek (de e1ementaire grafenanaly
se) geen mogelijkheden voor dynami
sche analyse van netwerken; er is slechts 
ruimte en plaats voor comparatieve sta
tica (aangevuld met wetenswaardighe
den over individuen en afzonderlijke be
drijven). 

Naast deze kritische opmerkingen 
met betrekking tot de gevolgde methode 
en het gebruikte bronnenmateriaal kan 
een kanttekening geplaatst worden bij 
de keuze van de theorie. De theorie van 
de managerscontrole acht de auteur 
voor de onderzochte Nederlandse perio
de minder bruikbaar vanwege de na
druk op de scheiding tussen de aandeel
houders en het autonome bestuur van 
de managers . Deze afwijzing lijkt echter 
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voorbarig, omdat juist bij de 'nieuwko
mers ' onder de ondernemingen deze fi
guur meer en meer op de voorgrond 
treedt. De auteur signaleert dat zelf ook 
een- en andermaal (5 , 20 en 167). Zo 
blijft de lezer ook na deze diepgravende 
studie naar negentiende-eeuwse netwer
ken de behoefte voelen aan een studie 
over de 'managerial revolution ' in Ne
derland . 

VV. van den Broeke 
Rijksuniversiteit Utrecht 

WIM 
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VV. VVennekes, De aartsvaders. Grond
leggers van het Nederlandse bedrijfsleven 
(Atlas: Amsterdam, 1993) 592 pp. ISBN 
90-254-0315-8 

In een tijd dat menig Nederlands con
cern op z'n grondvesten wankelt of naar 
het buitenland dreigt te verdwijnen, kan 
het de mensen deugd doen te lezen over 
hoe het was toen dat nog allemaa1 in een 
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ver verschiet lag. Toen een aantal dek
selse ondernemers met vernuft, inzicht 
en doorzettingsvermogen bezig was die 
concerns uit de grond te stampen. Het 
boek van de journalist VVim VVennekes 
is wellicht daardoor een commercieel 
succes geworden want er zijn heel wat 
meer exemplaren van verkocht dan van 
de meeste door vakhistorici geprodu
ceerde publikaties. 

Het boek bevat zestien biografieen 
van de grondleggers van in totaal der
tien bedrijven: Petrus Regout, VVillem 
Albert Scholten, Marten Mees, Jacques 
van Marken, Charles en Dirk Stork, 
Anton Jurgens en Sam van den Bergh, 
Gerard en Anton Philips, Henri Deter
ding, Tonny Fokker, Albert Plesman, 
Ko Vis, Saal van Zwanenberg en Frits 
Fentener van Vlissingen. Deze personen 
zijn gekozen vanwege hun succes en hun 
veelzijdigheid qua activiteiten en pro
dukten. Ook zijn aileen stichters gese
lecteerd van bedrijven die nu nog be
staan. Vandaar dat de ooit zo belangrij
ke textielsector volledig buiten beeld 
blijft. 

In vlotgeschreven, uiterst leesbare 
hoofdstukken, worden de 'aartsvaders ' 
geportretteerd: vee I anecdotes, een beet
je bedrijf, een snufje techniek en, om 
aan te geven dat deze lieden niet louter 
goede kanten hadden, wat observaties 
uit arbeidsenquetes (indien beschik
baar). Iedere sociaal-economisch histo
ricus zal aan dit boek vee I plezier bele
yen . Ook zal hij de auteur moeilijk op 
fouten kunnen betrappen, want hij heeft 
zich uitstekend gedocumenteerd en hij 
geeft tevens een goede verantwoording 
van zijn basismateriaal. 

Vee1 nieuws zal hij evenwel niet in dit 
boek kunnen vinden, althans weinig dat 
hij al niet in andere publikaties aan had 
kunnen treffen, want het boek is voor 
het overgrote dee! gebaseerd op be
staande literatuur. En het is goed te 
merken dat die literatuur per onderne
mer nogal in kwantiteit en kwaliteit ver
schilt. De hoofdstukken over goed ge-
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documenteerde ondernemers - Regout, 
Van Marken, Van den Bergh en Jur
gens, de gebroeders Philips, Deterding -
zijn veel langer, soms zelfs tweemaal , 
dan die over personen waar recentelijk 
relatiefweinig over is geschreven: Schol
ten, de familie Stork, Vis en Van Zwa
nenberg. Met name de hoofdstukken 
over de ondernemers waar niet te lang 
geleden dissertaties of andere oorspron
kelijke wetenschappelijke geschriften 
zijn verschenen - Regout, Van Marken, 
Van den Bergh en Jurgens, in iets min
dere mate Deterding - vertonen de 
meeste diepgang. Maar ook dan helt de 
beschrijving, afhankelijk van de inhoud 
van die geschriften nu eens naar de so
ciale, dan weer naar de economische en 
soms ook naar de politieke kant (Deter
ding) over. 

Over de twee luchtvaartpioniers, 
Fokker en Plesman, is weI vee I geschre
yen maar dan vooral kritiekloos en op
hemelend. Dat klinkt in de betreffende 
hoofdstukken wat storend door. Wen
nekes heeft, voor zover hem dat werd 
toegestaan, weI onder zoek gedaan in 
bedrijfsarchieven, maar lijkt daarbij 
toch voornamelijk op zoek geweest te 
zijn naar levensberichten herinneringen 
en andere synthetiserende geschriften. 
Aileen in het hoofdstuk over Van den 
Bergh en Jurgens speelt de persoonlijke 
correspond en tie een rol. Ook heeft hij 
zijn verhalen laten controleren door 
mensen die weet hadden van de hoofd
personen, vaak nakomelingen of oudge
dienden in het bedrijf. Dit leverde voor
namelijk informatie op die het 'petite 
histoire ' gehalte van het boek danig ver
hoogde. 

Het boek omvat dus vooral behendi
ge en kundige assemblages van bestaan
de onderzoeksresultaten. Van analyses 
is geen sprake en een context ontbreekt 
vrijwel. Dat laatste in tweeerlei opzicht. 
Theoretische inzichten over onderne
merschap, zoals die bijvoorbeeld door 
Crouzet en vooral Chandler zijn gefor
muleerd en in deel 5 van het laarboek 
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voor de Geschiedenis van bedrijf en tech
niek naar de Nederlandse situatie zijn 
'vertaald', zal men in dit boek, ook im
pliciet, niet aantreffen . En ook de 
economisch-historische context, die in 
het eerste hoofdstuk wordt gegeven, is 
fragmentarisch. Deze is eerder geba
seerd op Brugmans dan op De Jonge 
c.s. en beweegt zich met zevenmijlslaar
zen in de richting van een personalisti
sche benadering van de economische 
ontwikkeling. Daarbij steekt het weI 
even dat Wennekes het doet voorkomen 
of de ondernemers door vakhistorici op 
de zolder van de economische geschie
denis worden bewaard, waar ze aileen 
maar van worden afgehaald om ze in 
opdracht van jubilerende bedrijven op 
te poetsen. Zijn literatuurlijst toont een 
heel ander beeld. 

Het meest geslaagde hoofdstuk vind 
ik dat over Fentener van Vlissingen, een 
ondernemer waar inderdaad weinig 
over bekend was. In dit geval zijn de weI 
erg verspreide gegevens via gedegen 
speurwerk tot een compleet verhaal 
gesmeed. Boven dien komt goed naar 
voren hoe de Steenkoolen Handels
Vereeniging relaties had met vele andere 
grote bedrijven. Maar eigenlijk zijn de 
epilogen bij de hoofdstukken, waarin 
verhaald wordt hoe het de bedrijven na 
het verdwijnen van de grondleggers is 
vergaan, het aardigst. Hier geeft de er
varen 'concern watcher' zijn observaties 
weer, die hij gedurende vele jaren heeft 
verzameld. Fris van de lever en met een 
grote persoonlijke betrokkenheid en 
kleuring, vooral wanneer hij moet 
constateren hoe volgende generaties on
dernemers aan het knoeien sloegen en 
het oorspronkeJijke succes deden ver
bleken. 

Nogmaals, een zeer leesbaar boek 
voor een groot publiek met weinig we
tenschappeJijk nieuws. Maar het is na
tuurlijk weI ontzettend handig dat 'alles' 
nu eens goed op een rij is gezet. En het 
attendeert de sociaal-economisch histo
rici er bovendien op, dat sommigen van 
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de geportretteerden wei wat hernieuwde 
aandacht behoeven. 

Pim Kooij 
Rijksuniversiteit Groningen 

F.G. Moquette, Van BEP tat BEB. De 
aanpassing van de bestuurlijke structuren 
aan de antwikkelingen van de buitenland
se ecanamische betrekkingen in Neder
land sinds 1795 (Rijksuniversiteit Lei
den: Leiden, 1993) iv + 469 pp. ISBN 
90-9006528-8 

Behoort de handelspolitiek tot het do
mein van het ministerie van Buitenland
se Zaken of hoort zij thuis bij Economi
sche Zaken? Dat is de historische 
kwestie in het proefschrift van Moquet
teo Voor zowel het een als het ander valt 
iets te zeggen. Handelspolitiek is welis
waar een belangrijk onderdeel, maar 
slechts een van de aspecten van de bui
tenlandse politiek. Buitenlandse Zaken 
en de diplomatieke dienst, die verant
woordelijk zijn voor de totale buiten
landse politiek, kunnen vanuit een oog
punt van coord ina tie het best ook de 
handelspolitiek behartigen. Bovendien 
zijn er nog andere facetten van de bui
tenlandse economische betrekkingen, 
zoals het monetaire beleid of de land
bouwpolitiek, die niet tot de competen
tie van Economische Zaken behoren. 
Buitenlandse Zaken mag beschouwd 
worden als een neutrale arbiter ten op
zichte van de diverse vakdepartementen 
die voor deze zaken verantwoordelijk 
zijn. Laat men de handelspolitiek over 
aan onder Economische Zaken ressorte
rende ambtenaren, dan is de vraag wat 
bij optreden in het buitenland hun rela
tie moet zijn tot de Nederlandse diplo
mati eke en consulaire vertegenwoordi
gingen. Anderzijds heeft Economische 
Zaken een nauwere relatie met het Ne
derlandse bedrijfsleven dan Buitenland
se Zaken. Indien Buitenlandse Zaken de 
handelspolitieke contacten met het bui-
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tenland onderhoudt, wordt de weg van 
en naar het bedrijfsleven te lang. Boven
dien voelen ondernemers er vaak weinig 
voor hun belangen afgewogen te zien 
worden tegen en eventueel onderge
schikt gemaakt aan politieke belangen. 
In een open economie als de Nederland
se zijn bovendien de binnenlandse en 
buitenlandse economische politiek 
nauw verweven. 

Ondanks het vroege beginpunt uit de 
ondertitel van de dissertatie (1795), be
gint het proefschrift pas goed wanneer 
na de Eerste Wereldoorlog de eerste 
grote competentiegeschillen optreden 
tussen het ministerie van Landbouw, 
Nijverheid en Handel en de directie Bui
tenlandse Economische Politiek van 
Buitenlandse Zaken, opgericht in 1876 
en beter bekend als de directie Econo
mische Zaken (DEZ) ofafdeling Consu
laire en Handelszaken. Aanvankelijk 
ressorteerde de handelspolitiek onder 
Buitenlandse Zaken. De depressie vanaf 
1929 bracht daarin verandering. In 1933 
werd de noodzaak tot een actievere han
delspolitiek alom gevoeld na de misluk
king van de op verlaging van invoerta
rieven gerichte conventie van Ouchy en 
de Economische en Monetaire Wereld
conferentie te Londen. Economische 
Zaken leek toen het aangewezen depar
tement voor de actieve handelspolitiek. 
Minister Verschuur sloeg nog tijdens de 
formatie zijn slag. Hij eiste bij forma
teur Colijn de handelspolitiek op voor 
zijn ministerie. Minister De Graeff ont
dekte pas na de aanvaarding van de por
tefeuille van Buitenlandse Zaken wat er 
was gebeurd. Verschuur had in de voor
afgaande kabinetsperiode de out ill age 
van zijn departement, in 1929 nog door 
hem aangetroffen als een 'snoepwinkel
tje', qua personeel en wettelijk instru
mentarium, op peil gebracht. In de cou
lissen stond bijvoorbeeld de kundige 
directeur-generaal van de afdeling Han
del en Nijverheid Hirschfeld gereed om 
de nieuwe taak met elan uit te voeren. 

De bestaande historiografie geeft het 
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beeld, dat in 1933 de competentiestrijd 
ten aanzien van de handelspolitiek defi
nitief ten nadele van Buitenlandse Za
ken beslist was . Moquette beschrijft uit
voerig hoe tussen 1937 en 1939 De 
Graeffs opvolger Patijn met gedeeltelijk 
succes trachtte het verloren terrein terug 
te winnen, tot groot chagrijn van minis
ter Steenberghe van Economische Za
ken. Vrijwel gelijktijdig met Moquette 
heeft ook Puchinger in zijn derde deel 
over de kabinetsformaties van Colijn 
(G. Puchinger, Geschiedenis van de kabi
netsformaties 1933-1939 (Leiden, 1993) 
643-647, 714-716, 746-752) deze fase uit 
de departementale loopgravenoorlog in 
het volle licht geplaatst. 

Minister Van Kleffens, die in 1939 
Patijn opvolgde, hechtte minder zwaar 
aan de handelspolitiek dan aan een goe
de relatie met Economische Zaken, zo
weI tijdens als kort na de oorlog. Daar
van maakte minister Vos van Handel en 
Nijverheid gebruik door nauwelijks 
twee maanden na de bevrijding van Ne
derland het kabinet te overrompelen 
met een nota over de handelspolitiek, 
die de lijn uitzette voor wat uiteindelijk 
het directoraat-generaal Buitenlandse 
Economische Betrekkingen, de ministe
riele Raad voor Economische Aangele
genheden en de ambtelijke Interdeparte
mentale Raad voor de Handelspolitiek 
zouden worden. Alles in naam interde
partementaal, in feite overvleugeld door 
Economische Zaken. Er volgde meer 
dan een jaar van ambtelijk rollebollen, 
totdat uiteindelijk eind 1946 de BEB een 
mandaat kreeg dat de materie tot rust 
moest brengen. Economische Zaken 
leek definitief gewonnen te hebben. 

Met name twee zaken hadden Buiten
landse Zaken de das om gedaan. Ten 
eerste werd Buitenlandse Zaken vooral 
geassocieerd met vrijhandelspolitiek, 
terwijl Economische Zaken een actieve
re handelspolitiek voorstond. Ten twee
de was Buitenlandse Zaken er niet in 
geslaagd om het juiste personeel aan te 
trekken, respectievelijk zijn personeel 
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voldoende te scholen voor een actieve 
behartiging van de Nederlandse han
delspolitieke belangen. Economische 
Zaken daarentegen beschikte weI over 
zeer deskundige lieden, en wist de eco
nomisch meest geschoolde krachten van 
Buitenlandse Zaken, mensen als Lam
ping, Philipse en Van Essen, af te snoe
pen. 

Dat de BEB niet werkelijk interdepar
tementaal van aard was, was echter te 
doorzichtig. Andere departementen ble
ven zinnen op revanche. Vooral Buiten
landse Zaken, dat zich na de oorlog van 
economsiche deskundigen voorzag, 
kreeg daartoe een kans door de gevoe
ligheid van de naoorlogse Duitslandpo
litiek, het Europese overieg over de ver
deling van de Marshall-hulp en de inter
nationalisering en multilateralisering 
van de internationale economische be
trekkingen. Met name door de Europe
se integratie, waardoor de politiek de in
ternationale economische betrekkingen 
weer begon te domineren. Buitenlandse 
Zaken slaagde er daardoor in weer een 
co6rdinerende functie voor zich op te 
eisen. Ook de minister zonder porte
feuille voor ontwikkelingssamenwer
king, met Buitenlandse Zaken als stand
plaats, begon zijn partijtje mee te bla
zen. Anderzijds wist Economische Za
ken door het aanwijzen in 1977 van een 
staatssecretaris voor de buitenlandse 
handel in elk geval op het terrein van de 
GATT zijn zeggenschap te behouden. 
Vanaf het eind van de jaren zeventig be
gon de minister-president echter de 
c06rdinerende rol in Europees verband 
steeds meer op te eisen. De competen
tiestrijd is zeker nog niet beslist, al be
veelt Moquette een staakt het vuren 
aan, waarbij de discussie over bevoegd
heden wordt vervangen door een over 
c06rdinatie. 

In de inleiding noemt Moquette een 
aantal factoren waarmee bij zijn be
schrijving rekening zou moeten worden 
gehouden: de internationaal politieke 
ontwikkelingen, de veranderingen in de 
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ministerieIe verantwoordelijkheden, de 
rol van pariement, politieke partijen, en 
ambtenaren en het bedrijfsleven. Helaas 
heeft Moquette in de uitwerking voor 
deze zaken weinig oog. Zijn proefschrift 
is vooral een aaneenrijging van de amb
telijke nota's die de interdepartementale 
competentiestrijd markeren. Zelfs de 
hoofdrolspelers in de talrijke bestuurlij
ke twisten blijven bleke schimmen. Ais 
de auteur al eens een persoon typeert, is 
dat niet erg overtuigend. Weinigen zul
len het bijvoorbeeld eens zijn met de be
schrijving van het hoofd DEZ Neder
bragt als 'een krachtige persoonlijkheid' 
(94). Anecdotes zijn er over deze twisten 
te over, maar op een enkele na onthoudt 
Moquette, die zelf dertig jaar (1958-
1988) een functie binnen van het 
directoraat-generaal vervulde, ze aan de 
lezers. Afgezien daarvan is de schrijver 
geen begaafd stilist en weet hij hoofd- en 
bijzaken maar moeilijk te scheiden. Wie 
zich met enig onderwerp betreffende de 
handelspolitiek in de twintigste eeuw 
bezighoudt en zich nog eens wi! verge
wissen van de telkens verschuivende in
stitutionele verhoudingen, zal dankbaar 
naar dit boek grijpen. 

Bob de Graaff 
Instituut voor 

Nederlandse Geschiedenis 
Den Haag 

J.M.M.J. Clerx, P.G.T.W. van Griens
yen en R.J.J. Stevens, red., De macht 
van de ministers van Financien. En hoe 
collega-ministers de schatkist ledigen 
(SMO: 's-Gravenhage, 1993) 103 pp. 
ISBN 90-6962-095-2 

Een vierta1 oud-ministers van Financien 
(Hofstra, Zijlstra, Andriessen en Ru
ding), een topambtenaar van dat depar
tement (Thesaurier-generaal Brouwer) 
en een CDA-senator (de hoogleraar 
openbare financien Boorsma), leverden 
een bijdrage aan dit bundeltje waarin 
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naast een historische uiteenzetting over 
het gevoerde financiele beleid sinds de 
Tweede Wereldoorlog ook de discussie 
wordt gevoerd of, en zo ja hoe, een te
rugkeer naar een structureel begrotings
beleid, zoals Zijlstra bepleit, moet wor
den nagestreefd. 

De eerste bijdrage van prof. Hofstra 
over het begrotingsbeleid in de jaren 
van wederopbouw (daarin waren ach
tereenvolgens Lieftinck, Van der Kieft 
en de auteur minister van Financien), 
heeft vooral een beschrijvend karakter. 
Daarentegen is de bijdrage van Zijlstra 
over de jaren zestig meer een aanzet tot 
het debat over de vraag of een structu
reel begrotingsbeleid destijds gewerkt 
heeft, en of het ook nu een oplossing 
zou kunnen bieden. Zij1stra is van me
ning dat een structureel begrotingsbe
leid, een beleid waarin de begrotings
ruimte wordt berekend door het maken 
van een schatting van de trendmatige 
groei zonder acht te slaan op de toevalli
ge conjuncturele ontwikkeling, in een 
vee I stabielere politiek resulteerde. Bo
vendien kwam daardoor de macro
economische functie van het begrotings
beleid beter tot zijn recht. Pas toen dit 
beleid in het midden van de jaren zeven
tig werd losgelaten ging het mis met de 
Nederlandse overheidsfinancien. Zijl
stra pleit er daarom voor in 1994, bij de 
formatie van een nieuw kabinet, op
nieuw een structureel begrotingsbeleid 
in te voeren. Wei dient dit beleid aan 
een aantal strikte voorwaarden te vol
doen. 

De volgende auteur, oud-minister 
Andriessen, beschrijft hoe in de jaren 
dat Nelissen en Duisenberg de Finan
cien beheerden niet aileen de groei en 
daarmee de structurele begrotingsruim
te te hoog werd geschat, maar boven
dien allerlei andere argumenten een rol 
gingen spelen die er voor zorgden dat de 
overheidsuitgaven konden stijgen. Het 
structurele begrotingsbeleid is zijns in
ziens een van de boosdoeners. Hij ziet 
wei in dat het uitzetten van een tijdpad 
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waarin het financieringstekort wordt te
ruggebracht, grote onzekerheid geeft 
ten aanzien van het financiele beleid. 
Het bij elke tegenvaller telkens opnieuw 
de begroting moeten bijstellen, noemt 
ook Zijlstra als een van de grote nadelen 
van het huidige beleid. Andriessen is 
van mening dat het tekort nog steeds 
iets te hoog is, maar het daarmee de 
goede kant uit gaat. Minder opti
mistisch is hij over de ontwikkeling van 
de collectieve lasten en de belasting- en 
premiedruk. Deze lOuden in Nederland 
te hoog zijn, maar de enige norm die hij 
daarvoor aandraagt is de hoogte van de
ze cijfers in de omringende landen. Het 
feit dat men elders kiest voor een ander 
beleid kan nauwelijks een sterk argu
ment worden genoemd om ook zo'n 
soort beleid te voeren. 

Geeft Andriessen vooral zijn directe 
voorganger, Duisenberg er van langs, de 
volgende auteur, Ruding, meent dat hij 
de zaak aardig op de rails begon te krij
gen, maar dat Kok het nu weer laat ver
sloffen. Hij had ook al gewaarschuwd, 
ministers van Financien zijn er voor het 
impopulaire dee I van het beleid. Het is 
daarom minder verstandig dat deze te
gelijkertijd politiek leider van een poli
tieke partij is, en al helemaal niet van de 
PvdA. Ook hij meent dat de Zijlstra
norm of de structurele begrotingspoli
tiek niet ongevaarlijk is. Het betrof hier 
een norm voor het tekort. Er dienen om 
zo'n beleid te kunnen voeren in de eerste 
plaats realistische macro-economische 
ramingen te worden gemaakt. Toch 
meent hij dat, zodra de Nederlandse 
overheidsfinancien op orde zijn, een 
structurele begrotingspolitiek onder 
strikte voorwaarden weer kan worden 
ingevoerd. 

Het leukste artikel uit de bundel is de 
afsluitende bijdrage van Boorsma. Hij 
zet uiteen dat de overgang van een 
structureel begrotingsbeleid naar een 
tijdpad waarin het tekort moest worden 
teruggedrongen, een omslag die hij rond 
1976 traceert, samenhangt met de om-
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slag in het economisch denken. Een 
structureel begrotingsbeleid is een mild 
Keynesiaans gei"nspireerd beleid , het
geen al blijkt uit het feit dat aileen 
Zijlstra op de macroeconomische bete
kenis van de overheidsfinancien wijst. 
Vanaf het midden van de jaren zeventig 
wonnen neoklassieken, of de daarmee 
verwante monetaristen terrein. De 
uiting daarvan in het beleid van de mi
nisters van Financien komt in deze bun
del, lOnder dat deze stromingen worden 
genoemd, goed naar voren. 

Het mag dan ook, ondanks het feit 
dat een enkele oud-minister nog maar 
weinig afstand heeft genomen en soms 
een wat apologetische toon niet ont
breekt, een alleraardigste bundel wor
den genoemd. Beide uitgevers, het Cen
trum voor Parlementaire Geschiedenis 
uit Nijmegen en de Stichting Maat
schappij en Onderneming, hebben hoe
wei van weinig betekenis een foutje ge
maakt: op het omslag een foto van twee 
handen vol geld , op het eerste gezicht 
vijf-gulden-stukken, die bij nadere be
schouwing Britse ponden blijken. Maar 
wellicht wordt dit nauwelijks opgemerkt 
dankzij de pakkende ondertitel, die 
meer gekozen lijkt om lezers te trekken 
dan dat deze de lading dekt. 

Hein A.M. Klemann 
Rijksuniversiteit Utrecht 

A.S. Milward, F.M.B. Lynch, en ande
ren, red., The frontier of national sove
reignty. History and theory 1945-1992 
(Rout/edge: Londen, 1993) xi + 234 pp. 
ISBN 0-415-08892-5 

Sinds lang bestaat er een tegenstelling 
tussen historici en politicologen over de 
betekenis van en de verhouding tussen 
theorie en empirische gegevens bij het 
onderzoek naar onderwerpen die beide 
disciplines betreffen. Het vie I te ver
wachten dat deze tegenstelling zich juist 
bij een onderwerp als Europese samen-
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werking lOU voordoen, gezien het scala 
aan politicologische theorieen over inte
gratieprocessen dat de naoorlogse West
europese geschiedenis heeft opgeleverd. 
Het werk van Milward en zijn co
auteurs is een uitdaging aan politicolo
gen omdat het hun vaak impressionist i
sche bewijsvoering inzake Europa con
fronteert met recentelijk vrijgegeven ar
chiefmateriaal. De auteurs verwijzen ai
le bestaande theorievorming over Euro
pese integra tie naar de prullebak en stel
len dat op basis van het nu beschikbare 
bronnenmateriaal niet meer dan een 
voorlopige aanzet tot een theorie kan 
worden gedestilleerd. De auteurs slagen 
er niet volledig in het door hun lo ver
foeide neofunctionalisme buiten de deur 
te houden. Bovendien gebruiken zij im
pliciet andere politicologische theo
rieen: politicologen en historici zullen 
elkaar nog hard nodig hebben bij het 
verklaren van processen van Europese 
integratie. 

Volgens Milward c.s. werd het herstel 
van de Westeuropese natiestaat als cen
trale politieke eenheid na de crisis van 
de jaren dertig en de Tweede Wereld
oorlog gelOcht in het verschaffen van 
bepaalde goederen en diensten aan zijn 
onderdanen. Economische groeicijfers 
en herstel van de industrie golden daar
bij als tastbare symbolische doelstellin
gen. VoorlOver men voor het bereiken 
van deze doeleinden afhankelijk was 
van de internationale economie, stond 
elk land voor de keuze tussen oplossin
gen die een zekere mate van soevereini
teitsoverdracht met zich mee zouden 
brengen (integratie) en oplossingen in 
bi- of multilateraal verband die de wer
king van de internationale economie 
enigszins lOuden beheersen, maar de 
nationale soevereiniteit intact lOuden 
laten (interdependentie). De centrale 
stelling van het boek luidt dat staten ai
leen voor integratie als oplossing zullen 
kiezen indien zij verwachten dat interde
pendentiegerichte oplossingen inade
quaat zullen zijn. In aile gevallen blijft 
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internationale samenwerking een mid
del om nationale doeleinden te verwe
zenlijken. Zo laat Romero zien hoe Ita
lie tevergeefs probeerde zijn overtollige 
beroepsbevolking te slijten aan de overi
ge EGKS-deelnemers door het be
leidsterrein onder gezag van de Hoge 
Autoriteit van de EGKS te plaatsen; 
Lynch toont hoe Frankrijk voor zijn in
dustriele expansie en landbouwexport 
het liefst via bilaterale akkoorden van 
de wereldmarkt wenste te profiteren, 
maar zich door Duitse eisen gedwongen 
zag voor een integratieve oplossing te 
kiezen in de vorm van de EEG. S0ren
sen geeft aan hoe het beleid van Dene
marken heen en weer schooftussen inte
gratie en interdependentie als gevolg 
van de wisselende implicaties van elke 
nieuwe stap voor de belangrijkste Deen
se economische sectoren, de landbouw 
en de industrie. Ranieri maakt een ver
gelijking tussen de Britse en Italiaanse 
staalindustrie en laat zien waarom in de 
periode 1945-1958 de Britten buiten de 
EGKS bleven en de Italianen tot deel
name besloten. Romero 's hoofdstuk, 
ten slotte, over de Amerikaanse hou
ding ten opzichte van Europese integra
tie, is hierbij slechts van belang omdat 
hij aannemelijk maakt dat de totstand
koming van de EEG en Euratom net op 
tijd kwam. Rond 1958 namelijk beseften 
de Verenigde Staten dat de Europese 
Gemeenschap niet zozeer een middel 
was om Europese staten zelf dollars te 
laten verdienen (in plaats van de hand in 
Washington op te houden), maar zich 
tot een serieuze concurrent dreigde te 
ontwikkelen. 

De natiestaat die inspeelt op de wen
sen van zijn burgers en belangengroepen 
vormt voor Milward c.s. de belangrijk
ste actor in het proces van internationa
Ie samenwerking. Juist dit is de basis 
van de verwerping van hun belangrijk
ste politicologische theorie van integra
tieprocessen: het neofunctionalisme. 
Volgens de auteurs beschouwt het neo
functionalisme de natiestaat als niet 
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meer dan een actor onder vele niet
statelijke actoren die concurreren om de 
loyaliteit van burgers en pressiegroepen; 
doordat steeds meer problemen een 
grensoverschrijdend karakter kennen, 
zuHen burgers en groepen om bovensta
telijke oplossingen vragen. Naarmate 
zo'n bovenstatelijk orgaan zich effectie
ver toont, schuift de loyaliteit van bur
gers en pressiegroepen in die richting en 
wordt een zogenaamd spill over-proces 
in gang gezet dat het gezag van het or
gaan zal verdiepen en zal uitbreiden 
naar andere beleidsterreinen dan het 
oorspronkelijk bedoelde. Milward c.s. 
zetten zich met name af tegen het idee 
dat de natiestaat niet meer de centrale 
focus van loyaliteit zou zijn en tegen de 
neofunctionalistische suggestie dat spill 
over onafwendbaar leidt tot een supra
nationaal orgaan met vergaande be
voegdheden. 

Hoewel ik grote bewondering heb 
voor het empirisch onderzoek van de 
auteurs en hun kritiek deel op het auto
matisme dat besloten ligt in het neo
functionalistische begrip spill over, 
meen ik toch enige kritische kantteke
ningen te moeten plaatsen. 

I. Het neofunctionalisme als stro
halm. Het is enigszins overtrokken om 
kritiek op politicologische theorievor
ming inzake integratie te formuleren via 
het neofunctionalisme: immers, deze 
stroming heeft haar verklarende kracht 
in het midden van de jaren zeventig zelf 
al sterk in twijfel getrokken. Hoewel er 
sinds de totstandkoming van de Euro
pese Akte is gepoogd het nut van het 
spill over-begrip opnieuw te bezien, lijkt 
het overdreven te spreken van een we
deropstanding van het neofunctionalis
me. Bevreemdender is even wei dat geen 
enkele aandacht wordt besteed aan the
orieen van internationale regimes. Deze 
benadering binnen de leer der interna
tionale betrekkingen tracht, nu het neo
functionalisme is gestrand, internatio
nale samenwerking te verklaren. Dit is 
juist zo jammer omdat Romero 's hoofd-
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stuk over de Amerikaanse houding ten 
aanzien van Europese integra tie impli
ciet een van meest populaire regime
theorieen, de hegemoonverklaring, 
deels falsificeert. 

2. Het neofunctionalisme blijft deels 
overeind. Het is ontegenzeggelijk waar 
dat het neofunctionalisme er niet in is 
geslaagd om het proces van Europese 
integratie afdoende te verklaren. Het is 
ook waar dat de oorzaak daarvan in be
langrijke mate schuilt in een misvatting 
van spill over-processen. Desalniettemin 
blijven drie inzichten van deze benade
ring overeind, ook in de analyse van 
Milward c.s. : (a) elke stap in de richting 
van meer (ofminder) integratie stoelt op 
een kosten-baten analyse door de poli
tieke elite. Deze geeft antwoord op de 
vraag of zo'n stap voor haar gunstig zal 
uitpakken; (b) het blijft mogelijk dat 
zich een spill over-proces zal voordoen, 
waarin elke nieuwe stap in de richting 
van integratie de parameters van zo'n 
kosten-baten analyse zal bei'nvloeden, 
en daarmee de opstelling van actoren 
ten opzichte van integratie. De grote 
fout in deze was de impliciete of expli
ciete veronderstelling dat spill over tot 
supranationale oplossingen moet leiden; 
(c) een keuze voor integratie hoeft niet 
te betekenen dat voor supranationa
lisme wordt gekozen. Haas, de belang
rijkste exponent van het neofunctiona
Iisme, heeft altijd benadrukt dat het niet 
noodzakelijkerwijs bovenstatelijke in
stellingen betreft die supranationale ju
risdictie bezitten. Het kan immers ook 
betrekking hebben op organisaties die 
door hun optreden in staat blijken om 
loyaliteit bij burgers en groepen los te 
weken van de natiestaat. De totstandko
ming van intergouvernementele oplos
singen is dus niet direct een falsificatie 
van het neofunctionalisme. 

3. Nadruk op intergovernmental bar
gains. Milward C.S. richten zich in hun 
analyse met name op de totstandkoming 
van duidelijke afspraken tussen staten, 
zogenaamde intergovernmental bargain, 
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waarbij al of niet voor supranationale 
oplossingen wordt gekozen, zoals het 
Verdrag van Parijs en het Verdrag van 
Rome. Hoewel hun probleemstelling 
(waarom wordt nu eens voor een multi
laterale oplossing gekozen, dan weer 
voor een supranationale?) uiterst rele
vant is en inzicht biedt in de verschillen
de vormen die Europese samenwerking 
door de jaren heen heeft aangenomen, 
omvat zij niet het volledige integratie
proces. Natuurlijk is het zo dat Europe
se samenwerking voor een belangrijk 
deel stoelt op bepaalde fundamentele 
akkoorden. Het is evenzeer plausibel 
dat deze deals hoofdzakelijk verklaard 
kunnen worden uit de nationale doel
einden van staten en hun onderlinge 
krachtsverhoudingen. Dat neemt niet 
weg dat de totstandkoming van zo 'n 
bargain een nieuwe ronde inluidt in het 
dagelijkse besluitvormingsproces in 
Brussel, eventueel met nieuwe spelre
gels. luist dan wordt het interessant om 
te zien in hoeverre nationale actoren 
besluiten zich meer op Brussel te rich ten 
omdat daar een belangrijk deel van hun 
verlangens bevredigd kan worden. 
Naarmate dat meer het geval is, vervalt 
een belangrijke premisse van de analyse 
van Milward c.s., namelijk dat belan
gengroepen en dergelijke zich alleen via 
de nationale staat op Brussel zullen rich
ten . luist de totstandkoming van een in
tergovernmental bargain kan dus een 
spill over-proces in werking zetten. luist 
de laatste jaren gaan stemmen op die be
weren dat de Europese Unie zich op be
paalde terreinen een zekere mate van 
functionele legitimiteit verworven heeft 
waardoor zij voor bepaalde groepen de 
focus van loyaliteit is geworden. 

Het bovenstaande impliceert dat uit 
het analysekader van Milward c.s. drie 
nadere vragen worden afgeleid: in hoe
verre zijn natiestaten nog steeds bij 
machte om dagelijkse besluitvormings
processen in Brussel te bestempelen tot 
een nationaal belang en in welke mate 
kunnen zij vervolgens de intergovern-
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mental bargain waarop die processen 
rusten, wijzigen? Vervolgens kan men 
de vraag stell en onder welke omstandig
heden natie-staten daartoe overgaan. 

3. Het belang van politieke processen. 
De auteurs slagen er allen in duidelijk te 
maken dat een bepaalde conceptie van 
het nationale belang ten grondslag lag 
aan de opstelling die een natiestaat aan
neemt bij de keuze voor een multilatera
Ie of supranationale oplossing. Hoewel 
aile auteurs hun best doen om op basis 
van archiefmateriaal deelbelangen in 
kaart te brengen, mist hun analyse veel
al een verklaring waarom een bepaald 
deelbelang, of perceptie van het natio
nale belang, de overhand heeft. Een 
gunstige uitzondering hierop vormt S0-
rensens analyse van het Deense beleid 
ten opzichte het Europese integratiepro
ces. De overige auteurs doen veelal im
pliciete uitspraken over machtsverhou
dingen tussen belangengroepen onder
ling, toegang tot het staatsapparaat 
(183-184) en besluitvormingsprocessen 
tussen departementen en binnen kabi
netten (J 62- J 63). Het is vooral jammer 
dat electorale overwegingen nauwelijks 
in de empirische analyse worden betrok
ken, hoewel deze binnen de door de 
auteurs opgestelde theorie wei de basis 
vormen van het gedrag van politici (32). 
luist op dit terrein zouden politicologi
sche theorieen een welkom kader kun
nen bieden voor historisch onderzoek. 
Dit laatste laat onverlet dat dit boek 
duidelijk maakt dat politicologen vee I 
meer dan nu het geval is bereid moeten 
zijn om hun theorieen aan historisch 
materiaal te toetsen. 

Bert jan Verbeek 
Vrije Universiteit Amsterdam 

B. Eichengreen, Constructing Europe's 
trade and payments. The European Pay
ments Union. Insights from economic 
history (Manchester: Manchester Uni
versity Press, 1993) 147 pp. ISBN 
0-7 190-4183-X 

NEHA-BULLE T IN 



Seit einigen Jahren findet die europai
sche Wiihrungskooperation der 1950er 
Jahre und Europaische Zahlungsunion 
(EZU) verstarkte Aufmerksamkeit. Ei
ner der Grunde fUr das gewachsene In
teresse ist, dass man 'aus der Geschichte 
lernen' will und untersucht, ob, warum 
und inwiefern dieses europiiische 
Zahlungs- und Kreditsystem der EZU 
erfolgreich war beziehunhsweise die 
Frage stellt, ob ein solches System heute 
fUr Osteuropa sinnvoll sein konnte. Die 
Beantwortung dieser Frage stiess aber 
insofern auf Schwierigkeiten als man fUr 
eine Dokumentation auf nationale Ar
chive angewiesen war oder auf die mate
rialreiche, von zwei Beteiligten geschrie
bene, halb-offizielle Geschichte der 
EZU zuruckgreifen musste (J.J. Kaplan 
und G. Schleiminger, The European 
Payments Union (Oxford, 1989)). Das 
hat sich innerhalb der letzten Jahre ver
andert und seit einiger Zeit sind die 
EZU-Unterlagen in den Archiven der 
Europiiischen Gemeinschaften in Flo
renz zugiinglich. Demnach kann nun
mehr fur die Analyse der wiihrungspoli
tischen Zusammenarbeit, die in der 
Nachkriegszeit im Rahmen dieser Or
ganisation stattfand, mit Orginalquellen 
gearbeitet werden. Tatsachlich werden 
dernniichst einige erste Forschungen 
verOffentlicht werden, die dieses Ma
terial einbezogen haben (R.T. Griffiths, 
Hrsg. , Explorations in OEEC History. 
In Druck). In der Zwischenzeit aber ist 
ein Buch erschienen, das die EZU ganz 
ohne Ruckgriff auf diese oder andere 
unveroffentlichte Quellen analysiert. 
Barry Eichengreen (University of Cali
fornia) untersucht in seinem Buch Re
constructing Europe 's trade and pay
ments: the European Payments Union die 
Vor- und Nachteile dieses europiiischen 
Zahlungs- und Kreditsystem sowie die 
Fragen, ob es notwendig war bezie
hungsweise warum es gegriindet wurde. 
Dabei kommt Eichengreen zu interes
san ten Ergebnissen, formuliert gedan
kenanregende Thesen und erOffnet neue 
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Sichtweisen. Allerdings ist gleichzeitig 
festzuhalten, dass die fehlende Quellen
grundlage dazu fiihrt, dass zu sehr mit 
heutigen Massstaben gemessen wird 
und Eichengreen deshalb an wichtigen 
Fragen zwangsliiufig vorbeigehcn muss. 

Unter Anwendung neuerer wirt
schaftswissenschaftlicher Methoden, die 
allerdings nicht immer ausreichend dar
gelegt werden und somit nicht durch
gangig nachvollziehbar sind, kommt Ei
chen green zu dem Ergebnis, dass sich 
die Kosten der EZU, wie Handelsum
len kung, Preisverzerrungen und gerin
gere Auslandsinvestitionen, im Rahmen 
hielten. Des weiteren stellt er fest , dass 
die EZU nur bedingt notwendig war. 
Seines Erachtens hatte schon im Jahre 
1950 die Konvertibilitiit erkliirt werden 
konnen, denn die zeitgenossischen Ar
gumente gegen die Konvertibilitiit, wie 
zum Beispiel mangelnde Wahrungsre
serven oder fehlende Reagibilitiit des 
Ausscnhandels auf Wechselkursanpas
sungen, erweisen sich als Ergebnis sei
ner neuen Berechnungen als unrichtig 
(39ff). Der wirkliche Grund fUr die EZU 
war demnach laut Eichengreen ein an
derer. Er lag darin, dass sie eine Verbes
serung der terms of trade mit sich brach
teo Dadurch sicherte sie das zwischen 
verschiedenen Interessengruppen ge
troffene post-war-settlement uber die 
Einkommensverteilung ab, denn sie ver
ringerte die andernfalls notwendig ge
wordenen Einschrankungen des Le
bensstandards. 

In internationaler Hinsicht hebt Ei
chengreen hervor, dass die EZU als in
stitutional barrier to exit funktionierte: 
dadurch dass sich die europaischen 
Staaten mit der EZU-Mitgliedschaft 
auch zu einem Abbau der Handelsbe
schriinkungen verbindlich bekennen 
mussten, konnten sich die Europiiischen 
Handelspartner auf eine kostenintensive 
Umstrukturierung der Wirtschaft auf 
den Aussenhandel einlassen. 

All das sind herausragende und aus
gesprochen interessante Ergebnisse, die 

49 



fur die zukunftige Auseinandersetzung 
mit der Wiihrungkooperation in der 
Nachkriegsperiode wichtige Gedan
kenanstosse geben werden. Daruber 
hinaus ist festzuhalten, dass sie weitge
hend mit neueren, quelJengestutzten 
Forschungsergebnissen ubereinstimmen 
(vergleich A.S. Milward, The recon
struction of western Europe (London, 
1984) und A.S. Milward, Hrsg. , The 
European rescue of the nation state 
(London, 1993). Es gibt alJerdings auch 
einige Mangel. Zum ersten ist festzuhal
ten, dass die historische Entwicklung 
der EZU nicht in den Blick genommen 
wird und dass die Verhandlungen, die 
fUr Jahre im Rahmen der EZU/OEEC 
gepflegt wurden, nicht thematisiert wer
den . Das ist insofern bedauerlich, als 
dem Milward 'schen Verstandnis der 
EZU als negotiating machinery (Mil
ward, The European rescue, 34g) zwei
felsohne zuzustimmen ist. Daruber hi
naus waren durch das Einbeziehen der 
Verhandlungen die wichtigen Veriinde
rungen des EZU-Systems wie zum 
Beispiel die Hartungen deutlicher ge
worden. Des weiteren hiitte es gezeigt, 
dass vor aHem aufgrund des britischen 
Dranges zur Konvertibilitiit die institu
tional-exit-barrier-Funktion der EZU 
im Veri auf der Jahre gegen Null tendier
teo Ein zweiter Mangel ist das fehlende 
Quellenstudium. Die Auswirkungen 
dieses Herangehens konnen an folgen
dem Beispiel verdeutlicht werden. Bei 
der Untersuchung der Wiihrungsreser
yen (53ff.) stellt Eichengreen fest, dass 
das Verhiiltnis ReservenlExporte im 
Zeitraum 1950-1956 mit durchschnitt
Iich 42,3 betrachtlich iiber dem 
Durchschnitt der Jahre 1926-1929 lag. 
Diese Berechnung ist aus zwei Griinden 
problematisch. Erstens wurde hier nicht 
das VerhaItnis Reserven/Importe bezie
hungsweise Importbedurfnisse unter
sucht. Schon dabei ware man zu ande
ren Ergebnissen gekommen: beispiels
weise belief sich fUr die BRD, die zwar 
vor 1951 kaum Wiihrungsreserven be-
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sass, sie aber danach verstiirkt akkumu
Iierte und spiiter andere europiiische 
Staaten erheblich uberragte, das Ver
haltnis ReservenlImporte im Durch
schnitt auf nur 27,3 und erst im Jahre 
1953 ubertraf es die 35 (vergleich Deut
sches Geld- und Bankwesen in Zahlen 
(Frankfurt/Main, 1976)). Zweitens un
terscheidet Eichengreen hier nicht nach 
einzelnen Wiihrungen, wiihrend fur die 
Zeitgenossen diese Unterscheidung 
grundlegend war und stets zwischen 
dem konvertiblen US-dolJar und den 
nicht-konvertiblen europiiischen Wiih
rungen getrennt wurde. Zwar ist einzu
raumen, dass im FalJe einer Konvertibi
litiitserkliirung diese Diffenzierung 
gegenstandslos geworden ware. Ande
rerseits ist aber hervorzuheben, dass 
diese Differenzierung bei den Zeitgenos
sen nicht nur gang und gabe, sondern 
auch und vor all em politikbestimmend 
war. Mit dem letzteren soli nun nichtge
sagt sein, dass die von den Zeitgenossen 
angewandten Kriterien nicht hinterfragt 
werden konnen und sollten. Ganz im 
Gegenteil; es ist sicherlich sinnvoll und 
notwendig. Andererseits aber kann man 
so auch gewisse Problematiken verhul
len beziehungsweise man spiegeJt Optio
nen vor, die es nicht gegeben hat oder die 
seiner Zeit als vollkommen irreal angese
hen wurden. In diesem Sinne verhindert 
eine soIche Vorgehens- und Sichtweise 
auch weitere und tiefere FragestelJungen 
und ein Quellenstudium wiire hier si
cherlich bereichernd gewesen. 

Monika Dickhaus 
European University Institute Florence 

A. Burger, Voor boerenvolk en Vader
land. De vorming van het EEG
landbouwbeleid 1959-1960 (Spinhuis: 
Amsterdam, 1993) vi + 161 pp. ISBN 
90-73052-67-X 

' Iedereen, die maar een beetje inzicht 
heeft in het landbouwbeleid, weet dat 
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het zo niet langer kan ', stelde Europees 
commissaris MacSharry in het voorjaar 
van 1992 bij de presentatie van zijn 
plannen voor een ingrijpende hervor
ming van het Europese Gemeenschap
pelijk Landbouwbeleid (GLB) (Volks
krant 18-4-1992). En inderdaad, de pro
blemen logen er niet om. Het hoge be
schermingsniveau van het EG-Iand
bouwbeleid dreigde tot een handelsoor
log met de Verenigde Staten te leiden. 
De marktreguleringen en interventieme
chanismen stimuleerden een overschot
prod uk tie die dure boterbergen en wijn
plassen veroorzaakte, en uiteindelijk 
slechts met behulp van forse exportsub
sidies elders in de we reid afgezet kon 
worden. Met zijn voortschrijdende in
tensivering was de landbouw ontmas
kerd als een milieuvervuiler van de eer
ste orde. En dan slokte deze 'even 
krankzinnige als dure klucht ' - de type
ring is van de Duitse minister van Eco
nomische Zaken M611eman - ook nog 
eens tweederde van het totale Gemeen
schapsbudget op. Inmiddels zijn Mac
Sharry's voorstellen, in grote lijnen neer
komend op een overgang van prijssteun 
naar individuele inkomenssteun voor de 
Europese boeren, tot beleid geworden 
en over enige tijd zal kunnen worden be
zien in hoeverre ze effectief en efficient 
de gesignaleerde problemen verhelpen. 

Burgers informatieve en helder 
gestructureerde studie biedt meer dan 
het door MacSharry gememoreerde 
'beetje inzicht' in het vraagstuk van de 
Europese landbouw. Ze geeft een totaal
overzicht van de achtergronden, inrich
ting en ontwikkeling van het GLB. 
Daarbij ligt het accent op de totstand
koming van het GLB gedurende de ja
ren zestig. Het doel van de auteur is 
daarbij te verklaren hoe, in weerwil van 
de aanzienlijke belangentegenstellingen 
tussen de EG-lidstaten, de inrichting 
van een gemeenschappelijk beleid mo
gelijk bleek, waar eerdere pogingen 
daartoe zoals tijdens de onderhandelin
gen over de zogenoemde 'Green Pool' in 
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de jaren vijftig tot mislukken gedoemd 
waren. Daarbij hoopt hij tevens zicht te 
bieden op de rol die individuele be
leidsmakers in de onderhandelingspro
cessen speelden: waren de bereikte com
promissen toe te schrijven 'aan flexibele 
onderhandelaars of aan een berekende 
uitruil van nationale belangen'? (4). 

De vragen die Burger zich stelt zijn 
niet nieuw maar alleszins belangwek
kend. Voor zijn an two orden geldt het
zelfde. In navolging van Louwes en Ver
meulen concludeert hij dat een even
wicht tussen de belangen van de lidsta
ten op landbouwgebied aileen niet vol
doende was om het GLB tot een realiteit 
te doen worden; doorslaggevend waren 
de tijdens de beruchte 'vergadermara
thons' gelegde koppelingen tussen land
bouwbesluiten en niet-landbouwbeslui
ten. Waar het bij ontstentenis van het 
EG-verband in de vroege jaren '50 on
mogelijk was geweest om, bij voorbeeld, 
bewilliging van de agrarische exportbe
langen van Frankrijk en Nederland te 
koppelen aan verruiming van de uit
voermogelijkheden voor Duitse in
dustrieprodukten, behoorde zo'n pak
ketbesluit nu wei tot de mogelijkheden. 
Zo maakten in 1962 Frankrijk en Ne
derland voortgang op het gebied van de 
EG-douaneunie afhankelijk van de be
reikte eliminatie van de landbouwpro
tectie. En waar in 1963 Duitsland voor 
zijn instemming met een uitbreiding van 
het aantal GLB-marktordeningen als 
voorwaarde stelde dat eenstemmigheid 
bereikt werd over het aan de Europese 
Commissie mee te geven mandaat voor 
de Kennedyronde in GATT-verband en 
Frankrijk de omgekeerde claim in
bracht, maakte juist deze koppeling van 
onderwerpen compromissen en beslui
ten mogelijk die een gelsoleerde benade
ring niet had kunnen opleveren. Op ver
gelijkbare wijze zien we dat in 1966 de 
ingangsdatum van de (would be) ge
meenschappelijke markt voor industrie
en landbouwprodukten gekoppeld 
wordt met de besluitvorming rond de fi-
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nanciering van het gemeenschapsbeleid 
en wederom het handelsbeleid van de 
gemeenschap jegens derde landen. 
Daarbij zetten de lidstaten zich in voor 
vrijmaking waar zij exportbelangen 
hadden, waar deze ontbraken hield men 
vast aan protectie. 

Deze bevindingen, waarin het GLB 
als een produkt van bovenal nationale 
belangen en beleid geportretteerd 
wordt, sluiten goed aan op de resultaten 
van de nieuwe historiografie van de 
Europese integra tie ten aanzien van de 
jaren vijftig. Ook daar wordt, in navol
ging van Hoffmann en Milward, de 
combinatie van interdependentie en na
tionaal belang veeleer dan federalisti
sche politieke overtuigingen op de voor
grond gesteld als de belangrijkste ver
klaringsgrond voor de totstandkoming 
en inrichting van de Europese verdra
gen. 

Worden de conclusies helder gepre
senteerd, het analytisch draagvlak waar
op ze berusten laat te wensen over. De 
eigenlijke bronnenanalyse laat niet of 
onvoldoende zien hoe de gestelde (en al
leszins aannemelijke) koppelingen met 
niet -land bou waangelegenheden geagen
deerd en diplomatiek uit onderhandeld 
werden. In plaats van ze met stelligheid 
als bevindingen te brengen had de 
auteur deze externe koppelingen wel
licht beter als suggesties ter verklaring 
van de inhoud van de bereikte compro
missen kunnen duiden. 

Ten aanzien van de actoren in het 
besluitvormingsproces concludeert Bur
ger dat individuele beleidsmakers 
slechts een beperkte invloed op de uit
komsten ervan hebben gehad. Mansholt 
fans zullen dit boek inderdaad teleur
gesteld terzijde leggen, hun held speelt 
niet de doorslaggevende rol die men 
hem graag toegedicht had willen zien. 
De fundamentele rol die Lindberg als 
bemiddelaar aan de Europese Commis
sie toeschrijft wordt door Burger over 
de gehele linie gerelativeerd. Dit lijkt 
consequent: waar package deals tussen 
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de nationale regeringen beslissend wa
ren, was de inbreng van de Commissie 
dat dus niet. Daarbij blijft wei de twijfel 
in hoeverre met de tegenstelling 'aan 
flexibele onderhandelaars of aan een be
rekende uitruil van nationale belangen ' 
de vraag naar de verantwoordelijkheid 
voor de resultaten zuiver gesteld is. Zou 
in plaats van een 'of, een 'en' niet denk
baar zijn? En is niet juist als het gaat om 
de doorwerking van individuele deelne
mers aan de besluitvorming de vraag 
wie en onder welke omstandigheden de 
vergadermarathons en pakketbesluiten 
agendeerde en regisseerde niet van een 
zeker belang? Waar Vermeulen de pac
kage deal en de marathonvergadering 
expliciet als constanten in Mansholts 
strategie beschrijft, laat Burger hun ach
tergrond in het ongewisse (vergelijk 
W.H. Vermeulen, Europees landbouwbe
leid in de maak. Mansholts eerste plan
nen, 1945-1953 (Groningen 1989), 157). 

De beperkingen die de auteur zich bij 
zijn onderzoek heeft oplegd zullen hier 
een rol spelen. Hij heeft de besluitvor
ming op Europees niveau centraal 
gesteld en analyseert daartoe de botsing 
van de nationale stellingnames; de ver
slagen van de vergaderingen van de 
Raad van Ministers vormen zijn belang
rijkste bron. De rol van de agrarische 
belangenorganisaties, de inbreng van 
derde landen en andere 'externe facto
ren' heeft hij slechts gedeeltelijk en niet 
op basis van primair bronnenonderzoek 
in zijn analyse betrokken. Vraag
gesprekken met de betrokken be
leidsmakers hebben niet plaatsgevon
den. Deze zelfopgelegde beperkingen 
zijn gezien de ontstaansgeschiedenis van 
het werk, waarmee de auteur zijn docto
raalstudie Geschiedenis aan de Vrije 
Universiteit afsloot, alleszins begrijpe
lijk. Dat in een dergelijke opzet de in
breng van de lidstaten veeleer dan de rol 
van individuen, belangengroepen en 
overige 'externe factoren' op de voor
grond komt is dan niet verwonderlijk. 

Deze beperkingen kunnen de kwali-
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teiten van dit boek niet naar de achter
grond drukken . Het GLB, zijn totstand
koming in de jaren '60 en de hoofdlijnen 
van zijn ontwikkeling erna zijn helder in 

kaart gebracht. Ik beveel het graag aan. 

A.G. Harryvan 
Rijksuniversiteit Groningen 

VERSCHENEN LITERATUUR 
samengesteld door Cle Lesger, Joost Jonker en Co Seegers 

A. van Braam, Zaandam in de middel
eeuwen. Hollandse studien 30 (Verloren: 
Hilversum, 1993) 223 pp. ISBN 
90-70403-32-3 

In een twaalftal korte hoofdstukken be
handelt Van Braam de geschiedenis van 
Zaandam in de peri ode tot omstreeks 
1500. De nadruk ligt sterk op de fysi
sche-geografische kenmerken van het 
gebied en de wisselwerking tussen bewo
ners en veranderend natuurlijk milieu. 
Belangrijke thema's zijn de ontginning 
en occupatie van de woeste veengron
den, daling van het maaiveld en strijd 
tegen het water. Tevens wordt er (enige) 
aandacht be steed aan de verdeling van 
het grondbezit, de middelen van be
staan, de sociale structuur en de 
politiek-bestuurlijke ontwikkelingen in 
het gebied. 

D. Kynaston, The City of London, deel 
I, A world of its own 1815-1890 (Chatto 
& Wind us: Londen, 1994) 497 pp. ISBN 
0-7011-6094-2 

Dit is de eerste aflevering van een trilo
gie. Kynaston wil de opkomst en wer
king van Londen als financieel centrum 
beschrijven. Hij doet dit in de vorm van 
een collectieve biografie van de erin 
werkzame personen, van klerken en 
koffiehuishouders tot halfgoden als de 
Barings en Rotschilds. Ondertussen 
krijgt de lezer veel informatie over uit-
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eenlopende zaken als financieie technie
ken, bedompte kantoren in sloppen en 
stegen en de mores op de beursvloer. 
Voor gerichte informatie over bedrijven 
en cijfermatige gegevens moet de lezer 
toch weer terug naar de boeken van 
Chapman en Michie. 

R. Miellet, Honderd jaar grootwinkelbe
drijf in Nederland (Catena: Zwolle, 
1993) 320 pp. 90-72211-60-X 

Zonder duidelijke aanleiding verscheen 
eind vorig jaar van de hand van Roger 
Miellet een fraai uitgevoerd werk waar
in ruim honderd jaar geschiedenis van 
het grootwinkelbedrijf beschreven 
wordt. Ondanks de economische bete
kenis van de sector is tot op heden niet 
vee 1 over de detailhandel geschreven. 
De schrijver wil met dit boek een eerste 
aanzet daartoe geven. Daar het vrijwel 
ondoenlijk is de geschiedenis uitputtend 
te behandelen - zelfs in een 320 bladzij
den groot formaat boek kan dat niet -
heeft de auteur zich beperkt tot het aan
geven van enkele hoofdlijnen in de 
voornaamste branches met veel aan
dacht voor de warenhuizen, de mode
magijnen en de supermarkten. Deze 
branches worden in enkele grote Iijnen 
neergezet en meer in detail behandeld 
aan de hand van kleine monografietjes, 
case-studies zo men wi!. Het boek is 
royaal gei1lustreerd, al had het aantal 
foto's van toonbanken en winkelpuien 

53 



weI iets minder gekund. De oude opna
men hebben nog weI iets vertederends, 
maar zeker voor de laatste decennia 
geldt zeer sterk 'You've seen one, 
you 've seen them all'. 

M. Mollat du Jourdin, Europe and the 
sea (Blackwell Publishers: Oxford, 
1993) 269 pp. ISBN 0-631-17227-0 

De studie van Michel Mollat du Jourdin 
maakt deel uit van een reeks getiteld 
'The making of Europe', een gezamen
lijk project van een vijftal grote Europe
se uitgeverijen. De reeks staat onder re
dactie van Jacques Le Goff en het ont
breken van noten en de geringe omvang 
van de bibliografie maken duidelijk dat 
de uitgevers mikken op een breed pu
bliek. In het eerste deel van Europe and 
the sea ('Europe and the sea in time and 
space') worden de geografische kenmer
ken van Europa en de totstandkoming 
van een Europees handelsnetwerk be
handeld. Het tweede deel ('Europe and 
the sea in human society') bestaat uit 
een viertal hoofdstukken met aandacht 
voor de geschiedenis van de kustbewo
ners en hun middelen van bestaan, het 
leven van de zeelieden en de materiele 
neerslag van de scheepvaart in de vorm 
van bakens, havens, arsenalen en derge
Jijke. In dit deel wordt tevens een hoofd
stuk gewijd aan de afbeelding en ver
bee1ding van de zee in literatuur, muziek 
en beeldende kunsten. 

D.C.M. Platt, A.J.H. Latham en R. Mi
chie, red., Decline and recovery in 
Britain 's overseas trade, 1873-1914 
(Macmillan: Basingstoke, 1993) 160 pp. 
ISBN 0-333-49517-9 

Op het eerste gezicht Iijkt deze bundel 
opnieuw een bijdrage in de niet aflaten
de reeks studies over de vermeende ach
teruitgang van de Britse economie in het 
laatste kwart van de negentiende eeuw. 
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Bij nader inzien blijkt dat de invalshoek 
toch afwijkt van de hoofdstroom van 
deze publikaties. De aandacht in de 
bundel is vooral gericht op de feitelijke 
ontwikkeling van de economie tussen 
1870 en 1914 en gaat niet uit van dit ge
geven om vervolgens te trachten de oor
zaken ervan te achterhalen. De sa
mens tellers zien een complex geheel van 
positieve en negatieve ontwikkelingen 
uit de bijdragen naar voren komen. 
Daaruit komt echter weI het beeld naar 
voren van een Britse economie die zich 
succesvol weet aan te passen aan een 
veranderde economische orde. De bij
dragen van Platt aan deze bundel waren 
tevens zijn laatste. Op IS augustus 1989 
overleed hij in Oxford. 

H. Pors, Kleine geschiedenis van de grote 
middenstand (Van Gorcum: Assen, 
1993) viii + 148 pp. ISBN 90-232-2839-1 

Daar het midden- en kleinbedrijf in Ne
derland in de loop der jaren nauwelijks 
aandacht heeft gekregen in het bedrijfs
historisch onderzoek, maakt dat bijna 
iedere bijdrage welkom is en zeker ver
meldenswaardig. Dat die belangstelling 
ontbreekt is merkwaardig te noemen ge
zien de bijdrage van deze sector aan het 
nationaal inkomen en de werkgelegen
heid. Het boek van Henk Pors biedt een 
beknopt overzicht van de ontwikkeling 
van de organisatie van het midden- en 
kleinbedrijf vanaf het begin van deze 
eeuw. De auteur is nauw betrokken ge
weest bij deze ontwikkeling in zijn hoe
danigheid als adviseur van verschillende 
organisaties en voorzitter van het 
Hoofdbedrijfschap Ambachten. 
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c.J. Schmitz, The growth of big business 
in the United States and Western Europe, 
1850-1939. Studies in economic and so
cial history (Macmillan: Londen, 1993) 
112 pp. ISBN 0-333-49159-9 

Getrouw aan het formaat van deze serie 
geeft Schmitz een handzaam overzicht 
van het onderwerp met een beknopte bi
bliografie. Hij verdeelde de materie in 
zes hoofdstukken: aard en oorsprong 
van grote bedrijven, variaties in het 
voorkomen ervan, institutionele en 
technologische factoren, markten, hie
rarchieen en de 'managerial revolution', 
en de gevolgen van de opkomst van gro
te bedrijven voor overheidsregulering en 
economische ontwikkeling. De vergelij
kingen tussen verschillende bedrijven en 
landen biedt stof tot nadenken. Neder
land komt slechts zijdelings aan de orde. 

T. Thelen, Om de spaarcenten van de 
kleine man. De Roermondse Spaarbank 
en de evolutie van het spaarbankbedrijf 
1880-1968 (Roermondse Stichting 1880: 
Roermond, 1993) ix + 207 pp. ISBN 
90-9006584-9 

Niet een jubileum in de gewone zin 
vormde de aanleiding voor het schrijven 
van dit boek: de Roermondse Spaar
bank is al in 1968 opgeheven en overge
gaan op de Boerenleenbank. De sociaal
filantropische traditie is voortgezet in de 
Stichting Roermond 1880 en het 25-
jarig bestaan van deze stichting vormde 
de aanleiding. De stichting heeft de 
auteur de mogeJijkheid gegeven iets 
meer te doen dan aileen maar een simpe
Ie geschiedenis te schrijven. Van deze 
mogelijkheid heeft hij gebruik gemaakt. 
Zelf omschrijft hij het doel van de stu die 
als 'het rei len en zeilen van de Roer
mondse Spaarbank te plaatsen in het 
licht van de bijzondere karakteristiek 
van het spaarbankwezen en van zijn ver
wevenheid met de sociaal-culturele en 
monetair-economische geschiedenis '. 
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Thelen beperkt zich daarbij niet tot het 
spaarbankarchief, dat trouwens voor 
dat doel ontoereikend is, maar heeft zijn 
studie gebaseerd op uitgebreid bronnen
onderzoek, maar de ambitie is niet ge
ring: het relateren van ontwikkelingen 
op het niveau van een lokale spaarbank 
aan macro-ontwikkelingen in Neder
land blijft een hachelijke zaak. 

W.F.M. de Vries, G.P. den Bakker e.a., 
red ., The value added of national accoun
ting. Commemorating 50 years of 
national accounts in the Nethe.rlands 
(Centraal Bureau voor de Statistiek: 
Voorburg, 1993) ISBN 90-35-71458-X 

Dit boek verscheen in 1993 ter gelegen
heid van het feit dat 50 jaar geleden 
door Centraal Bureau voor de Statistiek 
een begin werd gemaakt met het opstel
len van nationale rekeningen voor Ne
derland. In het eerste deel van het boek 
zijn aan deze vroege peri ode een aantal 
bijdragen gewijd. Daaronder uiteraard 
een bijdrage van de pionier Tinbergen 
en een overzicht van de ontwikkeling 
sindsdien door Den Bakker. Het tweede 
deel gaat in op de verschillende toepas
singen met onder meer interessante bij
dragen van c.J. van Eijk ('National ac
counts and the macroeconomic revolu
tions of the interwar period ') en J.L. van 
Zanden (,Historical national accounts '). 

In het laatste deellaten enkele, waar
onder ook buitenlandse, deskundigen 
hun Iicht schijnen over de toekomst van 
de nationale rekening in Nederland 
(A.M. Bloem, 'Present and future of the 
national accounts in the Netherlands'), 
als Nederlandse bijdrage aan de interna
tionale theorievorming (U.-P. Reich, 
'The Dutch school of thought in 
national accounts') en in Europees ver
band (Y. Franchet, 'Development of 
national accounts and related statistics 
for the unification of Europe'). 
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V. Zamagni, The economic history of 
Italy 1860-1990. Recovery after decline 
(Clarendon Press: Oxford, 1993) xv + 
413 pp. ISBN 0-19-828773-9 

Vera Zamagni , hoogleraar economische 
geschiedenis aan de Universiteit van Bo
logna, geeft in dit boek een voortreffe
lijk overzicht van de economische ont
wikkeling van Italie sinds de eenwor
ding in 1861. Daarvoor heeft de auteur 
niet aileen gebruik gemaakt van voor
handen literatuur (een literatuurover
zicht of een keuzebibliografie ontbreekt 
helaas) maar heeft zij ook nieuw kwan
titatief materiaal bijeengebracht. De 
overgang van Italie van een agrarische 
naar een gelndustrialiseerde samenle
ving is de rode draad die door het ver
haal loopt en de auteur houdt daarbij 
steeds een oog gericht op Gerschen
kron. Het boek is verder traditioneel 
opgebouwd uit drie delen: voor de Eer
ste Wereldoorlog, na de Tweede We
reldooriog en de peri ode ertussen. Het 
verschijnen van een dergelijke grondige 
studie doet steeds weer verzuchten: 
waarom is er voor Nederland nog geen 
vergelijkbare studie? 

S.A. Zeff, F. van der Wei en K. Camf
ferman , Company financial reporting. A 
historical and comparative study of the 
Dutch regulatory process (North Hoi
land: Amsterdam, 1992) 410 pp. ISBN 
0-444-89525-6 

Bij de beoefening van de bedrijfsge
schiedenis neemt de bestudering van het 
bedrijfsarchief steeds een belangrijke 
plaats in . Ais gevolg daarvan bestaat er 
bij bedrijfshistorici een duidelijke be
hoefte aan kennis van de in de loop van 
de tijd gevolgde boekhoudmethode, de 
wetgeving op dit gebied en de financiele 
verslaglegging. In dat kader bezien is de 
door drie accountants geschreven studie 
een welkome kennisbron. Op een zeer 
zorgvuldige en uitvoerige wijze wordt 
het proces van verslaglegging vanaf de 
negentiende eeuw in kaart gebracht, met 
een sterke nadruk op de twintigste eeuw 
en de externe verslaggeving in jaarrap
porten. Naast interviews zijn van een 
kleine vijftig grote ondernemingen de 
jaarverslagen bestudeerd. 

Het boek he eft een encycIopedisch 
karakter. Aileen de twee laatste hoofd
stukken zijn van een ander karakter. In 
hoofdstuk 7 wordt een vergelijking ge
trokken tussen de verschillende nationa
Ie accountant-culturen en in hoofdstuk 
8 worden aanbevelingen gegeven voor 
nieuwe ontwikkelingen gezien in het 
licht van de historische dimensie: de 
'consensus cultuur'. Een zaken- en per
soonsregister vergemakkelijken het zoe
ken. 

AANWINSTEN 

In het eerste nummer van het NEHA
Bulletin werd steeds een overzicht gege
yen van een selectie uit de door de bi
bliotheek verworven boeken in het 
voorafgaande jaar. Met deze praktijk 
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wordt met ingang van dit nummer ge
broken. De rubriek 'Aanwinsten ' zal 
onderdeel gaan uitmaken van het redac
tionele gedeelte van het Bulletin. De re
dactie krijgt daarmee een extra mid del 
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ter beschikking om economisch
historisch Nederland op de hoogte te 
houden van de belangrijkste uitgaven 
op het eigen vakgebied. De 'Aan
winsten ' krijgen daarmee een comple
mentaire rol naast recensies en signale
ringen. Wij hopen hiermee onderzoe
kers beter en sneller te kunnen in forme
reno 

l.P. Alston, The social dimensions of in
ternational business. An annotated biblio
graphy. Bibliographies and indexes in 
economics and economic history; 12 
(Greenwood Press: Westport, 1993) xx 
+ 312 pp. 

F. van Baardewijk, The Cultivation 
System, Java 1834-1880. Changing 
economy in Indonesia. Volume 14 
(Royal Tropical Institute: Amsterdam, 
1993) 327 pp. 

M. Baldassari, red. , Keynes and the eco
nomic policies of the 1980s. Central issu
es in contemporary economic theory 
and policy (St. Martin 's Press: New 
York, 1993) ix + 325 pp. 

Th. Balderston, The origins and course 
of the German economic crisis November 
1923 to May 1932. Historische Kommis
sion zu Berlin. Schriften 2. Beitriige zu 
Inflation und Wiederaufbau in 
Deutschland und Europa 1914-1924 
(Haude & Spener: Berlijn, 1993) xxi + 
505 pp. 

V.R. Berghahn en P.l. Friedrich, Otto 
A . Friedrich, ein politischer Unterneh
mer. Sein Leben und seine Zeit, 1902-
1975 (Campus Verlag: Frankfurt, 1993) 
438 pp. 

N .l .P.M. Bos en R.Cl. van Maanen, 
Fiscale bronnen. Structuur en onder
zoeksmogelijkheden. Cahiers voor loka
Ie en regionale geschiedenis 10 (Wal
burg Pers: Zutphen, 1993) 63 pp. 
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K.E. Boulding, The structure of a mod
ern economy. The United States, 1929-
89. With the assistance of Meng Chi 
(Macmillan: Basingstoke, 1993) xii + 
215 pp. 

l . Brown en M.B. Rose, red., Entrepre
neurship, networks and modern business 
(Manchester UP: Manchester, 1993) x + 
262 pp. 

F. Capie, red. , History of banking (Pic
kering and Chatto: Londen, 1993) 10 
delen 

M. Collins, red., Central banking in his
tory. 1: Central bank functions. 2: Per
formance. 3: Discretion and autonomy. 
The international library of macroeco
nomic and financial history 10 (Elgar: 
Aldershot, 1993) 3 de1en 

l.W. Cortada, Before the computer. 
IBM, NCR, Burroughs, and Remington 
Rand and the industry they created, 
1865-1956. Princeton studies in business 
and technology (Princeton UP: Prince
ton, 1993) xxi + 344 pp. 

l. Cunningham Wood, red. , Thorstein 
Veblen. Critical assessments. Routledge 
critical assessments of leading econo
mists (Routledge: Londen, 1994) 3 delen 

E . Daio, red., Education and training in 
the development of modern corporations. 
Proceedings of the Fuji conference. In
ternational conference on business his
tory 19 (University of Tokyo Press: To
kio, 1993) xi + 243 pp. 

T. Duhues, O. Moorman Kappen en l. 
Roes, ... verleden in het Land van Maas 
en Waal. Bijdragen over 125 jaar notari
aat Roes (Tjeenk Willink: Zwolle, 1993) 
176 pp. 
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H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Op zoek 
naar het zachte goud. Pogingen tot inno
vatie via een zijdeteelt in Nederland: 17e-
20e eeuw (Gianotten: Tilburg, 1993) 294 
pp. 

M. Epstein en M.L. Pava, The sharehol
der's use of corporate annual reports. 
Studies in managerial and financial ac
counting; 2 (Jai Press: Greenwich, 1993) 
189 pp. 

R. Froh, Edgar B. Davis and sequences 
in business capitalism. From shoes to rub
ber to oil. Garland studies in entrepre
neurship (Garland: New York, 1993) 
xiv + 263 pp. 

J . Fyrth, red., Labour 's high noon. The 
government and the economy 1945-51 
(Lawrence & Wishart: Londen, 1993) 
282 pp. 

W.R. Garside, red., Capitalism in crisis. 
International responses to the great de
pression (Pinter: London, 1993) viii + 
200 pp. 

S. Guex, La politique moneta ire et finan
ciere de la Corifederation suisse 1900-
1920 (Editions Payot: Lausanne, 1993) 
504 pp. 

Y. Gonjo, Banque coloniale ou banque 
d'affaires. La Banque de l 'Indochine sous 
la IIIe Republique. Histoire economique 
et financiere de la France. Etudes (Co
mite pour I'histoire economique et fi
nanciere de la France: Paris, 1993) xiv + 
429 pp. 

G.c. Harcourt, Post-Keynesian essays 
in biography. Portraits of twentieth
century political economists (Macmillan: 
Basingstoke, 1993) xiv + 173 pp. 
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J. Hauschildt en O. Grun., red. , Ergeb
nisse empirischer betriebswirtschaftlicher 
Forschung. Zu einer Realtheorie der Un
ternehmung. Festschrift fur Eberhard 
Witte (Schaffer-Poeschel: Stuttgart, 
1993) xii + 951 pp. 

W.J.M. Heijman en J.A.C. van Ophem, 
red., De toekomst is verleden tijd. Essays 
over economie, milieu en landbouw. Aan
geboden aan Jaap Krabbe, ter gelegen
heid van zijn afscheid van de Landbouw
universiteit. Economie van landbouw en 
milieu I (Eburon: Delft, 1993) 264 pp. 

S. Hollander en K.M. Rassuli , red ., 
Marketing. International library of 
critical writings in business history; 6 
(Elgar: Aldershot, 1993) 2 delen 

J. Hoock en P. Jeannin , red., Ars Merca
toria. Handbucher und Traktate fur den 
Gebrauch des Kaufmanns, 1470-1820. Ei
ne analytische Bibliographie. Band 2: 
1600-1700. Unter wissenschaftlicher Mi
tarbeit von B. Duval e.a. (Schoningh: Pa
derborn, 1993) xxvi + 771 pp. 

F.C.G. Huizer en C.F.M. Neijenhuizen, 
RET. Portret van een vervoerbedrijf, 
1968-1992 (Schuyt: Haariem, 1993) 128 
pp. 

G. Jones, British multinational banking, 
1830-1990 (Clarendon Press: Oxford, 
1993) xiii + 511 pp. 

U. Jurgens, Th. Maisch en K. Dohse, 
Breaking from Taylorism. Changing 
forms of work in the automobile industry 
(Cambridge UP: Cambridge, 1993) xii + 
442 pp. 

A. Kadish en K. Tribe, red., The market 
for political economy. The advent of eco
nomics in British university culture, 
1850-1905 (Routledge: Londen, 1993) xi 
+ 255 pp. 
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P. Kuckuk, red., Bremer Grosswerften 
im Dritten Reich. Beitriige zur Sozialge
schichte Bremens; Band 15 (Ed. Tem
men: Bremen, 1993) 208 pp. 

G. Lewis, The advent of modern capita
lism in France, 1770-1840. The contri
bution of Pierre-Francois Tubeuf (Cla
rendon Press: Oxford, 1993) 339 pp. 

L. de Ligt, Fairs and markets in the Ro
man Empire. Economic and social 
aspects of periodic trade in a pre
industrial society . Dutch monographs 
on ancient history and archeology; vol
ume II (Gieben: Amsterdam, 1993) x + 
315 pp. 

D.N. McCloskey, red., Second thoughts. 
Myths and morals of u.s. economic his
tory (Oxford UP: New York, 1993) x + 
208 pp. 

B. Martin, In the public interest? Privati
zation and public sector reform (Zed 
Books: Londen, 1993) xiv + 210 pp. 

F. Nas, Sigaren uit Dieren. Over sigaren, 
sigarenfabrikanten, sigarenmakers, siga
renverkopers en tabak (Bilthoven, 1993) 
174 pp. 

J. van den Noort, Licht op het GEB. Ge
schiedenis van het Gemeente
Energiebedrijf Rotterdam. Historische 
publicaties Roterodamum. Grote reeks 
48 (GEB/Roterodamum: Rotterdam, 
1993) 170 pp. 

A.L. Norman, Informational society. An 
economic theory of discovery, invention 
and innovation (K1uwer Academic Pub\.: 
Boston, Mass., 1993) xi + 342 pp. 

Le Plan Marshall et Ie relevement econo
mique de l'Europe. Colloque tenu a Ber
cy les 21, 22, 23 mars 1991 (Comite pour 
I'histoire economique et financiere de la 
France: Parijs, 1993) 840 pp. 
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G. Ranki, The economics of the Second 
World War . Bohlaus zeitgeschichtliche 
Bibliothek 21 (Bohlau: Wenen, 1993) 
359 pp. 

N. Rosenberg, Exploring the black box. 
Technology, economics, and history 
(Cambridge UP: Cambridge, 1994) ix + 
274 pp. 

W.J. Samuels, red., The Chicago school 
of political economy. Classics in econo
mics series (Transaction Publ.: New 
Brunswick, 1993) xviii + 525 pp. 

K. Schlottau, Von der handwerklichen 
Lohgerberei zur Lederfabrik des 19. 
lahrhundert. Zur Bedeutung nachwach
sender Rohstoffe fur Geschichte der In
dustrialisierung. Sozialwissenschaftliche 
Studien 29 (Leske: Opladen, 1993) 324 
pp. 

c.J. Schmitz, The growth of big business 
in the United States and Western Europe, 
1850-1839. Studies in economic and so
cial history (Macmillan: Basingstoke, 
1993) 112 pp. 

J. Schneider, O. Schwartzer en P. 
Schnelzer, red., Statistik der Geld- und 
Wechselkurse in Deutschland und im 
Ostseeraum (18. und 19. lahrhundert) . 
Quellen und Forschungen zur histori
schen Statistik von Deutschland 12 
(Scripta Mercaturae: St. Katharinen, 
1993) xiii + 423 pp. 

E. Schremrner, red., Geld und Wiihrung 
vom 16. lahrhundert bis zur Gegenwart. 
Referate der 14. Arbeitstagung der Ge
sellschaft fUr Sozial- und Wirtschaftsge
schichte vom 9. bis 13. April 1991 in 
Dortmund. Vierteljahrschrift fUr Sozial
und Wirtschaftsgeschichte. Beihefte 106 
(Steiner: Stuttgart, 1993) 343 pp. 
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R. Schulze, red., Industrieregionen im 
Umbruch. Historische Voraussetzungen 
und Verlaufsmuster des regionalen 
Strukturwandels im europiiischen Ver
gleich. Ver6ffentlichungen des Instituts 
zur Erforschung der europiiischen Ar
beiterbewegung (Klartext Verlag: Es
sen, 1993) 452 pp. 

K.E. Sluyterrnan, Moret 110 jaar. Van 
accountancy naar multiprofessionele 
dienstverlening. Centrum voor Bedrijfs
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WERK IN UITVOERING 
Onderzoekszwaartepunten N.W. Posthumus Instituut 

'Negotie en Nering. Ondernemers in pre-industrieel Nederland vanaf de 
late Middeleeuwen tot aan de industrialisatie' 

door Cli Lesger 
Historisch Seminarium, Universiteit van Amsterdam 

In het onderzoekszwaartepunt 'Negotie en Nering' wordt gestreefd naar 
meer inzicht in het functioneren van economieen tijdens de vroegmoderne 
tijd. Daartoe richt de aandacht zich op Nederland: een van de weinige landen 
waar de economische ontwikkeling tijdens de pre-industriele periode het ka
rakter kreeg van 'intensive growth ' (i .e. een meer dan incidentele stijging van 
het per capita inkomen op basis van een substantiele verhoging van de pro
duktiviteit) . Hoewel het uitzonderlijke karakter van de economische ontwik
keling in Nederland, en vooral in Holland, alom wordt erkend, ontbreekt een 
bevredigende analyse. Deze situatie wordt mede veroorzaakt door het feit 
dat in veel studies naar lange-termijn ontwikkelingen uitsluitend analyses op 
macro-niveau worden gehanteerd. In het programma 'Negotie en Nering' 
wordt daarom voorgesteld de aandacht te rich ten op een voor de maatschap
pelijke ontwikkeling belangrijke groep individuen: ondernemers. Sinds 
Schumpeter wordt immers algemeen aanvaard dat de activiteiten van onder
nemers van cruciaal belang zijn in het proces van economische ontwikkeling. 
Het zijn per slot van rekening de activiteiten van entrepreneurs die betekenis 
geven aan de produktiefactoren. Zonder hun inzicht in de mogelijkheden 
welke een specifieke combinatie van produktiefactoren biedt, blijven grond, 
arbeid en kapitaal inert en betekenisloos voor het proces van economische 
ontwikkeling. 

Deze benadering betekent een breuk met de dominante economische ge
schiedschrijving waarin de historische actoren juist in toenemende mate op 
de achtergrond zijn geraakt en economische structuren en conjuncturen het 
toneel beheersen. Een toespitsing van het onderzoek op de ondernemers zelf, 
is echter aileen zinvol als het handelen van die actoren niet uitsluitend geln
terpreteerd wordt als een uiting van hoogst individuele karaktertrekken en 
motieven. Het extreme tegendeel, de opvatting dat het handelen van indivi
duen gedetermineerd wordt door de omgeving waarin ze opereren biedt 
evenmin perspectief. De meeste beloften houdt een structureel-individua
listische benadering in waarbij de wisselwerking tussen het individu en de 
context waarbinnen dat individu opereert centraal staat. Deze benadering, 
een klassiek sociologisch programma, gaat terug op het werk van Durkheim 
maar in de laatste decennia is ze door sociologen als Boudon, Bourdieu, Co
leman en Giddens theoretisch verfijnd en wint ze binnen verschillende disci
plines aan betekenis. Met een structureel-individualistische invalshoek ·wor-
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den niet aileen de extremen van voluntarisme en determinisme vermeden, ze 
leidt bovendien naar nieuwe wegen in de geschiedschrijving en kan in dat op
zicht als vernieuwend worden beschouwd. 

De context waarin de ondernemer beslissingen neemt, wordt het best geka
rakteriseerd met de term 'onzekerheid' . Vooral bij entrepreneurs in de vroeg
moderne periode was onzekerheid over de uitkomst van hun beslissingen bij
zonder groot. Niet aileen waren mark ten weinig omvangrijk en instabiel, ook 
het berichtenverkeer was langzaam en onbetrouwbaar. Als reactie op de risi
covolle omgeving waarin men opereert kan de ondernemer er naar streven 
de onzekerheid zelf enlof de negatieve gevolgen daarvan te minimaliseren. 
Voor wat betreft het eerste punt is er de mogelijkheid de hoeveelheid en kwa
liteit van de beschikbare informatie te vergroten. Ook pogingen een monopo
listische positie te verwerven, kunnen beschouwd worden als een middel om 
de onzekerheid te verminderen. Minimalisering van de negatieve gevolgen 
van onzekerheid kan ondermeer bereikt worden door risicospreiding en ver
zekering. Het minimaliseren en mijden van risico zijn even wei niet de enig 
mogelijke reacties op de onzekere uitkomsten van ondernemersbeslissingen. 
Een hoog risico kan voor lief worden genomen als de verwachte opbrengst 
eveneens hoog is en de inzet relatief laag. De onzekere wereld waarin de en
trepreneur actief is, legt dus niet aileen beperkingen op maar biedt ook kan
sen. 

Een opvallend kenmerk van theorieen over ondernemerschap is dat uit
sluitend aandacht wordt besteed aan de positieve effecten van ondernemers
gedrag op de economie als geheel. Period en van economische stagnatie en 
achteruitgang worden dan ook meestal in verb and gebracht met een daling 
van het aantal entrepreneurs of een vermindering van de ondernemingsgeest, 
dat wil zeggen het verdwijnen van de juiste innovatieve mentaliteit. Baumol 
wijst er echter op dat een dergelijke interpretatie van economische stagnatie 
en achteruitgang stoelt op een onvolledig begrip van wat de entrepreneur be
oogt. Baumol definieert entrepreneurs simpelweg als ' ... persons who are in
genious and creative in finding ways that add to their own wealth, power and 
prestige .. .' . Daarmee wordt de mogelijkheid van maatschappelijk in
produktieve en destructieve ondernemersactiviteiten opengelaten. Hoe de 
keuze voor een bepaalde weg naar het beoogde doel - welstand, macht en 
prestige - uitvalt, hangt afvan de context waarbinnen de entrepreneur op dat 
moment en in die specifieke plaats opereert. Daarom kan het doen en laten 
van ondernemers ook aileen begrepen worden als onderdeel van een breed 
proces van maatschappelijke verandering waarbij een samenleving zowel het 
resultaat is van het handel en van individuele actoren als de context waarbin
nen dat handel en vorm krijgt. 

In aansluiting bij het voorgaande en in aanmerking genomen dat over on
dernemers in pre-industrieel Nederland nog bijzonder weinig bekend is, zal 
onderzoek binnen het project zich in eerste ins tan tie rich ten op een tweetal 
aandachtsgebieden: 
a. Wie waren de ondernemers, dat wil zeggen wat is hun sociaal-culturele, 

economische, godsdienstige, geografische en etnische achtergrond? 
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b. Welke strategieen (op economisch, sociaal en politiek gebied) hanteerden 
zij in hun streven naar welstand, macht en prestige in een wereld vol onze
kerheid en risico? 

De mogelijkheden voor onderzoek op basis van deze algemene vragen zijn 
legio. Enkele voor de hand Jiggende thema's zijn: de relatie tussen de positie 
van buitenstaander (in maatschappelijk opzicht) en economisch succes; onze
kerheid en investeringsgedrag (economische strategieen van ondernemers); 
de structuur en betekenis van sociale netwerken in de vroegmoderne onder
neming (sociale strategieen van ondernemers); sociale mobiliteit en aristocra
tisering als 'destructive entrepreneurship' (sociale strategieen van onderne
mers); de relatie tussen de politieke invloed van entrepreneurs en de econo
mische ontwikkeling van Nederland (politieke strategieen van ondernemers). 

In combinatie zullen de verschillende deelonderzoeken veel duidelijk ma
ken over de achtergronden van ondernemers, hun (economische, sociale en 
politieke) strategieen en de wissel werking tussen ondernemersgedrag en de 
context waarbinnen de ondernemer functioneert. Die kennis levert niet alleen 
een bijdrage aan het beeld van de economische geschiedenis van Nederland 
maar verdiept tevens het inzicht in het functioneren van pre-industriele eco
nomieen in het algemeen. 

'Groepsculturen' 

door Pieter Spierenburg 
Erasmus Universiteit Rotterdam 

Informatie over het onderzoeksprogramma 

Het programma Groepsculturen wil tot een integratie komen tussen cultuur
geschiedenis en sociaal-economische geschiedenis. De interactie tussen cultu
rele ontwikkelingen en hun maatschappelijke context neemt derhalve een be
langrijke plaats in. De bestudeerde periode loopt van de zestiende tot de 
twintigste eeuw. Cultuur is altijd gebonden aan concrete groepen die haar 
produceren en op hun beurt door haar worden beinvloed. De centrale onder
werpen van het programma zijn deels nieuw vanuit internationaal oogpunt; 
voor een ander deel betreft het onderwerpen die in het buitenland wei maar 
in Nederland nog nauwelijks onderzocht zijn. Ze zijn samengebracht binnen 
drie omvattende problematieken: 
1. Gemeenschapsculturen en groepsleven. Vertrekpunt is de studie van klei

ne gemeenschappen. Een verbinding wordt gelegd tussen de studie van 
preindustriele dorps- en buurtgemeenschappen door historici en die van 
rurale gemeenschappen in een industrialiserende samenleving door an
thropologen. Speciale aandacht gaat uit naar de cultuur van stadsbuur
ten. Voorts worden alternatieve identiteitsvormende groepen onderzocht 
als beroepsgemeenschappen en verenigingen. Tenslotte wordt de hypo-
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these getoetst dat gevoelens van verbondenheid zich in de loop van een 
moderniseringsproces steeds meer hechtten aan grotere verbanden dan 
aan kleine gemeenschappen. Daartoe wordt de cultuur van afzonderlijke 
sociale strata, zoals adel, burgerij, middenstanders, boeren en arbeiders, 
onderzocht. 

2a. Het gezin, sexe- en leeftijdsgroepen. Centraal staat het internationale de
bat tussen 'orthodoxen' en 'revisionisten' omtrent de kwaliteit van het 
gezinsleven. Kernvragen betreffen de aard van de relatie tussen echtelie
den en tussen ouders en kinderen; partnerkeuze; echtscheiding; vormen 
en beleving van sexualiteit; de betrekkingen tussen gezin en omgeving; 
ideologie rond gezin en familie. Een diachronische benadering dient om 
veranderingsprocessen op het spoor te komen. Twee nieuwe studievel
den, gezinsproblemen en sekse(-identiteit), worden betreden. Daardoor 
wordt een verbinding gelegd met resp. het onderzoek in rechterlijke ar
chieven en de vrouwengeschiedenis. 

2b. Materiele cultuur, consumptie en levensstijl. Hier gaat het om het mate
riele bezit van mens en als uiting van hun cultuur. De systematische studie 
van boedelbeschrijvingen heeft een belangrijke impuls gegeven aan het 
onderzoek naar materiele cultuur. Dit onderzoek wordt niet aIleen verder 
uitgebouwd maar ook vernieuwd door middel van een intensiever con
tact met andere disciplines en een pluriformer bronnengebruik. De cen
trale vraagstelling betreft de interdependentie tussen modernisering, uit
breiding van de markteconomie en natievorming enerzijds en de materie
Ie cultuur en levensstijl van sociale groepen anderzijds. 

Het uiteindelijke doel is dat historische onderzoekers de discussie aangaan 
met vertegenwoordigers van de sociale wetenschappen. Vele sociologen en 
antropologen wenden zich tot de geschiedenis, maar behoudens enkele uit
zonderingen gaan zij zelden verder terug dan het midden der vorige eeuw. 
Veeleer zijn het de historici die de blik richten op de werkelijk lange termijn. 
Op die wijze kunnen zij een bijdrage leveren tot verdere onderbouwing van 
sociaalwetenschappelijke theorieen. Voorts is er een duidelijk maatschappe
lijke relevantie. In het huidige maatschappelijk verkeer wordt het belang van 
de culturele component van groepsvorming allerwegen onderkend. Een be
grip als corporate culture drukt dat besef uit. Meer in het algemeen geldt dat 
we thans leven in een multiculturele samenleving, waarin groepen zich vooral 
ook door hun gebruiken, wereldbeeld en opvattingen onderscheiden. De 
bestudering van groepsculturen op de lange termijn dient mede om nieuwe 
inzichten te verwerven ter oplossing van hedendaagse problemen. 

Activiteiten tot begin 1995 

De eerste wetenschappelijke bijeenkomst met de deelnemers in het program
ma Groepsculturen heeft in januari plaatsgevonden. De belangrijkste activi
teiten gedurende de rest van 1994 zijn: 
- Zitting over materiele cultuur tijdens het internationale economisch- en 
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sociaal-historisch congres te Milaan, september 1994. Deze zitting wordt 
georganiseerd door Anton Schuurman en Lorena Walsh. Historici uit di
verse landen leveren een bijdrage. 

- Symposium over Schutterijen in de Republiek te organiseren door prof. dr. 
Maarten Prak. Voornaamste spreker is de Franse historicus Robert Desci
mon, expert op het terrein der stadscultuur. 

- Congres Culture and People: From the Family to Social Strata, Rotterdam, 
25-26 november (georganiseerd door Anton Schuurman en Pieter Spieren
burg). Dit zal een werkcongres zijn met aBe deelnemers (staf en aio's) in 
het programma 'Groepsculturen', waarvan een aantal een paper presen
teert. Voorts zuBen zeven buitenlandse experts een bijdrage leveren. Het 
congres is bedoeld als de eerste grote wetenschappelijke manifestatie van 
het programma 'Groepsculturen'. Er wordt gestreefd naar publica tie van 
de bijdragen. 

'Veranderende arbeidsverhoudingen in vergelijkend perspectief. Gezinsar
beid in het spanningsveld van economische, demografische, culturele en 

politieke krachten' 

door Theo Engelen 
Katholieke Universiteit Nijmegen 

Binnen het kader van het N.W. Posthumus Instituut loopt sinds I augustus 
1993 een onderzoekprogramma met de titel Veranderende arbeidsverhoudin
gen in vergelijkend perspectiej Gezinsarbeid in het spanningsveld van economi
sche, demografische, culturele en politieke krachten (Family economy: a com
parative approach to changing labour relations. Economic, demographic, 
cultural and political determinants). Het be lang van het thema 'arbeid' be
hoeft in kringen van sociaal-economisch historici geen verdediging. Men be
vindt zich daarmee immers op het snijvlak van twee wezenlijke structurele 
transformaties uit de geschiedenis van de afgelopen eeuwen: enerzijds de me
chanisering van de produktie (tot uiting komend in een veranderende vraag 
naararbeid) en anderzijds de demografische transitie die het aanbod van ar
beid reguleerde. 

Wil men komen tot een hanteerbaar onderzoeksterrein dan is nadere afba
kening onvermijdelijk. In dit programma is gekozen voor de invalshoek van 
de gezinseconomie (family economy). Daarnaast is methodisch de keuze ge
maakt voor een comparatieve benadering waarin zowel westerse als niet
westerse ontwikkelingen hun plaats hebben en voor een benadering die niet 
aBeen economische rationaliteit als basis voor gedrag hanteert. Tot slot 
wordt nauw aangesloten bij de trend in de wetenschap om, weliswaar binnen 
inzichten gewonnen vanuit het macro-perspectief, het microniveau als onder
zoekseenheid te nemen. Binnen huishoudens (een betoog over definitie en 
terminologie wordt hier achterwege gelaten. Gelieve de termen gezin, huis
houden, familie en familiaal netwerk als onderling inwisselbaar te lezen) ko-
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men de invloeden uit de diverse relevante factoren samen en daar worden de 
beslissingen genomen in het kader van familiale arbeids- en inkomensstrate
gieen. 

Binnen deze globale omschrijving kent het programma twee grote thema
velden, gezinsarbeid en reproduktie, en gezinsarbeid en redistributie. De sa
menhang tussen produktie en reproduktie is een klassiek thema uit de econo
mische en sociale geschiedenis. Vooralsnog krijgt die relatie wetenschappe
lijk vorm in drie deeltheorieen. We onderscheiden het demografisch even
wicht in de pre-industriele samenlevingen, een demo-economisch model voor 
de overgangsfase van het handelskapitalisme en tot slot een toenemend neo
malthusiaans gedrag tijdens het tot stand komen van de industriele samenle
vingen. De resultaten van empirische studies nopen echter tot nadere bezin
ning op deze generalisaties. In het hier beschreven programma komt de vraag 
aan bod of en in hoeverre er binnen gezinnen een continu verband tussen eco
nomische en demografische processen is vast te stellen . In dat geval zou er 
een diachrone en cross-culturele benadering mogelijk zijn. Voorts wordt ge
probeerd beter zicht te krijgen op de intermediaire factor cultuur c.q. menta
liteit. In hoeverre speelt die een rol bij de vertaling van economische motiva
tie naar daadwerkelijk reproduktief gedrag? Ook hier is het gezin de onder
zoekseenheid. Te vaak immers bleek de ecological fallacy bij studies op geag
gregeerd niveau ons eerder het zicht te ontnemen op de gezochte verbanden, 
dan ze duidelijk te maken. 

Het tweede themaveld is antropologisch georienteerd. Centraal staat het 
huishouden als 'collective income fund' , de eenheid die zorgt voor de verde
ling van gezamenlijk gegenereerd inkomen. Aangezien die verdeling een 
constante bron van potentiele spanning is, richt het onderzoek zich ook op 
machtsrelaties binnen families . De effecten van de veranderende arbeidsorga
nisatie op de relaties tussen de geslachten en de generaties komen nadrukke
lijk aan bod. De verdeling van inkomen dient ook als graadmeter voor de 
cohesie van familienetwerken in situaties waarin sprake is van tijdelijke of 
semi-permanente migratie van een aantal van de leden. 

Tussen de twee genoemde themavelden bestaan vanzelfsprekend belangrij
ke dwarsverbindingen. De manier waarop huishoudens hun arbeid organise
ren, hun huwelijk en voortplanting regelen en de wijze waarop de schaarse 
goederen onder led en van het huishouden worden verdeeld, zijn elementen 
van een strategie. Uiteindelijk zullen de bevindingen over reproduktie en re
distributie dan ook samengebracht moeten worden. 

Indicatiefvoor dit inzicht is ook dat in het programma vanaf het begin een 
tweetal onderwerpen bestudeerd worden die voor een deel beide themavelden 
bestrijken. Zo worden gezinsstrategieen mee bepaald door ontwikkelingen 
op de arbeidsmarkt. Daarmee raakt men aan het zwakke punt van het con
cept 'family economy'. In zijn oorspronkelijke, Chayanovaanse betekenis 
worden de peasants te zeer gezien als een homogene groep en worden proces
sen van sociale differentiatie op het platte land verwaarloosd. Ook komen de 
leeftijds- en geslachtsspecifieke arbeidsverdeling binnen het huishouden te 
weinig aan bod. Het is de bedoeling een typologie te ontwerpen van vormen 
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en gradaties van loonarbeid in relatie met andere vormen van arbeid in het 
gezin. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar marktgerichte en niet
marktgerichte familiale overievingsstrategieen, naar de arbeidsverdeling tus
sen mannen en vrouwen, en naar de loonarbeid als element van de jaarlijkse 
arbeidscyclus en van de levensloop en gezinscyc1us. 

Met betrekking tot de gezinsstrategieen kan men vaststellen dat die een 
grote invloed hebben op de individuele levensloop. Het nastreven van zo een 
collectief doel impliceert immers dat de leden van huishoudens hun handelen 
daarop willen afstemmen. Diverse case-studies hebben aangetoond dat via 
een levensloopanalyse van individuele historische actoren inzichten te ver
werven zijn die op macro-niveau verborgen blijven (denk bijvoorbeeld aan: 
G. Alter, Family and the female life cours. The women of Verviers, Belgium 
1849-1900 (Madison, 1988); OJ. Kertzer en D.P. Hogan, Family, political 
and demographic change, the transformation of life in Casalecchio, Italy, 1861-
1921 (Madison, 1989); M. Gribaudi, Itineraires ouvriers. Espaces et groupes 
sociaux a Turin au debut du XXe siecle (Parijs, 1987). We zijn dan op zoek 
naar de rationaliteit van huishoudens bij het bepalen van breuken in de le
vensloop van hun leden, huwelijk, migratie, beroepskeuze etcetera. Het pro
gramma 'Veranderende arbeidsverhoudingen' vertoont op deze manier een 
zandloper model. Vanuit het brede terrein van de arbeidsverhoudingen 
wordt het versmald tot gezinseconomie, van waaruit het weer uitwaaiert naar 
redistributie en reproduktie, beide met alleriei deelaspecten, maar ook naar 
integrerende thema's als de invloed van de arbeidsmarkt en het functioneren 
van gezinsstrategieen. Daarbij wordt het onderzoek steeds gericht op het mi
croniveau en vormen vergelijkingen in tijd en tussen culturen een voornaam 
onderdeel. 

De ontwikkeling van het programma vindt plaats onder verantwoordelijk
heid van twee onderzoeksleiders, dr. Michiel Baud (Erasmus Universiteit 
Rotterdam, redistributie) en dr. Theo Engelen (Katholieke Universiteit Nij
megen, reproduktie), met medewerking van tweepost-doc onderzoekers, dr. 
Ad Knotter (Gemeentearchief Amsterdam, arbeidsmarkt) en dr. Jan Kok 
(IISG, gezinsstrategieen). 
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KRONIEK 

Workshop. Internationale kartels 
Florence, 18-19 november 1993 

Het historisch onderzoek naar kartel
vorming kreeg in 1991 een nieuwe im
puis met de publikatie van Alfred 
Chandlers Scale and scope. The dyna
mics a/industrial capitalism. Daarin pre
senteert de auteur drie prototypen van 
industrieel kapitalisme, te weten 'com
petitive ', 'personal' en 'cooperative ca
pitalism' . Een van de voornaamste indi
catoren ter onderscheiding van dit laat
ste prototype is de deelname van grote 
firma's aan nationale en vooral interna
tionale kartels. Wie Chandlers modellen 
en hypothesen over kapitalisme nader 
wilde toetsen kwam dan ook al gauw te
recht bij vragen over de omvang en be
tekenis van het kartelverschijnsel. Dat 
dergelijke vragen in zeer vruchtbare aar
de vielen, is vooral toe te schrijven aan 
de groeiende belangstelling sinds het 
midden van de jaren tachtig voor ver
dergaande deregulering en liberalisering 
van de Europese markt. Op nationaal 
en EEG niveau wordt het mededin
gingsbeleid inmiddels verder aange
scherpt in de strijd tegen kartelpraktij
ken. Economen, juristen en historici 
volgen die strijd met belangstelling en 
maken uiteraard behendig gebruik van 
het gunstige intellectuele (en financiele) 
klimaat voor kartelonderzoek. 

De workshop over internationale kar
tels in Florence bracht enkele van deze 
belangstellenden uit verschillende disci
plines en landen bijeen voor een verken
nende inventarisatie van het recente on
derzoek. Hoewel het accent op interna
tiona Ie kartels lag, bleek al snel dat na
tionale en internationale kartelvorming 
vaak lo nauw verweven zijn dat een 
strikt scheiding tussen beide onwense-
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lijk is. Zoals Harm Schroter onder meer 
aangaf in zijn paper, steunde de deelna
me aan internationale kartels van bij
voorbeeld Duitse chemische bedrijven 
op een wijdvertakt nationaal kartelnet
werk. 

Eamonn Noonens bijdrage over het 
Duitse rayonkartel in de jaren dertig on
derstreepte deze bevinding. Het kartel 
concentreerde zich aanvankelijk aileen 
op een verdeling van de Duitse markt 
onder Duitse giganten als IG Farben, de 
Vereinte Glanzstofffabriken, enkele 
middelgrote Duitse ondernemeningen 
en buitenlandse producenten waaronder 
de AKU, Courtaulds en Snia Viscose. 
De Duitse led en drongen voortdurend 
aan op de vorming van een nieuwe kar
telovereenkomst lOnder deelname van 
buitenlandse firma's, maar tevergeefs. 
Het internationale karakter van het kar
tel bleek namelijk belangrijke voordelen 
te hebben; niet aileen leidde het tot een 
aantal afspraken over de verdeling van 
exportmarkten, het gaf de deelnemers 
bovendien de mogelijkheid om zich te 
onttrekken aan Briinings prijsbeschik
kingen, die immers aileen voor nationa
Ie kartels golden. 

Met de bijdragen van Richard Grif
fiths en ondergetekende werd de discus
sie uit de context van het Interbellum 
gehaald en de blik verschoven naar de 
naoorlogse peri ode. Ook na 1945 bleek 
het allerminst gedaan met de kartelacti
viteit in Europa. Het is zelfs opvallend 
hoevee1 internationale kartelorganisa
ties rond 1949 de draad van hun voor
oorlogse activiteiten lOnder al te veel 
problemen wisten op te pakken. Dat is 
vooral lO opvallend omdat de Arneri
kaanse vertegenwoordigers in Europa 
die be last werden met de implementatie 
van het Marshallplan zich vanaf 1948 
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vrij intensief gingen bezig houden met 
het achterhalen en aan de kaak stell en 
van kartelpraktijken. Tegen het einde 
van hun missie hadden echter zelfs zij de 
hoop opgegeven dat Europa ooit nog 
eens het licht zou zien; het was en bleef 
een kartelparadijs. 

Helge Nordvik presenteerde aanslui
tend een bijdrage over kartels en mede
dingingsbeleid in Noorwegen, die on
derdeel vormt van een omvangrijk na
tionaal project getiteld Management, 
Organization and Governance in Nor
wegian Business. Noorse industrieen 
maakten van oudsher deel uit van een 
groot aantal nationale en internationale 
kartelovereenkomsten. In de naoorlogse 
periode van regulering en planning wer
den ze geconfronteerd met een sterke 
mate van overheidsinmenging en soms 
zelfs overheidsdeelname aan karte
lafspraken. Pas in de jaren tachtig gooi
de de overheid het roer drastisch om 
door een fors aantal geregistreerde, 
goedgekeurde kartels onwettig ver
klaard. Dergelijke recente Europese en 
Amerikaanse en ontwikkelingen in het 
mededingingsbeleid werden tevens be
licht door politicoloog Giandomenico 
Majone en de economen Keith Tribe en 
Stephen Martin. 

Historici zullen de discussie ongetwij
feld onder elkaar voortzetten op de In
ternational Economic History Confe
rence in Milaan, waar onder meer een 
A-sessie is ingeruimd voor het onder
werp 'global enterprise' en ook een klei
nere sessie zal worden gehouden over 
specifieke kartelkwesties. 

Wendy Asbeek Brusse 
Rijksuniversiteit Groningen 

Discussie. De weg van idee naar tekst 
Amsterdam, 20 januari 1994 

Het Historisch Biografisch Comite, een 
projectgroep van het Historisch Plat
form, organiseerde op zaterdagmiddag 
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20 januari bij Boekhandel Allert de 
Lange aan het Damrak te Amsterdam, 
een bijeenkomst. Tijdens deze bijeen
komst sprak de journalist Wim Wenne
kes over zijn ervaringen bij het schrijven 
van De aartsvaders (zie ook p. 40-42). 
Huib Vleesenbeek, hoogleraar bedrijfs
geschiedenis aan de Erasmus Universi
teit en directeur van het Centrum voor 
Bedrijfsgeschiedenis (CBG) beide te 
Rotterdam, lOU commentaar op Wen
nekes 'Ievenswerken' verzorgen. Discus
sieleiders waren de journalisten en 
Parool-historici Gerard Mulder en Paul 
Koedijk. 

Volgens Wennekes is er in Nederland 
geen biografische traditie. Er worden 
weinig tot geen ondernemersgeschiede
nissen geschreven, de personen zelf 
doen evenmin memoires het licht zien en 
als er al bedrijfsgeschiedenissen worden 
geschreven, zijn deze als hagiografieen 
te kenschetsen. Ook (wetenschappelij
ke) gedenkboekschrijvers kritiseerde hij: 
eens hadden zij 'koudwatervrees' en 
schreven niet over het bedrijfsleven, om
dat dat 'not done' was. Nu laten zij zich 
betalen voor schrijfopdrachten, confor
meren zich en zijn onvolledig. Voor BV
tjes die momenteel op de markt opere
ren en een naar wens van het bedrijf ge
modelleerd werkstuk afleveren had hij 
geen goed woord over. De aartvaders 
had hij in twaalf jaar geschreven vanuit 
de onafbankelijke positie van kritische 
journalist, vooral op basis van secun
dair materiaal (de door hem als 'hagio
grafieen' betitelde gedenkboeken!). Toe
gang tot bedrijfsarchieven had hij uit
eindelijk ook gekregen, al hoewel het 
zijns inziens voor onderzoek beter zou 
zijn als bedrijfsarchieven in een lande
lijk 'staatsdepot' lOuden worden onder
gebracht. 

Vleesenbeek rake Ide de discussie, die 
als een aanhoudende mist hangt boven 
het doen van historisch bedrijfsonder
lOek in opdracht, niet op. Hij ging 
'langs' Wennekes door uitgebreid uit te 
leggen hoe contract-research door free-
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lancers wordt uitgevoerd bij het CBG. 
Het recht van publikatie wordt altijd ge
deponeerd bij de opdrachtgever, wat in 
een geval heeft geleid tot het niet publi
ceren van een onderzoek. Door deze 
derde geldstroom kan het CBG eigen 
(onafbankelijk) bedrijfshistorisch on
derzoek entameren en het onderwijs in 
de bedrijfsgeschiedenis coordineren. 
Ondanks het CBG-marketing-concept 
steekt men niet lOnder meer de loftrom
pet. Men analyseert kengetallen als sol
vabiliteit en rentabiliteit. Evenmin zal 
een feitenreeks, een kroniek, het resul
taat zijn. 1uist de interdisciplinaire, 
theoretische benadering maakt, dat het 
CBG volgens zijn directeur kwaliteit le
vert. 

De ruim twintig aanwezigen stelden 
vooral vragen. Een vonk tot discussie 
gaf Eric Fischer, de aankomend hoogle
raar bedrijfsgeschiedenis aan de UvA, 
toen hij poneerde dat historici de soep 
niet zo heet eten als Wennekes hem op
dient. Historici doen volgens weten
schappelijke traditie aan zelfcensuur en 
trachten zo te voorkomen dat zij zich te
veel identificeren met de onderne
mer/opdrachtgever. Een begeleidings
commissie met een brede basis van onaf
hankelijke wetenschappers kan als be
middelaar/arbiter tussen schrijver en 
opdrachtgever optreden. 

De enige die fel van leer trok tegen 
Wennekes' aantijgingen over de kwali
teit van het werk van 'professionals' in 
casu historici was Reinhilde van der 
Kroef. Kwaliteitsnormen worden wei 
degelijk ontwikkeld, meld de deze deel
neemster aan de in september 1993 op
gerichte branche-vereniging Nederland
se Vereniging van Historische Onder
zoeksbureaus (NVHO). 
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H.1.M. Winkelman 
NEHA Amsterdam 

Aankondiging conferentie 'Het Brenner
debat en de Lage Landen' 
Utrecht, 17-18juni 1994 

In economie en samenleving van het plat
tel and vonden gedurende de late Middel
eeuwen en het begin van de nieuwe tijd in 
heel Europa ingrijpende veranderingen 
plaats. Het karakter van deze verande
ringen vormt aljaren de inzet van een ver
hitte wetenschappelijke discussie, die in 
de jaren zeventig nieuwe impulsen kreeg 
door enkele bijdragen van Robert Bren
ner. Sindsdien speekt men ook wei van 
het 'Brennerdebat'. Opmerkelijk genoeg 
heeft de geschiedenis van de Nederlan
den daarin nauwelijks een rol gespeeld, 
wat vooral moet worden toegeschreven 
aan het vrijwel ontbreken van internatio
nale publikaties over dit onderwerp. De 
laatste jaren is echter veel belangrijk 
nieuw werk, waaronder de dissertaties 
van Erik Thoen en Peter Hoppenbrou
wers, gepubliceerd dat aanleiding geeft 
deze discussie ook in de Nederlanden te 
intensiveren. Daartoe word t in juni 1994 
een tweedaagse conferentie georgani
seerd. Tijdens deze conferentie zullen, 
naast een groot aantal Nederlandse en 
Vlaamse onderzoekers, ook twee inter
nationale experts een bijdrage leveren 
aan dit debat. Deze experts zijn Robert 
Brenner (University of California) en 
Steve Epstein (London School ofEcono
mics). Papers worden gepresenteerd door 
D. de Boer, W. Blockmans, B. van Bavel, 
B. Ibelings, P. Hoppenbrouwers, M. van 
Tielhof, P. van Dam, M. Limberger, E. 
Thoen, en 1.L. van Zanden. 

Het N.W. Posthumus Instituut, de 
Landelijke Onderzoekschool Medie
vistiek en het Nederlands Agronomisch
Historisch Instituut organiseren de con
ferentie. Deze vindt plaats op 17-18 juni 
te Utrecht. Voor meer informatie kan 
men zich wenden tot J.L. van Zanden 
(030-536458). 

1.L. van Zanden 
Rijksuniversiteit Utrecht 
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Aankondiging IX International Confe
rence of the Association for History & 
Computing 
Nijmegen, 30 agustus-2 september 1994 

De negende internationale conferentie 
van de AHC zal dit jaar in Nederland 
plaastsvinden en medegeorganiseerd 
worden door de Vereniging voor Ge
schiedenis en Informatica in samenwer
king met de vakgroep Geschiedenis van 
de KU Nijmegen. De conferentie kreeg 
als onderwep mee 'Structures and con
tingencies in computerized historical re
search '. 

Aanmelden kan nog tot 1 juli bij AHC 
'94 t.a.v Vakgroep Geschiedenis, KU 
Nijmegen, Postbus 9103, 6500 HD Nij
megen (tel 080-612825; fax 080-615939 
en E-mail U204015HNYKUN11.UCL 
KUN.NL 

Stichting Maatschappijgeschiedenis. 
Aankondiging van de tweejaarlijkse con
ferentie in 1995 

Op vrijdag 12 mei 1995 wil de Stichting 
Maatschappijgeschiedenis een conferen
tie wijden aan de migratie en minderhe
den in Nederland vanaf de zestiende 
eeuw tot heden. Gedurende deze perio
de is Nederland voor het grootste ge
deelte een immigratieland par excellence 
geweest en heeft Nederland een (niet ge
heel onomstreden) reputatie van tole
ran tie opgebouwd. 

De centrale vraag van de conferentie 
is hoe men vestigingsprocessen en ver
schuivingen in de interactie tussen de 
ontvangende samenleving en de migran
ten kan verklaren. Onder welke omstan
digheden is er een grotere kans op assi
milatie, met name voor de nakomelin
gen van immigranten, of is er juist een 
grotere kans op discriminatie en perma
nente minderheidsvorming? Assimilatie 
omvat overigens ook de aanpassing van 
de 'Nederlanders'. 

Factoren die hierbij een rol kunnen 
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spelen zijn de volgende: 
a) economischlsociaal: de economische 
conjunctuur en structuur van het ont
vangende gebied, de samenstelling van 
de sociale groepen waar immigranten 
mee in aanraking komen, is de opbouw 
zodanig dat een opwaartse mobiliteit 
ook voor nieuwkomers mogelijk is, en 
de sociale en economische kenmerken 
van de migranten zelf 
b) cultureel/religieus: de angst voor ver
lies van identiteit (van beide kanten), 
het gedachtengoed van solidariteit, is er 
sprake van conflicterende normen en 
waarden, en zo ja, is dit altijd een pro
bleem 
c) beleidsmatigipolitiek: zowel het na
tionale als het internationale niveau en 
de politieke stellingname van de mi
granten zelf. 

Met nadruk nodigt de Stichting ook 
niet-historici uit om een bijdrage te leve
reno Voorwaarde is evenwel dat men be
reid is vestigingsprocessen over een wat 
langere periode te volgen. 

Voorstellen voor papers (niet langer 
dan een kantje A4) kunnen worden in
gediend tot uiterlijk 1 juni 1994 bij : Jan 
Lucassen, IISG, Cruquiusweg 31, 1019 
AT Amsterdam of Marjolein 't Hart, 
Studierichting Geschiedenis UvA, 
Spuistraat 134, 1012 VB Amsterdam. 
Tevens kan men bij hen inlichtingen 
krijgen omtrent het thema van de con fe
rentie. 

Nederlandse Vereniging voor Zeege
schiedenis. Aankondiging Second Inter
national Congress for Maritime History 
in 1996 

De Nederlandse Vereniging voor Zeege
schiedenis organiseert in samenwerking 
met het Nederlands Scheepvaartmu
seum te Amsterdam en het Maritiem 
Museum Prins Hendrik in Rotterdam, 
ter gelegenheid van haar 35-jarig be
staan in 1996 het Second International 
Congress for Maritime History. Het 
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congres heeft als titel meegekregen 
'Evolutie en revolutie op scheepvaartge
bied in de negentiende en twintigste 
eeuw' en zal van 5 tot en met 8 juni 1996 
te Amsterdam en Rotterdam gehouden 
worden. 

Vanuit de invalshoek van veranderin
gen via lange termijnontwikkeling ver
sus onverwachte, nieuwe inzichten op 
korte termijn en de gevolgen daarvan, 
concentreert dit congres zich op een 
drietal thema's in de negentiende en 
twintigste eeuw. Ook ideeen die nooit in 
de praktijk zijn gebracht, behoren tot 
het onderzoeksterrein. De onderwerpen 
kunnen aile takken van scheepvaart be
treffen. 

Overzicht lopend onderzoek 1993/94 

I. Zeevaartkunde en kartografie 
2. Bouwwijze, uitrusting en voortstu
wingsmethode van schepen; nieuwe pro
duktiemethoden, andere materialen en
zovoort 
3. Management en infrastructuur van 
marine-organisaties, rederijen en ha
vens. 

Inlichtingen en voorstellen bij de se
cretaris van de congrescommissie: mw. 
drs. C. Reinders Folmer, Nederlandse 
Vereniging voor Zeegeschiedenis, Post
bus 102, 2350 AC Leiderdorp. 

Onderstaand overzicht van sinds I januari 1993 gestart onderzoek is met medewer
king van de vakgroepen economische en sociale geschiedenis samengesteld. De lijst 
vormt een aanvulling op de eerder in het Bulletin verschenen overzichten. Een uitvoe
rig overzicht van gestart post-doc onderzoek is opgenomen in de rubriek 'Werk in uit
voering'. 

uitvoerder: S. Bos 
begeleider: prof. dr. J. Lucassen (VU) 
titel : Onderlinge arbeidsverzekeringen in de 17e en 18e eeuw, met name van 

gilden, in Nederland met een internationaal vergelijkend perspectief 

uitvoerder: S. Colen brander 
begeleider: prof. dr. L. Noordegraaf (UvA) 
titel: Zijdelakenfabricage in Amsterdam en Haarlem in de 17e en 18e eeuw 

uitvoerder: 
begeleiders: 

titel: 

uitvoerder: 
begeleider: 
titel: 

uitvoerder: 
begeleider: 
titel: 
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PJ. van Cruyningen 
prof. dr. A.M. van der Woude en dr. ir. J. Bieleman (beiden LU Wage
ningen) 
Twee typen van plattelandssamenlevingen: West-Zeeuws-Vlaanderen 
161O-ca. 1820 

M. Davids 
prof. dr. H.H. Vleesenbeek (EUR) 
Veranderingen in ondernemingsklimaat. De privatiseringstendens (daar
binnen case-study PIT) 

T. Einarsson (Reykjavik) 
prof. dr. J.R. Bruijn (RU Leiden) 
Whaling in Iceland waters 
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P. van der Houwen 
prof. dr. H.H . Vleesenbeek (EUR) 

uitvoerder: 
begeleider: 
titel : Een historische analyse van beleid en rol van particuliere fondsen in het 

sociaal-culturele leven in Rotterdam 

F. Kert (Ottawa) 
prof. dr. J.R. Bruijn (RU Leiden) 

uitvoerder: 
begeleider: 
titel: Privateering in the war of 1812 between the USA and Great Britain 

uitvoerder: 
begeleider: 
titel: 

H. Ketting 
prof. dr. l .R . Bruijn (RU Leiden) 
Leven aan boord van VOC schepen 

uitvoerder: l. Korsten 
begeleider: prof. dr. P.M.M. KJep (KU Nijmegen) 
titel : De geschiedenis van de Limburgse Boerenbond 

uitvoetder: 
begeleider: 
titel: 

M. Panhuijsen 
prof. dr. P.M.M. KJep (KU Nijmegen) 
Veranderingen in nuptialiteit en fertiliteit, Nederland 1900-1960 

P.G. Tassenaar uitvoerder: 
begeleiders: 
titel: 

prof. dr. l .W. Drukker en prof. dr. R.R. Fremdling (RU Groningen) 
Levensstandaard op basis van lotelingencijfers in Nederland in de negen
tiende eeuw gericht op de regionale differentiatie 

uitvoerder: P. Zwaal 
begeleider: prof. dr. H.H. Vleesenbeek (EUR) 
titel : Concurrentiestrategieen in de frisdrankenindustrie voor en na de Twee

de Wereldoorlog 

Overzicht van promoties in 1993 

J. Barendregt, The Dutch money purge. The monetary consequences of german occupa
tion and their redress after liberation, 1940-1952 (VU Amsterdam; 8 juni 1993; prof. 
dr. R.T. Griffiths) 

O.W.A. Boonstra, De waardij van eene vroege opleiding. Een onderzoek naar de impli
caties van het analfabetisme op het leven van inwoners van Eindhoven en omliggende ge
meenten, 1800-1920 (LU Wageningen; prof. dr. A.M. van der Woude) 

J.A.M.Y. Bos-Rops, Graven op zoek naar geld. De inkomsten van de graven van Hol
land en Zeeland, 1389-1433 (RU Leiden; 29 april 1993; prof. dr. W.P. Bloclcmans) 

E.A.M. Bulder, The social economics of old age. Strategies to maintain income in later 
life in the Netherlands 1880-1940 (EU Rotterdam; 6 mei 1993; prof. dr. H.H. Vleesen
beek) 
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A.J.W. Camijn, Lokale initiatieven in Rotterdam. Een analyse van het economische we
deropbouwbeleid in Rotterdam gedurende de periode 1940-1955 (EU Rotterdam; 22 
april 1993; prof. dr. H.H. Vleesenbeek) 

J.L.J.M. van Gerwen, De Centrale centraal. Geschiedenis van de Centrale Arbeiders 
Verzekerings- en Deposito-Bank opgericht in 1904 tot aan de fusle in de Reaal-Groep 
in 1990 (VU Amsterdam; 12 januari 1993; prof. dr. J. Lucassen) 

H.P.M. Hillegers, Heerdgang in zuidelijk Limburg. Een vorm van extensieve beweiding 
in verleden, heden en toekomst (RU Limburg; 4 juni 1993; prof. dr. J .C.G.M. Jansen 
en prof. dr. V. Westhoff) 

P. Holthuis, Frontierstad bij het scheiden van de markt. Deventer: militair, demogra
fisch , economisch, 1576-1748 (RU Groningen; 8 april 1993; prof. dr. P. Kooij en dr. 
H.P.H. Nusteling) 

E. Homburg, Van beroep 'Chemiker '. De opkomst van de industriele chemicus en het 
polytechnische onderwijs in Duitsland (1790-1850) (KU Nijmegen; 20 januari 1993; 
prof. dr. P.M.M. KJep en prof. dr. B. Zwanenburg) 

L. de Ligt, Fairs and markets in the Roman Empire. Economic and social aspects of 
periodic trade in a pre-industrial society (VU Amsterdam; prof. dr. J.L. van Zanden 
en prof. dr. H.W. Pleket) 

H.J.A Maassen, Tussen commercieel en sociaal krediet. De ontwikkeling van de bank 
van Lening in Nederland van Lombard tot Gemeentelijke Kredietbank 1200-1940 (UvA; 
I december 1993; prof. dr. L. Noordegraaf) 

F.G. Moquette, Van BEP tot BEE. De aanpassing van de bestuurlijke structuren aan 
de ontwikkelingen van de buitenlandse economische betrekkingen in Nederland sinds 
1795 (RU Leiden; II november 1993; prof. dr. H. Daalder en prof. dr. A.E. Kersten) 

H.A Muntjewerff, De spit waar alles om draaide. Opkomst, bloei en neergang van de 
Tilburgse familie-onderneming Wolspinnerij Pieter van Dooren, 1825-1975 (KU Bra
bant; 22 oktober 1993; prof. dr. K.F.E. Veraghtert en prof. dr. J.F.E. Bliising) 

M.-C. Roodenburg, De Delftse pottenbakkersnering in de Gouden eeuw ( 1575-1675) . 
De produktie van rood pottengoed (RU Utrecht; 27 oktober 1993; prof. dr. M. Prak) 

C. Vancoppenolle, Tussen paternalistische zorg en zakelijk management. CJ. Honig 
als eindpunt van persoonsgericht sociaal ondernemersgedrag in een Zaans familiebedrijf 
( 1930-1957) (KU Brabant; 5 maart 1993; prof. dr. H.F.J.M. van den Eerenbeemt) 

H. van der Velden, Financiele toegankelijkheid tot de gezondheidszorg in Nederland, 
1850-1941. Medische armenzorg, ziekenfondsen en de verenigingen voor ziekenhuisver
pleging op nationaal en lokaal niveau (Schiedam, Roordahuizum en Amsterdam) 
(EUR; 1 september 1993; prof. dr. AF. Casparie) 

C.AM. Wijtvliet, Expansie en dynamiek. De ontwikkeling van het Nederlandse han
delsbankwezen 1860-1914 (KU Brabant; 25 maart 1993; prof. dr. Joh. de Vries) 
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