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EEN DEBAT DAT NIET

GEVOERD WERD: OVER RET
KARAKTER VAN RET
PROCES VAN PREMODERNE
ECONOMISCRE GROEI
J.L. van Zanden
Rijksuniversiteit Utrecht
Als men verschillende overzichtswerken die de afgelopen dertig jaar over de
Europese economie in de vroegmoderne periode zijn gepubliceerd naast elkaar legt, de studies van bijvoorbeeld W. Abel, B.H. Slicher van Bath, F.
Braudel, H. van der Wee en C. Cipolla, dan blijken er grote verschillen te
bestaan in het beeld dat wordt gegeven van de economische groei in deze periode. De vraag of er sprake is geweest van economische groei, van een toename van het inkomen per hoofd van de bevolking, wordt door geen enkele
auteur gesteld, laat staan beantwoord. Maar impliciet geeft men daar heel
verschillende indrukken van. Pas zeer recent is deze vraag, onder invloed van
het werk van A. Maddison, op een min of meer systematische manier aan de
orde gesteld. Maar in de gangbare literatuur ontbreekt het streven om daar
eenduidige uitspraken over te doen en gaan auteurs af op indicatoren die op
zijn best indirect verband houden met de omvang van de produktie of het
inkomen per hoofd.
In grote lijnen kunnen twee scholen onderscheiden worden, de pessimisten
onder leiding van W. Abel en E. Le Roy Ladurie en de optimisten aangevoerd door H. van der Wee, J. de Vries en K.G. Persson. Met enige overdrijving zou men van een 'continentale' pessimistische traditie kunnen spreken,
want zeker de economische geschiedschrijving in Frankrijk en Duitsland (en
in Ita lie en Spanje) wordt sterk door een somber beeld van de preindustriele
economie beheerst, waarvan economen als Malthus en Ricardo de geestelijke
vaders zijn. Daar staat een optimistischer 'Angelsaksische' traditie tegenover, aangevoerd door historici die sterk zijn beinvloed door Adam Smith
en door de generaties (neo-)klassieke economen die in zijn voetsporen zijn
getreden. Het aardige aan de economische geschiedschrijving in de Lage
Landen is nu, dat beide tradities vertegenwoordigd zijn. In Belgie treffen we
bijvoorbeeld naast een optimist als Van der Wee de veel meer pessimistische
E. Scholliers aan. En over het platteland van Noord-Nederland kon Slicher
van Bath een uitgesproken pessimistische klassieker schrijven, Een samenleving onder spanning uit 1957, waarna Jan de Vries in 1974 een minstens zo
klassieke 'optimistische' studie over de Dutch rural economy in the Golden
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Age publiceerde. Op deze studies zal in het vervolg nog nader ingegaan worden.
In deze bijdrage wil ik de belangrijkste vertegenwoordigers van deze twee
benaderingen bespreken en laten zien dat het debat over het karakter van het
proces van premoderne economische groei tot voor kort niet gevoerd werd,
ondanks de evidente verschillen in visie op dit fenomeen . Vervolgens wil ik
ingaan op de recente pogingen dit debat wei te gaan voeren, in het bijzonder
door volgens de methode van de nationale rekeningen ramingen te gaan maken van de lange termijn ontwikkeling van de produktie per hoofd van enkeIe landen in West-Europa. De resultaten van dit onderzoek worden met elkaar vergeleken en geJegd naast het beeld dat beide scholen hebben gegeven
van de Europese economie tussen 1500 en 1800.
De pessimisten

In zijn grote werk Agrarkrisen und Agrarkonjunktur heeft Wilhelm Abel een
indrukwekkend beeld gegeven van de ontwikkeling van landbouw en voedselvoorziening in Europa sinds de hoge Middeleeuwen. 1 Dit oorspronkelijk
al in 1935 gepubliceerde werk, waarvan vooral de sterk uitgebreide editie van
1966 grote bekendheid verwierf, kan gezien worden als een synthese van het
onderzoek naar de ontwikkeling van prijzen en lonen dat tijdens het Interbellum was gestart door de International scientific committee on price history.
Deelnemers aan dit grote internationale onderzoeksproject waren W. Beveridge (Engeland), E.J. Hamilton (voor Spanje), A.F. Pribram (Oostenrijk),
N.W. Posthumus (Nederland), M.J. Eisas (Duitsland) en H. Hauser (Frankrijk). De grote cycli in de ontwikkeling van de prijzen in Europa in de Middeleeuwen en de vroegmoderne tijd, die al door F. Simiand waren geanalyseerd, werden door dit onderzoek bevestigd. Tevens werd duidelijk dat vrijwei overal in Europa de ontwikkeling van het reele loon een tegengestelde
cycJus doormaakte. Vooral tijdens de prijsrevolutie van de zestiende eeuw
waren de reeJe lonen sterk gedaald, en een dergelijke daling herhaalde zich
in de tweede helft van de achttiende eeuw.
De verklaring voor dit patroon zocht Abel in de ontwikkeling van de bevolking, die eveneens in grote lijnen dezelfde golfbewegingen kende als de
(graan)prijzen. Zijn 'model' was tot op zekere hoogte door Malthus geinspireerd, al ontbrak de invloed van Ricardo evenmin. Volgens Abel ging elke
'upswing' in bevolking en prijzen gepaard met een sterke stijging van de (reeIe) pachten - een teken van de groeiende druk van de bevolking - waardoor
het beschikbare inkomen werd herverdeeld ten koste van de loonarbeiders.2
Aangaande de ontwikkeling van de levensstandaard op de zeer lange termijn is Abel zeer pessimistisch. De jaren rond 1800 (tussen 1790 en 1850) zijn
het eindpunt van een ontwikkeling gekenmerkt door dalende reele lonen en
een sterke toename van de armoede. Hij spreekt in dit verband over 'Die Krise der abendUindlichen Erniihrungswirtschaft'. Deze armoedecrisis contrasteert sterk met de hoge reele lonen die in de vijftiende eeuw overal in
Europa verdiend werden, waarbij Abel aanknoopt bij noties uit de Duitse
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Historische School omtrent de 'gouden eeuw van de handwerksman' in de
late Middeleeuwen. Definitief bewijs voor de daling van de levensstandaard
van de bevolking van Europa op de lange termijn is de afname van het vleesverbruik tussen de vijftiende eeuw en 1800. In de vijftiende eeuw werd er
door alle sociale lagen zeer veel vlees geconsumeerd; het gemiddeld jaarlijks
verbruik lag in Duitse steden misschien weI op 100 kilo per hoofd van de bevolking. Rond 1800 werd vlees bijna uitsluitend door de gegoede burgerij en
de elite gegeten en was het gemiddeld verbruik gedaald tot minder dan 20 kilo per hoofd. 3
Binnen dezelfde traditie heeft E. Le Roy Ladurie in zijn Les paysans de
Languedoc een model voor een 'grand cycle agraire' ontwikkeld waarin het
samenspel tussen bevolkingsontwikkeling, prijzen, lonen en sociale verhoudingen wordt geanalyseerd. 4 Alweer is Malthus, zoals Le Roy Ladurie zelf
heeft erkend, een belangrijke inspiratiebron, en wordt gebruik gemaakt van
gegevens van prijzen, lonen, pachten en het vleesverbruik. Daar worden gegevens omtrent de evolutie van de landbouwproduktie aan toegevoegd, die
Le Roy Ladurie ontleende aan de opbrengsten van tienden. Samen met J.
Goy zou hij, na het afsluiten van zijn studie naar de Languedoc, het internationale onderzoek naar de opbrengst van de tienden sterk gaan stimuleren,
waarbij het tijdschrift Annales als het belangrijkste forum werd gebruikt. Dit
zou leiden tot talrijke publikaties om trent de ontwikkeling van de landbouwproduktiviteit in delen van Frankrijk, Spanje, Hongarije, Zwitserland, Belgie
en Nederland. s
Op grond van dit onderzoek, en nieuw werk op het terrein van de demografische ontwikkeling van Frankrijk, lanceerde Le Roy Ladurie in 1973 zijn
these van een 'histoire immobile'.6 In zijn visie werd de Franse landbouw tussen l300 en 1700 gekenmerkt door een min of meer onbeweeglijk produktieplafond, veroorzaakt door de haast constante technologie in deze sector. Dit
produktieplafond kon worden afgelezen uit de opbrengsten van de tienden:
de piek in de landbouwproduktie van rond l300/40 werd in grote delen van
Frankrijk niet voor 1700 of zelfs 1750 meer overschreden. Hetzelfde plafond
vond Le Roy Ladurie in de ontwikkeling van de bevolking: de 17 miljoen inwoners die Frankrijk rond l320 telde - een overigens omstreden getal - verschilde maar heel weinig van de 19 miljoen van rond 1700-1720; pas in de
achttiende eeuw zou dit plafond doorbroken worden.
Le Roy Ladurie schilderde een ecologisch stabiel en demografisch quasi
stabiel systeem, waarvan de immobiliteit wordt gegarandeerd door Malthusiaanse mechanismen: hoge sterftecijfers, bij vlagen veroorzaakt door
(pest)epidemieen en oorlogen. Met deze visie van een 'histoire immobile' gaf
hij een recapitulatie van het onderzoek dat door Franse historici uit de
school van de Annales in de naoorlogse periode was uitgevoerd. Grote regionale monografieen waren het resultaat van dit met name door Fernand Braudel gelnspireerde werk, waarin de demografische en economische structuren
van het Ancien Regime werden geanalyseerd en waarin de conjuncturele
zwenkingen, de conjuncturen in de traditie van Labrousse, centraal stonden.
Zoals vooral door critici is opgemerkt, benadrukten de vertegenwoordigers
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van de Annales school vooral de stabiliteit van de economische en sociale
structuren van voor 1789. 7 En hoewel ook binnen Frankrijk wei kritiek op
dit beeld is uitgeoefend, bijvoorbeeld door M. Morineau, beheerst dit beeld
van het Ancien regime nog steeds de Franse historiografie.
Voor zover mij bekend heeft F. Braudel zich niet zo uitdrukkelijk met de
door Le Roy Ladurie verwoorde these bezig gehouden. In het overzicht van
de prijsgeschiedenis dat hij samen met F. Spooner publiceerde, wordt een
haast voortdurende afname van het reele loon vastgesteld. 8 In deel I van zijn
overzichtswerk Civilisation materielle, economie et capitalisme herhaalt hij
een groot deel van de standpunten van Abel en andere pessimisten over de
daling van de levensstandaard en het vleesverbruik, maar hij besteedt ook
veel meer aandacht aan technische ontwikkeling en produktiviteitsgroei dan
Abel en Le Roy Ladurie hebben gedaan, waardoor het beeld genuanceerder
is.9 Een voorbeeld hiervan is het feit dat Braudel gebruik maakt van de resultaten van het onderzoek van Slicher van Bath naar de evolutie van 'yield ratios' (zaaizaadfactoren) uit 1963. Deze grondige studie naar de lange termijn
evolutie van (partiele) indicatoren van de landbouwproduktiviteit laat een
veel minder pessimistische interpretatie van de agrarische ontwikkeling toe
dan de opbrengsten van de tienden waar Goy en Le Roy Ladurie mee gewerkt hebben. Een belangrijke stijging van de produktiviteit werd door
Slicher van Bath aangetoond, in het bijzonder in Engeland en in de Lage
Landen.10
In eerdere geschriften heeft Slicher van Bath echter wei een pessimistisch
beeld gegeven van bevolking en economie gedurende het Ancien Regime. In
zijn klassieke studie van het platteland van Overijssel, die het begin vormde
van de Nederlandse versie van de Annales-school, benadrukt hij de groeiende spanning die in dit gewest tussen 1600 en 1800 tussen de groeiende bevolking en de stagnerende landbouwproduktie ontstond, waardoor de armoede
in Overijssel sterk zou zijn toegenomen. Pas na 1800 nam het landbouwareaal zodanig toe dat deze spanning tussen bevolking en bestaan weer verdween. l1 Dezelfde ingredienten als bij Abel en Le Roy Ladurie, een constant
produktieplafond en een bij vlagen toenemende bevolking, leidend tot verpaupering, vinden we bij Slicher van Bath dus terug. In de marge mag echter
opgemerkt worden dat hij met deze interpretatie geen stempel heeft weten te
drukken op het verdere onderzoek van de 'Wageningse school '. Vooral de
agrarisch-historici Roessingh en Bie1eman hebben in hun werk een meer 'optimistische' interpretatie van de veranderingen in de Nederlandse landbouw
gegeven, die op vele punten aansluit bij het nog te vermelden werk van De
Vries.12
Tenslotte nog een enkel woord over de Britse pessimisten. Bij een medievist als M.M. Postan komen we veel van de denkbeelden van Abel en Le Roy
Ladurie in een vaak meer expliciete vorm weer tegen. De beperkte mogelijkheden van de Middeleeuwse landbouw om de produktiviteit te verhogen, leidend, op den duur, tot een daling van de (marginale) produktiviteit in deze
sector, is een kernthema in het werk van Postan. 13
Het beeld van een stagnerende, agrarische samenleving, zoals door de pes80
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simisten weergegeven, sloot in de jaren vijftig en zestig fraai aan bij het centrale thema van de Britse economische geschiedschrijving van de achttiende
eeuw, de Industriele Revolutie. In de klassieke werken over deze 'waterscheiding ' in de economische geschiedenis van Groot-Brittannie ging de IndustrieIe Revolutie gepaard met 'revoluties ' in de demografie, het transportwezen
en de landbouw.14 Vanuit het perspectief van een grote, eenmalige breuk in
de economische geschiedenis in de tweede helft van de achttiende eeuw, ontstond de haast natuurlijke neiging economische veranderingen in de periode
voor 1750 te relativeren. Chambers en Mingay maakten zich daar bijvoorbeeld tot op zekere hoogte schuldig aan in hun boek over The agricultural
revolution 1750-1880,15 ondanks het feit dat ze op de hoogte waren van het
baanbrekende werk van E. Kerridge over de agrarische veranderingen in de
zestiende en zeventiende eeuw. Ook de overzichtswerken van Ph. Deane en
P. Mathias lijden aan dit euvel, dat echter vooral voortkomt uit het ontbreken van een duidelijke visie op de economische ontwikkeling van Groot Brittannie in de periode voor 1750. 16
De optimisten

Terwijl de pessimisten onder aanvoering van Abel en Le Roy Ladurie een
duidelijke school met uitgesproken woordvoerders vormen, is het gezelschap
optimisten veel diffuser. Misschien is de simpele verklaring hiervoor dat onder economisch-historici groei en ontwikkeling als 'normale' fenomenen
worden gezien, dat, met andere woorden, optimisme normaal is, waardoor
aileen de pessimisten hun standpunten nadrukkelijk hebben moeten argumenteren. Daar komt bij dat deze discussie nooit expliciet gevoerd is: de optimisten hebben in het verleden niet de noodzaak gevoeld hun 'natuurlijke gelijk' te bewijzen.
Maar laten we enkele optimisten aan het woord laten. Een toonaangevend
auteur die in zijn hele werk een niet aflatend optimisme ten toon spreidt, is
Herman van der Wee. Zijn briljante dissertatie The gro wth of the Antwerp
market and the European economy is daar een goed voorbeeld van. Aileen de
titel spreekt al boekdelen. Hoewel het werk methodologisch sterke overeenkomsten vertoont met de 'histoire serielle' van de Annales-school, waardoor
Van der Wee zeker is belnvloed, wijkt zijn visie op de ontwikkeling van de
Europese economie fundamenteel af van het statische beeld dat door auteurs
als Le Roy Ladurie is ontvouwd. De ontwikkeling van de Antwerpse economie, in het bijzonder tijdens de jaren van hoogconjunctuur halverwege de
zestiende eeuw, wordt gedragen door fundamentele vernieuwingen in de
commercieie sector, de industrie en de landbouw, die leiden tot een sterke expansie van de Brabantse stads- en plattelandseconomie en gepaard gaan met
een groeiende middenklasse en stijgende lonen. Ook de armoede neemt tijdens deze expansiefase af, hoewel Van der Wee ook noteert dat de verschillen
in beloning tussen ongeschoolde en geschoolde arbeid toenamen. 17 En hoewei er na 1566 een eind komt aan de economische voorspoed van Antwerpen,
benadrukt Van der Wee in zijn conclusies vooral de blijvende, structurele
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veranderingen in onder meer de landbouw en het commercieel bedrijf die
voor de expansie van de Antwerpse economie waren teweeggebracht. '8
Het zou de moeite waard zijn om deze interpretatie van de ontwikkeling
van de Antwerpse economie in detail te vergelijken met de eveneens indrukwekkende studie die E. Scholliers in 1960 publiceerde over de levensstandaard in deze stad in de vijftiende en zestiende eeuw. Beide auteurs behandelen dezelfde stad en dezelfde peri ode, maar tegenover het optimisme van Van
der Wee staat het sombere beeld dat Scholliers geeft van de lange termijn ontwikkeling van de levensstandaard en de armoede. '9 Scholliers blijft dan ook
tamelijk nauw binnen de door prijshistorici in de traditie van Abel gebaande
paden, Van der Wee gebruikt vergelijkbare cijferreeksen echter om de economische dynamiek van deze peri ode te ontleden.
In latere studies is Van der Wee regelmatig op deze punten teruggekomen.
In een belangrijk artikel dat eigenlijk nogal onopgemerkt is gebleven en in
de internationale literatuur geen rol van betekenis heeft gespeeld, heeft Van
der Wee samen met Th. Peeters een theoretisch model voor de seculaire ontwikkeling van de wereldeconomie in de twaalfde tot achttiende eeuw uiteengezet, dat de kern van zijn denken goed weergeeft. 20 Eerst wijzen de auteurs
op de verschillende groeicycli in de wereldeconomie, de expansiefasen in de
twaalfde-dertiende en de zestiende eeuw, die werden gevolgd door perioden
van stagnatie in de veertiende-vijftiende en zeventiende eeuw - voigt een uiteenzetting van de belangrijkste determinanten van deze groeifasen. Het is
niet mogelijk dit in detail te behandelen, maar belangrijk is vooral dat Van
der Wee en Peeters sterk de nadruk leggen op veranderingen in de commerciele sfeer, en zich daarbij afzetten tegen de verklaringen uit de school van
Abel en Le Roy Ladurie die deze trendbewegingen vooral uit de wisselende
spanning tussen bevolking en (agrarische) bestaansmiddelen afleiden . Beide
expansiefasen werden volgens Van der Wee en Peeters ingezet door belangrijke vernieuwingen in de commerciele sfeer, die leiden tot een sterke groei van
de internationale handel en de verruiming van het geldverkeer. Daardoor
nam de werkgelegenheid in handel en industrie toe, steeg de urbanisatiegraad
en werd, kortom, een proces van economische groei ingezet. De perioden van
opgaande prijzen (en dalende reele lonen), in de visie van Abel gekenmerkt
door een toename van de armoede, zijn in de ogen van Van der Wee en Peeters juist fasen waarin het inkomen per hoofd toeneemt.
In de analyse van de ontwikkeling van de landbouwproduktiviteit in de
Lage Landen, onderdeel van de enquete van de Annales naar de ontwikkeling van de tienden, komt Van der Wee (met E. van Cauwenberghe) terug
op thema's die al in zijn dissertatie zijn ontwikkeld. Tegenover het pessimisme van de Franse bijdragen aan deze enquete, benadrukt Van der Wee
nogmaals de flexibiliteit van de landbouw, die voortdurend in staat is, als de
stedelijke vraag daartoe impulsen geeft, om de produktiviteit op te voeren. 21
In het overzicht dat Van der Wee en Van Cauwenberg in 1978 publiceerden van de ontwikkeling van de landbouwproduktiviteit in de Lage Landen
konden zij gebruik maken van het belangrijke werk dat door Jan de Vries,
een andere optimist, in 1974 over The Dutch rural economy in the Golden Age
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was gepubliceerd. De Vries begon met twee modellen van agrarische ontwikkeling te ontvouwen. Ret eerste is het 'specialisatiemodel', waarbij boeren ervoor kiezen de produktie voor de markt te vergroten en, in de geest van
Adam Smith, daardoor in staat zijn de voordelen van specialisatie te realiseren en de produktiviteit structureel te vergroten. Daar staat het 'peasant model' tegenover, waarbij boeren reageren op bevolkingsdruk door intensivering en versnippering van landbouwbedrijven waardoor op den duur de
marktproduktie zal afnemen. Ret specialisatiemodel leidt op den duur tot
een stijgende landbouwproduktiviteit, het 'peasant model ' tot een daling ervan. 22 Vervolgens analyseert hij de ontwikkeling van de landbouw in de kustprovincies van Nederland als voorbeeld van het specialisatiemodel; de toename van de landbouwproduktiviteit wordt onder meer aangetoond aan de
hand van gegevens van de landpachten, die vee I sterker stijgen dan de landbouwprijzen (een ontwikkeling die overigens door Abel op andere, Ricardiaanse wijze wordt gelnterpreteerd). In grote delen van de rest van WestEuropa voIgt de landbouw echter eerder de lijnen van het 'peasant model ';
hij gebruikt onder meer Les paysans de Languedoc als een sprekend voorbeeld van een dergelijke ontwikkeling. Het optimisme van De Vries beperkt
zich in feite tot een klein stukje Europa.
Maar naast dit 'beperkte' optimisme, dat we overigens ook in ander werk
van zijn hand terugvinden, is de belangrijkste reden om De Vries hier te
bespreken het feit dat hij als eerste het centrale probleem besproken he eft hoe
de sterke daling van het reele loon in West-Europa in de periode 1500-1800
verzoend kan worden met een optimistische interpretatie van de ontwikkeling van de Europese economie in deze periode. De meer uitgesproken optimisten, zoals de nog te bespreken Persson en Snooks, hebben dit probleem
in feite genegeerd, of simpel gesteld dat er veel mis is met de wijze waarop
reele lonen voor de prelndustriele periode zijn berekend. De Vries heeft in
twee recente bijdragen dit vraagstuk uitgangspunt gemaakt van een interessante hypothese omtrent ontwikkelingen in het prelndustriele huishouden. 23
Uitgangspunt van zijn verhaal is een paradox. Naast talrijke 'traditionele'
studies die een sterke daling van het reele loon aantonen of, op zijn best voor
een dynamische economie als Holland, een stagnerend reeelloonpeil, zijn er
de laatste jaren vele studies naar de ontwikkeling van het materieel bezit verschenen, vaak gebaseerd op boedelinventarissen, die juist een toename van
het bezit aan consumptiegoederen laten zien. Deze 'conflicting stories' kunnen aileen met elkaar verzoend worden door aan te nemen dat er zich belangrijke verschuivingen in de allocatie van arbeid binnen het huishouden hebben
voorgedaan. Mogelijk reageerden huishoudens 'negatief op de daling van
het reele loon omdat men streefde naar een bepaald 'target income'; de daling
van het reele loon leidde dan bijvoorbeeld tot de toename van vrouwen- en
kinderarbeid of tot de afname van het aantal feestdagen waarop niet werd
gewerkt. Huishoudens werden, mogelijk door het verschijnen van steeds
nieuwe consumptiegoederen, 'geprikkeld' om steeds meer arbeid te steken in
het verwerven ervan. In het algemeen werd er volgens deze hypothese meer
arbeid gestoken in het verwerven van goederen via de markt, wat ten koste
N E H A - B U L LET IN 8 - 1 994 - n r. 2

83

ging van de vrije tijd en/of van de arbeid gestoken in subsistence-activiteiten.
In dit verb and spreekt De Vries over een 'industrious revolution ', die dus in
bepaalde opzichten sterk doet den ken aan het specialisatiemodel uit The
Dutch rural economy. Op microniveau werden de beslissingen namelijk genomen om zich sterker op marktproduktie toe te leggen. De opkomst van protoindustrie, de specialisatie van en intensivering van de arbeid in de landbouw en de toename van vrouwen- en kinderarbeid wordt langs deze weg
door de hypothese van De Vries geduid. Op deze hypothese kan weI het een
en ander worden aangemerkt. Zo is het maar de vraag of het onderzoek naar
de boedelinventarissen al zo'n eenduidig beeld van de ontwikkeling van het
materieel bezit oplevert als De Vries suggereert. Toch is de 'industrious revolution' een belangrijke aanwinst in de discussie over de ontwikkeling van
de prelndustriele economie. Ret aardige van de hypothese is dat veel onderzoek naar veranderingen in de prelndustriele economie van de laatste twintig
jaar, onderzoek dat het traditionele beeld van stagnatie voor circa 1750 ter
discussie heeft gesteld, erin gelntegreerd kan worden. In Groot-Brittannie is
door het werk van onder meer N . Crafts een ander beeld ontstaan van de Industriele Revolutie, die veel geleidelijker zou zijn verlopen, waardoor haast
en passant ook de periode voor 1750 opnieuw bezien is.24 Landbouwhistorici
die onder meer gebruik hebben gemaakt van boedelinventarissen om de ontwikke1ing van de landbouwproduktiviteit te benaderen, zijn tot de conc1usie
gekomen dat de 'agrarische revolutie' al van de (tweede helft van de) zeventiende eeuw dateert en in bepaalde opzichten zelfs teruggaat tot de zestiende
eeuw. Daarmee werd het pionierswerk van E. Kerridge uit de jaren 1960 bevestigd?S Vooral op het Continent is de discussie over de opkomst van de
protoindustrie gevoerd: de wortels van de industriele omwenteling van de negentiende eeuw werden door deze theorie gevonden in de ontwikkeling van
de huisnijverheid op het platteland van West-Europa in de zeventiende en
achttiende eeuw.26 Maar bijna al dit onderzoek laat optimistische en pessimistische interpretaties zien: zoals De Vries zelf ook opmerkt, worden de intensivering van de landbouw in de traditie van E. Boserup en de opkomst van
de protoindustrie naar voorbeeld van F. Mendels vaak gelnterpreteerd als
gevolgen van toenemende armoede, waardoor men gedwongen is de arbeidsinput per hoofd van de bevolking sterk op te voeren om het hoofd boven
water te houden.21
Tenslotte moet aandacht besteed worden aan het werk van K.G. Persson,
die zich eigenlijk als eerste systematisch heeft verdiept in het fenomeen 'pre
industrial economic growth'.28 Rij zet zich daarbij krachtig af tegen de pessimisten uit de school van Postan en Le Roy Ladurie, die de prelndustriele economie als in wezen statisch zien. Uitgangspunt van de beschouwingen van
Persson is een theorie van preindustriele technologische vooruitgang. In zijn
visie wordt de groei van technische kennis veroorzaakt door leerprocessen,
'trial and error' experimenten en stochastische mutaties van produktieprocessen, zaken die inherent zijn aan het uitvoeren van produktieprocessen.
Ret aantal keren dat produktieprocessen uitgevoerd worden, met andere
woorden de omvang van de produktie, bepaalt daarom, samen met de mate
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van specialisatie en arbeidsdeling, het tempo van technische vooruitgang.
Ook bevolkingsgroei, die specialisatie door uitbreiding van de markt mogelijk maakt en ceteris paribus leidt tot een vergroting van de omvang van de
produktie, stimuleert dus het tempo van de technische ontwikkeling. In de
ogen van Persson is technische vooruitgang 'normaal', inherent aan het uitvoeren van produktieprocessen, en met de groei van de economie en de bevolking zal de technische ontwikkeling voortdurend versnellen. De IndustrieIe Revolutie was slechts een niet eens zo radicaal moment in dit versnellingsproces. Persson benadrukt in dit verband vooral de continuiteit in de
economische en technologische ontwikkeling van Engeland .2 9 Hij is in eerste
instantie gelnteresseerd in de periode v66r 1500. Om deze algemene theorie
toe te passen op de Middeleeuwse economische werkelijkheid ontwikkelt hij
een model waarmee de evolutie van de arbeidsproduktiviteit in Europa geraamd wordt. De uitgangspunten van het model zijn eenvoudig: aangenomen
wordt dat het platteland uitsluitend agrarische goederen en de stad aileen
niet-agrarische produkten voortbrengt. Bovendien wordt aangenomen dat
(volgens de bekende Wet van Engel) het aandeel van het inkomen dat aan
niet-agrarische goederen wordt besteed stijgt met de toename van het inkomen. Via enkele minder belangrijke vooronderstellingen, bijvoorbeeld door
ter verfijning van het model ook de inkomensverdeling in de analyse te betrekken, kan vervolgens de toename van het inkomen per hoofd afgeleid
worden uit gegevens omtrent de ontwikkeling van de urbanisatiegraad. Volgens deze berekeningen zou de produktie per hoofd tussen 1100 en 1300 met
circa 50% zijn toegenomen.30 Daarmee zet Persson zich af tegen de traditionele, zeer pessimistische interpretatie van de ontwikkeling van de economie
in deze peri ode, die in het voetspoor van Postan vooral de daling van de produktiviteit (in de landbouw) onder invloed van de stijgende bevolkingsdruk
benadrukt. Vervolgens ziet hij continuiteit tussen deze 'groeispurt' in de hoge
Middeleeuwen, de voortgaande groei tijdens de late Middeleeuwen en de
zestiende en zeventiende eeuw en de geleidelijke industrialisatie van Engeland in de achttiende eeuw. De schattingen van de groei van de produktie per
hoofd in dit land die hij eveneens bij wijze van illustratie publiceerde en eveneens afleidde van de veranderingen in de urbanisatiegraad, laten groeivoeten
zien die weI lager zijn dan die van Snooks (te bespreken in de volgende paragraaf) maar nog steeds voortdurend positief zijn.31
Tussenbalans

Pessimisten, zo blijkt uit het voorgaande, hebben zich geconcentreerd op de
studie van prijzen, lonen, tienden en, in mind ere mate, consumptiepatronen.
De daling van het reele loon en de afname van de vleesconsumptie in WestEuropa in de eeuwen tussen 1500 en 1800 zijn de standaard stellingen van
de pessimistische school. De vee I diffusere groep van optimisten is geinteresseerd in processen van specialisatie en arbeidsdeling en in technische ontwikkelingen als bronnen van economische groei. De toename van de urbanisatiegraad en de groei van de wereldhandel, beide tekenen van een toenemende
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arbeidsdeling in de economie, zijn geliefde 'bewijzen' voor het optimisme van
deze groep. Beide visies stonden tot voor kort op zichzelf: discussie over de
lange termijn ontwikkeling van de Europese economie als geheel was er weinig en het ontbrak aan een echte confrontatie van beide visies. Maar onder
de oppervlakte deed zich weI een duidelijke verschuiving van het zwaartepunt voor. Het pessimisme, dat in de jaren vijftig en zestig duidelijk de overhand had, heeft geleidelijk plaats gemaakt voor 'kamerbreed' optimisme,
vooral onder Angelsaksische historici. Pas zeer recent heeft dit geleid tot een
zekere confrontatie van beide visies. De Vries en Persson hebben eigenlijk als
eersten hun optimistische interpretatie afgezet tegen het pessimisme van
Abel, Postan en Le Roy Ladurie. Daarbij 10pen in feite twee discussies door
elkaar: bij Abel en De Vries gaat het in eerste instantie om de lange termijn
ontwikkeling van de levensstandaard van de bevolking, bij Persson en impliciet bij Le Roy Ladurie om de evolutie van de produktie per hoofd.
Opvallend is dat tot voor kort niemand het heeft aangedurfd om de methode die in het onderzoek naar de economische ontwikkeling van de negentiende en twintigste eeuw zo'n centrale rol speelt, de reconstructie van schattingen van het nationaal inkomen en de componenten ervan, op de vroegmoderne periode toe te passen. Omdat daarmee werd afgezien van pogingen om te
streven naar kwantitatieve precisering van de uitspraken, is het debat nooit
van de grond gekomen. Tot voor kort konden de prijshistorici hun pessimisme ongestoord herhalen, zonder expliciet weersproken te worden door de
optimisten die immers over heel andere onderwerpen schreven, namelijk de
groei van de internationale handel, technische ontwikkelingen, de intensivering van de landbouw, enzovoorts. De vraag hoe de economie van WestEuropa zich tussen 1500 en 1800 heeft ontwikkeld kan echter pas op een
systematische manier beantwoord worden door te proberen de kwantitatieve
dimensies ervan in kaart te brengen. De methode van de nationale rekeningen is daarbij de aangewezen benadering, omdat daarin aile aspecten van de
ontwikkeling van een economie in de beschouwing kunnen worden betrokken, bijvoorbeeld ook de verdeling van het inkomen over sociale groepen.
Tevens kan langs die weg worden aangesloten bij het onderzoek naar de periode na 1800, dat al tot op zekere hoogte betrouwbare reeksen heeft opgeleverd.
Recent onderzoek

Onder impuls van Angus Maddison, die als geen ander het internationale onderzoek op het terrein van de historische nationale rekeningen heeft gestimuleerd, zijn de laatste jaren een aantal studies verschenen waarin pogingen
worden gedaan om de ontwikkeling van de produktie per hoofd voor de
vroegmoderne periode te ramen. Niet onvermeld mag blijven dat Deane en
Cole in hun studie uit 1962 al ramingen van de economische groei van GrootBrittannie in de achttiende eeuw hebben gepubliceerd, die in belangrijke mate waren gebaseerd op het werk van Gregory King uit 1688.32 In Frankrijk
hebben Toutain en Marczewski, enkele, overigens fel omstreden schattingen
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van de produktie in de achttiende eeuw het licht doen zien, maar meer dan
eerste aanzetten waren dit niet. 33
Het recente onderzoek begint met de publikaties van G. Snooks over de
schatting van het nationaal inkomen van Engeland aan de hand van de gegevens van het Domesday Book uit 1086. Op ingenieuze wijze vult hij gegevens
uit deze bron, waarin gedetailleerde data omtrent het 'demesne income' zijn
opgenomen, aan met schattingen omtrent het inkomen buiten de 'demesne'
sector, zoals dat van de steden. Daarbij gaat hij uit van tamelijk conservatieve schattingen. Aangenomen wordt bijvoorbeeld dat de consumptie van de
boeren zich op een 'subsistence' niveau bevindt. Vervolgens verbindt hij de
schattingen voor het totale inkomen en het inkomen per hoofd uit 1086 met
de door Crafts herziene ramingen voor 1688 en volgende jaren, lost het probleem van de verschillende prijsniveaus in 1086 en 1688 op en maakt hij
tenslotte enkele (niet gespecificeerde) ramingen voor de tussenliggende periode. Het resultaat bestaat uit schattingen van de economische groei tussen
1086 en 1688 die verbluffend hoog zijn: een gemiddelde groeivoet van 0.29%
per jaar over een peri ode van 600 jaar leidt volgens Snooks tot een verviervoudiging van het reele inkomen per hoofd in deze peri ode. In sommige deelperioden, in het bijzonder in de eerste he 1ft van de zestiende eeuw, vindt hij
zelfs groeivoeten hoger dan 1.5% per jaar per hoofd. De groei tussen 1086
en 1688 zou niet onderdoen voor die tijdens de achttiende eeuw (1688-1760:
0.31% per jaar) en het groeitempo van de eerste helft van de zestiende eeuw
zou pas tussen 1830 en 1870 geevenaard worden. 34
De buitengewoon optimistische resultaten van Snooks, die hij op een aantal congressen heeft gepresenteerd, hebben nogal wat kritiek ontmoet. Vrij
algemeen is er kritiek op de vermoedelijke onderschatting van het niveau in
1086 en op het feit dat Snooks niet duidelijk wenst te maken hoe hij de groei
tussen 1086 en 1688 over de verschillende eeuwen heeft verdeeld. Zijn methode, die neerkomt op de reconstructie van het inkomen in een bepaald steekjaar, waarbij het niet eenvoudig is de gegevens uit dat jaar te verbinden met
latere, meer betrouwbare schattingen, maakt hem nogal kwetsbaar voor deze
kritiek, waarop hij niet altijd overtuigend he eft weten te antwoorden.
Meer 'traditionele' methoden om de ontwikkeling van produktie en inkomen over een langere periode te ramen zijn toegepast door een aantal andere
auteurs die recent studies over de economische groei in een aantal Europese
landen heeft geproduceerd. Naar aanleiding van de lopende discussie over de
ontwikkeling van de Hollandse economie in de zeventiende en achttiende
eeuw heeft J.L. van Zanden in een aantal studies uit 1987, 1992 en 1993 de
contouren van de econornische groei in Holland in de periode 1500-1800
trachten aan te geven. 35 Daarbij maakte hij gebruik van vooral seriele gegevens omtrent de produktie in de belangrijkste sectoren van de dienstensector,
de landbouw en de industrie. Maar hij moest erkennen dat in het bijzonder
de groeispurt van de periode 1580-1650 zich moeilijk liet kwantificeren omdat deze gepaard ging met de opkomst van allerlei nieuwe bedrijfstakken
waarvan voldoende kwantitatiefmateriaal ontbrak. J. Blomme en H. van der
Wee kwamen met een vergelijkbare studie naar de gewesten Brabant en
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Vlaanderen in de peri ode 1500-1800, waarbij ze zich echter beperkten tot de
schattingen van de ontwikkeling van de goederenproduktie; de zo belangrijke commerciele sector werd in hun bijdrage bijgevolg verwaarloosd. 36 P. Malanima deed vergelijkbaar onderzoek naar Noord- en Midden-Italie in de periode 1600-1800, waarin hij naast schattingen van tijdgenoten van de omvang
van inkomen en produktie ook gegevens omtrent de ontwikkeling van nominale en reeIe lonen verwerkte.37 Tenslotte verbond B. Yun bestaande schattingen omtrent produktie en consumptie in Castilie in de periode 1550-1800
met elkaar, schattingen die alle op een indrukwekkende hoeveelheid statistisch materiaal zijn gebaseerd. 38 Alle genoemde auteurs benadrukten het
feit dat hun schattingen op een beperkte hoeveelheid statistische bronnen gebaseerd waren en dat er tal van vooronderstellingen gemaakt moesten worden om van bron naar raming te komen. Er moet dus steeds rekening gehouden worden met ruime onzekerheidsmarges. Al dit onderzoek werd overigens
in september 1993 in Leuven op een internationaal colloquium gepresenteerd, dat tevens een voorconferentie was voor een B-thema van het Eleventh
International Economic History Congress in Milaan in september 1994.
De resuitaten van dit onderzoek lopen sterk uiteen . Tegenover het extreme
optimisme van Snooks staat het pessimisme van Malanima en Yun, die voor
Italie en Spanje slechts op een langdurige stagna tie van de economie kunnen
wijzen. Blomme en Van der Wee zijn daarentegen weer aan de optimistische
kant. Hun berekeningen resulteren in een groei van de produktie per hoofd
met ongeveer 50% tussen 1510 en 1812, maar omdat ze hun berekeningen beperken tot goederenproduktie, onderschatten ze de daling van het inkomen
per hoofd na 1580 ten gevolge van de verplaatsing van de internationale handel van Antwerpen naar Amsterdam. Van Zan den yond tenslotte aIleen in
de periode 1580-1650 een sterke groei van de produktie per hoofd, geen grote
verrassing, en constateerde tussen 1500 en 1580 en weer tussen 1650 en 1800
een min of meer constant produktieniveau . De resuitaten van deze vijf casestudies kunnen beter met elkaar verge Ie ken worden door ze te koppelen aan
de relatieve niveau van BNP per hoofd van rond 1800, bekend uit het werk
van Maddison. Probleem daarbij is aIleen dat de vijf case-studies op even zoveel regio 's betrekking hebben, en dat de schattingen van Maddison uit de
negentiende eeuw nationale staten betreffen. Maar omdat de meeste casestudies betrekking hebben op de meer ontwikkelde delen van de verschillende landen - op Holland, VlaandereniBrabant, Engeland, en Noord- en
Midden-Italie - is hier geen correctie voor gemaakt. AIleen de studie van
Yun naar Castilie betreft niet het meest ontwikkelde deel van de Spaanse
economie (al is dat zeker voor de zestiende eeuw ook niet uit te sluiten), maar
met circa 70% van de totale bevolking van Spanje mag dit Koninkrijk als redelijk representatief voor het he Ie land aangemerkt worden.
In tabel 1 zijn deze gegevens vervolgens op een rij gezet. Daarbij zijn enkeIe correcties aangebracht op de Hollandse en Vlaams/Brabantse cijfers voor
de zestiende eeuw. Al eerder is opgemerkt dat Van Zanden de groei tussen
1580 en 1650 vermoedelijk onderschat heeft. Vergelijking met de resultaten
van andere landen maakt dat nog waarschijnlijker: volgens de eerste ramin88
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gen zou Holland in 1500 en 1570 aanzienlijk welvarender zijn geweest dan
Vlaanderen/Brabant en zelfs (in 1570) Noord-Italie naar de kroon hebben
gestoken, wat onwaarschijnlijk is. De oorspronkelijke schattingen van Blomme en Van der Wee komen daarentegen voor de zestiende eeuw veel te laag
uit omdat, zoals al is gesteld, de commerciele sector niet is meegenomen. Vergelijking tussen Holland en Vlaanderen/Brabant levert dus een onwaarschijnlijk beeld op; alles wijst erop dat het economisch zwaartepunt in de Lage Landen zich pas na 1580 naar Holland heeft verplaatst. Om deze redenen
heb ik aan de hand van gegevens omtrent het looninkomen en het kapitaalbezit rond 1570 de schattingen van Holland naar beneden gecorrigeerd en die
van Vlaanderen/Brabant naar boven bijgesteld. 39 Het enige land dat daar
sterk van afwijkt is Engeland: de cijfers van Snooks laten wei zeer lage niveaus van BNP per hoofd zien, om welke reden ik deze cijfers van een vraagteken voorzie.
Het algemene beeld dat nu uit deze gegevens naar voren komt, kan natuurlijk op twee manieren bekeken worden. Duidelijk is dat op de lange termijn
de groei van de bevolking meer dan gecompenseerd werd door de toename
van de produktie, waardoor de produktie per capita tussen circa 1570 en
1820 met gemiddeld zo 'n 20% is toegenomen. In totaal nam de bevolking in
deze vijf landen/regio 's tussen 1550 en 1800 toe met zo 'n 70%, met uitschieters naar boven (Engeland: 188%) en naar beneden (Spanje: 42%).40 De pessimisten uit de school van Malthus, die in West-Europa een groeiende spanning tussen bevo1king en bestaan zagen ontstaan, hadden a1s we afgaan op
deze data dus geen ge1ijk. Maar ook de optimisten komen slechts mondjesmaat aan hun trekken: economische groei in de zin van groei van de produktie per hoofd van de bevo1king is in West-Europa niet 'normaal' maar
eerder uitzondering op de regel. In Holland deed zich in een peri ode van 300
jaar slechts een groeispurt voor, wat vermoedelijk ook voor Belgie het geval
was; de groei in Holland ging bovendien gedeeltelijk ten koste van de achteruitgang van de Vlaams/Brabantse economie. Per saldo is de groei over de gehele periode genomen niet indrukwekkend: 20% in 250 jaar. Deze groei
wordt in belangrijke mate mede veroorzaakt door de omstreden groeicijfers
voor Enge1and. Het beeld van een op lange termijn stagnerende economie
lijkt, met Engeland als uitzondering, toch in grote lijnen door dit materiaal
bevestigd.
De besproken studies omtrent de lange termijn ontwikkeling van vijf landen zullen de discussie tussen optimisten en pessimisten over de economie
van Europa in de vroegmoderne periode niet beslissen. Daarvoor blijven te
vee I vragen over en zijn de onzekerheidsmarges van de studies nog veel te
groot. Van veel landen ontbreken nog vergelijkbare studies; het model van
de 'histoire immobile' van Le Roy Ladurie kan natuurlijk pas getoetst worden aan de hand van een diepgaande studie naar de economische groei in
Frankrijk. Bescheiden economische groei, zoa1s de ramingen nu laten zien,
kan zeer weI zijn samengegaan met een daling van de levensstandaard van
de arbeidende bevolking, het kernthema van het betoog van de pessimisten,
als aangetoond kan worden dat de verdeling van het inkomen tussen 1500
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en 1800 veel ongelijker is geworden. Ook op dit punt ontbreken nog voldoende voorstudies. Maar in ieder geval is de discussie over het karakter van het
proces van premoderne economische groei met het verschijnen van deze studies (en met het belangrijke werk van De Vries) geopend. Dit debat, dat maar
niet van de grond wilde komen, lijkt nu eindelijk van start te gaan.
Tabell Ramingen van de ontwikkeling van het BBP per hoofd in vijf landen, 15001820 (gekoppeld aan Engeland in 1820 = 100)

Engeland
Holland
VI/Br.
Italie
Castilie
Gewogen
gemiddelde

c.1500

c.1570

c.1650

c.1700

c.1750

1820

30?
60(67+)
64(48
75**

50?
60(67+)
75(56)
73
60

66
102
62
68
67

67
101
65
68*
61*

84
99
71
68
55

100
93
73
68
66

(63)

65

69

69

70

78

tussen haakjes: oorspronkelijke schattingen VanderWee/Blomme en Van Zanden;
* geintrapoleerd
** gebaseerd op vriendelijke mededeling P. Malanima omtrent lopend onderzoek
naar economie Toscane
Bronnen: A. Maddison, Dynamic Forces in Capitalist Development (Oxford 1991) (gegevens 1820) en de literatuur genoemd in de noten 34 tim 40.
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1. Omstreeks 1870 vond in de cacaoverwerking de omslag plaats van een ambachtelijke
naar een industriele produktiewijze. De gebouwen van Droste aan de Spaarne te Haarlem zijn een goede illustratie van de groei die in deze branche plaats vond. Het linker
gedeelte dateert uit 1863 en draagt het kleinschaZige karakter van een ambachtelijk bedrijf Het middengedeelte is later aangebouwd en heeft de kenmerkende indeling van een
industriele cacao- en chocoladefabriek. Op de bovenste verdieping bevinden zich de toevoerluiken, waardoor de grondstoffen werden binnen gevoerd, die vervolgens van boven
naar beneden het produktieproces doorZiepen. Typerend voor deze bedrijven is oak de
Zigging aan het water, voor de aanvoer van de cacaobonen. In dezelJde periode concentreerde de cacaoverwerkende industrie zich in de Zaanstreek en (de omgeving van ) Amsterdam. (foto: RDMZ, collectie PIE)
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F.M.M. de Goey, PUEM 75 jaar 'Bron van licht en welvaart ' (PUEM:
Utrecht, 1991) 373 pp. ISBN 90-9004487-6; J.F .E. Bliising, Mensen en spanningen: sociaal-economische geschiedenis van de N. V. Provinciale Noordbrabantsche Electriciteitsmaatschappij 1914-1985 (Nijhof: Leiden, 1992) 524 pp.
ISBN 90-6890-397-7; J. van den Noort, Licht op het GEE. Geschiedenis van
het Gemeente-Energiebedrijf Rotterdam (GEB: Rotterdam, 1993) 170 pp.
ISBN 90-801167-1-8
De bedrijven in de energiesector zijn in de bedrijfsgeschiedenis goed vertegenwoordigd. Dit geldt met name voor de provinciale elektriciteitsmaatschappijen, die allemaal in dezelfde periode zijn ontstaan. Rond 1910 begon
de nationale en provinciale overheid zich steeds meer voor de snel expanderende elektriciteitsvoorziening te interesseren. De Staatscommissie-Van Usselsteyn adviseerde in 1914 de rijksoverheid om een concessiestelsel voor het
leveren van stroom in te stellen. De regering besloot de concessies aan provinciale bedrijven te geven met als gevolg dat tussen 1914 en 1918 in de
meeste provincies provinciale elektriciteitsmaatschappijen werden opgericht.
Hoewel er verschillende keren voorstellen zijn gelanceerd om deze provinciaIe bedrijven in een nationaal bedrijf te laten opgaan en hoewel met name na
de Tweede Wereldoorlog onder andere door de koppeling van de netten deze
bedrijven steeds meer moesten gaan samenwerken, vormden de provinciale
maatschappijen tot in de jaren tachtig de belangrijkste pijlers in de elektriciteitsvoorziening in Nederland.
De relatief korte peri ode waarin deze bedrijven zijn opgericht, heeft vanzelfsprekend tot gevolg gehad dat ook de jubilea vrijwel samenvallen. In de
jaren zestig werd door verschillende bedrijven het vijftigjarig bestaan gevierd
met de uitgave van een gedenkboek. Zo schreef de bekende auteur en veel
gevraagd gedenkboekenschrijver Max Dendermonde in 1964 Land onder
stroom. N. V. PNEM 1914-1964, terwijl de PUEM in een speciale uitgave van
het interne personeelsblad uitgebreid bij de eigen geschiedenis stilstond.
In de jaren tachtig volgde er een nieuwe golf gedenkboeken. Deze werd ingeluid door H. Surendonks Het licht moet blijven branden (1985) ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de PGEM en door Stroomopwaarts van E.
Fischer, waarmee het 75-jarig bestaan van de Usselcentrale werd herdacht.
Naast de hier besproken boeken van De Goey over de PUEM en van Bliising
over de PNEM, zijn er ook nog gedenkboeken verschenen over de energievoorziening in Groningen en Drente (De Groot en Van Houten, TweeN E H A - B U L LET I N 8 - 1 994 - n r. 2
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stromenland, 1988), in Zuid-Holland (Van Beckum en Dalen, 50-jaar spanning, 1991) en Zeeland (Antonisse, Energie in wisselend tij, 1991). Het grote
aantal gedenkboeken hangt ongetwijfeld samen met het feit dat het over het
algemeen om behoorlijk kapitaalkrachtige bedrijven gaat. Over de gemeentelijke energiebedrijven is daarentegen veel minder gepubliceerd. Een ander
verschil met de provinciale bedrijven is dat de energievoorziening op lokaal
niveau een onderdeel van een gemeentelijke dienst of nutsbedrijf was die niet
alleen voor de leveren van elektriciteit maar ook van gas en water verantwoordelijk was. Pas vrij recent zijn deze diensten verzelfstandigd. Van den
Noorts boek over het de GEB in Rotterdam is een van de weinige over de
lokale energievoorziening en vormt zodoende een welkome aanvulling op de
literatuur over de provinciale maatschappijen.
In de jaren zestig was het nog heel normaal om journalisten en schrijvers
te vragen voor een jubileumboek. Een gedenkboek moest vooral goed leesbaar zijn; het eigen personeel vormde de belangrijkste doelgroep. Minder
prettige gebeurtenissen kwamen meestal niet of slechts in bedekte termen aan
bod. De schrijvers stonden in dit opzicht vaak onder curatele. Blasing beschrijft bijvoorbeeld welke problemen zijn voorganger Dendermonde had
om het aBe begeleiders en 'meeschrijvers' naar de zin te maken. De recente
gedenkboeken zijn daarentegen voor een groot deel geschreven door wetenschappers, die een grote mate van vrijheid genoten bij het uitvoeren van de
opdracht. Zowel De Goey als Blasing en Van den Noort zijn gerespecteerde
bedrijfshistorici. De bedrijfsgeschiedenis heeft zich inrniddels op een aantal
universiteiten een vaste plaats verworven.
De betekenis van gedenkboeken voor de bedrijfsgeschiedenis als discipline
of vakgebied is echter veel minder duidelijk. Dit blijkt als men op grond van
de beschikbare boeken tracht tot een synthese te komen van de geschiedenis
van de elektriciteitssector. Voor een goede reconstructie en verklaring ontbreekt nog bijzonder veel. In het volgende zal ik proberen aan te geven waardoor dit wordt veroorzaakt en in welke richting een oplossing hiervoor gezocht kan worden. Eerst zal ik echter elk van de drie genoemde boeken kort
afzonderlijk bespreken.
De PUEM NV heeft altijd een bijzondere positie onder de provinciale
elektriciteitsbedrijven ingenomen. In tegenstelling tot de andere bedrijven
heeft de PUEM nooit een eigen centrale gehad en is dus altijd alleen een distributiebedrijf geweest. De elektriciteit werd eerst door de gemeentelijke centrale te Utrecht en later door de NV PEGUS geleverd. Na twee inleidende
hoofdstukken over de elektriciteitsvoorziening in Nederland en over het verzorgingsgebied neemt De Goey de oprichting van de PUEM als startpunt
voor de geschiedschrijving. De hoofdlijnen in de geschiedenis zijn aan de
hand van een aantal thema's verder uitgewerkt. Hoofdstukken over het functioneren van de vennootschap, het distributienetwerk, de relatie met de klant
en het personeel vormen de kern van het boek. Het opgaan van de PUEM
in een groter energiebedrijf, de Regionale Energie Maatschappij Utrecht, is
de aanleiding om tot slot aandacht te besteden aan de eerdere maar ook de
zeer recente fusiepogingen.
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Een nadeel van een thematische aanpak is dat de hoofdstukken weliswaar
goed afzonderlijk leesbaar zijn, maar er hierdoor ook verschillende her hal ingen en doublures in voorkomen. Toch biedt deze aanpak het voordeel dat
de gekozen onderwerpen samenhangend behandeld kunnen worden. Een
goed voorbeeld is het hoofdstuk over kabels en leidingen, een onderwerp dat
tot nu toe in de literatuur ten onrechte onderbelicht is gebleven. De voortdurende uitbreiding van het net, waarbij steeds hogere spanningen werden gebruikt, eerst 10 kV lijnen, vervolgens 50 kV en later 150 kV hoogspanningslijnen, was absoluut geen vanzelfsprekendheid. De aanleg van vrijwel elke
nieuwe lijn vergde strategische beslissingen van het management en vaak
moeizame onderhandelingen met andere partijen. Ook het hoofdstuk over de
relatie met de gebruiker is boeiend. Zo bleek bijvoorbeeld de penetratiegraad
van het elektrisch koken, waarvoor aile elektriciteitsmaatschappijen in de jaren dertig veel propaganda maakten, in Utrecht ver boven het landelijk gemiddelde te liggen. Een (poging tot) verklaring hiervoor blijft helaas achterwege. De Goey verontschuldigt zich overigens al bij voorbaat. In de inleiding
schrijft hij dat vergelijkingen onmogelijk zijn omdat een verantwoorde studie
naar de geschiedenis van de elektriciteitsvoorziening in Nederland nog ontbreekt.
Een ander punt betreft de omslag in het den ken over energie in de jaren
zeventig en de aanpassingen in het beleid die hieruit voortvloeiden. Ret stimuleren van het energiegebruik maakte plaats voor besparingsadviezen en de
introductie van zuinigere en doelmatigere apparatuur. Dit verhinderde overigens niet dat de hoeveelheid verkochte elektriciteit gestaag doorgroeide met
slechts een geringe teruggang in het begin van de jaren tachtig, wat veeleer
door de economische recessie dan door het gewijzigde beleid werd veroorzaakt. Een confrontatie van de fraaie doelstellingen en de resultaten ontbreekt hier. Veel minder interessant vind ik het hoofdstuk over het personeel,
omdat de ontwikkelingen op dit gebied, de arbeidsverhoudingen en voorwaarden en het personeelsbeleid absoluut niet kenmerkend zijn voor de
ontwikkeling van de energiesector.
Om als jublieumboek te kunnen dienen verscheen het boek van Blasing zes
jaar te laat. Dit was ook niet de bedoeling van de directie van de PNEM.
Men wilde 'geen plaatjesboek of feestbundel maar een wetenschappelijk
werk', waarvoor Blasing ruim de tijd werd gegund. Het resultaat is een uitvoerige en soms nogal wijdlopige chronologische beschrijving van de ontwikkeling van de PNEM. Elk hoofdstuk behandelt de bestuursperiode van een
bepaalde directeur. De opeenvolgende directeuren vormen de centrale actoren in het boek. Run handelingen, zienswijzen en lotgevallen aangevuld met
een korte biografie vormen de kern van elk hoofdstuk. Door de zeer hierarchische verhoudingen beschikten deze directeuren over een grote macht: zij
waren echte autocraten, wat zeker een argument voor de aanpak van Blasing
is. Ret levert enkele fraaie passages op, zoals die over het vertrek van prof.
Van Swaay, de eerste directeur en zeker ook over de aflossing van de macht
op het einde van de oorlog.
Een gevolg van deze aanpak is echter weI dat de nadruk erg sterk op de
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interne dynamiek komt te liggen en dat de ontwikkelingen geheel vanuit de
visie van de leiding van het bedrijf worden beschreven. De totstandkoming
van de SEP komt er nu wat bekaaid vanaf en wordt als onvermijdbaar gepresenteerd. Toch bestond er in de meeste directiekamers, ook bij de PNEM,
grote weerstand tegen vergaande vormen van samenwerking. De vrees voor
verlies aan zelfstandigheid werd officieel als argument hiervoor aangevoerd,
maar verlies aan macht en de persoonlijke verhoudingen tussen de directeuren onderling speelden eveneens een grote rol.
Een ander punt is dat Blasing zich concentreert op de sociaal-economische
aspecten, zoals al uit de ondertitel blijkt. Voor de technische aspecten heeft
hij geen belangstelling. De passages in het inleidende hoofdstuk over de
eigenschappen van elektriciteit en elektrische stroom zijn volgens hem noodzakelijk, maar deze 'droge beschouwingen' kunnen rustig en zonder bezwaar
worden overgeslagen. Inderdaad, in deze vorm had dit gelsoleerde gedeelte
beter weggelaten kunnen worden. Op andere plaatsen echter was aandacht
voor de technische aspecten wei op zijn plaats geweest, niet louter om de
techniek maar juist vanwege de nauwe verwevenheid van technische, economische en organisatorische aspecten. Ik kom hier nog op terug.
Het Gemeente-Energiebedrijf Rotterdam was een heel ander bedrijf. Behalve de levering van elektriciteit heeft het GEB ook de gasdistributie en ook
de produktie van het gas verzorgd, tot de komst van het aardgas. In het eerste deel van Van den Noorts boek staat vooral de 'naasting' van de particuliere energieproduktie door de gemeente centraal. Was de gasvoorziening in
1884 volledig in handen van de gemeente gekomen, de elektriciteitsvoorziening volgde tien jaar later, wat voor Nederlandse verhoudingen zeer vroeg
was. Nederlands eerste gemeentelijke elektriciteitscentrale stond dan ook in
Rotterdam. Het elektriciteitsbedrijf dat in het begin bij het gasbedrijf was ondergebracht, werd in 1907 een afzonderlijke gemeentelijk bedrijf en de beide
diensten werden in feite deels elkaars concurrenten. Eerst op het gebied van
de verlichting, later ook bij toepassingen als het koken en de warm watervoorziening. De dynamiek van het energiebedrijf, waarbij de elektriciteit het
gas geleidelijk naar de kroon stak en de produktiebedrijven afgestoten
moesten worden, vormt de rode draad in het tweede deel van het boek. Terwijl er in het eerste deel veel aandacht is voor details en analyse, is het tweede
deel vooral beschrijvend, volgens Van den Noort noodzakelijk om honderd
jaar geschiedenis recht te kunnen doen. Het gehele boek krijgt hierdoor een
enigszins onevenwichtig karakter. In het eerste deel, mede gebaseerd op het
onderzoek voor zijn proefschrift Pion of pionier (1990), laat Van den Noort
uitvoerig zien hoe de besluitvorming over de keuze tussen de technische en
organisatorische alternatieven verliep. De Rotterdamse gemeenteraad vormde de arena waar de verschillende partijen argumenten presenteerden en hun
belangen probeerden te verdedigen. Dit was een fascinerend proces. De keuzes waarvoor de gemeentebesturen werden gesteld waren zeker niet eenvoudig en het is niet verwonderlijk dat men elders een andere oplosssing koos .
Aan dit laatste besteedt Van den Noort om begrijpelijke redenen geen aandacht, maar een vergelijking van de ontwikkeling van de gemeentelijke ener96
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giebedrijven in een aantal steden zal ongetwijfeld een aantal nieuwe gezichtspunten opleveren.
In het tweede deel van het boek ontbreekt deze diepgang. Zonder meer een
pluspunt is de vormgeving. Het boek over het GEB Rotterdam bevat niet aIleen veel zeer fraaie afbeeldingen, maar deze zijn ook bijzonder functioneel
omdat ze de tekst aanvullen en verduidelijken. Daarnaast vertellen ze een
eigen verhaal.
Welke problemen doen zich nu voor als men op basis van de aangeboden
informatie probeert tot een synthese te komen? Voor aile duidelijkheid: ondanks de bezwaren die hier worden aangevoerd, wil dit niet zeggen dat de
hier besproken boeken als gedenkboek niet zouden voldoen. Integendeel, de
opdrachtgevers kunnen over het eindresultaat zonder meer zeer tevreden
zijn. Hier gaat het er om welke bijdrage dergelijke gedenkboeken kunnen Ieveren aan de geschiedschrijving van een bepaalde sector en aan de ontwikkeling van de bedrijfsgeschiedenis en verwante disciplines zoals de techniekgeschiedenis.
Een aantal bezwaren hangen samen met in he rente kenmerken van gedenkboeken. Voor een opdracht voor het schrijven van een gedenkboek is een opdrachtgever en meestal ook een aanleiding een eerste vereiste. De selectie van
het onderwerp en de tijdsperiode zijn daarmee een gegeven. Dit leidt, vanuit
wetenschappelijk oogpunt, tot een onevenwichtige verdeling en een zekere
willekeur. In de energiesector zijn de provinciale bedrijven goed vertegenwoordigd, maar zowel op lokaal als op nationaal niveau bestaan grote lacunes. Voor de geschiedenis van de elektriciteitsvoorziening in Nederland is De
elektriciteitsvoorziening van Nederland 1888-1938 (1948, 2 delen), uitgegeven
ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Vereniging van Directeuren
van Elektriciteitsbedrijven in Nederland (VDEN) in feite de laatste uitvoerige studie. De totstandkoming van de SEP en van het landelijk koppelnet
komt wei in elk gedenkboek aan de orde, maar slechts zeer summier en
uiterst fragmentarisch. Een integrale studie ontbreekt derhalve. Hetzelfde
geldt voor andere belangrijke instellingen in de energievoorziening als bijvoorbeeld de KEMA of ECN.
Daarnaast moet, zoals al eerder is betoogd, het eindresultaat voor het bedrijf en het personeel herkenbaar zijn. Daardoor wordt relatiefveel aandacht
be steed aan unieke personen uit het bedrijf en aan een beschrijving van de
sfeer en de verhoudingen in het bedrijf. De Goey heeft het bijvoorbeeld herhaaldelijk over het zogenaamde 'PUEM-gevoel', de sterke band van het personeel met het energiebedrijf. Bovendien wordt van de schrijvers verwacht
dat de gehele periode aan bod komt, dus ook de (zeer) recente 'geschiedenis'.
Dit levert de nodige problemen op.
De tweede helft van de jaren tachtig zijn voor de elektriciteitswereld zeer
roe rig geweest. De overheid trachtte een grotere greep op de elektriciteitsproduktie en vasts telling van de prijzen te krijgen. Ontwikkelingen op Europees
niveau dreigden bovendien een einde te maken aan de feitelijke monopoliepositie van veel energiebedrijven. Als reactie hierop is een ware fusiegolf ontstaan. Er zijn nog maar een hand vol produktiebedrijven over terwijl ook de
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distributiebedrijven in steeds grotere eenheden opgaan. In de Elektriciteitswet van 1989 is de scheiding tussen prod uk tie en distributie wettelijk geregeld. Dit lijkt echter binnen enkele jaren al weer achterhaald te zijn, omdat
er ook steeds meer samenwerkingsverbanden tussen distributeurs en producenten ontstaan. Een andere complicerende factor is de snelle toename in het
decentraal opgewekte vermogen, met name door warmte-kracht installaties,
waardoor de distributiebedrijven die de expolitatie van deze installaties zo
veel mogelijk naar zich toe trekken, ook producenten worden. Kortom, de
situatie is uiterst gecompliceerd en onzeker. In dit 'mijnenveld' moet de historicus tot een afgewogen oordeel komen, een onmogelijke situatie, te meer
omdat de theoretische en analytische hulpmiddelen hem of haar grotendeels
ontbreken.
Andere belemmerende factoren liggen meer bij de onderzoekers. Nadat
een opdracht is binnen gehaald, moet een werkplan worden ontwikkeld rekening houdend met de wensen van de opdrachtgever, de beschikbare tijd en
het aanwezige bronnenmateriaal. Hoewel dankbaar van de beschikbare literatuur gebruik wordt gemaakt, wordt elke onderzoeker zo gedwongen een
eigen, nieuwe aanpak te ontwikkelen. Uitwisseling van ervaringen met andere onderzoekers vindt in het geheel niet plaats. Het gevolg hiervan is een grote diversiteit in aanpak en resultaten, wat een vergelijking met andere onderzoeken zeer bemoeilijkt of zelfs nagenoeg onmogelijk maakt. De hier besproken boeken zijn hier een goed voorbeeld van de varia tie in aanpak, opzet en
uitkomsten. De relatie met de afnemer is de laatste decennia drastisch veranderd. De Goey besteedt hier uitgebreid aandacht aan, maar bij Van den
Noort wordt dit in enkele alinea's afgehandeld die bovendien vooral over het
gas gaan. Bij Biasing komt het thema helemaal niet aan bod. Een ander gevolg van de isolatie van de onderzoeker en het gebrek aan terugkoppeling is
dat de focus veel te veel op het 'eigen' bedrijf is gericht, met andere woorden
het gezichtsveld is veel te beperkt.
In het verlengde hiervan kan ook het ontbreken van een specifiek analysekader en theorievorming als een beperkende factor worden aangemerkt.
Hierdoor zijn de meeste gedenkboeken vooral beschrijvend van karakter en
wordt te weinig geprobeerd om tot verklaringen te komen. Aan theorievorming wordt in de historische wetenschappen niet al te veel aandacht besteed.
Voor gedenkboeken geldt dit in versterkte mate. De lezers wensen immers
niet lastiggevallen te worden met uitgebreide theoretische verhandelingen.
Dit hoeft ook helemaal niet. Een goed analysekader is nuttig en zelfs onontbeerlijk bij de selectie van thema's en zoeken naar verklaringen. Een voorbeeld van theorievorming die voor de elektriciteitssector goed bruikbaar is,
is de systeembenadering van Th. P. Hughes (Networks of Power, Baltimore,
1983). Hughes vergelijkt de opkomst en ontwikkeling van de elektriciteitsvoorziening in de Verenigde Staten, Engeland en Duitsland. Hij gebruikt
hiervoor het begrip technisch systeem. Een technisch systeem omvat echter
niet aileen technische artefacten, maar ook aile organisaties, instellingen, regelingen enz. die het functioneren van een systeem mogelijk maken. Hughes
is bijzonder gei'nteresseerd in de evolutie van dergelijke system en die volgens
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hem kenmerkend zijn voor vee 1 twintigste-eeuwse ontwikkelingen. Zonder
hier uitgebreid op in te willen gaan, kan een enkel voorbeeld duidelijk rna ken
hoe een dergelijke invalshoek nuttig kan zijn. Een belangrijke rol spelen in
de theorie van Hughes de zogenaamde systeembouwers. Dit zijn actoren of
een groep van actoren die op een essentiele wijze de groei en ontwikkeling
van een systeem belnvloeden en vormgeven. De eisen waaraan deze systeembouwers moeten voldoen en de problemen waar ze mee te maken krijgen, zijn
echter afbankelijk van de ontwikkelingsfase van het systeem. De directeuren
waar Blasing zijn boek aan ophangt kunnen als dergelijke systeembouwers
worden opgevat. In de beginfase van de provinciale energievoorziening waren sterke persoonlijkheden een groot voordeel; in de latere fase, toen samenwerking tussen bedrijven belangrijker werd, kon dit in een nadeel verkeren.
Een vergelijkbare rol vervulden bij het GEB in Rotterdam (en in veel andere
plaatsen) de hoofden van de gemeentelijke diensten en bedrijven die een
zwaar stempel op de ontwikkeling drukten. Zij hadden echter vee 1 minder
speelruimte, omdat de uiteindelijke beslissing bij de gemeenteraad lag. Van
deze systeembouwers werd veel meer takt en strategisch opereren vereist.
Met behulp van een dergelijk concept kan veel systematischer een vergelijking gemaakt worden tussen verschillende (onderdelen van) systemen.
Een ander voorbeeld is de groei van het elektriciteitsnetwerk. Door de
steeds stijgende vraag naar elektriciteit in combinatie met het groeiend aantal
toepassingen en elektrische apparaten, lijkt het voor de hand te Iiggen dat
concentratie en schaalvergroting kostenvoordelen opleveren. Door de hoofdrolspelers wordt herhaaldelijk gewezen op de noodzaak tot schaalvergroting.
In termen van Hughes he eft het systeem 'momentum' gekregen: de ontwikkeling is schijnbaar autonoom en onvermijdelijk. Een einde maken aan de versnippering was een van de argumenten voor de overheid om in 1914 in te grijpen en de provinciale bedrijven konden zeker op termijn goedkoper produceren en leveren dan de gemeentelijke bedrijven. De vraag waarom dit proces
zich niet heeft doorgezet, wordt echter nergens gesteld. Deze gedachtengang
volgend Iijkt produktie op een nog grotere schaal nog vee I meer voordelen
te bieden. Zo ver is het in Nederland niet gekomen en dit is iets wat om een
verklaring roept. Een vergelijking met de situatie in andere landen maakt
duidelijk dat de elektriciteitsvoorziening ook heel anders geregeld kan worden , bijvoorbeeld op nationaal niveau, maar ook vee 1 kleinschaliger. In Denemarken hebben lange tijd in feite twee grote niet-gekoppelde netten bestaan, die elk een deel van het land van elektriciteit voorzagen. Bovendien
is daar de decentrale opwekking met name op het platteland altijd van belang
gebleven. Bij De Goey en Blasing komt de elektrificatie van het platteland
alleen aan bod als probleem voor de provinciale bedrijven. Vanwege de hoge
kosten en lage opbrengsten was dit voor hen weinig aantrekkelijk, maar het
wordt voorgesteld alsof dit vanuit een oogpunt van dienstverlening toch gedaan werd. Andere opties, zoals zelfopwekking, zijn volledig uit het beeld
verdwenen. Processen als schaalvergroting kunnen met andere woorden niet
zonder meer als verklaring gebruikt worden, zij vereisen zelf een grondige
historische analyse en verklaring. De argumenten van ingenieurs die pleitten
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voor schaalvergroting mogen dus niet klakkeloos worden overgenomen.
Systematisch comparatief onderzoek is hiervoor onontbeerlijk. De vergelijking met andere bedrijven, regio's of landen kan verduidelijken in welke mate er sprake was van algemenere ontwikkelingspatronen en in hoeverre de beschreven ontwikkelingen een uniek karakter vertoonden.
Het zal duidelijk zijn dat het voor de afzonderlijke gedenkboekenonderzoeker een ondoenlijke zaak is om aileen aan al deze bezwaren tegemoet te
komen. Dit is op de eerste plaats een taak voor het academische onderzoek,
zoals dat aan de universiteiten en door organisaties als het Centrum voor Bedrijfsgeschiedenis te Rotterdam wordt uitgevoerd. Ook de nieuw opgerichte
landelijke werkgroep Bedrijfsgeschiedenis kan hierin een stimulerende en
coordinerende rol spelen. Dit kan bijvoorbeeld door het formuleren van een
of meerdere gezamenlijke onderzoeksprogramma's waarin een aantal gemeenschappelijke thema's gekozen wordt, aan de ontwikkeling van een theoretisch kader wordt gewerkt en comparatief onderzoek mogelijk wordt gemaakt. De diversiteit van de sectoren hoeft geen probleem te zijn. Naast
schaalvergroting, een proces dat zich in de meeste sectoren voltrekt, ZOU bijvoorbeeld de prijsproblematiek en de tariefstelling in de dienstverlening een
interessant thema kunnen zijn. De tarieven in de elektriciteitssector kwamen
in elk geval op een zeer ondoorzichtige en gecompliceerde wijze tot stand.
Zij weerspiegelden tot op zekere hoogte de machtsverhoudingen binnen de
sector. Een vergelijking met andere energiesystemen, bijvoorbeeld de gasvoorziening, kan zeer verhelderend werken. Maar ook buiten de energiesector speeJt een vergelijkbare problematiek. Het schepp en van een kader voor
bedrijfsonderzoek kan bijdragen aan de herinterpretatie van bestaand materiaal en van grote steun zijn bij het opzetten en uitvoeren van nieuwe studies.
Ook de opdrachtgevers zuBen hiervan profiteren.

2. Deze typische Schiedamse moutwijnbranderij staat te midden van mo/ens en een distilleerderijcomplex. Typerend voor deze branderijen zijn de klokgevel en de toegangsdeur, gekroond met spinnenwebvenster, die uit het midden figt. Dit laatste heeJt te maken met de opstelling van de beslagkuipen en de distilleerketels achter de deur. Op de
eerste verdieping werden de grondstoJJen opgeslagen, die door de pakhuisdeur in de voorgevel naar binnen werden gebracht. (Joto: E. NijhoJ)
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BOEKBESPREKINGEN
J.L. van Zanden, S.W. Verstegen, Groene geschiedenis van Nederland (Het
Spectrum: Utrecht, 1993) 216 p. ISBN
90-274-4003-4
Voor wie heeft genoten van de 'full fascinating story of Britain's landscape' zoals door Oliver Rackham in The history
of the countryside (Londen, 1986), is de
huidige golf van 'groene' geschiedenissen een aaneenschakeling van teleurstelIingen. Waar hebben we het over als we
spreken over een 'ecologische geschiedenis' en waartoe zou zo'n verhaal moeten
dienen? Is een ecologische geschiedenis
wat anders dan een historische ecologie
of de geschiedenis van de ecologie? Gemakshalve neem ik aan dat een 'groene'
geschiedenis ten doeJ heeft om aan te geyen hoe de wissel werking tussen mens
en natuur zich in de loop van de eeuwen
onder invloed van verschillende factoren heeft ontwikkeld. AIthans, dat had
Rackham voor ogen to en hij zijn boek
schreef. Maar waarschuwend voegde hij
daar aan toe: 'This is not an easy idea to
grasp'.
Hoe bouw je een 'groene geschiedenis' op? Dat is een moeilijke vraag.
Enerzijds is dat een gevolg van het feit
dat de mens in de loop der eeuwen het
ecologische evenwicht in zijn woonomgeving steeds weer op andere wijze heeft
bei"nvloed. Anderzijds speelt daarbij
echter een rol dat de milieu-effecten van
het menselijke handelen voor zijn omgeving vaak heel wisselend worden beoordeeld. Zo geeft de aanwezigheid van
zink in sommige beekbodems van ZuidLimburg vaak aanleiding tot koesterende betogen over het zinkviooltje, maar
in Noord-Brabant wordt om dezelfde
reden BudeIco v~~r een grote boosdoener gehouden . Een beetje is mooi, maar
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meer is schadeJijk. Welke norm wordt er
gehanteerd en hoe algemeen is de geldigheid daarvan?
Grofweg kan men deze complexe materie langs vier Iijnen aanvatten . Als eerste kan men kijken naar de stofstromen
die in het veri eden door de mens op
gang zijn gebracht. Het gaat dan zoweJ
om de toevoeging van stoffen aan de
woonomgeving (zoals mest- en landbouwgifstoffen, waterverontrelmgmg,
de effecten van de zure regen) als om de
onttrekking daarvan (uitputting van de
grond, ontgronding, wateronttrekking,
etcetera). Daarnaast is het mogelijk om
een ecologische geschiedenis te structureren op grond van de processen die deze stofstromen in het verleden hebben
veroorzaakt en in stand gehouden. Het
gaat dan onder andere om de ontwikkeling van de landbouw, de nijverheid en
industrie, om bevolkingsgroei en welvaartsstijging en om het toegenomen
energiegebruik per hoofd van de bevolking. Een derde mogelijkheid tot ordening Iigt in de landschappelijke gevolgen van deze stofstromen. Het gaat dan
om onderwerpen als de duinen, de
blauwgraslanden, de trilvenen, de zandverstuivingen, de rivieren, de beken, het
akkerland, de sloten, de bossen, het
hakhout, de drinkvijvers en poeJen en
nog heel veel meer. En tot slot kan men
een 'groene geschiedenis' structureren
door de drie dragers van het ecologische
evenwicht (bodem, lucht en water) als
uitgangspunt te nemen .
Van Zanden en Verstegen hebben niet
gekozen voor een systematische indeling. In het eerste hoofdstuk wordt de
landschappelijke verscheidenheid van
Nederland omstreeks 1850 in een historisch perspectief geplaatst. In het volgende hoofdstuk ('De verarming van de
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natuur') gaan de auteurs eerst in op de
ontwikkeling van de po pula ties van enkele zoogdieren en vogels en vervolgens
op de veranderingen die zich na 1850
hebben voorgedaan in de duinen, de
veengebieden, de kleigebieden, de zandgronden, Limburg en de Zuiderzeepolders. Om onbegrijpelijke redenen komen de visserij en de visstand nog uitgebreid aan de orde in een volgend hoofdstuk, maar zwijgen de auteurs goeddeels
over de ingrijpende veranderingen in de
vegetatie van Nederland gedurende de
laatste decennia.
In het hoofdstuk over de 'Omstreden
landbouw' verlaten de auteurs de landschappelijke ingang en komt een van de
processen aan de orde waardoor de
mens het ecologische even wicht in de
loop der eeuwen heeft beinvloed. Maar
niet de landbouw als zodanig wordt hier
centraal gesteld, het gaat in feite slechts
om de ontwikkelingen die zich na 1850
in de agrarische sector hebben voorgedaan. In de paragrafen over de waterhuishouding en het mestoverschot komen onvermijdelijk vleugjes van de
stofstroomproblematiek aan de orde.
Na het verhaal over de visserij en de
visstand voigt opnieuw een hoofdstuk
met een procesmatige ingang en wei de
stedelijke en industriele vervuiling. Veel
betekenis voor de opbouw van dit
hoofdstuk heeft deze ingang echter niet.
Vanaf het einde van de negentiende
eeuw worden de ontwikkelingen in Nederland namelijk gekenmerkt door verstedelijking en industrialisatie en dan
lijkt ineens alles met alles samen te hangen. Zo wordt in dit hoofdstuk niet aileen de opkomst van het moderne toilet
besproken, maar ook aandacht geschonken aan de watervoorziening en
de Rinderwet.
Ret meest rommelig is echter nog wei
het hoofdstuk over de ruimtelijke ordening en de 'vrije natuur'. Een beschouwing over de aanleg van spoor- en trambanen in de negentiende eeuw had ik
hier niet verwacht.
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Ret boek sluit gelukkig af met een
goed gestructureerd verhaal over de veranderende relatie tussen mens en natuur
in Nederland vanaf het begin van de negentiende eeuw. Terecht wordt hier
(even) over de grenzen van Nederland
heen gekeken en het internationale karakter van de milieuproblematiek aangestipt. Een alinea over de bijzondere
verantwoordelijkheid van Nederland
voor enkele plant- en diersoorten die in
Nederland nog veel voorkomen maar
internationaal inmiddels zeldzaam zijn
geworden, zou hier op haar plaats zijn
geweest. Maar van een boek met deze
omvang mag men geen volledigheid verwachten.
De Groene geschiedenis van Nederland
schiet mijns inziens naast een gebrek
aan opbouw tekort door het ontbreken
van een verantwoording voor het feit
dat men bepaalde onderwerpen wei en
andere niet heeft behandeld. Op een lager niveau zal menig lezer echter veel
van zijn gading kunnen vinden. De
auteurs blijken over veel onderwerpen
met gezag te kunnen spreken. In treffende bewoordingen wordt veelal kort en
bondig de essen tie van een bepaaJde
problematiek weergegeven. Ret uitgebreide register stelt de lezer in staat om
bepaalde onderwerpen (terug) te vinden. Maar vee I verder komt men niet
want een notenapparaat ontbreekt. De
korte Iiteratuurlijstjes achter elk hoofdstuk lijken evenmin op een (beredeneerde) bibliografie. Voor welke doelgroep
zouden de auteurs dit boek eigenlijk
hebben geschreven, vraagt men zich na
het lezen af.
GJ. Borger
Universiteit van Amsterdam

W.F.V. Vanthoor, De Europese rnonetaire eenwording in historisch perspectie!

Monetaire monografieen, 15 (NIBE:
Amsterdam, 1994) 144 p. ISBN
90-5516-034-2
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De twintigste eeuw heeft een zo turbulente monetaire geschiedenis, dat het
aantrekkelijk is om bij een verdere terugblik de 'klassieke ' gouden standaard
als horizon te kiezen . Oat stelsel heeft
de overzichtelijke eenvoud van een
Franse tuin, waarin alles duidelijk is en
wei met name dat de onderlinge wisselkoersen van de vele landen waarin het
tenslotte gehanteerd werd, zeer geringe
fluctuaties vertoonden. In werkelijkheid
is de uitdrukking 'klassiek' misleidend
en schreef Keynes in 1930 met recht dat
het goud als standaard bijna een 'parvenu' was. Het merendeel der landen voerde het systeem in dejaren 1870 in. Voordien heerste op monetair gebied in heel
wat landen een toestand, waarvoor de
kwalificatie labyrint passender is dan
Franse tuin. Om te voorkomen dat de
studenten met hun tempobeurs in het
gedrang raken, wordt in de leerboeken
aan deze materie dan ook niet of nauweIijks aandacht geschonken.
Het is daarom toe te juichen dat de
Nederlandsche Bank een beknopte en
fraai uitgevoerde monografie heeft doen
verschijnen, die door het NIBE is uitgegeven over de Europese monetaire eenwording in historisch perspectief. Hierin
heeft Vanthoor een moedige poging gewaagd een brug te slaan tussen de tegenwoordige tijd en het tijdvak v66r de algemene invoering van de gouden standaard. Het interessante van die periode
is namelijk dat zich toen al een streven
naar monetaire eenwording manifesteerde. Hieraan kan worden toegevoegd dat omstreeks diezelfde tijd (circa
1870) de metaalvoorraad van de Frankfurter Bank voornamelijk uit ecus bestond. Oit waren daar destijds evenwel
geen rekeneenheden, maar klinkende
munten, want in Frankfort werd tot de
invoering van de mark in Zuidduitse
guldens gerekend. De geschiedenis herhaalt zich dus niet helemaal.
Vanthoor stelt zich in zijn monografie
(103) de vraag of, afgaande op de ervaringen in de negentiende eeuw, het in
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het Verdrag van Maastricht in het vooruitzicht gestelde verenigde Europa een
my the is. Na een inleiding met enkele
ferme paukenslagen over tweeduizend
jaren Europese staatkundige, militaire
en monetaire geschiedenis (waarin merkwaardigerwijze een verband wordt gelegd tussen Karel V's gouden Carolus
en Karel de Grote), behandelt de auteur
op een beknopte en overzichtelijke wijze
het metallieke geldstelsel en de belangrijkste monetaire unies. Oaarbij wordt
terecht een onderscheid gemaakt tussen
de unies, die een uitvloeisel zijn van een
(eventueel gedwongen) politieke eenwording en unies tussen souvereine staten. Zo schetst de schrijver de duidelijke
samenhang die er tussen de politieke en
de monetaire eenwording is geweest in
Zwitserland, Italie en Duitsland in de
jaren 1848-1876. Daarna voigt een interessante uiteenzetting over het muntverdrag van 1857 tussen de land en van de
Zollverein en Oostenrijk, de Latijnse
Muntunie van 1865 en de Scandinavische Muntunie van 1872.
Toch moest ik bij het lezen van het
betoog weldra den ken aan de verzuchting van N.G. Pierson in 1872. Deze
schreeftoen dat muntvraagstukken zelfs
'door lieden wier diepzinnigheid men
roemt, vaak behandeld worden met een
luchthartigheid, waarover men zich verbaast. Waar het muntzaken geldt, ge100ft menigeen met een weinig nadenken te kunnen volstaan, terwijl er toch
metterdaad misschien nauwelijks een
gebied is, waar meer voetangels en
klemmen Iiggen dan hier'. Zo heeft Vanthoor zich geen rekenschap gegeven van
het grote belang, dat het onderscheid
tussen geld als ruilmiddel en als rekeneenheid (zie het voorbeeld van Frankfort) vroeger heeft gehad. Daarnaast
zou het verhelderend zijn geweest, indien hij in het hoofdstuk over het metallieke geldstelsel (men kan beter van stelsels spreken) wat dieper zou zijn ingegaan op de vraag wat nu eigenlijk de wezenlijke kenmerken daarvan waren. Een
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en ander had hem kunnen behoeden
voor beweringen, waarvoor de kwalificatie 'onnauwkeurig' een understatement is. Zo wordt gesteld (24) dat in
1871 Duitsland overging op de gouden
standaard en dat als rekeneenheid en
standaardmunt de Rijksmark werd ingevoerd met een metaalgehalte (moet
zijn: edelmetaalgehalte) van 90%. Rekeneenheid en ruilmiddel worden aan elkaar gelijkgesteld, hetgeen hier niet juist
zal blijken te zijn. Vervolgens vernemen
we dat tot het slaan van stukken van 5,
10 en 20 mark werd besloten, maar uit
welk edelmetaal en met welk edelmetaalgehalte? Enkele regels daarna voigt
de mededeling dat ter stimulering van
de invoering van de goudmark de overheid in juni 1873 besloot de aankoop
van zilver stop te zetten en dat aldus de
vrije aanmunting daarvan werd opgeheyen. De werkelijkheid was enigszins anders. De vrije aanmunting van zilver
was al sinds 1871 opgeheven en de invoering van de gouden standaard volgde pas in 1873. Deze volgorde lijkt me
ook logischer. Het stuk van I mark was
van zilver en dus noch goudmark noch
standaardmunt. Ais zodanig fungeerden
de zojuist genoemde stukken van 5, 10
en 20 mark. Verder noemt de auteur de
Scandinavische kronen standaardmunten (38) ten tijde van de gouden standaard, maar ook die waren van zilver.
Evenmin kan na de jaren 1870 nog van
zilveren standaardmunten in de landen
van de Latijnse Muntunie worden gesproken (18).
Ten aanzien van de kwestie van de
metallieke basis van het geldstelsel, lijkt
Vanthoor van mening te zijn, dat de
aard van de in omloop zijnde munten en
de mogelijkheid deze als wettig betaalmiddel tot onbeperkte bedragen te gebruiken van beslissende betekenis zijn
(24-25). Deze opvatting strookt met de
daarover in de negentiende eeuw algemeen gangbare en op historische gronden logische ideeen. Later is men gaan
inzien dat Ricardo het al in 1817 bij het
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rechte einde had en dat het eenvoudiger
is niet de aard van het ruilmiddel, maar
de relatie van de rekeneenheid ten opzichte van het edelmetaal de doorslag te
laten geven. Voor een gouden standaard
betekent dit, dat het voldoende is dat fiduciaire ruilmiddelen direct of indirect
bij de centrale bank of een andere instelling tegen vaste prijzen vrij inwisselbaar
zijn tegen goud in welke vorrn dan ook.
Het gouden tientje heeft dan ook nooit
een belangrijke rol gespeeld in onze
geldcirculatie.
Vervolgens meen ik dat de schrijver
bij grafiek 1 (12) had moeten verrnelden
waar de door hem weergegeven marktwaarden tussen goud en zilver van 1800
tot 1884 (niet 1894 zoals boven de grafiek staat) golden. Aan het feit dat deze
plaatselijk uiteenliepen, wordt in het algemeen veel betekenis gehecht. Daarnaast vraag ik me af, waar de onjuiste
wetenschap vandaan komt dat M. Chevalier in het midden van de vorige eeuw
het bi-metallisme te vuur en te zwaard
verdedigde (13) en dat in Duitsland de
Rijkskanselier tevens president van de
Rijksbank was (26). Tenslotte moet ik
bekennen, dat ik niet heb kunnen doorgronden, waarom de monetaire eenwording in Italie pas werd afgesloten in de
jaren 1920 door de vestiging van een
centrale bank (23).
Op grond van het voorgaande is het
begrijpelijk dat Vanthoor zich in de stof
van deel II, die over de Europese integratie sinds 1945 gaat, beter thuisvoelt.
In vogelvlucht wordt uiteengezet hoezeer de monetaire eenwording een
kwestie is van politieke wil en de bereidheid en mogelijkheid tot het stellen van
orde op zaken in eigen huis. Daarvan
wordt een beknopt en nuttig overzicht
gegeven. Af en toe laat de nauwkeurigheid wat te wensen over. Zo laat de
auteur De Gaulle in 1969 pas na de presidentsverkiezingen aftreden (53), zou
de dollar bij de Smithsonian Agreement
in 1971 met 10% zijn gedevalueerd (59),
ZOU de valutacrisis van begin 1973 zijn
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begonnen met een devaluatie van de dollar (60) en zou de oliecrisis in 1971 hebben toegeslagen (61). Geschiedenis is
een ingewikkelde zaak!
Dit mag geen beletsel zijn om daaruit
lessen te trekken, hetgeen in deel III gebeurt. Daarbij wordt terecht gesteld, dat
het geldsysteem sinds de vorige eeuw
niet geheel ongewijzigd is. Vanthoor
neemt de jaren dertig als cesuur, omdat
hij van mening is dat toen het internationale metallieke stelsel definitief vervangen werd door de papieren standaard (91). Deze conclusie ligt geheel in
de lijn van zijn gedachte, dat de aard
van het ruilmiddel bepalend is voor het
stelsel. Ik vrees dat de schrijver hiermee
over het hoofd ziet, dat tot in de jaren
zeventig in het kader van het stelsel van
Bretton Woods goudpariteiten werden
gehanteerd. J. Zijlstra noemt dan ook in
zijn memoires goud het piech tanker van
de monetaire stabiliteit destijds. Verder
zou ik me niet graag aansluiten bij de
opmerking over het uiteenvallen van de
monetaire eenheid tussen Nederland en
Belgie in 1831 , want die eenheid was er
namelijk nauwelijks (98, noot 59). Een
en ander neemt niet weg, dat in deze
hoofdstukken interessante beschouwingen ten beste worden gegeven. Aileen
vroeg ik me wei in een aantal gevallen af
waarom de auteur heeft nagelaten Engelstalige zinsneden en citaten te vertalen. Waarom bijvoorbeeld escape clause
of klinkt 'ontsnappingsclausule' te triviaal (96-97)?
Het geheel wordt afgesloten met een alleszins bruikbaar calendarium van de
economische, monetaire en politieke samenwerking in Europa van 1948 (en
niet 1945 zoals de inleiding aankondigt)
tot 1994. Dit draagt ertoe bij dat de publicatie een welkome bijdrage aan de
monetaire geschiedschrijving is. Maar:
haastige spoed is niet altijd goed.

W.L. Korthals Altes
ABN AMRO Bank
Historisch Onderzoek
N E H A - B U L LET IN 8 - 1994 - n r. 2

H. Pohl, red. , Europiiische Bankengeschichte (Frankfurt am Main: Fritz
Knapp 1993) 735 p. ISBN 3 781905187
De sterke groei van de bankgeschiedenis
in de laatste jaren deed de behoefte aan
een goed handboek voelen. Camerons
baanbrekende bundels over bankwezen
en economische groei zijn alweer ruim
twintig jaar oud , terwijl bij Kindlebergers Financial history de rijkdom aan inzichten nauwelijks tegen de lacunes in
het feitenmateriaal opweegt. Gezien de
bandomvang, medewerkerslijst, uitgever en prijs heeft de Europiiische Bankengeschichte bepaald de pretentie zo'n
handboek te zijn, maar jammer genoeg
wordt dit onvoldoende waar gemaakt.
Afgezien van de slordige en oppervlakkige inleiding van H. Pohl en G. Jachmich dwingen opzet en inhoud zeker respect af voor de samenstellers. De invalshoek, gestelde vragen en gebruikte
bronnen en literatuur zijn echter bekend
of overbekend, terwijl kwantitatieve
analyses en vergelijkingen grotendeels
ontbreken. Zodoende maakt het geheel
een wat gedateerde, ja ouderwetse indruk.
Het boek valt in vijf chronologische
delen uiteen. De eerste twee perioden
krijgen een samenvattende behandeling
voor heel Europa: de Middeleeuwen
door Martin Korner, de Nieuwe Tijd
door H. Houtman-De Smedt en Van der
Wee. Daarna voigt een splitsing in inleidende paragrafen over algemene ontwikkelingen en afzonderlijke overzichten per land of landengroep. Zo heeft
dee I C over de peri ode van ruwweg 1780
tot 1914 inleidingen over geld, muntstandaarden en betalingsverkeer (Karl
Erich Born), banken en financieringsmethoden tot 1850 (H . Pohl) en
banksystemen en concentratie 18501918 (M. Pohl). Deel D (1918-1945)
kreeg een inleiding over algemene structurele ontwikkelingen van Harold James; voor deel E (1945-1992) werd dit
verzorgd door H.E. Biischgen. De lan105

denparagrafen volgen steeds hetzelfde
stramien: aparte auteurs behandelen
Engeland, Duitsland, Frankrijk, Zwitserland en Oostenrijk, terwijl Scandinavie, de Benelux en Zuid-Europa telkens
ieder als groep beschreven worden. Vier
uitvoerige registers rna ken het boek
goed toegankelijk, maar men zou wensen dat de energie in een deugdelijke beredeneerde bibliografie gestoken was.
De ruim vijftig pagina's tellende literatuurlijst etaleert slechts het gebruikte
gereedschap en herhaalt zo de voorkeuren en blinde vlekken van de auteurs .
Een samenvattend overzicht van gelden bankwezen in Europa tijdens de
Middeleeuwen en Nieuwe Tijd ontbrak
eigenlijk tot nu toe. De betreffende delen A en B van het boek zijn daarom
misschien wei het meest welkom, ook al
ilJustreert Korners veelvuldige cons tatering van vloeiende overgangen tussen
verschijnselen meer zijn conceptuele
zwakte dan een gebrek aan gegevens.
Houtman-De Smedt en Van der Wee leveren een krachttoer. Vooral de paragrafen over het jaarbeurzen systeem en
de overgang naar stedelijke financiele
centra als Antwerpen, Amsterdam en
Londen zitten goed in elkaar en bieden
een heldere en mooie afweging van verschillende factoren als technische innovatie, wijzigingen in handelsstromen, de
invloed van ooriogen, staatsfinancien en
overheidsbemoeiingen. Het gedeeJte
over de Bank of England en de opkomst
van het Engelse handelsbankwezen
overtuigt minder. Kenmerkend voor de
gedateerdheid van de aanpak is bovendien, dat het werk van bijvoorbeeld Tracy over staats schuld en staatsvorming
en van Neal over geldmarktintegratie in
het stuk van Houtman-De Smedt en
Van der Wee ontbreken.
Met deel C over de negentiende eeuw
dienen zich drie voorname problemen
aan. Ten eerste gaan samenvatting en
opsomming tel ken male boven analyse
en vergelijking. Zo wordt de hamvraag
naar bankwezen en economische ont106

wikkeling genoemd, maar pogingen er
een antwoord op te vinden blijven uit.
Born en M. Pohl maakten van hun stuk
nog een behoorlijk verhaal, zij het dat
de ontwikkeling van centrale banken er
bij Born wat bekaaid vanaf komt. H.
Pohl brengt het echter niet verder dan
het opsommen van bankhuizen, leningen en data zonder meer. Het tweede
probleem ligt in de schaarsheid en het
gebrek aan samenhang van de gepresenteerde cijfers. De auteurs van de landenparagrafen hadden blijkbaar de vrije
hand, en zij strooien daarmee wat gegeyens waar het hen goeddunkt. Ook al is
het berucht moeilijk om gelijkvormige
bijdragen aan een bundel te krijgen,
men had tenminste een poging kunnen
en naar mijn mening moeten doen om
kwantitatieve ontwikkelingslijnen en
vergelijkingen in de inleidende paragrafen trekken. Nu krijgt de lezer hier en
daar losse cijfers zonder kader. Zelfstandige oordeelsvorming, bijvoorbeeld
over de plaats van het bankwezen binnen de volkshuishouding van de landen,
is zo onmogelijk. Het derde punt betreft
de landenparagrafen. De apart behandelde landen komen er goed vanaf. Het
bijeenvegen van sterk verschillende landen in drie groepen op basis van een dubieus geografisch criterium doet de anaIytische scherpte en de vaak typerende
nationale afwijkingen echter helemaal
verdwijnen. Met alJe waardering voor
het werk van De Smedt en Van der Wee
moet het me tenslotte van het hart, dat
zij in hun beschrijvingen van de Beneluxlanden er blijk van geven te weinig
affiniteit met de Nederlandse ontwikkeling te hebben .
Dezelfde bezwaren treffen de delen D
en E. Merkwaardig genoeg wordt bovendien de Tweede Wereldoorlog collectief doodgezwegen, toch een periode
waarover wei het een en ander te vertellen zou zijn. Vermoedelijk door het ontbreken van literatuur blijft het naoorlogse gedeelte wat oppervlakkig. Zo
komt bijvoorbeeld de relatieve windstilNEHA-BULLETIN

te van de jaren vijftig onvoldoende uit
de verf. Biischgens uitstekende overzicht van structurele ontwikkelingen
compenseert dat echter.
Aile kritiek ten spijt biedt het boek
bepaald meer dan Kindlebergers Financial history, aileen al door de grotere detaillering. Nog meer vragen lijkt onredelijk en onvriendelijk: toch kan ik een gevoel van teleursteUing niet onderdrukken, dat er nauwelijks iets nieuws in
staat. Natuurlijk, de Europiiische Bankengeschichte bevat talrijke feiten die
niet iedereen zal kennen . Qua interpretatie en analyse blijft het boek echter
achter bij het door Cameron gelnspireerde werk, wat gezien de groep prominente schrijvers bepaald verbaast. Zoals
ook de afwerking door Fritz Knapp verwondering wekt. Het boek wemelt werkelijk van de drukfouten, waarvan de
vertaling van de Belgische Societe Generale tot Algemeene Maatschappij ter begunstiging van de Volksslijt wei de aardigste is (214).
Joost Jonker

P. Holthuis, Frontierstad bi} het scheiden
van de markt. Deventer: militair, demografisch, economisch; 1578-1648 (Arko
Uitgeverij: Houten, 1993) 244 p. ISBN
90-72047-20-6
Onderzoek naar de ruimtelijke structuur van de vroegmoderne economie is
niet aIleen boeiend; het is ook een noodzakelijke aanvulling op de meer traditionele economisch-historische benadering waarin de geografische factor
volstrekt verwaarloosd wordt of slechts
dient als het decor waartegen het 'historisch spel' zich voltrekt. Aangezien het
leven zich nu eenmaal niet afspeelt op
de punt van een naald is werkelijk inzicht in het proces van economische
ontwikkeling aileen mogelijk door de
introductie van de factor 'ruimte' als vaN E H A - B U L LET IN 8 - 1 994' - n r. 2

riabele in historisch onderzoek. Omdat
de ruimtelijke structuur van een economie in laatste instantie berust op de 10katiebeslissingen van individuele actoren is een meer 'ruimtelijke' invalshoek
tevens een manier om greep te krijgen
op het complexe geheel van percepties
en afwegingen dat aan die locatiebeslissingen ten grondslag ligt.
Vooral de dramatische voorbeelden
van groei en verval kunnen veel inzicht
verschaffen in de ruimtelijke structuur
en in het functioneren van de vroegmoderne economie. Het IJsselgebied, dat
tijdens de late Middeleeuwen een belangrijke rol speelde in het internationaIe handelsverkeer, is een goed voorbeeld
van een regio die geconfronteerd werd
met functieverlies en dramatische achteruitgang. Het is daarom toe te juichen
dat Paul Holthuis aan een van de steden
in dit gebied, namelijk Deventer, een
studie he eft gewijd.
In zijn onderzoek, dat betrekking
he eft op de jaren 1578-1648, concentreert hij zich op de betekenis van oorlogen voor de economische geschiedenis
van Deventer. De structuur van het
boek is daarmee in overeenstemrning.
Het eerste deel ('Het militaire kader')
bevat een uitvoerig en gedetailleerd relaas over belegeringen, bezettingen, de
aanleg van verdedigingswerken en talrijke andere aspecten die met de oorlogsvoering in het oostelijk grensgebied van
de Republiek te rna ken hebben. Duidelijk blijkt dat Deventer in de loop van
enkele decennia ingrijpend van karakter
veranderde. Van een handelscentrum
werd het tot een 'frontierstad', een
vestings tad in een door langdurige oorlogshandelingen geteisterd gebied.
In het tweede deel (,Sociaal-economische ontwikkelingen tussen 1591 en
1648') wordt een poging gedaan de gevolgen van deze transformatie voor de
stedelijke samenleving in kaart te brengen. De 'moeilijke tijden' en 'ongeluksjaren' waar Holthuis over spreekt worden duidelijk gedemonstreerd door het
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feit dat de bevolking van Deventer volgens de auteur tussen 1578 en 1591 terug100pt van 8.000 it 10.000 naar maximaal 3.500 inwoners. De achteruitgang
manifesteerde zich echter op aile terreinen. In deze peri ode verloor de stad definitief de transitohandel op het Duitse
achterland door het verbreken van de
verbindingen en de hoge heffingen op
import en export. Voor Hollandse kooplieden was de landroute over Deventer
naar Duitsland daardoor niet langer
aantrekkelijk . De Noordduitse havens
werden dientengevolge begunstigd en
functioneerden steeds vaker als toegangspoort tot het Duitse achterland.
Feitelijk werd Deventer opgenomen in
het interregionale beurtvaartsysteem
van Amsterdam en verloor de stad haar
oude positie als zelfstandig opererend
internationaal handelscentrum. Ook de
ontwikkeling van de nijverheid maakt
duidelijk dat Deventer terugviel naar
een vooral regionale functie.
In de held ere samenvatting komt de
auteur terug op het centrale thema van
het boek, namelijk de invloed van het
oorlogsgeweld en de positie van 'frontierstad ' op de economische ontwikkeling van Deventer. Vit het feit dat hij
zoveel plaats inruimt voor een bespreking van de militaire ontwikkelingen
wordt al duidelijk dat hij deze een grotere betekenis toekent dan iemand als
Braude!. Toch erkent Holthuis dat het
oorlogsgeweld en de daardoor veroorzaakte problemen niet als oorzaak van
Deventers verval mogen worden gezien
maar het proces van achteruitgang
slechts hebben versneld. Heel kort gaat
de auteur vervolgens in op meer structurele oorzaken: de verminderde bevaarbaarheid van de IJssel en de verplaatsing van de grote handelsstromen naar
de kusten van Europa. Dat aan deze
structurele oorzaken slechts enkele alinea 's worden gewijd is jammer omdat
daarmee een kans is gemist dieper door
te dringen in de ruimtelijke structuur
van het laatmiddeleeuwse handelsnet108

werk en de ingrijpende veranderingen
die daar in optraden. In een breder
perspectief geplaatst, zou deze studie zeker aan betekenis winnen . Dat laatste
neemt overigens niet weg dat door dit
boek onze kennis van de nog altijd verwaarloosde geschiedenis van de IJsselsteden belangrijk is vergroot.
Cle Lesger
Historisch Seminarium
Vniversiteit van Amsterdam

H. Berg, Th. Wij senbeek en E.J . Fischer, red ., Venter, fabriqueur , fabrikant. Joodse ondernem ers en ondernemingen in Nederland 1796-1940 (Stich-

ting Beheer IISGINEHA: Amsterdam,
1994) 207 p. ISBN 90-71617-82-3
Nederlandse historici 'gingen met een
grote boog' om het thema joodse ondernemers en ondernemingen in Nederland. Dat valt te lezen in de inleiding
van het boek Venter, fabriqu eur, fabrikant. De bundel inventariseert de bijdrage van joodse ondernemers en ondernemingen aan de economische ontwikkeling van Nederland tussen 17961940. Het accent valt in deze studie op
de periode van de Nederlandse industrialisatie in het laatste kwart van de negentiende eeuw.
Dat historici weinig oog hebben gehad voor joodse ondernemers blijkt wei
duidelijk uit het eerste, historiografische
hoofdstuk . Met dit boek willen de
auteurs derhalve in een lacune voorzien
en een eerste aanzet geven voor verder
onderzoek. Daarin is men naar mijn mening goed geslaagd.
Het boek opent met een drietal inleidende hoofdstukken : een historiografisch onderzoek; een overzicht van de
positie van joden in de Nederlandse samenleving; een theoretisch getinte bijdrage over het al of niet bestaan van
'joods ondernemerschap'.
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Vervolgens worden zeven bedrijfstakken behandeld, te weten: de textiel, de
detailhandel (grootwinkelbedrijf), bankwezen, diamantvak, grafische industrie,
metaalindustrie en -handel, voedings- en
genotmiddelenindustrie. Voor iedere bedrijfstak is een auteur aangezocht. De
beschrijvingen zijn zeer informatief. De
hoofdstukken zijn vooral gebaseerd op
literatuur, maar voor enkele bedrijfstakken is ook aanvullend archiefonderzoek
verricht (met name: bankwezen, metaal,
voeding). Door deze opzet ontstaat een
gevarieerd beeld van joden in de Nederlandse samenleving en dan met name
hun ondernemende lieden. Wei hebben
de hoofdstukken soms tezeer een opsommerig karakter, hetgeen nog eens
versterkt wordt door het (overbodige)
cursiveren van persoons- en bedrijfsnamen, terwijl voor de tekst helaas een
schreefloze letter is gebruikt. De verzorging van het boek, met name de illustraties, is verder uitstekend.
De auteurs hebben getracht 'typische
karakteristieken van joodse ondernemers' te achterhalen, zoals de invloed
van religie op innovatief gedrag, zakenrelaties, financiering en sociale acceptatie. Hoe belemmerend was bijvoorbeeld
het houden van de sabbat, het specifieke
taalgebruik, de viering van joodse feestdagen? Blijkens de inleiding heeft dit
vraagstuk geleid tot 'diepgaande discussies ' (27) tijdens de voorbesprekingen
met de auteurs, maar helaas is daarvan
in het boek geen verslag opgenomen.
Wei wordt in de inleiding al de conclusie
getrokken dat er onmogelijk van typisch
joodse ondernemingen gesproken kan
worden.
In zijn bijdrage komt Trompetter tot
de slotsom dat joods ondernemerschap
zich slecht in een theoretisch kader laat
vatten (57). Trompetter heeft zich voorallaten inspireren door de studie van de
Amerikaan Wilken en de door hem ontwikkelde 'theorie van ondernemende
minderheden'. Een afdoende verklaring
voor de opvallende bijdrage van joodse
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ondernemers kan, aldus Trompetter,
met dit theoretisch kader niet gegeven
worden.
Uit de bedrijfstakstudies blijkt namelijk hoe divers de ontwikkeling van
joodse ondernemingen en ondernemers
is geweest, zodat op grond daarvan
moeilijk generaliserende uitspraken zijn
te doen. Ais we bedenken dat men feitelijk aileen de 'succesvolle' joodse ondernemers heeft opgespoord, dan is duidelijk dat indien men over een volledige
verzameling had kunnen beschikken,
het nog veel lastiger lOU zijn geweest te
komen tot algemene uitspraken .
De auteurs hadden in plaats van theorieen over ondernemende minderheden,
wellicht meer baat gehad bij studies
naar etnische of allochtone ondernemers, als die van H.lM. van den Tillaart en T.J.M. Reubsaet, Etnische ondernemers in Nederland (Nijmegen,
1988). Dergelijke ondernemers kennen
specifieke problemen. Zo blijkt onder
andere de beperkte klantenkring een
groot probleem. Door produkten te maken die voor autochtone bevolking
vreemd zijn, valt men terug op de eigen,
kleine bevolkingsgroep. Etnische ondernemers zijn bovendien sterk geografisch
(bepaalde wijken in grote steden) en
economisch geconcentreerd (horeca, videozaken), waardoor de concurrentie
moordend is . De geringe koopkracht
van de eigen bevolkingsgroep maakt de
kans op vergroting van de omzet problematisch en dat lOrgt ervoor dat de
continulteit van de onderneming permanent in gevaar is. Gebrek aan ervaring,
scholing en kennis van de Nederlandse
taal en cultuur, verzwakken de positie
nog verder.
Joodse ondernemers, zo blijkt uit
Venter, fabriqueur , fabrikant maakten
produkten waaruit het joodse karakter
juist niet bleek. Ze waren bestemd voor
de gehele Nederlandse bevolking. De
bedrijfstakstudies laten dat mijns inziens duidelijk zien. Ter illustratie een
paar voorbeelden. 'In de praktijk hield
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dit in dat men zich niet precies hield aan
de spijswetten en dat de fabrieken op zaterdagen gewoon doordraaiden' (Textielnijverheid, 71). 'De joodse signatuur
was door de consument meestal niet opvallend waar te nemen. Sluiting op vrijdagavond en zaterdag, aanvankelijk
door joodse bedrijven nog in acht genomen, werd uit commerciele overwegingen reeds snel verlaten' (Grootwinkelbedrijf, 89). 'Tachtig procent van de
ruim 100 titels die het bedrijf tot 1850
uitbracht, had een niet-specifiek joods
karakter (... )' (Grafische sector, 133).
' De ondernemers waren merendeels weI
praktiserend joods of voelden een betrokkenheid bij de joodse gemeenschap
die tot uiting kwam in bijvoorbeeld een
penningmeesterschap of subsidies voor
de bouw van de nieuwe synagoge. Voor
de bedrijfsvoering had de joodse identiteit echter niet veel gevolgen' (Voedingsen genotmiddelen, 187). Men kan zich
afvragen of de ondernemingen net zo
groot waren geworden, indien men zich
had toegelegd op het maken van joodse
produkten voor joodse consumenten.
De joodse ondernemers waren ook
niet geografisch geconcentreerd, gezien
de spreiding van de bedrijven in Nederland. De aanvankelijke beperking tot
enkele beroepen, door wettelijke bepalingen, werd na de burgelijke gelijkstelling (1796) in de loop de negentiende
eeuw steeds minder.
In hoeverre dit alles gestimuleerd
werd door de 'culturele aanpassing' (de
verplichting Nederlands te leren, 14-15)
valt moeilijk te bepalen. Wat weI opvalt
is dat de joodse bovenlaag geen moeite
had een onderscheid te maken tussen de
open bare en de prive sfeer; joods in
eigen kring, Nederlands in de zakenwereId. Verklaart dit het succes van de
joodse ondernemers?
Venter, fabriqueur, fabrikant slaagt
erin joodse ondernemers onder de aandacht van (bedrijfs)historisch Nederland te brengen. In dat opzicht is het
boek voor iedere bedrijfshistoricus een
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aanrader. Het boek is echter vooral beschrijvend van aard, het analyserende
en verklarende boek laat nog op zich
wachten.
Ferry de Goey
Eramus Universiteit Rotterdam
Centrum voor Bedrijfsgeschiedenis

H. Gooren, H. Heger, Per mud of bij de
week gewonnen. De ontwikkeling van beloningssystemen in de Groningse landbouw, 1800-1914 (Nederlands Agronomisch-Historisch Instituut: Groningen, 1993) (Historia Agriculturae; 26) ix
+ 235 p. ISBN 90-367-0344-1
Dit boek is een uitgebreide versie van de
doctoraal scriptie waarop beide auteurs
in 1989 in Nijmegen zijn afgestudeerd.
Het is bekroond met de N.G. Addens
prijs voor agrarisch-historisch onderzoek. De auteurs plaatsen de verandering in beloningssystemen, die worden
gedefinieerd als de manier waarop lonen
worden berekend en uitbetaald, in de
context van de negentiende-eeuwse sociale en economische ontwikkelingen in
de Groningse landbouw.
Aan de hand van het sociologisch
model van Dan Gowler worden verklaringen gezocht voor de wijze waarop
landarbeiders worden uitbetaald en de
veranderingen die in de loonstelsels
plaatsvinden. In Gowlers model staat de
mogelijkheid tot arbeidscontrole centraal: het idee, dat de keuze voor een bepaalde vorm van beloning afhangt van
de mogelijkheden tot het houden van
persoonlijk toezicht op de werknemers.
Naarmate de werkgevers minder overzicht hebben over de verrichte werkzaamheden, zullen zij eerder een prestatieloon, bijvoorbeeld in de vorm van
stuklonen, introduceren. De veranderingen in de beloningssystemen in de
Groningse landbouw hangen samen met
de wijzigingen in de arbeidsorganisatie
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die effect had den op de mogelijkheden
tot arbeidscontrole. Belangrijke factoren in dit proces zijn de omvang van de
groep arbeiders, de samenstelling van
het takenpakket, en de aard van de
werkzaamheden en dienstverbanden.
Op basis van uitgebreid onderzoek in
de loonboekhoudingen van enkele agrarische ondernemingen concluderen de
auteurs dat in de onderzochte periode
tijdlonen, stuklonen en beloningen in
natura naast elkaar bestaan. De meeste
arbeiders ontvangen dan ook een samengesteld loon uit deze drie componenten. De aard van de werkzaamheden
lijkt de belangrijkste bepalende factor te
zijn geweest. Drie groepen werknemers
kunnen daarbij worden onderscheiden:
inwonend personeel, uitwonende knechten en meiden en losse arbeiders. Het inwonend personeel ontving wegens hun
vaste en gevarieerde takenpakket voornamelijk jaarlonen, aangevuld met kost
en inwoning en andere vergoedingen in
natura. Pas in de tweede helft van de negentiende eeuw werden ze af en toe via
stuklonen bijbetaald voor klusjes, maar
over het algemeen veranderde er weinig
in hun beloningssysteem. De uitwonenden in vaste dienst werden vooral in
daglonen en weeklonen uitbetaald,
eventueel aangevuld met loon in natura
zoals vrije woning of een eigen stukje
grond . Aan deze groep werden in het
noorden van de provincie stuklonen betaald voor oogstactiviteiten; na 1850
breidde dit zich ook uit naar de OostGroningen (de Veenkolonien). Losse arbeiders ontvingen nauwelijks betalingen
in natura en werden vooral per dag betaald, in de kleigebieden aangevuld met
stuklonen voor specifieke activiteiten.
In de loop van de negentiende eeuw
werden er in deze regio voor steeds meer
taken stuklonen aan losse arbeiders uitbetaald en na 1890 verspreidde deze
praktijk zich ook naar de andere delen
van de provincie. Uurlonen raakten pas
na 1850 in zwang en dan vooral voor de
betaling van overwerk. Aan het eind
N E H A - B U L LET IN 8 - 1994 - n r. 2

van de eeuw werden uurlonen ook voor
10sse arbeiders toegepast. Het presta tieloon breidde zich tot steeds meer taken
en aan het eind van de eeuw ook tot
steeds meer regio 's uit.
Op basis van veranderingen in de bedrijfsstructuur, de toenemende vraag
naar arbeid in de landbouw en het veranderende takenpakket van de arbeiders worden bovenstaande ontwikkelingen en de regionale variaties verklaard.
De landbouw in Groningen werd aan
het begin van de negentiende eeuw gekenmerkt door een gemengd bedrijf,
waarbij in de kleigebieden de omvang
van de boerderijen groter was dan in de
rest van de provincie. In de loop van de
negentiende eeuw trad een steeds verdergaande specialisatie op, met veehouderijen in het grasgebied, graanverbouw
in de kleigebieden en aardappelteelt in
Oost-Groningen. De omvang van de
werkgelegenheid nam toe, maar door de
specialisatie verdween het gevarieerde
en niet-seizoensgebonden karakter van
de werkzaamheden in het gemengde bedrijr. De seizoensgebonden arbeid
breidde zich uit, na 1850 versterkt door
mechanisatie en een steeds verdere specia lisa tie op een aantal gewassen. Dit
proces yond vooral in de kleigebieden
plaats. Op de zandgronden was het
werk vee I minder seizoensgebonden;
door intensive ring en de grote uitbreiding van het landbouwareaal nam de
werkgelegenheid aan het eind van de
eeuw hier flink toe.
Tot het midden van de negentiende
eeuw steeg de vraag naar arbeid in de
landbouw over het algemeen. De toenemende seizoensgebondenheid van de
werkzaamheden leidde echter tot een
groeiend aantallosse arbeiders ten koste
van het inwonend person eel, wiens aantal zelfs daalde in de tweede helft van de
negentiende eeuw. Tussen 1800 en 1914
yond een specialisatie in het takenpakket van arbeiders in de landbouw plaats.
Losse arbeiders, die vaak voor een specifieke taak werden ingehuurd, over111

vleugelden het vaste personeel met hun
gevarieerde takenpakket steeds meer.
De effecten van deze veranderingen
op de arbeidscontrole en de daaraan gekoppelde beloningssystemen zijn duidelijk waarneembaar. Ret toenemend belang van beloning via prestatielonen
hing samen met drie factoren , namelijk:
de groei van het aantal werknemers en
de omvang van de werkzaamheden,
waardoor persoonlijk toezicht niet langer mogelijk was; de specialisatie in het
takenpakket waardoor stuklonen voor
specifieke taken meer in zwang raakten;
de toename van het aantal losse arbeiders met een vast omschreven taak, die
met prestatielonen werden uitbetaald
om de kwantiteit en kwaliteit van het
werk te garanderen zonder directe controle van de werkgever.
Ondanks de soms wat stugge stijl en
de vaak onbegrijpelijke tabellen over
veranderingen in takenpakketten, hebben de auteurs een interessant boek weten te schrijven, gebaseerd op een omvangrijke hoeveelheid zeer bewerkelijk
bronnenmateriaal. Ret belangrijkste gemis in deze studie vind ik het ontbreken
van informatie over de invloed van de
diverse loonstelsels op de loonhoogte.
In hun inleiding stellen de auteurs naar
mijn mening ten onrechte vast dat in de
sociaal-economische geschiedschrijving
over Nederland in de negentiende eeuw
aan de arbeidslonen in ruime mate aandacht wordt geschonken . De ontwikkeling van nominale en reeie lonen op een
nationaal, regionaal en sectoraal niveau
was tot voor kort nog vrijwel onontgonnen terrein. Ret is daarom jammer dat
dit boek ons aileen inzicht verschaft in
het waarom van veranderende beloningssystemen en niet in de gevolgen
daarvan op de loonhoogte, die zowel
voor werkgever als werknemer van belang zijn.
Annelies Vermaas
Rijksuniversiteit Utrecht
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R .A. Muntjewerff, De spi/ waar alles om
draa ide. Opkomst, bfoei en neergang van
de Tilburgse familie-onderneming Wofspinnerij Pieter van Dooren 1825-1975
(Zuidelijk Ristorisch Contact: Tilburg,
1993) (Bijdragen tot de geschiedenis van
het zuiden van Nederland; XCV en
XCVa) hoofddeel 275 p.; deel met bijlagen 516 p.
Netscher, de administrateur van het
Fonds ter bevordering van de nationale
nijverheid, zag er weinig heil in; een subsidie was niet gerechtvaardigd gezien 'de
weinige belangrijkheid van des adressants etablissement voor de Nijverheid
in het algemeen '. Toch kreeg Pieter van
Dooren zijn 'stoomspinfabriek '. De spit
waar alles om draa ide is Muntjewerffs
geschiedenis van dit bedrijf vanaf
1825/1826. In 1966/1967 was sprake van
een 'gehandschoende vorm' van liquid atie en de onderneming verdween echt in
1975 . Tilburg was in Nederland het centrum van de wolnijverheid . Pieter van
Dooren was daarbinnen een uitzonderJijke onderneming. Niet zozeer omdat
het bedrijfbij de start zo groots opgezet,
zo bijzonder kapitaalintensief was,
maar vooral omdat het een spinnerij en
-vollerij was, die zelfstandig en in loonwerk garens spon voor wollenstoffenfabrikanten of tapijtweverijen.
Ret boek begint met een kort historiografisch overzicht en een uitvoerige
bronnenbeschrijving. De laatste beschrijving riep bij mij gemengde gevoelens op. Zij is helder, zelfs imponerend,
maar is kritiek op de inventarisatie van
het archief nu de ideale binnenkomer
voor een doorsnee lezer? Na het overzicht over de historie vanaf het eind van
de achttiende eeuw tot 1968 van de bedrijfstak, zowel de wolweverij als spinnerij, wordt de lezer teruggevoerd
naar het begin punt om de ontwikkeling
opnieuw te volgen bij de wolspinnerij
Pieter van Dooren. Een kronkelige
compositie is niet altijd te vermijden. Zij
vergt even wei vee I van de lezer. De
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vraag is of het doel, om in Michelintermen te b1ijven, 'merite un detour '. De
drie hoofdstukken over de wo1spinnerij
zijn chronologisch opgezet: opkomst,
bloei en neergang, waarbij het hoofdstuk over de bloei weer uiteen valt in de
periodes 1881-1916 en 1917-1948. Er
zijn tal van red en en te bedenken voor
deze onderverdeling, maar de oorzaak
lijkt vooral een verandering in de boekhouding te zijn.
De kern van het boek vormen reeksen
van balansgegevens, in extenso weergegeven in een afzonderlijk dee1 en samengevat tot kengetallen over vermogensen kapitaalstructuur, liquiditeit en
winstgevendheid . Deze reeksen worden
aangevuld met andere tijdreeksen, bijvoorbeeld over vermogensgroei en inkomen van de firmanten. Ook de gegevens
door de onderneming sedert 1921 aan
het CBS verstrekt voor de Statistiek van
Voortbrenging en Verbruik worden gebruikt. Deze kwantitatieve gegevens zijn
bedoeld als het geraamte van het boek.
Daaraan worden tal van wetenswaardigheden vastgehecht over de oprichter
en zijn familie, hun maatschappelijke
status, markten en techno1ogie. Vit de
beschrijvingen van de fabriek en het fabrieksterrein blijkt dat de auteur de industriele archeologie een warm hart toedraagt.
Op een voorbeeldige wijze heeft de
auteur de bedrijfsboekhouding bewerkt
om er lange tijdreeksen uit te puren. Het
boek is ook door zijn vele kwalitatieve
gegevens een 'Fundgrube'. Mijn grootste bezwaar tegen dit boek is, dat er zo
weinig gebeurt met de data en dat het
aan de lezer wordt overgelaten om wat
van zijn gading is bijeen te sprokkelen.
Nu zullen vakhistorici dat altijd wei
doen, maar een boek dient meer te bieden dan aileen een vrijplaats voor verzamelen. De auteur koos voor een bedrijfseconomische aanpak en 'daarvoor
wordt zoveel mogelijk origineel empirisch materiaal gepresenteerd'. Het afdrukken van meer of minder bewerkte
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cijfers, inclusief de door de spreadsheets
gegenereerde berichten 'ERR', is echter
geen substituut voor een analyse of goed
lopend verhaal. Evenmin is het presenteren van een overvloed aan allerhande,
kwalitatieve wetenswaardigheden hiervoor een alternatief.
Ik ben geenszins een fanatiek voorstander van de modernistische canon
met zijn nadruk op vraagstelling, toets
en Popperiaanse methodologie. Een
aanstekelijke retorica, zoals die van de
voormalige 'new economic historian' D.
McCloskey, is een verademing, maar
een onderhoudend verhaal vergt visie en
structurering. Het kwantitatieve deel
van het boek blijft te veel een serie
plaatjes met praatjes. De kwalitatieve
analyse is te vaak stroperig. Doorgaans
lijkt op het eerste gezicht het betoog acceptabel, maar bij enig nadenken begin
je je af te vragen: wat betoogt de auteur
nu eigenlijk? Wellicht moeten we niet al
te lang peinzen over de meer programmatische passages waarin op enigszins
mysterieuze wijze het theorie-tekort van
de bedrijfsgeschiedenis, inductie en analyse op deductieve basis uit de doeken
worden gedaan. Echter, ook wezenlijke
episodes in het geschiedverhaal wekken
verwarring. 'In Tilburg stond niet de
verhoging van de arbeidsproduktiviteit
voorop, maar de verhoging van de geheIe prod uk tie, met andere woorden, een
schaalvergroting'. Voila, de 'raison
d 'etre ' van een gemechaniseerde spinnerij. Een gebruik van de begrippen verschuiving langs de produktiemogelijkheden curve en verschuiving van deze
curve zelf, zou de visie van de auteur op
de arbeidsmarkt in dit geval duidelijker
hebben gemaakt. Nu moeten we het
doen met de verzekering, dat arbeidskosten geen probleem waren, terwijl aan
de andere kant het aanbod van arbeid
vee I geringer was dan de vraag en de
werkloosheid afnam. De bestaansgrond
van Pieter van Dooren blijft daarbij opmerkelijk onderbelicht: waarom kwam
naast de spinnerijen in de weverijen een
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gespecialiseerde wolspinnerij van de
grond? Bij de beschrijving van de spectaculaire ineenstorting van de Tilburgse
textielnijverheid in de jaren 1960 wijst
de auteur mede op het ontbreken van
een 'frisse nieuwe generatie' van ondernemers. Hoe verhoudt zich dit tot het
beeld, dat de auteur met nog meer verve
schildert, namelijk dat kappen in het
'goed begrepen eigen belang' van de familie was?
Het boek zou veel gewonnen hebben
door een duidelijker concentratie op de
zelf gekozen rode draad: 'familisme'.
Van Schelven heeft familisme gemeengoed gemaakt als een aIternatief voor
winstmaximalisatie. Dit soort ideeen
hebben een alleszins respectabele traditie. Schum peter benadrukte, dat de familie ooit ware ondernemers stimuleerde te doen wat volgens een bedrijfseconomische analyse niet verantwoord kon
zijn. Vrouw en kinderen waren nodig
voor de heroiek van 'varen is noodzakeIijk, leven is niet noodzakelijk'. Van
Schelven ziet de loyaliteit voor het patrimonium als stuwend-positief in tijden
van voorspoed en remmend-negatief in
tijden van neergang. De firma Pieter
van Dooren is in dit Iicht een alleszins
interessant geval. Het materiaal ligt er,
het uitgangspunt is er, maar het hechte
verhaal ontbreekt. De oorzaak is deels
het varen op de aangetroffen boekhouding van die ene onderneming, terwijl
het de vraag is of dit zonder meer de
goede bron is voor dit thema. De oorzaak is vooral Muntjewerffs keuze familisme te herdefinieren. Zijn 'theorie'
sluit wei beter aan bij zijn materiaal,
maar hij maakt zo visie en analyse minder scherp. Muntjewerff legt sterk de
nadruk op het 'goed begrepen eigen belang' van de familie. Onduidelijk is echter wat het verschil is met de ondernemer die voor zijn aandeelhouders een
optimaal rendement eruit moet slepen
en met de belegger die moet kiezen tussen onderneming en prive-vermogen.
De auteur signaleert gewichtig, dat tijd114

voorkeur en risicohouding bepaald worden door het familiebelang. Hij geeft
echter niet aan de mate waarin. Zoiets is
toch cruciaal. In de slotbeschouwing
stelt Muntjewerff, dat 'ten aanzien van
het financieel risico' de familie teen bescheiden winstverwachting' had. De formulering is wat vreemd, maar waar het
blijkbaar om gaat is dat een omzet die
de kosten dekte, acceptabel was. Dat
lijkt puur familisme. Hoe verhoudt zich
dit echter tot een gemiddelde rentabiliteit over de periode 1845-1967 van 10
procent, enkele procenten meer dan die
van de Twentse onderneming Van
Heek, en de kordaatheid waarmee de familie het vermogen uit het bedrijf terug
trok?
In de inleiding voorspeIt de auteur
dat hij de financiele administratie zal gebruiken om informatie op te sporen die
in de meer traditionele bronnen niet
voorhanden is. Tegen het eind erkent
hij, dat ook ken get allen top zich zelfniet
(zijn) te gebruiken als verklaring'. Hierop voigt de duister dreigende conclusie:
'Wanneer uit het familisme een bepaalde ontwikkeling niet begrepen kon worden, bleef het waarom in nevelen gehuld .' De nevelen, die een vergezicht
blokkeren, zijn echter deels van eigen
makelij. Ik zou dit boek geen drie sterren geven. Toch zit er vee I interessants
tussen de solide kaften. Zo heb ik de
stellige indruk, dat bij Tilburgse industrielen familisme (als iets anders dan
winstmaximalisatie) minder dominant
was dan gedacht.
B. Gales
Rijksuniversiteit Groningen

M. Clement, Transport en economische
ontwikkeling. Analyse van de modernisering van het transportsysteem in de provincie Groningen (I 800-1914), (W oItersNoordhoff: Groningen, 1994) 276 p.
ISBN 90-01-192-106
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De complexe relaties die er tijdens de
Industriele Revolutie bestonden tussen
de ontwikkeling van de economie en de
'boom' die zich in de transportsector
voordeed, zijn nog maar zeer weinig
bestudeerd. Dit is niet aileen het geval
voor Nederland, maar ook voor de landen die in de periode 1800-1850 in de
spits van de industriele ontwikkeling
stonden.
Wanneer een onderzoeker overgaat
tot het bestuderen van de transportgeschiedenis zijn er meerdere mogelijkheden: een sector, regio of transportverbinding, of een vergelijking van enkele
varia belen situeren zich op het vlak van
de detailstudie. Het onderzoek kan zich
ook, op een meer synthetische wijze,
rich ten op de gehele transportevolutie
van een land of een grote regio. Het is
hier dat het doctoraat van M. Clement
moet worden gesitueerd. Van groot belang is ook dat dit werk deel uitmaakt
van een ruim project 'Integrale geschiedenis'.
In de inleiding van de doctoraatsverhandeling stelt de auteur twee belangrijke opdrachten. Aan de ene kant wil hij
een geintegreerde studie bieden van de
lange termijn ontwikkeling van het
transportsysteem in de provincie Oroningen. Dit aan de hand van diverse interdisciplinaire
onderzoeksmethoden
die tijdens de laatste decennia werden
ontwikkeld. De auteur onderscheidt
drie grote onderzoeksvragen, met name
die naar de modernise ring van de transportinfrastructuur, die naar het functioneren ervan en de structure Ie veranderingen die plaatsvonden, en de effecten
van het evoluerend systeem op de regionale economische ontwikkeling (8).
Na de methodologische inleiding volgen de hoofdstukken over het wegverkeer, de binnenscheepvaart, de zeescheepvaart, het spoorwegvervoer. Deze
stukken hebben een gelijkaardige indeling. Achtereenvolgend komen de infrastructuur, de ontwikkeling van het
verkeer en de effecten op de rest van de
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economie aan bod. Daarna wordt in
twee hoofdstukken ingegaan op de evolutie van het openbaar en het handelsvervoer. In de netwerkanalyse en de
synthese tenslotte wordt een globaal
beeld geschetst van transport en economische ontwikkeling.
De auteur is er in dit werk in geslaagd
om in een vlotte stijl en in zeer beknopte
stukken de diverse onderdelen te behandelen en dat is geen geringe verdienste.
Hij getuigt hierbij van een vlotte omgang met de soms moeilijke statistische
problemen. Feit is dat de lezer inzicht
krijgt in de vele grafieken die hem worden voorgeschoteld. Naast grafieken
wordt de tekst toegelicht met zeer inzichtelijke kaartjes waarop de vervoersstromen worden aangeduid. Zo
worden niet enkel de structuren van het
transport in de provincie Oroningen
duidelijk, ook het relatief belang van de
diverse regio 's en transportmiddelen komen tot uiting. Een nadeel van deze zeer
synthetische werkwijze is dat de reconstructie van de databank niet altijd
te volgen is. De lezer wordt geconfronteerd met het eindprodukt, niet met de
tussenliggende stappen die ertoe hebben
geleid.
Tenslotte nog een typisch kenmerk
van dit boek: het bevat niet enkel statistische en methodologische uitwijdingen, en wetenschappelijke verklaringen.
Frappant is dat de auteur erin geslaagd
is om ook de 'petite histoire' tot zijn
recht te laten komen. Door allerlei verrassende details merkt de lezer dikwijls
hoe de mens achter de transportsystemen wegen, waterwegen en spoorwegen
aanlegt en gebruikt. Dit geeft aan dit
boek het nodige ritme om het ook voor
de niet-specialist leesbaar te maken.
B. van der Herten
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M. Knibbe, Agriculture in the Netherlands 1851-1950. Production and institutional change (NEHA: Amsterdam,
1993 (Reconstructie Nationale Rekeningen; I) 312 p. ISBN 90-71617-73-4
Ook voor buitenstaanders in het onderzoek moet het nu langzamerhand duidelijk worden: het internationaal onderzoeksproject 'reconstructie van de nationale rekeningen ' (NR) heeft het voorbije decennium de efonomische geschiedschrijving in de Lage Landen een
opvaIlende impuls gegeven. Het construeren en in een database verzamelen
van internationaal gestandaardiseerde
economische grootheden resulteert nu
ook in Belgie en Nederland in de eerste
publikaties. Een wat late reactie op de
oproep van Simon Kuznets? Het is de
primaire sector die tot nu toe de meeste
aandacht genoot. In BeJgie coordineert
H. van der Wee, oprichter en animator
van de Leuvense Workshop on quantitative economic history, het NRproject. De doctoraatsstudies van Martine Goossens en Jan Blomme brengen
de landbouwsector van de negentiende
en van de twintigste eeuw in kaart (Stu dies in Belgian economic history, delen 2
en 3). Onder impuls van J.L. van Zanden bouwt Nederland aan een vergelijkbaar onderzoeksproject waarvan de resultaten verschijnen in de nieuwe reeks
' Reconstructie nation ale rekeningen',
uitgegeven door het NEHA. Het eerste
deel hiervan ligt nu voor mij: een studie
over de Nederlandse landbouw tussen
1850 en 1950.
Het is tekenend dat voorliggende studie gedeeltelijk het doctoraatsonderzoek van dezelfde Van Zanden over de
negentiende-eeuwse Nederlandse landbouw overlapt. Tekenend, omdat niettegenstaande een vergelijkbare vraagstelling (naar het op gang komen van het
proces van 'moderne economische
groei'), het boek van Van Zanden niet
vertrekt van het basismodel van het NR
onderzoek (doorlopende datasets over
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prod uk tie, prijzen en inkomen) en bijgevolg niet kan ingebouwd worden in het
NR project.
Het is spijtig dat deze 'overlapping'
met het onderzoek van Van Zanden in
de inleiding van Knibbe nauwelijks aandacht krijgt. De bewering dat 'Unfortunately, information on nineteenth-century Dutch economic and agricultural
growth ( .. .) is still regrettably vague and
piecemeal' (22) bevreemdt in dit opzicht
toch wat. Een meer uitgesponnen vergelijking met het werk van Van Zanden
had voor de buitenstaanders de eigen invalshoek, methodiek en finaliteit van
het NR-onderzoek beter uit de verfkunnen laten komen. Kn ibbe, econoom van
opleiding, blijft zorgvuldig binnen de
bakens van het NR -onderzoek. Dit
heeft een aantal evidente voordelen, met
name in het licht van het overkoepelend
nationaal en internationaal onderzoek.
Tegelijkertijd wordt de vraagsteIling
aan banden gelegd; ook hier primeert de
standaardisatie. In ruil voor een uitgewerkte methodiek geeft de auteur een
deel van zijn autonomie in vraagstelling
en analyse op. Knibbe poogt nog wei in
zijn korte inleiding (21-24) een aantal
bred ere themata aan te snijden, zoals de
al dan niet vermeende 'specificiteit' van
de negentiende-eeuwse Nederlandse
ontwikkelingen (geen klassieke Industriele Revolutie) en, meer nog, de negatieve appreciatie hiervan. De stelling
van Knibbe dat dit mogelijk verband
houdt met de onevenredig grote aandacht die in vroegere analyses besteed
werd aan het negentiende-eeuws industrialisatieproces, en dit ten nadele
van de bijzonder produktieve landbouwsector, intrigreert weliswaar, maar
kan in het licht van dit onderzoeksmodel niet worden uitgediept. Hierop
waagt Knibbe twee uitbraakpogingen.
Het bestuderen van het economisch
proces vanuit een invalshoek vergroot
het risico van anachronistische interpretaties (23). Zijn oplossing ligt voor de
hand: het 'historiseren' van de data sets
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door deze te kaderen binnen een institutionele geschiedenis van de landbouw.
Afgezien van het feit dat dit een benadering is (wat met de banden met de 'economische' geschiedenis van de andere
sectoren , met de 'sociale' geschiedenis
van de boeren zelf enz.?), wordt toch al
te vlug de bladzijde met deze wat vervelende relevantievraag omgeslagen. De
vraag naar verdiensten en beperkingen
van onderzoek steunend op de reconstructie van NR zou toch eens diepgaander behandeld mogen worden. Dit
overstijgt echter de pretentie van di t
werk, laat staan van deze bespreking.
Het NR onderzoek gaat op zoek naar
de toegevoegde waarde welke door de
diverse economische sectoren wordt gegenereerd. Hiertoe wordt een aantal
kwantitatieve reeksen samengesteld:
produktie (bruto-opbrengsten), interne
voorraden en intern verbruik (intermediaire produktie en consumptie), prijzen. De lopende prijzen dienen vervolgens gedefleerd te worden naar reeIe
prijzen (als het ware consumptieprijsindices) en naar con stante prijzen (ten opzichte van basisjaren). Terwijl ik dit
boek doornam heb ik eveneens het onderzoek van Jan Blomme over De Belgische landbouw 1880-1980 ter hand genomen. Het troebleert mij een beetje dat de
werkwijze, in tegenstelling tot wat ik
verwachtte, niet geheel dezelfde is.
Knibbe beperkt zich tot het meten van
de toegevoegde waarde en schenkt heel
wat aandacht aan de omzetting in
constante prijzen (enkele versus dubbele
deflatie, 31-32). Blomme gaat ook over
tot een verdeling van het beschikbare
landbouwinkomen over de diverse produktiefactoren en poogt het aandeel van
de landbouw in het nationaal inkomen
te bepalen. Ook de inhoud van de gemeten produktie is niet volledig compatibel: hooi en stro worden door Blomme
verrekend, Knibbe weert ze uit de datasets. Zelfs de schemata welke de NRmethode moe ten verduidelijken (Knibbe, 28; Blomme, 22) zijn moeilijk naast
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elkaar te leggen. In een internationaal
gelntegreerd project zou zoiets toch
moeten vermeden worden.
Het corpus van het boek be staat uit
twee bijna gelijke delen: de constructie
van de datasets over produktie en prijzen, en een historische evaluatie van de
verschuivingen. De belangrijkste series
over prijzen, grondgebruik, input en
output worden in een tachtigtal bladzijden voorgesteld . Dit is erg beknopt en
komt de helderheid niet altijd ten goede.
Zo worden sommige presumpties niet of
te kort uitgewerkt (de opbrengsten in de
tuinbouw bijvoorbeeld) en vinden we
essentiele basisgegevens niet terug
(grondproduktiviteit, yield ratio 's). We
begrijpen niet goed waarom een boek
dat steunt op de verwerking van kwantitatieve tijdreeksen, dergelijke essentiele
datasets niet volledig meedeelt. Ik geef
nog enkeIe voorbeelden: pachtprijzen
vinden we voor de jaren 1929-1939, een
schatting van het arbeidsvolume voor
1920-1947, absolute data over de vleesconsumptie voor 1910-1940 (annex VIII
geeft aileen indices), en betreffende de
aardappelconsumptie beschikken we
over maar een gegeven. Een essentiele
aanvulling bij de datasets daarentegen
zijn de berekeningen van de veevoederbalans en van de menselijke consumptie. Deze laatste uitkomsten laten nogal
wat verschillen zien met de Belgische
data: veel meer melk en kaas (geen boter!), veel minder broodgranen. Ten onrechte meent Knibbe op deze basis de
cijfers van Belgie (en Duitsland) in twijfel te kunnen trekken (99) . Budgetenquetes wijzen echter uit dat het aandeel
van de dierlijke calorieen in het dieet
van de arbeidende bevolking in Belgie
maar heel geleidelijk toeneemt: minder
dan 5% in 1850, 25% in 1900, 36% in
1930. Een meer uitgewerkt vergelijkend
onderzoek naar consumptiepatronen is
hier op zijn plaats.
Wanneer Knibbe tot een samenvatting van de resultaten komt, blijkt nogmaals een vergelijkende blik over de
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landsgrenzen heen geen evidentie is, ondanks de initiele opzet. Het inschuiven
van allerlei eigen criteria hypothekeert
een dergelijke oefening. Wei is duidelijk
dat de veeteelt veel vroeger dan in Belgie
de dominante positie in het agrarisch
bedrijf inneemt (1880: 59% van de bruto
landbouwproduktie versus 45% in Belgie). De twintigste-eeuwse verhoudingen lopen daarentegen nagenoeg gelijk.
In het tweede deel van het corpus
poogt Knibbe de geconstateerde evoluties en verschuivingen in het historisch
verhaal in te bedden. Hier kan hij soms
enkele nieuwe visies (de groeidynamiek
in de periode 1850-1880) en vooral heel
wat nieuwe nuances aanbrengen (de 'relatieve' crisis 1880-1895). We stelden het
al: het NR model is een krachtig
analyse-instrument, maar de overstap
naar een verklarende synthese vereist
een breder onderzoeksblik. Dit wreekt
zich in dit boek. De auteur hanteert
geen globaal verklaringsmodel, maar
grabbelt hier en daar wat uit de ton. Zo
belandt Knibbe in zijn zoektocht naar
een verklaring voor de stagna tie tijdens
de jaren 1870 bij een (vermeende?)
schaarste op de arbeidsmarkt en verwijst hij in dit verband naar de to enemende migratie. De groeiende arbeidsvraag in niet-agrarische sectoren en de
hieruit voortvloeiende migratiestromen
beperken zich uiteraard niet tot dit decennium, maar daar horen we niets
meer van (de gegevens over die arbeidsmarkt zijn in dit boek ten andere bijzonder schaars). Na 1890 komt met de coi:iperatieve beweging irnmers de institutionele aap uit de mouw. Voor het Interbellum wordt dan weer de overheidspoIitiek en de arbeidsproduktiviteit benadrukt. De opvallende dynamiek voor
1870 krijgt geen verklaring.
Het NR onderzoek is de basis van een
nieuwe conjunctuurgeschiedenis, dat
wordt met dit boek van Knibbe bevestigd. Verklarende uitstappen verdienen
echter meer consideratie, bij voorkeur in
samenspraak met de sociale geschied118

schrijving. Ten slotte, in de tabellen en
grafieken zijn nogal wat fouten geslopen.
Ik verwijs niet aileen naar het bijgevoegd
erratum (tabellen VI, I en 4.2, 5.1, 6.1 en
6.2). Zo is het niet duidelijk naar welke
annexen grafieken 3.3 en 3.5 verwijzen en
zit er vermoedelijk een fout in de legend a
van tabel 3.6. Ook tabellen 4.4 en 6.9 zijn
naar mijn mening door drukfouten moeiIijk te lezen. In tabel 6.18 lezen we dat de
bruto-rogge-opbrengst per hectare in
Belgie 1895 1910 kilo bedraagt, daar
waar het 1967 kilo moet zijn.
Eric Vanhaute
Universiteit Gent

P. van der Eng, Agricultural growth in
Indonesia since 1880. Productivity change and the impact of government policy
(U niversi tei tsdrukkerij Rij ksuni versi tei t
Groningen: Groningen 1993) vi + 332 p.
Het proefschrift over de agrarische ontwikkeling van Indonesie, waarop Pierre
van der Eng vorig jaar december in
Groningen bij Maddison is gepromoveerd, kan zowel in empirisch als in theoretisch opzicht vernieuwend genoemd
worden . De auteur heeft zijn onderzoek
gebaseerd op een indrukwekkende hoeveelheid kwantitatief materiaal, dat hij
bijeengebracht heeft uit een groot aantal
gepubliceerde bronnen. De reeks Changing economy in Indonesia heeft een sterke irnpuls gegeven aan het economischhistorisch onderzoek, maar Van der
Eng heeft tevens de statistische bronnen
uit de koloniale tijd verwerkt en de tijdreeksen doorgetrokken naar de naoorlogse periode door gebruik te maken
van Indonesische statistische- en censusgegevens. Hij heeft dit materiaal geordend, geevalueerd en waar nodig gecorrigeerd. Hij heeft daarmee niet aileen
een stevige basis gelegd voor zijn eigen
studie, maar tevens zijn vakgenoten een
grote dienst bewezen.
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De auteur tracht tot een nauwkeurige
bepaling te komen van de agrarische
produktie en produktiviteitsgroei in Indonesie in de laatste honderd jaar. Hij
richt zijn aandacht op de mate waarin
de arbeidsproduktiviteit in de landbouw
in de loop van de tijd is toegenomen, als
indicator niet aileen van het proces van
verandering in de landbouw maar teyens van het brede proces van economische verandering. De groei van een nietagrarische sector is voorwaarde zowel
voor het afvloeien van arbeidskrachten
uit de landbouw als voor een produktiviteitsstijging in de landbouw.
Bij het zoeken naar verklaringen voor
de produktiestijging in de landbouw
stelt de auteur eerst vast welk verklaringsniveau het meest adequaat is. Hij
zoekt de verklaring niet in brede algemene factoren, zoals bevolkingsgroei als
motor van de groei (het Boserup model), toenemende binnenlandse vraag
naar agrarische produkten en to enemen de exportmogelijkheden. Hij staat
kort stil bij de beperkingen van de Javaanse economie in de tweede helft van
de negentiende eeuw, en met name de
structuur van hoge transact ie- en informatiekosten in de rurale economie. Van
der Eng gaat echter niet dieper op dit
punt in en betoogt kortweg dat deze imperfecties in de factor- en produktmarkten gecompenseerd werden door overheidsinterventies. Hij stelt dan uitvoerig
deze interventies aan de orde: irrigatiewerken, landbouwkundig onderzoek,
landbouwvoorlichting en onderwijs,
kredietverlening en cooperaties en de
kwestie van het landbezit.
De hoofdmoot van het boek wordt
g€vormd door de twee middenhoofdstukken. In hoofdstuk 3 (Management
of Agricultural Development) behandelt de auteur zeer gedetailleerd de verschillende overheidsinterventies. Hij beschouwt de aanleg van irrigatiewerken,
waarvoor de uitgaven sterk stegen na
ongeveer 1890, als de belangrijkste impuis tot verhoging van de agrarische
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produktie. In hoofdstuk 4 (Four major
crops) bespreekt hij vier belangrijke gewassen, te weten de voedselgewassen
rijst en cassave en de handelsgewassen
suiker en rubber.
In het voorlaatste hoofdstuk 5 vergelijkt Van der Eng de ontwikkelingen in
Indonesie met die in Japan in dezelfde
periode. Daarmee zet hij een traditie
voort, want ook Geertz en Booth hebben die vergelijking gemaakt. Van der
Eng wijst er op dat in de eerste decennia
van deze eeuw zowel de produktie per
hectare als de arbeidsproduktiviteit in
de Japanse landbouw sterk gaan stijgen,
terwijl beide indicatoren in de Indonesische landbouw achterblijven. Van der
Eng wijst hierbij op de wijdere context:
de sterkere groei van de Japanse nietagrarische sector.
Van der Eng heeft zijn studie zorgvuldig opgebouwd. Het boek heeft een duidelijke structuur, de formuleringen zijn
uiterst nauwkeurig tot op het niveau
van de alinea's en zinnen. De auteur
heeft het statistisch materiaal heel goed
ingepast in het betoog. De lezer wordt
nergens overladen met een stortvloed
aan statistieken. Een groot dee! van het
statistisch apparaat is opgenomen in appendices. Uit alle korte en langere stukken betoog worden goedgeformuleerde
conc1usies getrokken.
Opmerkelijk is dat de auteur zijn betoog niet ordent volgens de conventionele historische perioden, maar zijn thematische lijnen resoluut doortrekt van
1880 tot de huidige tijd. Hij beschouwt
politieke keerpunten en regimewisselingen duidelijk niet als zinvolle afbakeningen. Op een aantal punten neemt Van
der Eng stelling tegen andere auteurs.
Hij verwerpt de traditionele visie op de
Javaanse landbouw, als stagnerend en
gekenmerkt door dualisme. Hij neemt
ook en passant afstand van de marxistische 'drainage' theorie. Het scherpst is
Van der Eng in zijn verwerping van de
involutie theorie van Geertz, die gebaseerd is op de gedachte dat de arbeids119

aanwending in de rijstbouw in de loop
der tijd is toegenomen. De eerste stelling
bij Van der Engs proefschrift luidt: 'Het
door Geertz geintroduceerde begrip
'agrarische involutie ' is niet relevant
voor de analyse van de economische
ontwikkeling in Indonesie op lange termijn' . De argumenten voor deze stelling
treft men aan op pagina 253 van het
boek.
Er zijn natuurlijk wei commentaren te
geven op de studie van Van der Eng.
Wanneer hij op de pagina's 5 en 6 betoogt dat de laat-negentiende-eeuwse
Indonesische economie gekenmerkt
werd door hoge transactiekosten en
marktimperfecties en dat het overheidsbeleid daar een opiossing voor bood ,
dan kan men vraagtekens plaatsen bij
deze snelle wending. Van der Eng wijst
zelf op het belang van de transport en
communicatie infrastructuur, maar hij
stelt deze zaken niet centraal in zijn betoog, al presenteert hij in de appendix
(299) gegevens over de groei van het
spoorwegvervoer vanaf 1880. De hoge
transactiekostenstructuur had echter
ook institutionele oorzaken, zoals
grondbezitsverhoudingen, de moeilijkheid van contractuele transacties, de arbitraire en onzorgvuldige rechtspraak.
Voor sommige van deze problemen werden oplossingen gevonden in de privesector.
Een tweede punt is dat Van der Eng
zich erg snel gedistantieerd heeft van
factoren als de groei van de binnenlandse vraag en de buitenlandse afzetmogelijkheden. De overheidsinterventies
waar hij zijn aandacht op richt verschaften de brede kaders van de produktiegroei in de landbouw. Handelaren en
markten zorgden voor afzet van de
agrarische produkten. Bij zorgvuldige
inspectie van de niet-overheidskant komen andere factoren tevoorschijn dan
die welke Van der Eng tot onderwerp
van studie heeft gemaakt. Dit neemt
echter niet weg dat wij Van der Eng erkentelijk kunnen zijn voor een bijzonder
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belangwekkend onderzoek, dat bovendien in zeer leesbare vorm is gepresenteerd.
Willem WoIters
Katholieke Universiteit Nijmegen

W.H. Salzmann, Bedrijfsleven, overheid
en handelsbevordering. Th e N etherlands
Chamber of commerce in the United
States, Inc. 1903-1987 (Rijksuniversiteit
Leiden,
1994)
354
p.
ISBN
90-90069-42-9
Nederland kent verschillende soorten
Kamers van koophandel. De bekendste
zijn de door de overheid opgerichte Kamers die in Nederland zelf werkzaam
zijn. Ook bestaan er veel internationale
organisaties waarin deze Kamers zijn
vertegenwoordigd. Daarnaast zijn er
Kamers van koophandel in het buitenland. Deze in het buitenland werkzame
Kamers wijken in hun organisatie principieel af van de binnenlandse. De buitenlandse zijn namelijk door het bedrijfsleven opgericht en worden in principe ook door het bedrijfsleven gaande
gehouden. Al kwam er, zoals uit dit
boek blijkt, van de financiele onafhankelijkheid vaak weinig terecht. Het
proefschrift van Salzmann behandelt
een van deze in het buitenland werkzame kamers, waarvan er rond 1920 een
tiental bestonden. Dit aantal is inmiddels toegenomen tot ongeveer vijftig. In
1922 al verenigden deze zich tot de 'Federatie van Nederlandse Kamers van
koophandel in het buitenland '. Dat er
verschillende soorten Kamers zijn die
op de een of andere wijze met het buitenland te maken hebben en die onderling veelvuldig samenwerken is informatie die in het boek van Salzmann vrijwel
ontbreekt. Ten onrechte, een schrijver
mag niet verwachten dat de historisch
gei'nteresseerde lezer weet van de hoed
en de rand van deze instellingen . Een
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korte inleiding over de taken, geschiedenis en organisatiestructuur van de verschillende soorten Kamers van koophandel was daarom niet overbodig geweest.
Kamers van koophandel in het buitenland hebben twee taken . In de eerste
plaats moeten zij in staat zijn Nederlandse ondernemers die produkten of
diensten in het buitenland afzetten wegwijs te maken in de mores van het land
van hun keuze. Aan de andere kant
moeten zij de buitenlandse potentieJe afnemers zien te interesseren voor het Nederlandse produkt. Er kan dus behalve
van handelsbevordering ook gesproken
worden van handelsbemiddeling. De
manier waarop 'The Netherlands
Chamber of commerce in the United
States' zich van deze taken heeft gekweten , en niet zozeer het moeilijk te meten
resultaat van het verrichte werk, is Salzmanns onderwerp.
Het boek is chronologisch van opzet.
De geschiedenis van deze Kamer van
Koophandel is verdeeld in vijf perioden.
De eerste periode beslaat het tijdvak
vanaf de oprichting in 1903 tot het sluiten van de deuren halverwege de Eerste
Wereldoorlog. In deze periode heeft de
Kamer het meest op eigen kracht gewerkt. De tweede peri ode bestrijkt het
Interbellum toen 'The Netherlands
Chamber of commerce in the United
States' werd heropgericht. De overheid
ging zich toen veel actiever met exportzaken bezighouden. Daarbij worden in
het boek van Salzmann be halve de handelspolitiek ook de strubbelingen tussen
de 'The Netherlands Chamber of commerce in the United States' en zijn in
Nederland gevestigde tegenhanger, de
'Nederlandsch- Amerikaansche Kamer
van koophandel', beschreven. In de
hoofdstukken 4, 5 en 6 worden vervolgens de perioden 1945-1964, 1964-1976
en 1976-1987 behandeld. De periodisering is ontleend aan interne administratieve ontwikkelingen, zoals sluiting en
heroprichting van kantoren, en minder

aan de economische en politieke ontwikkelingen die zich daarbuiten afspeelden, al komen die laatste wei uitvoerig
ter sprake. De meeste hoofdstukken zijn
voorzien van een praktische korte samenvatting. In het Interbellum en vooral na de Tweede Wereldoorlog werd de
invloed van de overheid op het rei len en
zeilen van de 'The Netherlands Chamber of commerce in the United States'
fors uitgebreid . Tussen 1945 en 1964
moest de Kamer min of meer dansen
naar de pijpen van de politiek. Vooral
financieel was de organisatie aangewezen op het moederland. In de volgende
periode trachtte de Nederlandse staat
die afhankelijkheid weer te verminderen, maar pogingen om de organisatie
meer marktgericht te laten werken en zo
financieel onafhankelijk te maken kwamen pas laat en moeizaam van de
grond.
Alhoewel het boek van Salzmann een
goede beschrijving geeft van het moeizame opereren van een van de vele Kamers blijft zijn uiteenzetting onbevredigend. Er is geen theoretisch kader waarin de studie wordt geplaatst, noch een
inkadering in de discussies onder economen over het belang van exportbevordering in het economisch beleid of de rol
van het midden- en kleinbedrijf hierin.
Ook is er geen comparatieve studie gemaakt naar het functioneren van andere
Kamers in het buitenland. Het was
eveneens mogelijk geweest overeenkomsten en verschillen te beschrijven
met de verhoudingen tussen de Nederlandse staat en de binnenlandse Kamers
van koophandel, die tens lotte onder dezelfde politieke regimes moesten dienen
als die in het buitenland. Maar dergelijke vergelijkingen ontbreken. De beschrijving van het exportbeleid van de
regering is uitvoerig maar daarmee
wordt het waarom van het onderzoek
naar juist deze Kamer niet duidelijk .
Kortom, de relevantie van het onderzoek komt niet uit de verr. En dat is
jammer want het boek biedt een schat
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aan infonnatie over personen, werkwijzen, meningsverschillen en de wissel valligheden in het beleid. Ook zijn er verlevendigende anekdotes, bijvoorbeeld
over de slechte pers die Nederland in de
VS had na de Eerste Wereldoorlog
waarin Nederland 'vet' was geworden
door de handel met oorlogvoerende naties, of over een bestuurder die zijn
functie misbruikte om klan ten voor zijn
advocatenpraktijk te werven.
Op overtuigende wijze wordt uiteengezet waardoor het opereren van deze
Kamer werd bemoeilijkt. De diepere
oorzaak daarvan was dat de conjunctuurgolven in de VS en Europa niet synchroon liepen. Dit bepaalde het belang
van de export naar de VS voor de Nederlandse ondernemers. Na de Tweede
Wereldoorlog bijvoorbeeld bood de
binnenlandse markt weinig mogelijkheden en trachtten ondernemers voet aan
de grond te krijgen in de VS. Toen
Europa zich herstelde was het met de
belangstelling voor de economische reus
aan de overkant van de oceaan evenwel
snel gedaan. De belangstelling van het
Nederlandse bedrijfsleven voor de hulp
die de Kamer kon bieden was daarmee
in de woorden van Salzmann 'opportunistisch'.
De activiteiten van de Kamer van
koophandel waren afhankelijk van het
geld, de inzet en de belangstelling van
zowel de ondernemers als de overheid
die wei of geen 'Holland promotion ' in
de VS wilden aanzwengelen. Een groot
probleem daarbij was dat de grote Nederlandse ondernemingen die in de VS
werkzaam waren geld genoeg hadden
om zelf hun belangen te behartigen. Zij
hadden de continuiteit in het werk van
de Kamer kunnen bewerkstelligen,
maar juist zij had den de Kamers niet
nodig. Die was daardoor afhankelijk
van enerzijds de overheid en anderzijds
het midden- en kleinbedrijf die beiden
zoals gezegd opportunistisch waren in
hun exportbeleid. Dit betekende dat
'The Netherlands Chamber' was over122

geleverd aan de grillen van de economische conjunctuur.
Op stijl en ' afwerking van het boek
van Salzmann valt helaas wei wat aan te
merken. Met name de conclusie, die
toch de kroon op het werk zou moeten
zijn, is afgeraffeld en staat vol storende
fouten . Het werpt een onnodige smet op
een boek dat ondanks het gebrek aan
historiografische inbedding toch redelijk geslaagd is.
S.W. Verstegen
Vrije Universiteit Amsterdam

L. Heerma van Voss, De doodsklok voor
den goeden ouden tijd. De achturendag in
de jaren twintig (Stichting Beheer IISG:
Amsterdam, 1994) (nSG; studies + essays; 22) 360 p. ISBN 90-6861-080-5

Lex Heerma van Voss heeft een kortere
versie van zijn in 1991 verdedigd proefschrift gepubliceerd. Laat ik meteen
zeggen dat het een prachtig boek is geworden. Het sluit aan bij het in 1990 gepubliceerde werk De achturendag van
Karsten, maar benadrukt niet het lange
termijnperspectief, noch de internationale vergelijkingen. Dit boek concentreert zich op Nederland, de Arbeidswet
1919 en de jaren 1920. Deze aanpak laat
toe de peri ode zeer grondig te be studeren, wat verantwoord is wegens het cruciale belang van de Arbeidswet 1919 in
verband met klassenverhoudingen, het
gebruik van tijd en de organisatie van de
arbeid .
Drie centrale vragen worden gesteld:
hoe ontwikkelde zich de strijd over de
invoering van de achturendag, welke
factoren bepaalden het resultaat van deze strijd, wat zou er gebeurd zijn als Nederland had vastgehouden aan de Arbeidswet in oorspronkelijke vorm? Deze
vragen worden beantwoord via de analyse van archieven (een bronnenlijst ontbreekt!), bonds- en vakblaadjes, broNEHA-BULLETIN

chures, dagbladen, kamerdebatten en
natuurlijk de literatuur. De kwalitatieve
methode wordt gecombineerd met een
counterfactual model om de laatste van
de drie vragen te beantwoorden. Goed
gekozen citaten, een bijzonder vlotte
taal en een droge humor maken de lectuur uitermate aangenaam.
Het boek bevat in feite twee grote delen. Het eerste deel (hoofdstukken I tim
4) beschrijft het tot stand komen, de
toepassing en de wijzigingen van de Arbeidswet 1919. Een zeer boeiend hoofdstuk (,arbeidstijd en produktiviteit')
rondt dit deel af. Het effect van de werktijdverkorting op vermoeidheid, concentratievermogen en werkprestaties
van de arbeiders en op mechanisering,
kost en rationalisering van het produktieproces wordt onderzocht. Deze opsomming verklapt meteen dat dit boek
een zeer ruim interesseveld bestrijkt en
niet aileen oog heeft voor klassenverhoudingen en parlementaire debatten,
maar ook voor arbeidsprocessen, conjunctuur, technologie, produktiviteit,
winstvoet en internationale concurrentie. Die ruime aandacht vindt men terug
in deel twee (hoofdstukken 5 tim 12),
waar de werktijd in acht nijverheden
wordt bekeken, telkens met hetzelfde
stramien (,structuur en ontwikkeling',
'werktijd ', 'arbeidskostenaandeel', 'produktiviteit', 'internationale concurrentie' en 'winst'). Vooral voor sectoren
waarover de auteur al eerder publiceerde (scheepsbouw en textiel) levert dat
mooi materiaal, maar dat is ook het geval voor nijverheden waarover nog
maar weinig of niet werd gewerkt (bakkerijen, zeepfabrieken).
Het besluit (hoofdstuk 13) stelt dat
bedrijfstakken met lage arbeidskostenaandelen (superfosfaat- en zeepfabrieken, bakkerijen) zich weinig druk maakten om de werktijd. De textielnijverheid
vormde daarop een uitzondering. In bedrijfstakken met een hoog arbeidskostenaandeel (steenbakkerijen, bouw,
scheepsbouw, mijnen) werd daa.rente-

gen wei strijd gevoerd over de werktijd.
Naast het arbeidskostenaandeel kunnen
vier andere factoren ter verklaring van
de verschillen tussen de sectoren worden
aangehaald: de internationale concurrentie, de mate van mechanisatie, de organisatiegraad van de arbeiders en de
loonhoogte; de laatste drie factoren wogen echter weinig of niet door. Het effect van werktijd en werktijdverkorting
op rendement en produktiviteit van de
acht nijverheden wordt eveneens behandeld .
Een onbenullige kritiek: soms gaat de
auteur te diep in op zijn onderwerp (de
zeer nauwkeurige beschrijving van het
arbeidsproces in elke nijverheidstak, bijvoorbeeld 'Het broodbakken begint met
het mengen en kneden van een deeg',
269). Een ernstige vraag: de werktijd
stond centraal in de klassenverhoudingen tijdens de jaren 1920 en de auteur
besteedt daaraan terecht veel aandacht.
Maar verliest hij niet uit het oog dat er
andere terreinen waren waarop de klassenstrijd werd gestreden, meer in het bijzonder het loonniveau en het loonsysteem, en dat aandacht van de arbeidersbeweging voor deze terreinen mogelijk afwisselde met de strijd over de
werktijdverkorting? Een boude bed enking: de problematiek van het boek
vindt een oorsprong in de tegenwoordige belangstelling voor werktijdverkorting (II); mag de conc1usie van het counterfactual model, met name dat het Nederlandse bedrijfsleven zonder veel problemen de werktijdverkorting kon dragen in dejaren 1920 (301) worden doorgetrokken naar de tegenwoordige tijd en
naar andere landen?
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Peter Scholliers
Nationaal Fonds
Wetenschappelijk Onderzoek Brussel

Joh. de Vries, Geschiedenis van de Nederlandsche Bank. Vijfde deel: De Nederlandsche Bank van 1914 tot 1948.
Trips tijdvak 1931-1948 onderbroken
door de Tweede Wereldoorlog (De Nederlandsche Bank: Amsterdam, 1994)
564 p. ISBN 90-5561-031-8
Sinds 1968, het jaar waarin de 'Hoogovenbijbel' verscheen (Hoogovens Umuiden 1918-1968. Ontstaan engroei van een
basisindustrie) is Joh. de Vries, naast
vee I meer, ook een van de grote namen
in de Nederlandse bedrijfsgeschiedenis.
Hij sloot zijn wetenschappelijke carriere
af als vrijwel fulltime bedrijfshistoricus,
de officieJe geschiedschrijver van de Nederlandsche Bank, waar hij op zijn eigen
wijze het werk voortzette van A.M. de
Jong. Die opdracht is nu voltooid, met
de verschijning van het tweede deel van
de Nederlandsche Bank van 1914 tot
1948.
Het is eersteklas De Vries-werk. Oog
voor een passende anekdote (de latere
bankpresident Trip in antwoord op de
vraag van zijn toekomstige chef bij het
ministerie van Financien Patijn wat hij
het beste kan: 'eigenlijk tennissen, meneer Patijn. '). Vee! inzichtgevende overzichten en tabellen. Een overzichtelijke
compositie en soms wat ouderwetsdeftig taalgebruik ('In de beantwoording van de hier relevante vraag treft
het.. ').
Toch ontbreekt er iets in deze uitvoerige schets van een van de meest roerige
peri odes uit de geschiedenis van de
bank, de jaren van het presidentschap
van mr. L.J.A. Trip. Jaren waarin Nederland na heftige debatten lO ongeveer
als laatste land in Europa de gouden
standaard verliet, vervolgens de Duitse
bezettingsautoriteiten een desastreus
monetair beleid opdrongen en tenslotte
de juridische status van de bank radicaal werd gewijzigd door nationalisatie.
Wat ontbreekt is de verrassing, het onverwachte doorzicht dat zoveel jaar archiefvorsing in combinatie met een
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grondige kennis van de literatuur toch
vrijwel altijd oplevert.
Laten we eerlijk zijn, de verrassing
ontbreekt niet helemaal. De Vries werpt
een nieuw licht op de discussie over de
nationalisatie van de Bank lOals die in
1945 werd hervat in de commissie-F. de
Vries, waarvan onder meer de toekomstige bankpresident Trips opvolger Holtrop deel uitmaakte. Een ander commissielid, de latere KVP minister van Economische Zaken en prominent bankier
J.R.M . van den Brink, formuleerde
daar het zuivere beginsel, 'dat het een
onbevredigende vorm lOU zijn, indien
men wei het beheer (over de bank) maar
niet de eigendom lOU socialiseren.'
Ook De Vries' beschrijving van de jaren van de Tweede Wereldoorlog vanuit
het perspectief van de bank is fascinerend. De lotgevallen van de goudvoorraad, de manier waarop de Bijbank (zoals het bijkantoor aldaar nu eenmaal
heet) in Rotterdam fungeerde en vooral
natuurlijk de opstelling van directie en
commissarissen tegenover de snel toenemende Duitse en NSB-invloed in de
bank. Het laatste culmineerde in de benoeming van de prominente NSB-er mr.
M.M. Rost van Tonningen tot president
nadat Trip zich, lOals De Vries schetst,
in een positie had gemanoeuvreerd
waarin hij makkelijk door de Duitse autoriteiten ontslagen kon worden. Trip
trad namelijk af als secretaris-generaal
van Financien uit protest tegen het opheffen van de deviezengrens tussen Nederland en Duitsland op I april 1941, de
functie die hij na het vertrek van de Nederlandse regering naar Londen combineerde met het presidentschap van de
Nederlandsche Bank. Bij nader inzien
en op aandrang uit de Bank wilde hij als
bankpresident wei aanblijven. Die gelegenheid werd hem niet geboden.
Na Rost van Tonningens optreden
volgen nog een paar weinig eervolle jaren waarin de resterende 'goede' directeuren en de raad van commissarissen
probeerden het met Rost van TonninNEHA-BULLETIN

gen uit te houden. De Vries is hier
scherp in zijn oordeel over commissarissen en 'goede' directeuren. 'Capabele
schipperaars die tot het laatste moment
van hun aanwezigheid een hoffelijke
omgang met Rost van Tonningen bedreven ', schrijft hij. En bij het aftreden
van commissarissen en oude directeuren
in juni 1943: 'De maat was toen vol,
maar zij hebben die dan ook wei helemaal vol laten lopen.' Al erkent De
Vries dat dit gebeurde 'onder consent
van een aanzienlijk forum' , onder meer
bestaande uit Trip, die als officieel ambteloos burger in Den Haag steeds op de
hoogte werd gehouden, en uit de Nederlandse regering in ballingschap in Londen. Voor de bijna altijd milde De Vries
zijn dat opmerkelijk harde uitspraken.
Zoals het ook opmerkelijk is dat hij
aan het optreden van Rost van Tonningen werkelijk niets goeds kan ontdekken . Niet in zijn gestie als bankier. Ais
de NSB-president eind 1943 inziet dat
het opheffen van de deviezengrens onheil heeft gebracht en alsnog op maatregelen aandringt is het kwaad al geschiedt. Onder Rost van Tonningen
zakt 'de Bank tot het laagst denkbare
niveau van een staatsbank.'
Evenmin in Rost van Tonningens
persoon. Terwijl hij van vrijwel ieder
ander die in het boek wat uitvoeriger
aan de orde komt een genuanceerd
beeld geeft, ook van de Duitse toezichthouders die bij de bank gestationeerd
werden, sluit hij zich voor wat Rost van
Tonningen betreft volledig aan bij het
vernietigende oordeel dat Hirschfeld jaren geleden neerschreef.
De Vries houdt zich uitvoerig met
Rost van Tonningens activiteiten bezig
en inderdaad , daar is geen goeds over te
melden. Een bankpresident die zelfs een
politiek geestverwante (want NSB) directeur, Bijleveld, op een gegeven moment met arrestatie dreigt vanwege een
diepgaand verschil van inzicht over het
beleid, moet wei rabiaat geweest zijn.
Niettemin is de aangehouden toonzet-

ting 'Rost van Tonningen en alles wat
hij bij de Bank deed deugt niet' niet bevredigend. Bij de lezer rijst zelfs de
vraag ofRost van Tonningen niet al aan
een geldzuivering heeft gedacht zoals
die in niet-NSB-kring werd overwogen
en door minister Lieftinck onmiddellijk
na de Tweede Wereldoorlog werd doorgevoerd . De Vries schrijft namelijk dat
in de winter van 1942-1943 het departement van Financien de eerste plannen
voor een geldzuivering beraamde, 'terwijl de Nederlandsche Bank in het
diepste geheim voorbereidingen treft
voor het doen aanmaken van nieuwe
bankbiljetten.' Is dat allemaal buiten de
bankpresident om gegaan?
Misschien is het overvragen van een
economisch historicus die zich aan de
feiten en de neergeschreven oordelen
van tijdgenoten wil houden. Maar bij
een zo wonderlijke figuur als Rost van
Tonningen was een poging om 'smans
denktrant' verder te doorgronden bepaald op zijn plaats geweest.
Hetzelfde geldt, merkwaardigerwijs,
voor de helemaal niet zo wonderlijke
Trip. Terloops bijna wordt de president
die als geen ander op het breukvlak van
twee tijdperken werkte neergezet als
conservatief bankier met weinig echt
economisch inzicht. Lieftinck, constateert De Vries, ontsloeg Trip tenslotte
op termijn, omdat hij de oude president
zag als een vertegenwoordiger van het
'ancien regime' en hij de bank ondergeschikt aan de regering wenste te maken .
Hoewel we veel over Trips daden vernemen zou het heel interessant geweest
zijn om nog meer te horen desnoods
zelfs interpreterenderwijs - over Trips
gedachtenwereld. Dat gebeurt een enkeIe maal, en dan is het meteen zeer verhelderend, vooral de in extenso geciteerde dialoog over de relatie staat-centrale
bank, tussen Trip, dan presidentcommissaris van de bank, en zijn opvolger Holtrop, op 17 februari 1947 (485).
Jammer dat De Vries zoiets niet vaker
doet (of ontbrak het aan materiaal?) .
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Conservatieve bankier of niet, Trip
zette in de jaren dertig cruciale stappen
die de bank een vee I grotere rol gaven in
het den ken over het economische beleid
in Nederland . Of zijn die stappen hem
alleen maar opgedrongen door anderen?
Het materiaal is nauwgezet doorgewerkt, al valt een enkele keer een steekje. Thesaurier-generaal mr. L.A. Ries
wordt ineens zonder introductie opgevoerd (161) . Maar alles bijeen is het,
voor een zo omvangrijke en grondig
voorbereide studie niet vee I wat echt
verrast.
Deels heeft De Vries dat zelf teweeggebracht. In zijn jaren bij de Nederlandsche Bank heeft hij gastvrij inzicht in archi valia gegeven waar andere onderzoekers hun voordeel mee konden doen.
Mede daardoor is er de afgelopen jaren
zeer vee I gepubliceerd over het economische beleid in het Interbellum en de
rol van de centrale bank daarin en ook
over het optreden van de bank gedurende en vlak na de Tweede Wereldooriog.
Onvermijdelijk gevolg: vee I van wat De
Vries nu beschrijft is al in hoofdzaak bekend. De aanvulling is het consequent
volgehouden perspectief van de bank,
bijvoorbeeld op de debatten rond de
gouden standaard, de relatie met overheid en bankwezen en de Tweede Wereldoorlog. Dat verheldert, maar vaak,
te vaak, kan de gei'nformeerde lezer het
gevoel hebben dat hij een zeer bekwame
en doordachte samenvatting van in
hoofdzaak bekend materiaal leest.
Wellicht zijn in deze jongste grote studie van De Vries de grenzen van de traditionele bedrijfsgeschiedenis wei bereikt. Een bedrijf dat zozeer binnen het
grotere geheel van de Nederlandse samenleving heeft gefunctioneerd kan aileen nog maar optimaal begrepen worden als de nadruk geheel op dat functioneren wordt gelegd en het interne
perspectief naar het tweede plan wordt
verschoven. Mogelijk was, met aile
waardering voor de kwaliteit van het nu
gebodene, een origineler perspectief te
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geven geweest als voor deze cruciale jaren van Trip de gestie van de bank in
een veel meer kwantitatief, modelmatig
kader was benaderd. Hoe bei'nvloedde
het optreden van de bank de ontwikkeling van de Nederlandse economie? Was
de schrikbarende stijging van de geldhoeveelheid tijdens de Duitse bezetting
inderdaad zo desastreus? Voor de jaren
dertig en later moet dat kunnen zonder
al te veel van die boude veronderstellingen te doen die onvermijdelijk zijn voor
een kwantitatief gerichte geschiedschrijving over oudere peri odes.
P. de Hen
Amsterdam

J.J. Dankers, J. Verheul, Hoogovens
1945-1992. Van staalbedrijf tot tweemetalenconcern. Een studie in industriele
strategie (SDU: Den Haag, 1993) 684 p.
ISBN 90-12-08030-4
Hoogovens is niet aileen een begrip in
Nederland, maar ook ver daarbuiten .
Al geruime tijd corresponderen de naam
en de activiteiten echter niet geheel meer
met elkaar. De Hoogovens Groep is al
geruime tijd meer dan staal aileen, zoals
de leiding van dit twee-metalenconcern
het grotere publiek duidelijk probeert te
maken. Het 75-jarig jubileum vormde
een goede aanleiding om het aangepaste
beeld van het concern naar buiten te
brengen. Naast de publikatie van een
aardig gedenkboek bedoeld voor breder
publiek verstrekte Hoogovens aan twee
medewerkers van het Onderzoeksinstituut voor geschiedenis en cultuur van de
Universiteit Utrecht de opdracht voor
een wetenschappelijk onderzoek naar de
recente geschiedenis van het bedrijr. Het
verschenen resultaat vormt tot op zekere hoogte een vervolg op het kloeke
boekwerk dat Joh. de Vries schreef bij
gelegenheid van het vijftigjarig bestaan
in 1968. De Utrechtse onderzoekers
NEHA-BULLETIN

hebben zich, zoals ze al in de titel van
het boek aangegeven, willen beperken
tot een studie van de strategie van het
COncern. Rode draad in het betoog
vormt de 'formulering en implementatie
van het ondernemingsbeleid '. Zoals de
auteurs in hun inleiding aangeven zijn
over Hoogovens nog volop boeken en
verhalen te schrijven, die allerlei andere
kanten van het bedrijf kunnen laten
zien.
Het beleid, zoals bedacht in formele
en informele bijeenkomsten, biedt natuurlijk stof genoeg tot verhalen, temeer
daar een aantal van de hoofdrolspelers
nog in leven is. Verheul en Dankers hebben dan ook een veertigtal betrokkenen
uit de periode geinterviewd, maar dan
vooral ten behoeve van het laatste
hoofdstuk dat de laatste tien jaar
bestrijkt. Waren er uit de voorgaande
peri odes geen goede zegslieden meer in
leven of hebben de auteurs daar niet
naar gezocht? Zo is slechts met een enkeling gesproken die de toch spannende
episode van de fusie met Hoesch onder
de naam ESTEL heeft meegemaakt.
Voor zover uit het notenapparaat is na
te gaan zijn voor het verslag van de periode ESTEL slechts schriftelijke bronnen gebruikt. Het verhaal dat op basis
hiervan is gemaakt, draagt toch iets te
veel het karakter van een papieren reconstructie met heren die via verslagen
en notulen met elkaar in retraite gaan of
vergaderen en daarnaast ook nog nota's
en interne memoranda met e1kaar uitwisselen. Ik zal niet zeggen dat in het
verhaal slechts mannen van staal aan
bod komen, maar iets kunstmatigs heeft
het wei, te weinig vlees en bloed. Het is
wellicht de auteurs niet aan te rekenen.
Zij hadden twee jaar tot hun beschikking om dit gigantische karwei te klaren
en dan is het een voor de hand Iiggende
keuze om eerst van de inhoud van de
schriftelijke materie kennis te nemen.
Daarbij was het ook moeilijk om over
een periode van ruim 45 jaar, waarin
bijvoorbeeld het personeelsbestand uit-

eenliep van 3.500 tot bijna 25.000 werknemers en talloze onderdelen verdwenen en nieuwe activiteiten werden opgestart, samenhangen te ontdekken in
het ondernemingsbeleid. In 1968, toen
de onderneming als ruwstaalproducent
zo ongeveer afgerond was, werd de eerder voorzichtig begonnen diversificatie
officieel beleid. Uitgangspunt vormde
daarbij een soort verticale integratiegedachte, van ertsen tot hoogwaardige
eindprodukten. Van de afdeling Metals
and Mining is tenslotte niets terecht gekomen. Een ander onderdeel van deze
bred ere opzet vormde de oprichting van
een nieuwe buizengieterij in het genoemde jaar. Deze werd echter het jaar
daarop al weer gesloten. Is dit mismanagement of zijn dit de gewone bedrijfsrisico's die expansief en innovatief ondernemen met zich meebrengen? De metaalmarkt biedt daarbij wei erg risicovolle investeringskansen. Tussen het
tijdstip dat er investeringsbeslissingen
worden genomen en dat deze produktief
worden Iiggen soms jaren. Daarbij komt
nog het probleem van een, qua prijs en
omvang, wisselvallige afzetmarkt. De
voorzitter van de Raad van bestuur stelde zeer recent nog: 'We makenjaarplannen maar die pakken altijd anders uit.
C.. .) Het is zo moeilijk te zeggen hoeveel
geld je voor de toekomst nodig hebt. '
Is het dus amper mogelijk om een
doorlopende concernstrategie te vinden,
wei zijn de auteurs erin geslaagd om de
verschillende activiteiten en hun samenhang vanuit een breed perspectief in
kaart te brengen. Daarbij is voor een
chronologische opzet gekozen. In vijf
hoofdstukken, voorafgegaan door een
inleidend overzicht dat tot 1945 voert,
wordt de lezer aan de hand van zeven
jaar over de wederopbouw en daarna
tienjarige periodes de ontwikkeling van
Koninklijke Nederlandse Hoogovensen Staalfabrieken tot Hoogovens Groep
BV gepresenteerd. In elk van de gekozen peri odes is wei een cruciale gebeurtenis aan te wijzen, zoals het breed band-
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project, de verdere uitbouw van de
ruwstaalproduktie met de keuze voor
het oxystaalprocede, de diversificatie en
samenwerking, de fusie tot ESTEL en
de nieuwe structuur als Hoogovens
Groep. In een helder betoog, soms ontsierd door wat jargon, geven de auteurs
een afgewogen beeld van de verschillende ontwikkelingen in de uiteenlopende
sectoren waarop het concern actief is geweest. De uitgebreide tabellen en bijlagen maken het geheel als naslagwerk
nog extra waardevol maken.
Het boek is, anders dan zijn voorganger uit 1968, niet uitgegeven door Hoogovens maar vanwege de slechte gang
van zaken in het jubileumjaar uitbesteed
aan de Sdu. Over de uitvoering van het
boek ben ik niet geheel tevreden. De opmaak door middel van DTP is niet echt
fraai, wat vooral geldt voor de tabellen.
Daarbij dragen de verschillende lettertypes voor bijschriften, notenapparaat en
register evenmin bij tot een elegant geheel. Ook de illustraties komen niet
goed uit de verf. Keuze en bijschriften
hebben niet die aandacht gekregen
waarop ze recht hebben. Dan heeft de
wat klassieke uitvoering van het vorige
jubileumboek van de hand van De Vries
verre mijn voorkeur, dat bovendien een
iets handzamer formaat bezit. Desalniettemin is het gebodene fascinerend
genoeg en kan het als betrouwbaar decor dienen voor latere studies en voor,
laten we hopen, ook persoonlijke herinneringen.
Giel van Hooff
Technische Universiteit Eindhoven

1. Passenier, Van planning naar scan-

ning. Een halve eeuw Planbureau in Nederland (Wolters-Noordhoff: Groningen, 1994) 381 p. ISBN 90-01-69570-1

Er gaat nauwelijks een week voorbij of
het Centraal Plan bureau (CPB) is in het
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nieuws door zijn uitspraken over de verwachte ontwikkeling van de Nederlandse economie. Dat is gedurende de afgelopen halve eeuw wei eens anders geweest, dat blijkt althans uit Van planning naar scanning, geschreven door
oud-medewerker van het CPB Passenier.
Het is het verhaal van een overheidsdienst die zich met veel pijn en moeite
een positie wist te verwerven in Den
Haag mede op grond van persoonlijke
relaties. Van meet af aan worstelde het
bureau met zijn eigen identiteit als overheidslichaam, dat enerzijds een dienende taak had en anderzijds wetenschappelijke aspiraties vertoonde. Deze tweeslachtigheid stond vooral in de beginjaren haaks op het Haagse ambtelijke milieu . In zijn boek onderscheidt Passenier
vijf perioden, die gemarkeerd worden
door de jaartallen 1950, 1965, 1982 en
1990. Dat waren achteraf beschouwd
belangrijke momenten voor de ontwikkeling van het bureau. In elk van de zes
hoofdstukken behandelt hij volgens een
vast stramien de entourage, de uitrusting, het produkt en de positie van
het CPB. Dit biedt achtereenvolgens een
beschrijving van de economische en politieke achtergrond, van de middelen en
de organisatie van het CPB, van zijn activiteiten en van zijn rol in de sam enleving.
Na de inleiding voigt een kort hoofdstuk over de voorgeschiedenis van het
CPB. Belangrijk voor het ontstaan van
het CPB was de door CBS medewerker
J. Tinbergen geschreven nota uit april
1943 'Over de organisatie van statistisch
onderzoek ten behoeve der conjunctuurbeheersching'. Na een korte periode
van voorbereiding gaat in september
1945 het CPB van start met als opdracht
een Centraal Plan voor Voorbereiding
en Verbruik voor te bereiden.
De periode 1945-1949 word t beschreyen in het derde hoofdstuk. De bestuurlijke verhoudingen in de jaren van wederopbouw worden hier beschreven.
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Minister van Economische Zaken H.
Vos had Tinbergen bereid gevonden het
nieuwe bureau te leiden. Tinbergen was
een voor de hand Iiggende keuze gezien
diens eerdere werkzaamheden op het
terrein van de modelbouw. In de beginjaren viel er bij het CPB echter nog weinig te modelleren wegens het ontbreken
van de benodigde gegevens.
Aan de aanvankelijk schemerige positie van het nieuwe bureau kwam in 1947
een einde toen het een wettelijke fundering kreeg. Na verloop van tijd wordt de
positie van het CPB duidelijker, zo
blijkt uit het vierde hoofdstuk, dat de
periode 1950-1965 beslaat. De instelling
van de Centrale Economische Commissie (CEC) in 1950 heeft een belangrijke
rol gespeeld in de profilering van het
CPB. Ook de oprichting van de SociaalEconomische Raad (SER) in datzelfde
jaar was voor het CPB niet zonder betekenis, aangezien de directeur van het
CPB uit hoofde van zijn functie kroonlid werd. In deze periode ontwikkelt het
CPB de eerste econometrische modellen . In 1951 wordt bij de opstelling van
het 'Plan 1951 ' voor het eerst gebruik
gemaakt van een 'echt' econometrisch
model. In de volgende jaren blijft men
verder schaven aan dit model, waarnaast gewerkt wordt aan een model
voor de langere termijn. Binnen het bureau ontstaat gaandeweg een zekere
produktdifferentiatie door de komst
van regionale en energiestudies. De
groeiende invloed van het CPB blijkt uit
zijn intensief overleg met het kabinet en
uit de toegenomen interesse vanuit het
parlement voor het bureau.
Het verschijnen van de eerste middenlange-termijnverkenning in 1966, die
als titel meekreeg De Nederlandse economie in 1970 vormt opnieuw een hoogtepunt. In deze peri ode, beschreven in
hoofdstuk 5, breiden de werkzaamheden van het CPB zich als een olievlek
uit. Het personeelsbestand neemt toe
van 90 tot 160 medewerkers. Er wordt
stevig gewerkt aan de mode1bouw. Dat

leidt onder andere tot het zogenaamde
VINTAF-model. In 1975 werd het eerste model van dit type door Den Hartog, Van de Klundert en Tjan gepresenteerd in De structurele ontwikkeling van
de werkgelegenheid in macro-economisch
perspectiej, een preadvies voor de Vereniging voor de Staathuishoudkunde.
Het is een aanbeveling met nieuwe benadering van loonmatiging, waarop een
golf van kritiek voIgt. Daarnaast verricht het CPB tal van andere onderzoeken en de CPB-ramingen kregen onderwijl steeds meer inv10ed op het regeringsbe1eid.
In 1983 komt het CPB met twee nieuwe modellen, namelijk FREIA en
KOMPAS . Hierin wordt in tegenstelling tot het Vintaf-model meer aandacht
besteed aan de monetaire verschijnselen
in de economie. Binnen het CPB vindt
een aantal malen een wisseling van de
wacht plaats. Dit boek over de geschiedenis van het Centraal Plan bureau eindigt in 1993, vijftig jaar na het verschijnen van de nota van Tinbergen.
Het zevende tevens laatste hoofdstuk
is gewijd aan de lopende werkzaarnheden en de verwachtingen voor de naaste
toekomst en bevat bespiegelingen over
onder andere de Planbureaucultuur.
Van planning naar scanning is door
het informatieve karakter en fraaie uitvoering een lezenswaardige boek. Desondanks is er kritiek mogelijk. Storend
is, dat de auteur onvoldoende afstand
tot zijn onderwerp neemt, waardoor het
boek de sporen draagt van een hagiografie. Het gebrek aan relativisme leidt
soms tot merkwaardige uitspraken. Zo
vol staat de auteur met de opmerking
dat het in 1952 door CPB medewerker
P.l . Verdoorn uitgebrachte preadvies
voor de Vereniging van de Staathuishoudkunde in de kring van vakgenoten
goed werd ontvangen (149). Daarbij
gaat hij voorbij aan de discussie tijdens
de algemene jaarvergadering van de veremgmg, waarbij door verschillende
sprekers kritiek werd geuit op Ver-
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doorns analyse van de te verwachten effecten van de Europese integratie voor
Nederland . De verslagen van de jaarvergaderingen zijn blijkens de literatuurlijst
dan ook niet geraadpleegd.
Daarenboven heb ik enkele opmerkingen van technische aard. Hier en
daar is de beschrijving te fragrnentarisch. Vermoedelijk was dit niet te vermijden door gebrek aan bronnenmateriaal. Verder ontbreekt bij vee I citaten de
vermelding van de exacte vindplaats,
waardoor het moeilijk wordt een en ander te verifieren. Jammer, want een goed
notenapparaat had het boek een duidelijke historische meerwaarde gegeven.
Joke Mooij
de Nederlandsche Bank

D.H. Aldcroft, The European Economy
1914-1990 (Londen : Routledge, 1993)

vii en 300 p. ISBN 0-415-09160-8
Aldcrofts economische geschiedenis van
Europa over de peri ode sinds de Eerste
Wereldoorlog verscheen al in 1978 voor
de eerste maal. Het boek heeft inmiddels
zes oplagen gekend. In 1980 werd het
uitgebreid met een hoofdstuk over 'het
westers kapitalisme in de jaren zeventig'. Vorig jaar verscheen opnieuw een
herziene editie. Er is nu niet aileen een
hoofdstuk over West-Europa in de jaren
tachtig toegevoegd, wederom van de
hand van Aldcroft zelf, maar ook een
over Oosteuropese economische ontwikkelingen tussen 1970 en 1990 van de
hand van Steven Morewood. De nieuwe
editie vormt dan ook de aanleiding om
dit compacte heldere overzichtswerk te
recenseren.
De zes hoofdstukken van de eerste
editie waren inhoudelijk in sterke mate
gestructureerd rond een vergelijking van
de doeleinden en de resultaten van het
economisch beleid na de Eerste en na de
Tweede Wereldoorlog. TeIkens terugke130

rende sleutelwoorden ter karakterisering van de verschillen tussen deze beide
periodes zijn 'instabiliteit' en 'stabiliteit' . In de nieuwe hoofdstukken keren
ze ook weer terug ter karakterisering
van de verschillen tussen de jaren zeventig en tachtig. Voor Aldcroft staat
voorts over het algemeen de vraagzijde
van het economisch proces primair in
zijn verklaring van economische ontwikkelingen en spelen, althans in ieder
geval in West Europa, internationale
ontwikkelingen daarin voor hem een belangrijker rol dan nationale. Zo zet hij
zich bijvoorbeeld af tegen Svennilson,
die ter verklaring van de relatief geringe
economische prestaties tijdens het Interbellum wees op de noodzaak tot transformatie van de industriele structuur.
Volgens Aldcroft waren de verstoringen
in het internationale handels- en betalingsverkeer ten gevolge van de instabieIe politieke en financiele verhoudingen
belangrijker. Ook de verklaring van de
verbluffende economische ontwikkeling
tussen 1950 en 1962 ziet Aldcroft allereerst in de ontwikkeling van de exportvraag dankzij de toegenomen internationale stabiliteit. Hier gaat hij in zijn
interpretatie in discussie met Denison,
die in zijn pogingen om voor verschillende landen te berekenen wat het aandeel van enerzijds de hoeveelheid, anderzijds de produktiviteit van respectievelijk arbeidskracht en kapitaalgoederen in de economische groei van deze
periode is geweest, veel meer op de aanbodzijde was gericht.
Behalve de economische ontwikkelingen in Westeuropese landen worden
steeds ook die in Oosteuropese staten
beschreven. Voor de periode tot 1950
gebeurt dat binnen een chronologische
hoofdstukkenindeling, voor de jaren nadien zijn er afzonderlijke hoofdstukken
over West- en over Oost-Europa. In opbouw en aanpak is duidelijk zorg gedragen voor een goede interne samenhang
tussen de hoofdstukken over West en
over Oost. In hoofdstuk 6 zijn bijvoorNEHA-BULLETIN

beeld in tabel 6.3 Denisons rekenuitkomsten ten aanzien van de rol van produktiviteitsgroei in de economische ontwikke!ing, die in het vorige hoofdstuk in
tabelS.3 waren opgenomen, met behulp
van VN-cijfers voor Oost-Europa aangevuld . Op heldere en beknopte wijze
worden voorts in dit hoofdstuk enerzijds de, ondanks de zeer hoge groeicijfers, grote economische problemen van
de jaren vijftig besproken, en anderzijds
de, ondanks economische hervormingen, tegenvallende groeicijfers van de jaren zestig. De kern van het probleem is
voor de auteur vanzelfsprekend dat in
de socialistische planeconomieen van
Oost-Europa noch de vraag van binnenlandse consumenten noch de buitenlandse vraag richtinggevend konden zijn
voor de wijze waarop produktiefactoren
werden ingezet.
Vanaf hoofdstuk 5 bestaat de tekst
van het boek in hoofdzaak uit een becommentariering en interpretatie van in
overzichtelijke tabellen gepresenteerd
cijfermateriaal, dat meestal ontleend
werd aan rapporten van internationale
organisaties. Daarnaast worden steeds
de rol van financiele en monetaire ontwikkelingen, ontwikkelingen in de internationale handel mede ten gevolge van
politieke ontwikkelingen, en de rol van
nationale overheden besproken. Steeds
is er ook aandacht voor verschillen in
ontwikkeling in aflOnderIijke landen,
zonder dat daardoor de vaart en de grote lijn van het boek uit het zicht verdwijnen. Het nieuwe hoofdstuk 8 over WestEuropa in de jaren tachtig biedt be halve
de zeven tabellen in de tekst ook nog
een bijlage met vele tabellen met gegeyens per jaar per land. Ook hoofdstuk 9
van Morewood biedt voor Oost-Europa
enkele van dergelijke tabellen per land
per jaar.
In de tekst van het nieuwe hoofdstuk
8 staan centraal, naast de geringere inflatie en het herstel van de groeicijfers
onder voortduring van hoge werkloosheidscijfers: de vee! adequatere reactie

van overheden op de tweede dan op de
eerste oliecrisis, de convergentie in het
beleid van de verschillende Westeuropese staten in deze periode en de vee I grotere internationale stabiliteit dan in de
instabiele jaren zeventig. Terwijl de titel
van zijn laatste paragraaf 'Lasting stability?' duidelijk maakt dat Aldcrofts verwachtingen voor de jaren negentig voor
West-Europa niet zo optimistisch zijn,
is het slot van hoofdstuk 9 over OostEuropa vanzelfsprekend nog veel pessimistischer getoonzet. Ais de led en van
de EG onderling al niet in staat zijn om
tot overeenstemming te komen over
nauwere economische en politieke samenwerking hoe valt dan te verwachten
dat de gigantische economische en politiek kloof tussen west en oost op afzienbare termijn kan worden gedicht, aldus
Morewood . Overigens wordt aan de
problematiek rond het proces van economische eenwording van West Europa
in de rest van het boek vrijwel geen aandacht besteed.
Een opmerkelijk verschil tussen Aldcrofts hoofdstukken en het stuk van
Morewood is, dat de laatste duidelijk
veel minder schroom kent om zijn
economisch-historische verhaal te larderen met de namen van de leidende politici onder wie de door hem besproken
beleidsveranderingen in Oost-Europa
ondernomen werden. Voor lOver er persoonsnamen in de index voorkomen
verwijzen deze voor verreweg het grootste dee I naar het laatste hoofdstuk. Aldcroft is er daarentegen in geslaagd om
bijvoorbeeld uitvoerige aandacht te
bested en aan het economisch beleid in
Engeland, waar hij als Brit af en toe vrij
uitgesproken opvattingen over ten toon
spreidt, zonder ook maar een keer de
naam Thatcher uit zijn pen te laten
vloeien. Deze zelfbeperking maakt zijn
teksten doorzichtig en elegant, maar
geeft ze af en toe ook wei iets bloedeloos.
Ais punt van kritiek moet ten slotte
misschien nog worden vermeld dat niet
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aileen de teksten van de oudste hoofdstukken niet zijn herzien in het licht van
nieuw verschenen literatuur, maar dat
ook de bijbehorende literatuurlijsten
voor deze nieuwe editie niet up to date
zijn gemaakt. AI met al echter, is dit
boek, met zijn heldere structuur en
schrijftrant, zijn beheerste aandacht
voor andere visies, zijn overzichtelijke
zaken-index, zijn literatuurlijsten per
hoofdstuk, en zijn beperkte omvang en
prijs, toch vooral een ideaal basishandboek voor cursussen Europese economische geschiedenis van de twintigste
eeuw.
Wantje Fritschy

H.A. Diederiks e.a., Van agrarische samenleving naar verzorgingsstaat. De modernisering van West- Europa sinds de
vijftiende eeuw (Martinus Nijhof: Oroningen, 1994 2e druk) 390 p. ISBN
90-689047-87
Het is tamelijk ongebruikelijk, dat een
publikatie ter gelegenheid van de verschijning van een herziene uitgave een
bepaalde studie nogmaals besproken
wordt. Dat heeft aileen zin wanneer die
revisie zulke veranderingen in de opzet
en uitwerking te zien geeft, dat van een
substantieel nieuwe versie, in feite van
een nieuw boek gesproken kan worden.
Is daar nu sprake van bij deze tweede
editie van het handboek van Diederiks
e.a.? Ja en nee. In grote lijnen is de opzet
dezelfde gebleven, maar op onderdelen
is de ordening en inhoud van de stof danig gewijzigd. Met name vanwege de
veranderende behandeling van het economisch aspect van het industrialisatieproces is een hernieuwde aandacht op
zijn plaats. In deze bespreking zal ik me
in het bijzonder richten op de veranderingen die door de auteurs in deze versie
van het handboek zijn aangebracht.
Het boek is geschreven als een inlei132

ding ten behoeve van eerstejaars studenten in de sociale en economische geschiedenis. Het vervaardigen van een
dergelijk handboek is bepaald geen sinecure. De problemen, die voortvloeien
uit de specifieke eisen waaraan een basisboek moet voldoen, vormen geen geringe opgave. Zo moet het noodzakelijke feitelijke referentiekader bij de studenten aangebracht worden . Daarnaast
mag een bespreking van de status
questionis met betrekking tot onderwerpen waarover relevante historische debatten zijn gevoerd niet ontbreken. Bovendien dienen de voor de sociale en
economische geschiedenis meest relevante theorieen, noties en begrippen uit
de sociale wetenschappen, inc1usief de
economie, meer of minder expliciet aan
de orde gesteld worden. Op dit punt
mag nu eenmaal geen ruime voorkennis
bij de desbetreffende categorie studenten verondersteld worden. Bovenal
vraagt de compositie van het historische
verhaal een goede leidraad.
Om met dit laatste punt te beginnen,
de auteurs hebben in deze versie vastgehouden aan hun keuze voor het moderniseringsbegrip, waarbij zij zich er rekenschap van geven hoe zeer het gebruik ervan voor discussie vatbaar is.
Het lijkt weinig zinvol de pro- en
contra-argumenten hier te herhalen.
Laat ik me beperken tot een tweetal opmerkingen . Naar de opvatting van de
schrijvers vertoont het moderniseringsproces ten aanzien van de vier behandelde landen van West-Europa, te
weten Engeland, Duitsland, Frankrijk
en Nederland, in onderlinge vergelijking
het karakter van een proces van convergentie, dat gestalte krijgt in het maatschappijtype van de verzorgingsstaat,
dat elk van de vier samenlevingen dezelfde dominante karaktertrekken verleent. De in de eerdere fasen van agrarische en industriele samenlevingen aanwezige onderlinge verschillen zijn, zo
constateren zij, beduidend minder geworden. Dit lijkt geen punt van discusNEHA-8ULLETIN

sie. WeI kan geconstateerd worden dat
deze opvatting over de aanwezigheid
van een converge rend proces niet tot
uitdrukking wordt gebracht in de opzet
van het boek. Men lOU verwachten, dat
de onderscheiden behandeling van de
vier landen in de eerste fase langzamerhand zou overgaan in een meer integrale
beschrijving van het historisch proces.
Dat is echter niet het geval. Het opmerkelijke is dat enerzijds voor de negentiende en twintigste eeuw de vier betrokken landen systematisch aflOnderlijk
besproken worden, terwijl anderzijds in
de corresponderende hoofdstukken met
betrekking tot de daaraan voorafgaande
periode nogal wat beschouwingen gegeyen worden, die een grensoverschrijdend karakter dragen.
In dit verband werpt zich nog een andere vraag op, namelijk, hoort de verlOrgingsstaat weI thuis in de trits van
onderscheiden maatschappijtypen? Is zij
niet in werkelijkheid een verbijzondering, een specifieke verschijningsvorm
van het industriele samenlevingstype ?
Met andere woorden,wordt in dit geval
de invalshoek niet verplaatst, van waaruit de samenleving getypeerd wordt, ten
opzichte van de fasen daarvoor? Zou
een karakterisering op basis van de
overheersende produktiewijze niet meer
op zijn plaats zijn?
Bij hun analyse van moderniseringsproces onderscheiden de auteurs
een viertal deelterreinen van menselijke
samenlevingen, te weten: het systeem
van prod uk tie, verdeling en consumptie;
de sociale verhoudingen; de instituties
en tenslotte de cultuur. Deze indeling
bepaalde ook in de eerste uitgave in grote lijnen de ordening van het boek in
hoofdstukken. In deze herziene versie
hebben de auteurs enkele wijzigingen
aangebracht, die tot een grotere duideIijkheid moesten leiden. En dat doen zij
ook. Niet aileen heeft de peri ode van de
negentiende en twintigste eeuw een meer
overzichtelijke behandeling gekregen,
maar is deze ook meer aangepast aan

die van de eerste periode. Na een afzonderlijke bespreking van de demografische aspecten komen hier achtereenvolgens in aparte hoofdstukken de produktiewijze en de sociale verhoudingen aan
de orde. Opmerkelijk is het daarbij dat
het culturele aspect geen aparte plaats
heeft gekregen, maar de behandeling ervan is ondergebracht in de hoofdstukken over de sociale structuur en verhoudingen. In het algemeen wordt wanneer
over cultuur wordt gesproken hiermee
het mentaal-culturele of, lOals de schrijvers zelf in de inleiding aangeven, het
sociaal-mentale aspect bedoeld. Slechts
in een enkel geval, daar waar bijvoorbeeld aan de volkscultuur, arbeiderscultuur of over massacultuur aflOnderlijke
paragraafjes worden gewijd, komt de
cultuur in meer algemene zin aan bod.
De ontwikkelingen op de terreinen van
bijvoorbeeld de religie, wetenschap,
massacommunicatie en kunst, die toch
van belang zijn vanwege hun invloed op
de sociale en economische aspecten
worden slechts mondjesmaat behandeld. Op zichzelfkan men daarvoor kiezen, maar de pretentie die uit titel en inleiding valt af te leiden, namelijk de modernisering van de samenleving in WestEuropa als totaalproces te behandelen,
wordt niet waargemaakt. Beter ware het
geweest (en meer in overeenstemming
met de inhoud) consequent van een
sociaal-economische geschiedenis van
West-Europa te spreken.
De belangrijkste wijziging ten opzicht
van de eerste uitgave ligt in de behandeling van het terrein van het economische
aspect. De auteurs stellen zelf in hun
verantwoording dat de wijzigingen in
deze tweede druk vooral betrekking
hebben op een uitbreiding van de
sociaal-historische met de economischhistorische component. Deze uitspraak
moet niet al te letterlijk worden opgevat, in de zin, dat het economisch aspect
er in de vorige editie niet aan te pas
kwam. Zoals het ook iets teveel van het
goede is om te stellen dat het inleidende
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hoofdstuk aan de wijzigingen is aangepast. Dat is slechts in heel beperkte mate gebeurd en soms, bijvoorbeeld waar
over de sociaal-historische benadering
gesproken wordt (25-28) , is zelfs aileen
het woord economisch aan de tekst toegevoegd lOnder verder aan de overige
inhoud iets te veranderen.
De belangrijkste wijziging in de behandeling van het economisch aspect
betreft een nieuw hoofdstuk over de
economische ontwikkeling van WestEuropa van 1750 tot heden door De
Vries en Lindblad, die niet aan de eerste
uitgave had den meegewerkt. Dit is in de
plaats van twee hoofdstukken van de
eerdere versie gekomen. Globaal genomen worden een drietal fasen onderscheiden: van 1750-1850 de Industriele
Revolutie in Engeland; 1850-1950 de
uitbreiding van het industrialisatieproces over Duitsland, Frankrijk en Nederland, de groei van de internationale
handel en de twee grote crises die samenhingen met de ontwikkeling van het
economische systeem; en tenslotte de
economische ontwikkeling na de Tweede Wereldoorlog. Hierbij slagen zij er
ook bij een afzonderlijke behandeling
van de vier betrokken landen in de toenemende onderlinge atbankelijkheid
van nation ale economieen duidelijk
zichtbaar te maken, om ten slotte in het
laatste gedeelte begrijpelijkerwijs van
een aparte bespreking van de nationale
ontwikkeling af te zien.
Wellicht meer nog dan bij de andere
aspecten speelt bij de behandeling van
het economische aspect de vraag in welke mate je bij het lezerspubliek kennis
mag veronderstellen van de noodzakeIijke economische theorieen en begrippen. De auteurs hebben dat mijn inziens
op een uitstekende manier opgelost. Zo
hebben zij in een uitgebreide paragraaf
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over pre-industrieIe en moderne economische groei de gelegenheid genomen
om op een heldere wijze enige basiskennis aan te brengen over opvattingen
over economische groei. Ook in de rest
van het hoofdstuk weten zij de uitleg
van de noodzakelijke economische begrippen en theorieen op een goede wijze
te vervlechten met het historische verhaa!. Datzelfde geldt voor de relevante
debatten die ten aanzien van omstreden
kwesties zijn gehouden. Al mis ik bijvoorbeeld weI de neerslag van het met
enige hevigheid gevoerde debat omtrent
het belang van de aanbod- en vraagfactoren bij de ontwikkeling van de Industriele Revolutie. Nu wordt de rol
van de vraagzijde lOnder meer in een
opsomming van de factoren naast die
van de aanbodzijde gezet (219). Dat
doet overigens niets af aan het oordeel
dat dit hoofdstuk de belangrijkste aanwinst voor dit boek genoemd kan worden.
ConcIuderend valt het eindoordeel op
basis van een vergelijking tussen de twee
versies zeker positief uit voor deze herziene uitgave. Al met al zijn de wijzigingen die Diederiks c.s. in deze versie hebben aangebracht zeer zeker verbeteringen te noemen. Niet aileen is de samenhang toegenomen, maar is het boek ook
completer geworden. De bruikbaarheid
is daarmee als handboek voor eerstejaars studenten nog vergroot, maar dan
wei als een inleiding in de sociaaleconomische geschiedenis en niet meer
dan dat. Dat is ook niet nodig, want
ook aan goede handboeken op dit terrein bestaat bij de universitaire geschiedenisopleidingen behoefte.
loop Visser
Erasmus Universiteit Rotterdam
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VERSCHENEN LITERATUUR
De bekende serie Broncommentaren is
sinds enige tijd ondergebracht bij het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis
in Den Haag. Het ligt in de bedoeling
voortaan steeds commentaren rond een
aandachtsveld te bundelen, maar eerst
worden volgens de oude uitgangspunten
nog twee delen gepubliceerd met bijdragen van verschillende aard die nog op de
plank lagen. Na dit dee I voigt in 1995
een bundel met commentaren op gemeenterekeningen, gasthuisrekeningen
en boedelbeschrijvingen. Ais eerste aflevering volgens de nieuwe opzet staat een
boek rond het thema bronnen voor de
registratie van onroerend goed op stapel. Het opnieuw beginnen met nummer
1 moge verwarrend zijn, vormgeving en
handzaamheid van de boeken hebben
bij de overgang naar het ING belangrijk
gewonnen. Ais voorheen bieden de bijdragen een bijzonder inforrnatief overzicht, aan de hand waarvan men zich
vooraf een indruk kan vormen van administratieve ontwikkeling, bruikbaarheid en beperkingen van de behandelde
bron.
W. Fritschy, R.H. van der Voort, 'De
Nederlandse staatsbegrotingen 17981914'; 1.K.S. Moes, 'De lijsten van verkiesbaren voor de Eerste Kamer der
1848-1917',
L.M .
Staten-Generaal
Koenraad , ' Bescheiden met be trekking
tot beroepsprocedures bij Gedeputeerde
Staten op grond van publiekrechtelijke
wetten 1815-1850: militie en schutterij ',
in: Broncommentaren 1 (Instituut voor
Nederlandse Geschiedenis: Den Haag,
1994) 206 p. ISBN 90-5216-056-2
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O. Busch en p-e. Witt (red .), Internationale Zusammenhiinge der Welt wirtschaftskrise. Priisentationen aus AnlafJ
einer FachkonJerenz. Studien zur europiiischen geschichte 16 (Edition Colloquium: Berlijn, 1994) 204 p. ISBN
3-89166-972-0
Een uitgever die negen jaar na een symposium onder dezelfde titel nog een verslag laat verschijnen, wekt enige verbazing. Ais hij dan ook nog beweert dat
zijn primaire doe Is telling is bij te dragen
aan 'einen Informationsaustausch uber
den laufenden ForschungsprozeB zu
diesen Themenkreis', wekt hij vooral
medelijden. Internationale Zusammenhiinge der Weltwirtschaftskrise bestaat
uit twee delen: een algemeen deel op basis van het oorspronkelijke symposium
waarin de stand van het onderzoek, de
onderzoeksthema's en -doelstellingen
ter discussie staan; een tweede deel met
later toegevoegde case studies. Vreemd
genoeg hebben twee van de vier bijdragen uit dit eerste deel (namelijk die over
de internationale handel en de rol van
de perifere landen) een beredeneerde bibliografie. De overige twee volstaan met
een kort notenapparaat. Ook de toegevoegde case studies verschillen zeer in
aanpak en gewicht. Zo biedt de bijdrage
van Seidel (over internationale samenwerking en nationale concentratie in de
wereldeconomie: Duitsland en GrootBritannie, 1929-1934) een goede, beredeneerde bibliografie van ruim vier pagina's, terwijl het artikel van Plumpe
over ondernemers en industrie in totaal
een schamele 7 pagina's beslaat, waarvan nog geen kwart pagina met literatuur. Kortom: geen Zusammenhiinge
maar een samenraapsel.

135

Y. Cassis, City bankers 1890-1914
(Cambridge University Press: Cambridge 1994) xv + 349 p. ISBN
0-521-44188-9
De lang verwachte vertaling van Cassis'
belangrijke proefschrift uit 1984. Gelukkig heeft Cassis de moeite genomen het
werk aan te passen aan de ontwikkelingen sindsdien, door een nieuwe inleiding,
het bijwerken van de noten en het hier en
daar herzien van de tekst. Het boek behandelt de sociale wereld van de Londense bankiers rond de eeuwwisseling in de
breedste zin van het woord, namelijk zowei hun sociaal-economische functioneren (netwerken, investeringsstrategieen,
winst en inkomen) als achtergrond,
opleiding, huwelijk, aspiraties, vrijetijdsbesteding en dergelijke .

C. van Dalsem, Zaansche toestanden,
150 jaar Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Zaanstreek (Kamer van
Koophandel voor
Zaanstad ,
1993)
90-6611-013-9

de
160

Zaanstreek:
p.
ISBN

Dit aantrekkeIijk gei11ustreerde opdrachtboek voigt de ontwikkelingen aan
de hand van notulen van commissies en
vergaderingen, verslagen en dergelijke.
Cijfermateriaal ontbreekt en pogingen
tot vergelijking of het aangeven van een
ontwikkelingskader werden achterwege
gelaten .

M. Dumoulin, R. Girault en G. Trausch
(red.), L 'Europe du Patronat. De la guerre froide aux annees soixante. Actes du
colloque de Louvain-la-Neuve des 10 et
11 mai 1990. Collection Euroc1io (Peter
Lang: Bern, 1993) 244 p. ISBN
3-261-04598-1
Deze, volgens de redacteurs niet minder
dan 'baanbrekende' bundel artikelen
over de rol van werkgeversorganisaties
136

in het naoorlogse Europa biedt inderdaad een rijke verzameling bijdragen die
via een aantal gemeenschappelijke therna's de invloed van ondernemers op de
Europese economische integratie poogt
te traceren. Behalve een inleidende bijdrage van R. Girault ('Europe du patronat ou patrons europeens?) zijn er onder
meer bijdragen van W. Biihrer over de
BDI, van Ph. Mioche en R. Ranieri
over respectievelijk de Franse en Italiaanse staalproducenten, van C. Chanier over Philips en T . Grosbois over rol
van werkgeversorganisaties binnen de
Benelux. Zoals zo vaak bij dit soort
bundels biedt de conc1usie niet vee I
meer dan een korte opsomming van de
afzonderlijke bijdragen. Wie echt een
antwoord op de door Girault gestelde
vraag wil krijgen, zal zelf met de artikelen aan de slag moeten.

Feminisme en verbeelding. laarboek voor
vrouwengeschiedenis 14 (Amsterdam:
Stichting beheer IISG, 1994) 208 p.
ISBN 90-6861-096-1
Twee artikelen in het tijdschrift Jaarboek voor vrouwengeschiedenis trekken
de aandacht. K. Horstman, Commercie
en emancipatie. Sporen van de eerste feministische golf in het levensverzekeringsbedrijf (1880-1920), 107-125. De
auteur belicht de discussies en de 'marketingakties' van de verzekeringsmaatschappijen, die zowel in de gehuwde als
ook in de ongetrouwde vrouw mogelijkheden zagen om hun marktaandeel te
vergroten . T. den Hartog schetst in Portret. lane de Iongh (1901-1982 ) . De
historische verbeelding van het feminisme
de biografie van een vrouw, die zich van
1928 tot 1940 met economische geschiedenis bezighield. Zij was de eerste bibliothecaresse van de Economisch-Historische Bibliotheek. Zij kan gezien worden als professionele bedrijfshistoricus
doordat zij publiceerde over de geschiedenis van diverse ondernemingen.
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G . Jones, red., The making of global enterprise (Frank Cass: Londen, 1994)
(Studies in Business History) 209 p.
ISBN 0-7146-4554-0

context die niettemin van groot belang
zijn geweest voor de ontwikkeling van
het economisch denken.

Deze uitgave bevat de artike1en gepubliceerd in het speciale nummer van Business History van januari 1994. Na Jones ' inleiding volgen artikelen over gastlanden (M . Wilkins), transactiekosten
van internationale kapitaalbewegingen
(J.F. Hennart), de Britse buitenlandse
investeringen in 1914 (T.A.B. Corley),
buitenlandse multinationals in de Engelse industrie 1850-1962 (F. Bostock,
G . Jones), technologische uitwisseling
in Canadese multinationals (G.D . Taylor), I.G. Farben in Japan (A. Kudo) en
de ontwikkelingen van Ford na de dood
van Henry (A. McInlay en K. Starkey).

C.N. Murphy, International organization and industrial change. Global governance since 1850. Serie Europe and the
international order (Polity Press: Cambridge, 1994) xiii + 337 p. ISBN
4-13-047060-4

L. Magnusson, M ercantilism. The shaping of an economic language (Routledge: Londen, 1994) viii + 222 p. ISBN
0-415-07258-1

Het begrip mercantilisme is een veelgehanteerd en op zichzelf zinvol concept,
dat echter in de loop der eeuwen aan
veelvuldig misbruik is blootgesteld.
Soms gebruikt als aanduiding voor het
a1gemene proces van staatsvorming in
de Vroeg Moderne periode, dan weer
beschouwd als tegenhanger van economisch liberalisme en k1assieke politieke
economie heeft het ook voor economisch historici een ongrijpbare betekenis gekregen . Magnusson brengt helderheid in de materie van het mercantilisme
door zich te buigen over de meest elementaire vragen als: 'Wat is mercantilisme?' en: 'Is er inderdaad sprake geweest van een coherente Mercantilistische school in het economisch den ken?'
Het antwoord op die laatste vraag
beantwoordt hij ontkennend. Mercantilisme moet vooral worden gezien als een
reeks verhandelingen geschreven in een
specifieke politi eke en economische
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Dit boek uit de school van de internationale betrekkingen breekt een lans
voor de studie van mondiale intergouvernementele organisaties in het proces
van sociale en economische ontwikkeling. Voortbouwend op Gramsci 's theorie over de rol van instituties in de sociaIe orde stelt de auteur dat internationale
organisaties een ondersteunende rol
hebben gespeeld in de ontwikkeling van
het moderne kapitalisme. Ze stimuleerden investeringen in nieuwe industrieen,
beschermden groepen van de bevolking
tegen schadelijke gevolgen van het industriele systeem en versterkten de
greep van de staat op de internationale
orde. Anders dan de meeste studies over
dit onderwerp gaat de auteur terug tot
1865 (de oprichting van de Internationale Telegraaf Unie) om zijn betoog te
starten. Vervolgens beschrijft hij de
negentiende-eeuwse Europese Spoorweg Unie en de Brusselse Tarief Unie
om uiteindelijk op het veer bekender terrein van onder meer de Volkenbond en
de Bretton Woods instellingen uit te komen.

J. Roche, The international rice trade
(Woodhead Publishing Ltd .: Cambridge, 1992) 244 p. ISBN 1-85573-098-7
R. Dand, The international cocoa trade
(Woodhead Publishing Ltd .: Cambridge, 1993) 374 p. ISBN 1-85573-089-8
Twee delen uit een serie over de internationale handel in allerlei goederen, die
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nog chemische produkten, koffie, koper, katoen, goud, graan, olie, zilver,
suiker, tin, nikkel, staal, zink en plantaardige olien moet gaan behandelen. De
boeken zijn duidelijk gericht op gebruikers die meer over de hedendaagse handel willen weten. De historische overzichten en het historische cijfermateriaal
zijn zeer beknopt. Met de noten en de
bibliografie kan men echter toch op weg
komen.

A. Pfiffner, Henri Nestle (1814-1890 ) .
Vom Frankfurter Apothekergehilfen zum
Schweizer Pionierunternehmer (Chronos
Verlag: Zurich, 1993) 330 p. ISBN
905311-27-5
S. Prakash Sethi, Multinational corporations and the impact of public corporate
strategy. Nestle and the infant formula
controversy. Issues in business ethics 6
(Kluwer Academic Publishers: Boston,
1994) xvi + 413 p. ISBN 0-7923-9378-3
Twee titels met daarin de naam van het
overbekende voedingsmidde1enconcern
Nestle, maar twee die niet meer van elkaar hadden kunnen verschillen. Pfiffners werk be1icht de rol van de oprichter
van het concern, Henri Nestle, die zich
in 1867 toelegde op de produktie van
kindermeel en in korte tijd vijf continenten met zijn produkt wist te veroveren.
Nog geen acht jaar na zijn uitvinding
verkocht hij de firma voor I miljoen
Zwitserse francs , waarna hij zich terugtrok uit het bedrijfsleven en ging rentenieren in de Zwitserse Alpen .
Prakash Sethi, opgegroeid in India en
als medewerker van de WHO geconfronteerd met de sociale en maatschappelijke gevolgen van Nestle's babyvoeding in de Derde Wereld, onderzoekt de
controversiele positie van het concern in
de jaren zestig en zeventig, en dan met
name de achtergronden en gevolgen van
de internationale boycott tegen Nestle
produkten.
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O. Prakesh, Precious metals and commerce. The Dutch East India Company
and the Indian ocean trade. Variorum
collected studies series (Variorum:
Hampshire, 1994) xii + 283 p. ISBN
0-86078-4347
Dit werk is een verzameling eerder verschenen artikelen van de auteur over de
handel van de VOc. Waarschijnlijk is
het vooral interessant voor lezers die
graag een handzame bundel over dit onderwerp ter beschikking hebben en zich
niet storen aan de wat rommelige opmaak waarin steeds lOwe1 uiteenlopende lettertypen als paginanummeringen
van de oorspronkelijke artikelen zijn gehandhaafd. Het oudste van de zestien
artikelen dateert uit 1972, het nieuwste
(getiteld: 'Precious metal flows, coinage
and prices in India in the 17th and early
18th century') uit 1991.

T. Rooth, British protectionism and the
international economy. Overseas commercial policy in the 1930s (Cambridge
UP: Cambridge, 1994) xv + 357 p. ISBN
0-521-41608-6
De politieke economie benadering kan
zich nog steeds in een groeiende belangstelling verheugen, zoals ook nu weer
blijkt uit dit op uitgebreid Brits en Canadees archiefonderzoek steunende
werk over het handelsbeleid van het
Verenigd Koninkrijk in de jaren dertig.
In tegenstelling tot vele andere werken
van Britse bodem, waarin het Gemenebest een prominente rol speelt, concentreert de auteur zich hier vooral op de
betrekkingen met Continentaal Europa,
Argentinie en de Verenigde Staten.
Daarnaast wordt aandacht be steed aan
de Economische en Monetaire Wereldconferentie in 1933, de handelsgeschillen met Japan en de invloed van de handelsovereenkomsten op de Britse landbouw. Wie (aanvullende) inzichten verwacht over het handelsbeleid ten aanNEHA-BULLETIN

zien van Nederland wordt echter teleurgesteld, want dat land komt er nogal bekaaid vanaf. De Britse regering, aldus
de auteur, wenste geen bilaterale onderhandelingen met Nederland want 'The
Dutch tariff was too liberal to offer
much scope for increasing British trade.' Hier wreekt zich ook de hantering
van een eenzijdig Brits verklaringskader. Zou immers niet tevens meespelen
dat Nederland zelf zo weinig concessieruimte had aangezien het de onderhandelingpositie ten opzichte van Duitsland
niet wilde verzwakken?

J. Sakudo en T. Shiba (red.), World War
II and the transformation of business
systems. The International Conference
on Business History 20. Proceedings of
the Fuji Conference (Tokyo University
Press: Tokio, 1994) xii + 284 p. ISBN
4-13-047060-4
Deze mooie bijdrage aan de geschiedschrijving van de oorlogseconomie stelt
een viertal centrale thema's aan de orde:
veranderingen in technologie en produktie, in managementsystemen, in financiering en eigendomsverhoudingen
en ten slotte veranderingen in de be trekkingen tussen overheid en ondernemer.
Behalve een drietal artikelen over industrieen, managementsystemen en relaties overheid-bedrijfsleven in Japan
zijn er opstellen over de invloed van de
oorlog op de Amerikaanse economie
(G.D. Nash), de organisatie van de
Amerikaanse vliegtuigproduktie (R.D.
Cuff), het Britse bedrijfsleven en de
overheid (P. Howlett), de opkomst van
moderne bedrijfsstructuren in Nazi
Duitsland (P. Erker) , wapenproduktie
in Italie (D. Bigazzi), de Franse openbare werken (D. Barjot) en de Russische
defensie-industrie (M. Harrison). Iedere
bijdrage is aangevuld met het commentaar en de reacties van het oorsprankelijke congres, terwijl ook de thema's
en conc1usies uit de algemene discussie
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zijn opgenomen aan het einde van de
bundel.

U. Spiekermann, Warenhaussteuer in
Deutschland, Mittelstandsbewegung, Kapitalismus und Rechtsstaat im spiiten
Kaiserreich (Peter Lang: Frankfurt aM,
1994) 280 p. ISBN 3-631-46789-3
Tegen het einde van de negentiende
eeuw zagen Duitse middenstandskringen de opkomende grate warenhuizen
als directe bedreiging van hun bestaan.
Er ontstond een beweging die het warenhuiswezen aan band en wilde leggen
door mid del van een speciale belasting.
Deze leidde tot een politiek-sociale
strijd tussen beginselen van economische vrijheid en maatschappelijke belangenbescherming. Spiekermanns studie
biedt een fraai panorama van de economische en sociale woelingen van het
Keizerrijk aan de hand van een ogenschijnlijk obscuur thema.

Vijfennegentig jaren statistiek in tijdreeksen 1899-1994 (SDU: Den Haag,
1994) 292 p. ISBN 90-357-1595-0

Deze nieuwe aflevering is qua indeling
iets gewijzigd ten opzichte van de vorige. Sommige reeksen werden geschrapt,
en tot 1935 hebben de gegevens vijfjaarlijkse intervallen. Vermelding verdient
echter, dat de gelijktijdig verschijnende
diskette met de gegevens in Lotus 1-2-3
zowel de geschrapte series als de tussenliggende jaren bevat.

U. Wengenroth, Enterprise and technology, the German and British steel industries, 1865-1895 (Cambridge University Press: Cambridge, 1994) xiv + 293
p. ISBN 0-521-38425-7
Dit is de verdiende vertaling van Wengenroths bewerkte Duitse dissertatie uit
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1986. Het boek biedt een gedetailleerde
vergelijking van de staalindustrie in beide landen gedurende een periode van ingrijpende technologische verandering.

He1aas zag de auteur ervan af om de
sinds 1986 verschenen literatuur in deze
uitgave te verwerken .

3. De Onderneming te Or velte is een illustratieJ en zeldzaam voorbeeld van het type
handkrachtboterJabriek dat tussen 1892 en 1920 op de zandgronden werd aangetroJJen.
De handkrachtboterJabrieken hadden het aanzien van een woonhuis. De melk werd aJgeleverd op het bordes aan de voorzijde ( ler hoogle van de verhoogde vloer) om vervolgens
binnen op gelijke hoogle ontvangen te kunnen worden, waarbij de melk werd gewogen
en monsters werden genomen. Onder de melkontvangst bevond zich de melkkelder. In
het gedeelte naast de melkontvangst, dat gelijkvloers lag, vond de boterbereiding en verpakking plaats. (Joto: RDMZ, col/ecfie PIE)
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OPGEDIEPT
Archieven van crisisinstellingen uit de Eerste Wereldoorlog

M.W.M.M. Gruythusen, H.A.J . van Schie en A.M. Tempelaars, red., Inventaris van crisisinstellingen in verband met de eerste wereldoorlog over de periode 1914-1926 (Den Haag, 1993).
v. van den Bergh, Voorlopige inventaris van het archief van de afdeling documentatie van de Koninklijke Bibliotheek inzake de verzameling van documenten
en gegevens betreffende de economische crisis van Nederland in oorlogsgevaar
1914-1918 (1921) (Den Haag, 1993).
Zoekwijzer. Hulpmiddel bij het onderzoek in de archieven van de Tweede Afdeling naar de sociaal-economische gevolgen van de Eerste Wereldoorlog in Nederland en Overzee (Den Haag, 1993).
Op 11 november 1993, vijfenzeventigjaar na het einde van de Eerste Wereldoorlog, presenteerde het Algemeen RijksArchief een verzamelinventaris van
de archieven van de zogeheten Crisisinstellingen in verband met de Wereldoorlog 1914-1918 en een inventaris van het Archiefvan de Documentatie van de
Koninklijke Bibliotheek, inzake de verzameling van documenten en gegevens
betreffende de economische crisis van Nederland in oorlogsgevaar 1914-1918
(1921).
De ontsluiting en bewerking van deze archieven sluit aan bij de groeiende
belangstelling voor de betekenis van de Eerste Wereldoorlog voor de economische en sociaal-politieke ontwikkeling van Nederland. In 1992 promoveerde B. van Dongen op een zeer omvangrijke stu die naar de Sociaal Democratische Arbeiderspartij in deze jaren en er zijn, voor lOver mij bekend, drie
dissertaties op sociaal-economisch terrein in voorbereiding. 1
Op tal van terreinen blijft er echter sprake van een lacune. Door verschillende auteurs is gewezen op de betekenis van het ingrijpen van de rijksoverheid in het economisch en sociale leven gedurende de oorlog voor de ontwikkeling van de welvaartsstaat. Systematisch onderzoek daarnaar is echter niet
verricht. 2
Na het uitbreken van de oorlog werd Nederland geconfronteerd met een
korte, diepe crisis. Angst over deelname van Nederland aan de oorlog leidde
tot een monetaire crisis en paniek op de beurs. Tegoeden bij de banken werden massaal opgenomen, levensmiddelen werden gehamsterd, de prijzen stegen en de werkloosheid nam fors toe. Zowel de gemeentelijke- als de rijksoverheid waren gedwongen maatregelen te nemen om de gevolgen van het
uitbreken van de oorlog enigszins te beperken. Noodgedwongen werd gebroken met de liberale doctrine van staatsonthouding en werd voor het eerst op
uitgebreide schaal geexperimenteerd met een soort geleide economie. De beNEHA-BULLETIN 8 - 1994 - nr. 2
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langrijkste vraag was niet of de staat zou moeten intervenieren, maar op welke wijze en tot hoever. Bij de beantwoording van die vragen speelden niet
aileen ideologische motieven een rol , zoals de bezwaren die leefden bij een
groot aantal liberale en conservatieve politici tegen ingrijpen van de staat,
maar ook praktische problemen. Een apparaat waarmee de overheid in staat
zou kunnen zijn om het beleid uit te voeren ontbrak. Dat apparaat zou in
korte tijd worden opgebouwd. Tussen 1914 en 1918 ontstonden een kleine
driehonderd crisisinstellingen (het precieze aantal is niet bekend), die zich
aan het einde van de oorlog met vrijwel aile aspecten van het economisch leyen bezighielden. Voor vrijwel ieder aspect van het economisch leven werd
een aparte commissie of rijkskantoor opgericht. Sommige van deze kantoren
hadden honderden personen in dienst, andere, zoals de commissies voor het
toezicht op de oogst van honing in 1917 en beukenoten in 1918, had den naast
een regeringscommissaris slechts enkele medewerkers in dienst.
De ontwikkeling van het crisisbeleid, de effectiviteit van de economische politiek en de werkzaamheden van de crisisinstellingen is een vrijwel onontgonnen terrein. Het archiefvan de crisisinstellingen bevat het overgebleven materiaal van deze (semi-)overheidsorganen. Veel van het oorspronkelijke archief
is echter vernietigd . Voor het schonen bedroegen de archieven van de crisisinstellingen circa 3500 meter. In 1947 is begonnen met een grote schoning van
de archieven van de crisisverenigingen. Volgens de toenmalige rijksarchivaris
kon vrijwel alles vernietigd worden. Hij achtte het niet verantwoord om 'deze
enorme papiermassa's, waarvoor ook van deskundige zijde nooit enige belangstelling was getoond ' verder te bewaren. 3 Het gevolg was dat het overgrote deel
rigoreus vernietigd werd. Het huidige archief beslaat nog circa 42 meter. Aan
de archieven van de crisisinstellingen van de rijksoverheid zijn onder meer de
archieven van het Koninklijk Nationaal Steuncomite en de relevante stukken
uit de archieven van de landsadvocaat en de Centrale Dienst der Arbeidsinspectie toegevoegd. De uitgebreide inventaris is voorzien van een goede in leiding over de wet- en regelgeving in crisisaangelegenheden en de organisatie van
de crisisinstellingen. Bijzonder is het archief van de afdeling Documentatie van
de Koninklijke Bibliotheek. Eind augustus 1914 kreeg Byvanck, directeur van
de Koninklijke Bibliotheek, opdracht van de minister van Binnenlandse Zaken
om, in samenwerking met het Nederlandsch Registratuurbureau, aile besluiten en maatregelen die 'gedurende den tijd van het oorlogsgevaar betrekking
hebben op den economischen en financieelen toestand, in den ruimsten zin opgevat, te verzamelen' en te publiceren. Tot 1917 werd deze taak nauwgezet uitgevoerd en verschenen er 22 kronieken over de economische gevolgen van de
oorlog op zeer veel terreinen. 4 Daarna werd besloten om met deze activiteiten
te stoppen omdat, aldus Byvanck, in de loop van de oorlog een verandering
was opgetreden in de economische voorziening van het land. Aanvankelijk waren het vooral particulieren en de lagere overheden geweest die de economische
politiek bepaald hadden waardoor het nuttig was om aile verschillende maatregelen, circulaires etc. op een centraal punt te verzamelen. In 1917 was de economische voorziening echter vrijwel uitsluitend in handen van de rijksoverheid
gekomen en zouden hun werkzaamheden overbodig zijn geworden. Het ar144
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chief werd daarop overgedragen aan het NEHA, waarna deze het in bruikleen
heeft afgestaan aan het ARA.
Een van de belangrijkste aspecten van het crisisbeleid betrof de kosten van
levensonderhoud. De maatregelen van de overheid konden niet voorkomen
dat de kosten van levensonderhoud sterk toenamen. Onderzoek naar de wijze waarop getracht werd een vrije val van de levensstandaard te voorkomen,
prijsmaatregelen, distributie, rantsoenering, steunverlening aan werklozen en
het ontstaan van zogeheten regeringsprodukten zoals de eenheidsworst, ontbreekt vrijwel volledig, zeker in vergelijking tot de internationale historiografie .s Een aanknopingspunt is de studie van Schrage, Nijhof en Wielsma naar
de ontwikkeling van het reele inkomen tussen 1913 en 1939. Opmerkelijk was
hun constatering dat, anders dan in de crisis van de jaren dertig, de materiele
achteruitgang in de Eerste Wereldoorlog afgewenteld werd op vrijwel aIle
groepen, werkenden en werklozen.6 Voor een beter begrip van de sociaalpolitieke ontwikkelingen, de hongeroproeren in 1917 en 1918 en de vrees
voor revolutionaire woelingen in 1918 en 1919 is meer inzicht in de ontwikkeling van de levensstandaard van belang.
De conclusies van Schrage, Nijhof en Wielsma bevestigen internationaal
onderzoek naar het effect van de oorlog op de levensstandaard. G. Feldman
concludeerde in zijn inmiddels klassieke studie, dat vooral de middengroepen
met relatief vaste lonen door de prijsinfiatie zwaar getroffen werden. Hij
constateerde voor Duitsland een sterke achteruitgang van de inkomens van
ambtenaren, terwijl de levensstandaard van ongeschoolde arbeiders relatief
steeg. 7 Een dergelijke ontwikkeling yond ook in Groot-Brittannie plaats.8
Vanwege het ontbreken van voldoende kwantitatieve en kwalitatieve gegeyens baseerden Schrage cum suis zich bij hun berekeningen op de gegevens
van het gemeentelijk Bureau van Statistiek te Amsterdam. De vraag is echter
hoe representatief deze gegevens zijn voor het Nederlandse werknemersgezin. Immers de arbeiders op het platteland werden geconfronteerd met zowel
lagere prijzen als ook met lagere lonen dan in de steden. Mogelijk was ook
de levenswijze van de arbeiders van het platteland afwijkend van die van de
stadsarbeiders, waardoor de ontwikkeling van de kosten van levensonderhoud een ander verloop zou hebben gehad dan te Amsterdam. Daarnaast
was het Amsterdamse onderzoek verricht onder modern georganiseerde
handarbeiders, wat mogelijk van invloed was op het berekende bestedingspatroon. Opmerkelijk was bijvoorbeeld dat aan bier of sterke drank nauwelijks
geld werd uitgegeven. Andere groepen loonafhankelijken, ongeorganiseerde
losse arbeiders en ambtenaren waren bovendien niet in het Amsterdamse onderzoek betrokken. 9
Nadere differentia tie naar verschillende groepen en regio's is nodig. Het
ontbreekt echter vooral aan voldoende gegevens over de ontwikkeling van
de prijzen, wat al een oud probleem is. In een verslag van een Staatscommissie, ingesteld tot een onderzoek naar de aanhoudende duurte in 1919, werd
opgemerkt: 'cijfers, welke van het algemeen verloop der prijzen hier te Ian de
een scherp omlijnd samenvattend beeld vermogen te geven, zijn moeilijk te
verschaffen'.10 Juist voor dit onderzoek bieden het archief van de documenN E H A - B U L LET IN 8 - 1994 -
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ten en de crisisarchieven nieuwe mogelijkheden. In het archief van de documen ten bevinden zich onder meer voor de meeste gemeenten de lijsten met
maximumprijzen tot 1917. Daarnaast is er veel kwalitatief materiaal over de
steunverlening aan werklozen en gemobiliseerden en de maatregelen op het
terrein van de werkverschaffing.
De ontsluiting en bewerking van de archieven van de crisisintellingen en
het archief van de afdeling documentatie kunnen niet aileen een stimulans
betekenen voor verder onderzoek op het terre in van de economische politiek.
Beide vormen een onmisbare en rijke bron voor studie naar de Nederlandse
economische ontwikkeling in het algemeen en de sociaal-economische ontwikkeling van Nederland in het bijzonder. Toenemende schaarste en importproblemen resulteerden immers ook in een aantal kwalitatieve veranderingen
in de Nederlandse economie. Naarmate de buitenlandse markten moeilijker
toegankelijk werden voor de Nederlandse bedrijven, werd de produktie meer
op de binnenlandse markt gericht. De onregelmatige aanvoer van grondstoffen dwong bedrijven om hun produktieprocessen te herzien . Goederen die
voorheen uit het buitenland geimporteerd werden, moest men noodgedwongen zelf gaan fabriceren. De oorlog dwong in zekere zin en tot op zekere
hoogte tot autarkie. Hoewel hiervan vooral pas na 1916 sprake zou zijn, begint deze verschuiving al in 1915 zichtbaar te worden. Een bekend voorbeeld
is de succesvolle oprichting van een glasblazerij voor gloeilampen door Philips, nadat de invoer van glasbollen voor gloeilampen uit Oostenrijk onmogelijk werd. Om dezelfde reden werd in de Limburgse mijnen de produktie
geintensiveerd en uitgebreid. In de archieven van de crisisinstellingen vindt
men ook gegevens over de minder geslaagde pogingen tot vernieuwing, zoals
de miljoenen kostende, mislukte experimenten om afvalstoffen tot veevoeder
te verwerken en de pogingen om plakmiddelen te winnen uit bloembollen.
Om de onderzoekers op weg te helpen heeft het ARA voor het eerst een
aparte gids samengesteld met als titel Zoek wijzer, waarin een aantal onderwerpen worden aangereikt voor onderzoek. Getracht is te anticiperen op vragen van met name universiteiten naar onderwerpen voor scripties en referaten voor studenten. De samenstellers hebben niet getracht een volledige opsomming te geven maar beperken zich tot de maatregelen van de rijksoverheid op economisch en sociaalpolitiek terrein. Zes thema 's worden behandeld: de hand having van de neutraliteit, de bestrijding van de economische
crisis, de handhaving van de levensstandaard, de steunverlening aan behoeftigen , beroepsprocedures tegen het overheidsingrijpen en de handhaving van
de openbare orde. Bij ieder thema wordt de belangrijkste literatuur vermeld
en wordt aangegeven in welke archieven van de Tweede Afdeling, zowel
overheidsarchieven als de archieven van personen, verenigingen en instellingen, materiaal te vinden is.
Zoals gezegd is de zoekwijzer zeker niet volledig. Helaas wordt aan de ontwikkelingen in en de verhouding tot de kolonien , in het bijzonder aan
Nederlands-Indie, nauwelijks aandacht besteedt. Opmerkelijk is verder dat
er niet verwezen wordt naar de vier delen Economic and social history of the
world war. Netherlands series, uitgegeven door de Carnegie Endowment for
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International Peace in de jaren twintig." Het zijn slechts bescheiden punten
van kritiek op een zoekwijzer die zeker voor studenten buitengewoon nuttig
zal zijn. Door de samenstellers van de zoekwijzer worden de historici opgeroepen deze archieven veelvuldig te raadplegen. Ret is te hopen dat aan deze
oproep gehoor gegeven zal worden.

Ivo Kuypers
Universiteit Utrecht
Nolen .
I. B. van Dongen, Revolutie of Integratie. De Sociaal Democratische Arbeiders Partij in Nederland ( SDAP) tijdens de Eerste Wereldoorlog (Amsterdam 1992).
H.A.R . Smidt doet onderzoek naar de Nederlands-Duitse handelsbetrekkingen
gedurende de oorlog; R.J. van der Bie onderzoekt de oorlogsperiode in het kader
van het project 'Nationale Rekeningen '. In 1995 hoop ik te promoveren op een
onderzoek naar ontwikkeling van de Nederlandse arbeidersbeweging in de jaren
1914-1920.

Zie onder meer hoofdstuk 3 van J.L. van Zan den en R.T. Griffiths, Economische
geschiedenis van Nederland in de 20e eeuw (Utrecht, 1989) en Joh. de Vries, De
Nederlandse economie tijdens de 20ste eeuw. Een verkenning van het meest kenmerkende, (Antwerpen, 1973).
3. M.W.M .M. Gruythusen, H.A.J. van Schie en A.M. Tempelaars, red., In ventaris
van crisisinstellingen in verband met de eerste wereldoorlog over de periode 19141926, (Den Haag, 1993), p. 33.
4. Koninklijke Bibliotheek, Documenten voor de economische crisis van Nederland in oorlogsgevaar, 1914-1917.
5. Zie onder meer de verschillende bijdragen in R. Wall and J. Winter(eds.), The
upheaval of war. Family, work and welfare in Europe 1914-1918 (Cambridge,

2.

1988).

P. Schrage, E. Nijhof en P. Wielsma, 'Inkomensontwikkeling van werkenden en
werklozen in Nederland, 1913-1919', in: Tijdschrift voor Sociale Gesch ieden is, 4
(1989) 347-394. Zie verder D.J. van der Veen, J.L. van Zanden, 'Real wage
trends and consumption patterns in the Netherlands c. 1870-1940', in: P. Scholliers, red. , Real wages in 19th and 20th century Europe. Historical and comparative perspectives, (New York, 1989) 205-228 .
7. G.D. Feldman, red ., Army, industry and labor in Germany, 1914-1918 (Princeton,

6.

1966).

8. J.E. Cronin, 'Labor insurgency and class formation: comparative perspectives
on the crisis of 1917-1920 in Europe', in: Social science history 4(1980)1, 125-152;
B.A. Waites, 'The effect of the First World War on class and status in England,
1910-20, in: Journal of contemporary history 11 (1976) 27-48.
9. Directie van den Arbeid, Arbeidersbudgets gedurende de crisis (Den Haag, 1917),
15; idem tweede bundel (Leiden, 1919) 7; Schrage e.a., 'Inkomensontwikkeling ... ' 355.
10. Verslag van de Staatscommissie in zake de duurte (Den Haag, 1920) 10.
II. Het archief van de Nederlandse afdeling van de Nederlandse afdeling van de
Carnegie stichting berust bij het ARA.
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KRONIEK
Congres Postwar reconstruction in Europe and Japan,
Tokio, maart 1993
In maart van dit jaar ging in Tokio een
nieuw project van start over vergelijkende geschiedschrijving van Japan en
Europa. Het project wordt georganiseerd door het Europees Universitair Instituut in Florence en gefinancierd door
de Japan Foundation. Het eerst in de
reeks congressen stond in het teken van
de economische, sociale en politieke dimensies van de naoorlogse wederopbouw in beide regio 's. Gekeken werd
naar internationaal georienteerde therna 's als buitenlandse hulp, handel, betalingsverkeer en veiligheid, evenals binnenlandspoiitieke onderwerpen als monetaire en fiscale hervormingen, landbouw- en constitutionele hervormingen.
Daarnaast werd aandacht be steed aan de
rol van de Verenigde Staten in deze periode van hers tel.
De vier aan economische vraagstukken gewijde zittingen benadrukten vooral de diversiteit van de de ervaringen, opvall end genoeg ook op die terreinen
waarop aanvankelijk een grote mate van
gelijkheid werd verwacht. Het sterkst
kwam dit contrast weI tot uiting in de mate van Arnerikaanse interventie in binnenlandse economische aangelegenheden. In Japan bleken de Verenigde Staten
een scherp deflationair beleid af te dwingen alvorens financieJe hulp ter beschikking te stell en, terwijl voor Europa juist
werd geconstateerd dat het ruime fiscale
en monetaire beleid debet was aan de betalingscrisis die uiteindelijk de aanzet gaf
tot de Marshallhulp (bijdragen van Daniel Barbezat en Yoshie Yonezawama).
Ook in de landbouw legden de Arnerikaanse autoriteiten vergaande hervor148

mingen op aan de Japanners en gingen ze
soortgelijke maatregelen in Europa zorgvuldig uit de weg (bijdragen van Toshihiko Kawagoe en Richard Griffiths). Ais
verklaring voor deze verschillen werd erop gewezen dat Japan onder door Amerikaanse troepen was bezel, terwijl daar in
Europa (met uitzondering van West
Duitsland) uiteraard geen sprake van
was. Daarnaast beyond Europa zich al
onmiddellijk aan de frontlijn van de
Koude Oorlog terwijl het nog tot het uitbreken van de Korea-oorlog zou duren
voordat ook Japan hoog op de Amerikaanse veiligheidspolitieke agenda lOU
komen te staan. Tenslotte werd ook nog
gewezen op het feit dat het Europa van
vlak na de oorlog een grotere, meer ontwikkelde en geavanceerde economische
regio was die traditioneel een centralere
positie in de wereldeconomie innam.
Dat laatste kenmerkende verschil
werd eveneens benadrukt in de bijeenkomst over het handels- en betalingsverkeer. De Europese papers belichtten de
gevolgen voor lOwel het intra-Europese
als het mondiale handels- en het betalingsverkeer van het wegvallen van
Duitsland uit het naoorlogse economische netwerk (Barry Eichengreen, Wendy Asbeek Brusse). De Japanse papers
daarentegen bleken zich vooral te concentreren op de centrale rol van de Ministeries van Handel en Financien in het
Japanse economische herstel. Ze traceerden de oorsprong van een van de drijfveren achter de opkomst van Japan als economische supermacht (bijdragen van
Tetsuji Okazaki en Akiyoshi Horiuchi).
Dit accentverschil was slechts gedeeltelijk een kwestie van terugprojecteren.
Het weerspiegelde tevens, dat Japan in
deze fase nog een betrekkelijk klein, regionaal handelsland was dat (behalve voor
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Korea en Mantsjoerije) van geringe betekenis was voor de andere economieen
van de Pacific.
Gelukkig stond de uiteenlopende aard
van de Europese en Japanse papers een
levendige discussie niet in de weg. Daarin
werd tevens korte metten gemaakt met
een hardnekkig (Europees?) misverstand
dat meningsverschillen overal in Japan
taboe zijn. Vrijwel ieder Japans paper
leidde tot lange en hevige debatten die
veelal aileen dan beeindigd werden nadat
de voorzitter van de sessie het zoveelste
'generatieconflict' onder Japanse academici constateerde.
Het tweede congres in het kader van het
Japan-Europa project zal worden gehouden in de peri ode van 29 maart tot en met
I april 1995 in Florence. Dit congres zal
in het teken staan van de bedrijfsgeschiedenis. Nadere informatie kan worden
verkregen bij Professor Albert Carreras,
Europees Universitair Instituut, Department of History and Civilization, CPN
2330, 50100 FIRENZE Ferrovia, Halie
(fax: 00-39-55-4685203).

w . Asbeek Brusse
Rijksuniversiteit Groningen

Symposium De levensloop van de Nederlandse Bevolking, 1812-1922.
Amsterdam 10 juni 1994
Op vrijdag 10 juni 1994 organiseerde de
Stichting Historische Steekproef Nederlandse Bevolking (HSN) een symposium
waarin de eerste resultaten van de steekproef in de provincie Utrecht uitvoerig
besproken werden. De organisatoren
vergden van de deelnemers een flinke inspanning. Maar liefst elf sprekers waren
uitgenodigd om te spreken over de bereikte resultaten . Niet iedereen heeft dat
kunnen volhouden. In de ochtenduren
waren zeker vijftig mensen aanwezig,
maar geleidelijk daalde dit aantal naar
N E H A - B U L LET I N 8 - 1994 - n r. 2

ongeveer dertig bij de laatste lezing. Dat
lag overigens niet aan de kwaliteit.
De eerste drie lezingen van Jaap Dronkers, Kees Mandemakers en Harry Ganzeboom gingen in op de geschiedenis van
het project en op een aantal aspecten betreffende opbouw van de database. De
zaal reageerde kritisch op de aanpak en
de bruikbaarheid (in statistisch opzicht)
van de eerste bescheiden resultaten.
Marco van Leeuwen presenteerde de
eerste echte resultaten van de steekproef
Utrecht in een bijdrage over de intergenerationele beroepsmobiliteit in de negentiende eeuw. Dat komt er op neer dat
hij de beroepswisselingen tussen de generaties onderzoekt in een poging een antwoord te geven op de vraag of de samenleving in die peri ode opener is geworden.
Het antwoord bleek overigens ontkennend.
's Middags spraken Onno Boonstra
over analfabetisme in de negentiende
eeuw, Frans van Poppel over kindersterfte en Matthijs Kalmijn over huwelijkspatronen. Daarna volgden nog een
tweede lezing van Harry Ganzeboom
over de beroepen van de getuigen op huwelijksakten (meestal familie van de
bruid of bruidegom, afgezien van de vele
'ambtelijke ' getuigen) en een presentatie
van onderzoeksresultaten van Jan Kok
over de geografische mobiliteit.
De dag werd afgesloten met twee bijdragen die al weer verwijzen naar het onderzoek dat thans door de HSN uitgevoerd wordt en betrekking heeft op ZuidHolland en Zeeland. G. Zielhuis presenteerde de opzet van het onderzoek naar
verminderde vruchtbaarheid als gevolg
van risicofactoren bij vrouwen. Voor dit
onderzoek zal gebruik gemaakt worden
van de gegevens Rotterdam door de
HSN te verzamelen. Maarten Panhuijsen
sloot de dag af met een verhaal over de
opzet van het Nijmeegse fertiliteitsonderzoek, ook in samenwerking met de
HSN. De gegevens uit de HSN database
zullen uitgebreid worden met aanvullend
eigen onderzoek.
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Wie dit allemaal te beknopt vindt en
aanknopingspunten ziet voor eigen onderzoek of puur uit belangstelling meer
wil weten over dit onderwerp, zal echter
nog even geduld moeten hebben. Als alles meezit zullen begin 1995 de bijdragen in boekvorm verschijnen .
Co Seegers
IISG Amsterdam

Diamond Jubilee Conference of the Business Archives Council (1934-1994):
'Company, Limited, PLC: 150 years of
Registration, Regulation and Record
keeping in Business'.
Cambridge 19-20 juli 1994.
Het dertigste lustrum van de 'Joint
Stock Companies Act 1844' en het
twaalfde lustrum van de Business Archives Council (BAC) leek de Britse bedrijfsarchivarissen en -historici toepasselijk om gezamenlijk te vieren. Immers
dankzij deze wet hebben bedrijven gefinancierd met maatschappelijk kapitaal
de wettelijke plicht hun jaarrekeningen
centraal te laten registreren en te deponeren bij de overheidsorganisatie Companies House. Voor de historicilBACleden vonnt deze instantie een uitstekende bron voor tracering van bedrijfsgegevens en het doen van onderzoek op
het gebied van bedrijfstak- en ondernemingsgeschiedenis. De BAC-voorzitter,
historicus Peter Mathias, tevens Master
van Downing College, Cambridge, kon
gastvrijheid verlenen in een zo typisch
Britse entourage uit 1800.
De rode draad die de vijf lezingen tijdens de conferentie bond was 'Welk
economisch-/bedrijfshistorisch onderzoek is mogelijk geweest, dankzij het
centraal bewaren van de jaarrekeningen?' Achtereenvolgens spraken Michael Moss (Glasgow) 'No regulations,
no records? Legislation, registration,
and business records in the United
Kingdom', Peter Payne (Aberdeen) 'Re150

flections on the Company Acts, business archives and the nature and growth
of the firm ', Philip Cottrell (Leicester)
' French Omnibuses in London: Continental European systems ' of company
law in the nineteenth century Interval',
David Durham (Companies House)
'Companies House ' en Leslie Hannah
(London School of Economics) 'Business and Government, 1844-1944: an
uneasy relationship'. Uiteraard waren
de inleidingen toegespitst op Britse regionale en bedrijfstakstudies en dito
exemplarische ondernemingsgeschiedenissen. Cottrell en Hannah deden een
poging tot Europees respectievelijk
mondiaal comparatief onderzoek, waarbij het spijtig is om te moe ten constateren dat Nederland niet in de vergelijkingen was opgenomen.
Belangwekkend is het om te zien, dat
de BAC allen betrokken bij Britse bedrijfsarchieven in zich verenigt: de 550
leden zijn bedrijfsarchivaris bij ondernemingen (archiefvonners), archivarissen
bij de overheid, universiteiten en documentaire instellingen (archiefbeheerders) en historici (archiefgebruikers).
De BAC tracht in zijn publikaties al deze groepen te bedienen: door vee I aandacht te schenken aan heuristiek, door
het samenstellen van checklists voor beheer van archieven, door het organiseren van praktische workshops. Daarnaast registreert de BAC bedrijfsarchieven en beheert een bibliotheek met bedrij fsgedenk boeken.
De werkzaamheden geschieden door
de leden zelf. De BAC geniet geen overheidssubsidie, maar wordt gefinancierd
door contributies van led en en donaties
van ondernemingen. Voor het bestuur
van de BAC, voornamelijk bestaande
uit economisch historici, snijdt het mes
zodoende aan twee kanten : zij werven
fondsen v~~r de BAC en onderzoeksopdrachten voor hun vakgroep .
H.J.M. Winkelman
NEHA Amsterdam
NEHA-BULLETIN

De openingszitting in het prachtige La
Scala theater zette een feestelijke en
krachtige toon. Douglass North kreeg
speciale aandacht vanwege zijn Nobelprijs, waarmee in de volgende dagen
iedereen zich tooide door te pas of te
onpas te spreken van transactiekosten
en het belang van institutione1e factoreno Dahrendorf hield een bevlogen betoog over de relatie politiek en economie in heden en verleden. Hij pakte
breed uit met een stroom van ideeen en
historische of actuele voorbeelden, stak
zijn mening over het belang van de politiek niet onder stoelen of banken, maar
liet tenslotte het beantwoorden van de
vraag naar het primaat beleefdheidshalve aan economisch-historici over.
Het heeft weinig zin om hier aile zittingen op te sommen, maar ik wil toch
proberen de voomaamste indrukken
weer te geven, daarbij dankbaar steunend op gegevens verstrekt door verslaggevers Herman de Jong, Paul van
Royen, Peter Scholliers en Jeroen Touwen. Na de openingszitting begon de
pendelbeweging tussen al te grove generalisatie enerzijds en versnippering anderzijds, die dergelijke congressen kenmerkt. Evenals vier jaar geleden in Leuyen (zie NEHA-Bulletin 4 (1990) 121124) varieerden de resultaten van Milaan daardoor sterk. Verschillende factoren verhogen de wisselvalligheid nog,
zoals gebrekkige voorbereiding of juist
zodanig voorgekookte en in boekvorm
al verkrijgbare conc1usies dat de zin
voor discussie wegvalt. Het valt ook op
hoe weinig professioneel en dus vaak
moeilijk te volgen de meeste voordrachten zijn, omdat sprekers ervan afzien de
hoofdpunten van hun betoog in punten
samen te vatten en met de cijferstaten of
grafieken eenvoudig op het bord of op
een sheet te presenteren.
Bij de A- en B-thema's wreekt zich al

te dikwijls de formule van samenvattende presentatie van voorconferenties.
Het onder een noemer brengen van zeer
diverse resultaten heeft aileen zin, als
zo'n grof raster meer biedt dan de eraan
opgeofferde temporele of geografische
verscheidenheid. In de praktijk blijkt dit
meestal te hoog gegrepen, met als gevolg een uitverkoop van algemeenheden. Van de drie A-thema's viel de zitting over 'Global Enterprise ' (A 2) om
die reden evenals in Leuven zeer tegen,
ondanks het hoge aantal betrokken prominenten. Aileen Leslie Hannah waagde zich buiten de gewalsde paden en
plaatste met een hand vol cijfers provocerende vraagtekens bij algemene noties
over grote bedrijven in West-Europa en
de VS .
Bij de B-thema's deed zich hetzelfde
verschijnsel voor. De zitting ' Evolution
of modem financial institutions ' (B 12)
kenmerkte zich door matheid van personen en ideeen. Zonder verbreding tot
de geintegreerde bestudering van financieJe markten, waarvoor een aanzet
werd gegeven op de 'Comparative history of stock exchanges ' (C 13), lijkt uit
deze hoek weinig nieuws meer te verwachten. De experts van de 'Real wages' group (B 9) had den zich echter goed
van hun taak gekweten en droegen dus
zeer tot een geslaagde meningsuitwisseling over kemproblemen en grondslagen bij. De 'Maritime industry' (B 14)
bewoog zich ergens daartussen, met als
sterke punten de degelijke commentaren
die de verbrokkeling qua tijdvak en therna's hielpen te overbruggen. Het probleem van de voorbereiding wreekte
zich ook weer bij de 'Economic growth
and structural change' (B 13), die nu
wat op een herhaling van zetten begon
te lijken. Jammer genoeg viet bovendien
de presentatie van het Nederlandse Nationale Rekeningen project wat in het
water door een misverstand met commentator Van der Wee. Op de 'Foreign
investment in Latin America' (BID)
bleek de emotionele discussie over de
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11th Congres van de International Economic History Association,

Milaan 12-16 september 1994

economische gevolgen ervan plaats gemaakt te hebben voor meer zorgvuldige
afwegingen. Ook de 'Evolving structure
of the East Asian economic systems' (B
6) boekte interessante vorderingen,
waarvan het definitief verschuiven van
de belangstelling van de laatkoloniale
peri ode naar de moderne en vroegmoderne tijd wei de belangrijkste is.
Tenslotte leverde de 'European networks' (B 8) een levendige zitting op
over infrastructurele ontwikkeling, met
vee I en gevarieerde bijdragen.
De C-zittingen zijn vaak het leukst.
Het schort nog wei eens aan voorbereiding, maar dat wordt meestal ruimschoots gecompenseerd doordat er iets
nieuws wordt uitgeprobeerd en er ruime
gelegenheid tot open discussie bestaat.
Onder het cryptische 'Information,
technology, and transaction costs' (C 3)
ging zo'n typische C-sessie schuil met
deels zwakke, deels sterke bijdragen, die
er echter door het creeren van een open
denkklimaat toch in slaagt de deelnemers aan te zetten om dit grotendeels
nieuwe terrein ter plaatse goed in kaart
te brengen. Bij de 'Historical market integration research' (C 10) ontbrak een
behoorlijke omschrijving van het soort
markt dat men onderzoeken wilde: sommigen bespraken een theoretische
markt, anderen hadden het over een feitelijke plaats van handel. De bijdragen
van Persson en McCloskey en de discussie maakten dat echter weer goed.
Dankzij een gedegen voorbereiding
door de onderzoekersgroep uit de VS,
Nederland en Japan, en een mooi paper
van onder andere Chapman, werd de
'Commercial networks in Asia' (C 47)
een succes. De gepresenteerde studies
over individuele handelaars en hun netwerken droegen belangrijk bij aan de
groeiende kennis over de Japanse en de
Chinese handel. Qua inhoud en presentatie bleek er bij 'Pacific banking' (C 48)
aanmerkelijk meer te beleven dan bij de
B 12 sessie 'Financial institutions'. Onder de 'Cross-country comparisons of
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industrialization in small countries' (C
49) ging een Scandinavisch onderonsje
schuil. De 'Market for sailors' (C 54)
kwam tot de conclusie, dat Kindlebergers zoektocht naar een efficiente maritieme arbeidsmarkt in zijn Mariners and
markets eigenlijk weinig ter zake doet.
Op basis van nieuw en nieuw gei'nterpreteerd cijfermateriaal presenteerde de
, 19th and 20th century business cycles'
(C 49) een breed opgezet panorama van
economische cycli in een groot aantal
landen .
Ondanks de sterk wisselende kwaliteit
van het gebodene blijft het bezoeken
van een dergelijk congres altijd de moeite waard . In dat opzicht verschilde Milaan niet van Leuven, en het 12e congres
in Sevilla zal in dat opzicht ongetwijfeld
hetzelfde beeld vertonen. Paperpresenterende kroonprinsen ontbraken dit
keer, ofschoon het aantal afgestudeerde
historici onder hen toch met minstens
een is gestegen. Vergeleken met Leuven
leken er nu echter wei meer Nederlanders aanwezig te zijn, die meer en gevarieerder papers presenteerden. Het va It
te hopen dat deze lijn zich voortzet.
Joost Jonker

Conference on Business History Rotterdam,

24-25 oktober 1994
Ter gelegenheid van zijn tienJang bestaan organiseerde het Centrum voor
Bedrijfsgeschiedenis (CBG) van de Erasmus Universiteit Rotterdam een congres, waarbij speciaal aandacht zou
moeten worden besteed aan het gebrek
aan theorievorming binnen de bedrijfsgeschiedenis en aan de nog slechts sporadisch gesignaleerde samenwerking
met andere disciplines zoals politicologie en sociologie. Nieuwe onderzoeksmethoden zouden ook meer aandacht
moeten krijgen, en bovendien zou de
verstandhouding tussen bedrijfsgeschieNEHA-BULLETIN

denis en economische wetenschappen
nader onder de loep moeten worden genomen.
Een 120 deelnemers uit ISlanden waren verzameld om aan dit ambitieuze
programma een aandeel te leveren. De
voordrachten van de plenaire zittingen
aan het begin en einde van het congres
(van grootheden als Jones, Dornseifer,
Galambos, Gourvish, Lazonick en Livesay) maakten inderdaad duide1ijk dat er
op het gebied van de theorievorming nog
wei een en ander te doen valt, maar dat
er al aanzienlijke vorderingen gemaakt
zijn. Comparatieve methoden moeten
beter worden ontwikkeld, en van andere
disciplines kunnen methoden en theorieen gebruikt worden, al moet dat wei
met de nodige voorzichtigheid gebeuren.
Opvallend was dat vrijwel alle sprekers
de waarde van traditionele case-studies
benadrukten, mits dergelijke studies wei
tot een zekere synthese komen, die voorheen nogal eens ontbrak.
Bij de verschillende paralle1-sessies
(totaaI12) kwam het congresthema niet
altijd even duidelijk uit de verf, en bleken vele bijdragen meer in de sfeer van
case-studies, dan methodologisch vernieuwend te zijn, al wil ik daarmee niets
ten nadele van de kwaliteit zeggen. De
organisatie door het CBG was uitstekend, de accommodatie in het congrescentrum van de Erasmus Universiteit
ruim bemeten en prettig, en de sfeer in
de wandelgangen vriendschappelijk.
Als extra onderdeel stond de vorming
van een European Business History Association op het programma. Een internationale werkgroep, waar mw dr Keetie Sluyterman namens Nederland dee I
van uitmaakte, heeft een voorlopig
werkplan opgesteld en de interesse van
bedrijfshistorici gepeild. Van 243 personen uit 7 landen zijn inmiddels positieve
reacties binnengekomen, wat v~~r de
werkgroep aanleiding is geweest nu over
te gaan tot een meer formele organisatie. De vergadering ging akkoord met
voorstellen om binnen twee jaar te ko-

men tot een dergelijke Association, en
machtigde de werkgroep de voorbereidingen daartoe voort te zetten. Het ligt
in de bedoeling dat een Bulletin of
Newsletter twee maal per jaar zal verschijnen, te beginnen in het voorjaar
van 1995. Ook zal om de twee jaar een
congres worden georganiseerd, voor het
eerst in de herfst van 1996, waarschijnlijk in Gothenburg. De verkiezing van
een definitief bestuur zal tijdens dat
congres kunnen plaatsvinden.
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Studiemiddag 'Domeinrekeningen: problemen en mogelijkheden',

1 november Den Bosch
De najaarsvergadering van de Werkgroep Geschiedenis van de Overheidsfinancien, gehouden in het Rijksarchief in
Noord-Brabant (RANB), stond in het
teken van het gebruik van domeinrekeningen als bron voor historisch onderzoek. Aanleiding voor de keuze van dit
onderwerp was de verschijning van de
Onderzoekgids voor domeinarchieven betreffende Noord-Brabant, ca. 1300-1981
(Rijksarchief in Noord-Brabant: Den
Bosch, 1994). De samensteller Jan Sanders van het RANB lichtte de opzet van
dit nieuwe type archiefgidsen toe. Ze
vormen een schakel tussen de bekende
archiefoverzichten van de rijksarchieven
enerzijds en afzonderlijke archiefinventarissen anderzijds. Ze bieden namelijk
een introductie op de historische en institutionele inbedding van een samenhangende reeks archieven, mede onder
verwijzing naar archieven van andere
instellingen waar een relatie mee bestond. Tevens wordt er een bespreking
geboden van de so orten archiefstukken
die men kan aantreffen, naast schematische en chronologische overzichten en
indexen die proberen de toegankelijkheid voor de gebruiker van deze vaak
ingewikkelde archieven te vergroten.

Drie onderzoekers deden verslag van
onderzoek waarin domeinrekeningen
op enigerlei wijze een rol spelen. Een
jaar geleden had W. van der Plas de
werkgroep al eens geinformeerd over
zijn op zestiende-eeuwse Gelderse domeinrekeningen gebaseerde promotieonderzoek. Nu sprak mw A. GroustraWerdekker over Gelderse domeinrekeningen uit de laatste decennia van de
vijftiende eeuw. Haar onderzoek zal, net
als dat van Van der Pas, uitmonden in
een dissertatie bij De Schepper in Nijmegen . Zij is vooral gelnteresseerd in
wat de rekeningen, en de bijbehorende
stukken, zichtbaar maken over veranderingen in de administratieve organisatie
ten tijde van de Bourgondische bezettingen van 1473 tot 1477 en van 1481 tot
1492. Ze benadrukte hoe levendig en tot
in detail de stukken soms inzicht geven
in de dagelijkse gang van zaken. Men
ontmoet een Bourgondische ambtenaar
die, net als de hedendaagse onderzoeker, soms moeite blijkt te hebben met de
interpretatie van bepaalde posten die in
de rekeningen voorkomen. Men verneemt van de perikelen van een Gelderse rentmeester te Mechelen die tevergeefs probeert om, conform zijn instructie, zijn rekening daar afgehoord te krijgen.
Een probleem vormen de vele lacunes in
de reeksen rekeningen uit deze vroege
peri ode. In de weI bewaard gebleven
boeken ontbreken bovendien voor jaren
van oorlogvoering allerlei agrarische gegevens. Tienden , cijnzen en dergelijke
waren dan niet inbaar. Niettemin bevatten de rekeningen natuurlijk toch vele
gegevens over zaken zoals graanprijzen,
lonen van ambachtslieden, problemen
met zandverstuivingen, vleesconsumptie
aan het hof van de hertog. Groustra
wees voorts op de vele, meestal weI aaneengesloten, reeksen rekeningen van
watertollen en de vele bewaard gebleven
reeksen vrijgeleidebrieven van steden
voor kooplieden die vrijgesteld waren
van tolbetaling. Ten slotte pleitte ze er154

voor om bij gebrek van rekeningen als
bron ook altijd de bijbehorende en vaak
eveneens bewaard gebleven, 'apostillen'
te lezen, waarvan de inhoud vaak veel
verduidelijkende en aanvullende informatie bevat.
A. de Kraker, die binnenkort bij G.l.
Borger zal promoveren op ontwikkelingen in het landschap in de Middeleeuwen, gaf inzicht in de mogelijkheden
en problemen bij het gebruik van vijftiende en zestiende-eeuwse Vlaamse domeinrekeningen . Hij wees ten eerste op
de zorgvuldig opgemaakte en overzichtelijke perkamenten bladzijden en de
vaak met fraaie karikaturen van personen versierde aanvangletters van de
vijftiende-eeuwse rekeningen. Voorts
wees ook hij op de gedetailleerde informatie die de bron bevat over de dagelijkse administratieve gang van zaken,
zoals de zitdagen en de rei zen waarmee
het besturen gepaard ging.
Als probleem bij het benutten van de
financiele gegevens uit de rekeningen
signaleerde hij de 'renduz et non recue'
posten bij de uitgaven, die verwijzen
naar in werkelijkheid niet ontvangen inkomstenposten. Voorts wees hij op de
grote posten aan overdrachten van en
aan andere ontvangerskantoren waardoor de inkomstentotalen die rekeningen bevatten in het geheel geen beeld
hoeven te geven van de werkelijke inkomsten uit domeinen. Hij spitste zijn
lezing in het bijzonder toe op de talloze
gegevens over molens, die de Vlaamse
rekeningen bevatten. Niet aileen aantallen, standplaatsen en soorten, de opbrengsten van de verpachting ervan en
de daarbij geldende pachtvoorwaarden,
maar ook zeer gedetailleerde gegevens
over molenherstel en molenbouw. Deze
hebben over de periode 1398 tot 1625
een geheel nieuwe geschiedschrijving
over deze belangrijke energiebron, en de
technische ontwikkelingen daarin, mogelijk gemaakt.
H. Coppens maakte enerzijds duidelijk dat wie gelnteresseerd is in de ontNEHA-BULLETIN

wikkeling van de overheidsfinancien ten
tijde van het Ancien Regime in hun totaliteit, zich genoodzaakt ziet een bron als
de domeinrekeningen juist zovee1 mogelijk te mijden, geziende grote hoeveelheid, de grote mate van detaillering en de
boekhoudkundige complicaties ervan.
Anderzijds kon hij, dankzij zijn gedegen
reconstructie van de totale ontvangsten
en uitgaven van de centrale regering van
de Zuidelijke Nederlanden sedert 1680,
op voorbeeld van de door tijdgenoten tot
stand gebrachte geconsolideerde staatsrekening van 1783, uitspraken doen over
de ontwikkelinq van de financiele betekenis van de domeinen in de Zuidelijke
Nederlanden in het totaal van de overheidsfinancien. Opmerkelijk genoeg
nam die in de loop van zijn peri ode niet
af, maar juist toe, van ongeveer 8% naar
ongeveer 12% van de totale ink oms ten en
uitgaven van de centrale overheid.
Ten slotte sprak J. Pennings van het
Aigemeen Rijksarchief (ARA) naar
aanleiding van haar inventarisatiewerkzaamheden aan het archief van de Nassause Domeinen. Al sinds de vijftiende
eeuw worden de Nassause domeinen

van Ameland tot Orange beheerd door
een vaste raad en rekenkamer. De grote
schuldenlast van Willem van Oranje
leidde in 1558 tot administratieve hervormingen met striktere richtlijnen omtrent het opmaken der rekeningen en
het afdragen der saldi. De zogenaamde
' rendantsexemplaren' van de rentmeestersrekeningen bleven onder de rentmeesters berusten en zijn daardoor
meestal in de verschillende archieven in
de provincies terechtgekomen. De zogenaamde 'auditeursexemplaren' liggen
echter aile in het ARA . Voor een gebied
als de stad en de Baronie van Breda aileen al bleken bijvoorbee1d in de tweede
helft van de achttiende eeuw jaarlijks
maar liefst 112 rekeningen te moeten
worden afgehoord, die meestal in 1638
beginnen en, in een grotendeels gelijk
blijvende structuur, tot aan het einde
van de achttiende eeuw doorlopen. Het
archief bevat zo voor vele delen van Nederland een rijkdom aan ononderbroken en complete gegevens.
W. Fritschy
Vrije Universiteit Amsterdam

4. De Lispin in Herkenbosch is een goed voorbeeld van het type alcoholfabriek dat na
1900 in Nederland op kwam. Nieuwe produktietechnieken maakten een uitbreiding van
de produktie mogelijk. Met name de toepassing van de distilleerkolommen, waarmee
continu kon worden geproduceerd, had grote gevolgen voor de omvang van de bedrijven
en de kwaliteit van het produkt. Het hoge gebouw met de grote vensters verraadt de
plaats van de distilleerkolommen. In de omringende gebouw werd het beslag bereid en
vond de opslag plaats. Het bedrijJ is tot 1988 in werking geweest. De gebouwen zijn nu
eigendom van AKZO. (Joto: RDMZ, collectie PIE)
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WERK IN UITVOERING
Historisch onderzoek naar industrieel erfgoed
Wat kan een leegstaande en bijna tot rulne vervallen cacaofabriek in de
Zaanstreek ons vertellen over ons veri eden? Welk verhaal zit er achter de opgepoetste distilleerketel, die is aangetroffen in het bijgebouw van een Schiedamse jeneverstokerij? Dit zijn de vragen waarmee het Projectbureau Industrieel Erfgoed (PIE) zich bezighoudt en waartoe het een omvangrijk onderzoeksprogramma heeft opgesteld in samenwerking met de Stichting
Historie der Techniek te Eindhoven.
Dat niet aileen archieven, beeldmateriaal en mondelinge overleveringen,
maar ook bouwwerken een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan ons
beeld van het verleden, behoeft geen betoog. De rijksoverheid kent zichzelf
een taak toe bij het behoud van de meest waardevolle historische gebouwen,
en heeft daartoe de Rijksdienst voor de Monumentenzorg in het leven geroepen. Minder vanzelfsprekend is het om ook industriele bouwwerken en roerende goederen te behouden, om daarmee een bijdrage te leveren aan ons inzicht in het recente verleden. Was in Nederland de bestudering van het industrieel erfgoed lange tijd vooral het terrein van de amateurverenigingen,
sinds kort tonen ook de politiek en de wetenschap interesse voor het onderwerp. In 1992 installeerde de minister van WVC het PIE, dat als opdracht
kreeg de belangstelling voor, het onderzoek naar en het behoud van het Nederlands industrieel erfgoed te stimuleren.
Het PIE heeft in dit kader een onderzoeksprogramma opgesteld, dat erop
is gericht tot een afwegingskader voor waardering en selectie van industriele
objecten te komen.
De eerste vraag die zich hierbij opdrong, is op welke wijze betekenis kan worden geven aan fabriekscomplexen en de daarbij behorende infrastructuur, arbeiderswoningen en roerende goederen als krachtwerktuigen, arbeidsmachines, installaties en stukken gereedschap. In het vergelijkend en waardestellend onderzoek zoals dat momenteel door het PIE wordt uitgevoerd, worden
deze objecten beschouwd tegen de historische achtergond van de branche
waarvan ze dee I uitmaakten. Een branche bestaat daarbij uit een een aantal
bedrijfsgroepen, die wat betreft historische ontwikkeling, produktietechniek
en gebruikte grondstoffen belangrijke overeenkomsten vertonen . In totaal
zijn veertig branches onderscheiden. Van elke branche worden de sociaaleconomische ontwikkelingen en de ontwikkeling van de produktietechniek in
de periode 1850-1950 beschreven. Deze historische schetsen worden samengesteld op basis van recente, relevante literatuur en geven een overzicht van
de voornaamste historische ontwikkelingen.
Vervolgens komt de vraag aan de orde: hoe de waarde van het industrieel
156
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erfgoed te bepalen? De in de monumentenzorg gangbare cultuur- en kunsthistorische criteria leveren te weinig houvast op voor de waardering van dit
soort objecten. Noch esthetische criteria, noch de uniciteit doen recht aan de
intrinsieke kwaliteiten ervan. Hier gaat het veeleer om de representatieve
waarde: wat kan een object ons vertellen over algemene historische ontwikkelingen? Van elk object wordt daarom vastgesteld in welke mate het de voor
de branche kenmerkende sociaal-economische ontwikkelingen vertegenwoordigt of illustratief is voor een bepaalde fase in de ontwikkeling van de
produktietechniek. De historische schetsen dienen hierbij als toetsingscriteriurn. Door de waarderingen uit te drukken in een door het PIE ontwikkelde
letter-cijfercode, kunnen de verschillende objecten met elkaar worden vergeleken en naar waarde worden gerangschikt. Dit biedt de mogelijkheid om op
een verantwoorde wijze een selectie te maken uit ons rijke industriele verleden.
De uitkomsten van de branche-onderzoeken kunnen een rol vervullen in
het zogenaamde Monumenten Selectie Project. Dit project dat in de komende jaren onder verantwoordelijkheid van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg wordt uitgevoerd, moet een beschermde status verlenen aan een selectie van het gebouwde erfgoed uit de periode 1850-1940. Omdat in deze periode de Industriele Revolutie in Nederland haar beslag kreeg, met de ingrijpende maatschappelijke gevolgen die daaraan verbonden waren, mag het industrieel erfgoed hierin niet ontbreken.
Zoals voor vee! van de huidige onderzoeksprojecten geldt, heeft ook het
PIE te maken met een beperkt budget. De financiele middelen laten het niet
toe om professionele onderzoekers in te huren. De branche-onderzoeken
worden daarom uitgevoerd door doctoraal-studenten en stagiaires. In princi- .
pe wordt elke branche door een onderzoeker bestudeerd in een periode van
circa vier maanden. In die tijd raakt de onderzoeker thuis in de te bestuderen
branche, inventariseert met een steekproef van objecten uit de branche en
rapporteert over de resultaten. In de praktijk blijkt dit geen eenvoudige opgave in zo'n kort tijdbestek. Veel onderzoekers zijn daarnaast door hun
studie-achtergrond (kunstgeschiedenis) weinig vertrouwd met techniek- en
sociaal-economische geschiedenis. Intensieve begeleiding en een strikte toepassing van de ontwikkelde methode en werkwijze zijn daarom noodzakelijk
om de kwaliteit van de verschillende onderzoeken te waarborgen. Het intersubjectieve karakter van de onderzoekssystematiek vraagt om uitwisseling
van bevindingen tussen de onderzoekers, reden waarom het onderzoek
groepsgewijs wordt uitgevoerd.
Inmiddels zijn al tien branchestudies afgerond en is er nog eens een twintigtal in uitvoering. In dit tempo van werken kan het onderzoeksprogramma
binnen twee jaar worden voltooid. Het PIE streeft ernaar om van elk voltooid rapport een bewerking te maken in de vorm van een boekje met veel
illustraties, gericht op een wat groter publiek. De eerste publikatie van de
hand van Hans Buiter, Bier. Industrieel erfgoed in de biernijverheid in Nederland, 1850-1950, is reeds verschenen.
Naast het onderzoeksprogramma houdt het PIE zich bezig met de adviseNEHA-BULLETIN 8 - 1994 - nr. 2

157

ring over bedreigde objecten, hergebruik en rehabilitatie van leegstaande fabriekscomplexen, educatie en cultureel toerisme.
Informatie is te verkrijgen bij het Projectbureau Industrieel Erfgoed, Postbus 948, 3700 AX Zeist (tel. 03404-32999/ fax 03404-33008). Daar zijn ook
de brancherapporten en andere publikatie te bestellen, waaronder PIEs jaarverslag 1993 dat tevens het werkplan tot 1996 bevat met een helder overzicht
van alle onderhanden projecten (38 stuks).
Erik Nijhof, onderzoekscoordinator PIE
lean-Paul Corten, onderzoeksbegeleider

Het ABN AMRO Historisch Archief
Na de fusie in 1991 tussen de Algemene Bank Nederland (ABN) en de
Amsterdam-Rotterdam Bank (AMRO) tot een nieuwe organisatie, ABN
AMRO bank, is de wenselijkheid van een eigen historische afdeling onderzocht. Dit heeft geresulteerd in de oprichting van de Stichting ABN AMRO
Historisch Archief (HA) te Amsterdam op 15 mei 1992.
De taken en werkzaamheden van het HA zijn over drie hoofdgebieden te
verdelen. Zoals de naam reeds suggereert in de eerste plaats het beheer over
en bewaarplaats van de (beleids)archieven van de door hoofdkantoorafdelingen van ABN AMRO en al haar voorgangers. Indien besloten wordt tot
bruikleendeponering bij een Gemeente- of Rijksarchief, dan worden alle contacten met deze externe diensten door HA gelegd en worden uniforme bruikleenvoorwaarden gehanteerd. Deze archieven worden door HA beheerd, beschreven en gearchiveerd. Daarnaast worden de archiefbeheerders in het
kantorennet door het HA geadviseerd aangaande de zorg voor de oude archieven, bijvoorbeeld archieven van overgenomen plaatselijke bankiers.
Het HA fungeert als beheerder voor de collectie historische voorwerpen.
Dit houdt in, naast het verwerven, beschrijven en documenteren, conservering en zorg voor eventuele restauratie. Bij deze taak behoort tevens het aanvullen van de verzameling voorwerpen met foto 's die te maken hebben met
de geschiedenis van de bank.
De derde taak behelst presentatie, dienstverlening en documentatie. Voorwerpen worden ter beschikking gesteld voor exposities van het kantorennet
of instellingen buiten de bank . Tevens fungeert men als vraagbaak op
bancair-historisch gebied , primair ten behoeve van de eigen organisatie. De
hoofdzaken uit de bedrijfsvoering van de afgelopen decennia worden beschreven met het oog op de toekomst. Hierdoor zal te zijner tijd een bron
voor bedrijfshistorisch onderzoek beschikbaar komen. Het HA verleent echter ook assistentie bij de studies van derden.
De archivering en inventarisatie van de historische archieven hangen mede
samen met het project geschiedschrijving. Pas als een archief geordend en beschreven is, kan, per bank, met een geschiedschrijving worden begonnen. De
bedoeling van dit langjarige geschiedschrijvingproject, waarschijnlijk pas af158
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gerond tussen 2010 en 2020, is dat het ontstaan en de ontwikke1ing van de
be1angrijkste voorgangers van de ABN AMRO wordt onderzocht en wordt
gepub1iceerd. In de jaren 1989-1993 is reeds onderzoek verricht naar het ontstaan van de ABN in 1964 door de fusie tussen Nederlandsche HandelMaatschappij (1824) en de Twentsche Bank (1861). Ditjaar is gestart met een
soortgelijk onderzoek naar het ontstaan van de AMRO, een resu1taat van de
fusie tussen de Arnsterdamsche Bank (1871) en de Rotterdamsche Bank
(1863-1964). Een ander onderzoek dat dit jaar is gestart, betreft de geschiedschrijving van de Nederlandsch-Indische Handelsbank I Nationale Handelsbank. Deze in 1863 in Amsterdam gevestigde overzeebank werd in 1960, na
de nationalisatie van het Indonesische bedrijf, overgenomen door de Rotterdamsche Bank.
De archieven van deze voorgangers zullen binnenkort worden gedeponeerd bij het A1gemeen Rijksarchief, het Rijksarchief in de provincie Overijssel en de Gemeentearchieven van Amsterdam en Rotterdam. De toegankelijkheid is openbaar met de beperking dat stukken jonger dan vijftig jaar aIleen na schriftelijke toe stemming van het HA raadp1eegbaar zijn.
De archivalia van de ABN AMRO uit de peri ode vanaf 1964 tot heden berusten bij de bank en zijn niet toegankelijk. Voor nadere informatie kan men
contact opnemen met het ABN AMRO Historisch Archief tel. 020-6292907.
Ton de Graaf
Bedrijfshistoricus/Beheerder historische collectie
ABN AMRO Historisch Archief Amsterdam

Een ontgonnen verleden. Tellingen en enquetes in de Bataafs-Franse Tijd
(1795-1813).
De Bataafse Revo1utie van 1795 maakte een einde aan de staats- en regeringsvorm van de oude Republiek. De fluwelen omwenteling leidde niet aIleen tot ingrijpende veranderingen op bovengenoemde terreinen, ook in economisch opzicht betekenden de Bataafse en Franse Tijd een breuk met de
achttiende eeuw. 1 De jaren na 1795 werden gekenmerkt door politieke en bestuurlijke onrust. Gezocht werd naar een geschikt stelsel ter vervanging van
de oude structuren. Aangezien de kennis over het functioneren van de eigen
samenleving ontbrak en deze broodnodig was voor de beleidsvoorbereiding
van de nieuwe wetgeving, had den de nieuwe machthebbers behoefte aan informa tie over de mees uiteenlopende onderwerpen. De overheid gaat zich in
deze periode dan ook op systematische wijze bezighouden met het verzamelen van gegevens over tal van maatschappe1ijke fenomenen. Deze informatieverwerving neemt sterk toe tijdens het bewind van koning Lodewijk Napoleon (1806-1910) en de inlijving bij Frankrijk (1810-1813). Interessant aan deze
laatste periode is dat tal van enquetes vergelijkbare gegevens opleveren voor
grote delen van Europa.
Onder leiding van P.M.M. Klep is het Instituut voor Nederlandse GeschieNEHA-BULLETIN 8 - 1994 - nr. 2
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denis (ING) in Den Haag in 1992 een project gestart dat beoogt al deze informatieverwervingsprocessen uit de peri ode 1795-1813 met betrekking tot het
Nederlandse grondgebied in kaart te brengen. Het gaat daarbij niet aileen om
de opsporing van de processen zelf, maar ook om het in beeld brengen van
de ontwikkeling van een door de overheid begonnen proces. Oat betekent in
concreto dat geprobeerd wordt de wettelijke basis, als beginpunt van een informatieverwervingsproces (meestal in de vorm van een decreet), op te sporen en vervolgens de gehele administratieve ontwikkeling van dat decreet te
volgen tot en met de antwoorden die door de lagere bestuursorganen worden
teruggestuurd.
Een aantal van deze informatieverwervingsprocessen geniet reeds grote bekendheid onder historici. Voorbeelden daarvan zijn de pogingen van de
Agent van nationale economie, Johannes Goldberg, om gegevens te verzamelen over de landbouw en nijverheid in de gemeenten (1799-1800Y en de
volkstellingen van 1795 en 180711808 .3 Het gaat in de periode 1795-1813 naar
schatting om vele honderden processen die door de overheid in gang zijn gezet. Van een deel ervan weten we dat ze hebben plaatsgevonden, maar slechts
in een enkel geval is bekend waar de schriftelijke neerslag van deze administratieve processen zich bevindt. De gebruiksmogelijkheden van het materiaal voor historici is dus zeer beperkt.
Daar gaat nu verandering in komen. Op systematische wijze worden de archieven (vooralsnog beperkt tot het nationale niveau) afgegraasd op zoek
naar fragmenten van de hierbovengenoemde processen . Op deze manier komen in ieder geval de begin- en eindpunten van de processen in beeld . Met
name de ingekomen antwoorden afkomstig van de lagere bestuursorganen
bieden tal van onderzoeksmogelijkheden voor historici. Een niet onaanzienlijk deel van de informatieverwervingsprocessen is economisch van aard. Met
name in de periode 1810-1813, toen de Franse bezetter graag wilde weten
welk deel van de nationale welvaart kon worden afgeroomd ten behoeve van
de oorlogvoering, werden tal van vragenlijsten verstuurd met het doel kennis
te verwerven over de bronnen van bestaan. Daarbij komt nog dat de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken, J. Bachasson de Montalivet, een grote
voorliefde had voor het verzamelen van gegevens van economische aard. 4
Enkele voorbeelden van enquetes uit deze latere periode zijn: opgaven van
oprichting van werkplaatsen bij rivieren en kanalen, opgaven van kustvervoer van koolzaad en graan, opgaven vanjaarmarkten, opgaven van het aantalleerlooierijenJpapiermolens, opgaven van jaarlijks geoogste voedergewassen.
De gegevens worden ingevoerd in een geavanceerd databaseprogramma,
waardoor het mogelijk wordt van ieder proces de administratieve ontwikkeling te reconstrueren. Voor de details verwijs ik graag naar de publikatie die
III 1994 verscheen bij het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis.
Charles Jeurgens
Gemeentearchief Schiedam
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Noten.
I.
P.M.M . Klep, 'Over de achteruitgang van de RepubJiek in de Bataafs-Franse
Tijd ', in: l.F.E. Blasing en H.H. Vleesenbeek, red ., Liber Amicorum Joh. de Vries
(Leiden, 1992) 97-112 en 256-258.
2. Zie hiervoor bijvoorbeeld W.M . Zappey, De economische en politieke werkzaamheid van Johannes Goldberg (1763-1828) (Alphen aan den Rijn, 1967) en Th.
L.M. Engelen e.a., Fabrieken en trafieken in het Departement van de Oude IJssel
(1800 ). De bedrijfsenquete van Johannes Goldberg (Zwolle, 1990).
3. Voor de laatste zie bijvoorbeeld l.L. van Zanden, 'De volkstelling van 1807-08'
in Broncommentaren III Cs-Gravenhage, 1987) 41-50.
4. Zie S.l. Woolf, Towards the history of the Origins of Statistics: France, 17891815 ', in: State and Statistics in France, 1789-1815 (Chur, 1984).
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A. Verslag van het bestuur over 1993

1. Algemeen

In velerlei opzichten zal het jaar 1993 als een gedenkwaardig jaar in de annalen van
de vereniging het Nederlandsch Economisch Historisch Archief kunnen worden bijgeschreven. Enkele fraaie resultaten konden worden geboekt en er vonden belangrijke veranderingen plaats.
In ditjaar heeft het bestuur en de Vereniging afscheid genomen van haar voorzitter,
drs J.B.1. Bollerman RA, en directeur dr E.J. Fischer. Drs J.B.1. Bollerman heeft vanaf 1982 dee I uitgemaakt van het bestuur. In 1987 volgde hij drs B. Woelderink op als
penningmeester. Na het overlijden van ir J.W.M. van Rooy werd hij voorzitter van
het NEHA. Dr E.J. Fischer volgde in 1985 prof.dr J.H. van Stuijvenberg op als directeur.
De redacties van het Economisch- en Sociaal-Historisch Jaarboek en het Jaarboek
voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek besloten in 1993 met instemming van het
bestuur tot een fusie van beide jaarboeken. In 1993 zijn zij voor het laatst afzonderlijk
verschenen. Vanaf 1994 zal het NEHA-JAARBOEK voor economische, bedrijfs- en
techniekgeschiedenis gaan verschijnen. Tijdens de fusievergadering op 21 september
1993 heeft prof.dr H.F.J.M . van den Eerenbeemt, die 25 jaar lang zitting heeft gehad
in de redactie van het Economisch- en Sociaal-Historisch Jaarboek de voorzittershamer overgedragen aan dr E.S.A. Bloemen.
Op 25 november werd het omvangrijke BARN-project offici eel afgerond . Tijdens
de studiedagen van de Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland
(KVAN) werd aan de vertegenwoordigers van de Ministeries van WVC en Onderwijs
& Wetenschappen alsmede aan de gezamenlijke werkgevers de complete reeks bronnenoverzichten van bedrijfsarchieven (zestien BARN-gidsen) aangeboden. Het project, dat ondersteuning ondervond van de Commissie van Advies, waarin zitting hadden dr E.J. Fischer, drs H. Bordewijk, mw drs E.A.G. van den Bent, drs P.W.J. den
Otter en prof.dr H.H. Vleesenbeek, bereikte hiermee een mijlpaal. Het Bedrijfsarchieyen Register van het NEHA (BARN) blijft aangevuld worden en de hieruit voortspruitende aktiviteiten blijft het NEHA uitvoeren.
1993 is eveneens het jaar waarin twee NEHA-medewerkers promoveerden. Op 12
januari promoveerde J.L.J .M. van Gerwen op De Centrale Centraal. Geschiedenis van
de Centrale Arbeiders- Verzekerings- en Depositobank opgericht in 1904 tot aan defusie
in de Reaal Groep in 1990. Op 8 juni promoveerde J. Barendregt op The Dutch Money
Purge. The monetary consequenses of German occupation and their redress after liberation, 1940-1952.

2. Financien

In Bijlagen bij dit verslag zijn de balans, de staat van baten en lasten en toe1ichtingen
daarop over boekjaar 1993 te vinden voorzien van de accountantsverklaring, alsmede
de begroting voor 1995.
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3. Ledenvergaderingen
Algemene leden vergadering
De algemene ledenvergadering yond plaats op 12 mei 1993. Tijdens het huishoudelijk
gedeelte werden de agenda, de notulen van de algemene ledenvergadering van 20 mei
1992, de verslagen van bestuur en directie, de balans en de staat van baten en lasten
over 1992 en de begroting voor 1994 vastgesteld.
Tijdens deze vergadering deelde de voorzitter mee dat dr E.J. Fischer met ingang
van I juli 1993 ontslag zou gaan nemen als directeur van het NEHA. Hij memoreerde
het vele dat dr Fischer voor het NEHA en daarmee voor de economische en sociale
geschiedschrijving heeft gedaan evenals de prettige samenwerking tussen bestuur en
directeur. Het bestuur stelde Dr J.L.J.M. Van Gerwen aan tot waarnemend directeur
tot er een nieuwe directeur zou zijn benoemd.
Het bestuursvoorstel om dr Fischer te benoemen tot penningmeester werd met algemene instemming ontvangen, evenals de voorgestelde herbenoeming van mw dr K.
Sluyterman en drs H. Bordewijk en prof. dr J.C.G.M. Jansen.
Tegelijkertijd met de algemene NEHA-Iedenvergadering yond een vergadering
plaats van de landelijke werkgroep Bedrijfsgeschiedenis. Het NEHA en deze werkgroep
hadden een gezamenlijk middagprogramma belegd. Drs J.J. Seegers verzorgde een lezing over aanwinsten van de EHB van de afgelopenjaren. Ter illustratie had hij daartoe
met mw drs H.J .M. Winkelman een kleine tentoonstelling ingericht met zeventiende en
achttiende-eeuws materiaal, waaronder statistische en geografische kaarten en atlassen
en publikaties over techniekgeschiedenis. Daarnaast waren er lezingen van dr F. de
Goey, ('Op weg naar een maatschappij-historische aanpak van bedrijfsgeschiedenis')
en drs T. Hoogeboom (,KRO en radiodistributie: mission impossible').
Bijzondere ledenvergadering
Tijdens de bijzondere ledenvergadering gehouden op 16 december 1993 nam de vereniging offici eel afscheid van haar voorzitter en directeur. Unaniem sprak de ledenvergadering haar instemming uit met de benoeming van H.J. Neeleman RA tot nieuwe
voorzitter en J. Kloosterman tot nieuwe directeur van het NEHA. Tijdens de rondvraag belichtten de heren Neeleman, Woelderink en August de Meijer (die overigens
voor de 54e maal de ledenvergadering bijwoonde) de vele en bijzondere verdiensten
van de scheidende voorzitter en directeur. Ais blijk van waardering benoemde het
bestuur met in stemming van de vergadering Bollerman tot erelid van het NEHA.
Prof. dr L. Noordegraaf verraste de vergadering aangenaam met de mededeling dat
op korte termijn de benoeming van dr Fischer tot bijzonder hoogleraar bedrijfsgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, een door het NEHA ingestelde
leerstoel, tegemoet kan worden gezien.
Eveneens werd tijdens deze vergadering voor de eerste keer de N.W. Posthumusprijs uitgereikt. Prof. dr L. Noordegraaf overhandigde de prijs aan drs L.D. Westera
voor zijn studie over de Amsterdamse ondernemersfamilie Brants in de achttiende
eeuw. De Posthumusprijs is in 1989 ingesteld ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan
van het NEHA. De prijs bestaande uit een geld bed rag van f 2.500,- wordt toegekend
aan een jonge onderzoeker voor een verdienstelijke bijdrage op het vakgebied van de
economische en sociale geschiedenis. De redactie van het NEHA-JAARBOEK beoordeelt de ingezonden bijdragen.
Drs M.J .G. Huetink en mw Drs H.J.M. Winkelman werd dank betuigd in verband
met hun inzet en afronding eind november 1993 van het grootscheepse BARNproject, dat in maart 1990 was gestart.
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Tijdens deze bijzondere ledenvergadering ging de door B. de Cort in opdracht van
het NEHA-bestuur vervaardigde video over NEHA-activiteiten in premiere.

4. Het bestuur

Het bestuur was op 31 december 1993 als voigt samengesteld:
- H.J. Neeleman RA (voorzitter) (1997)
- dr E.J. Fischer (penningmeester) (1994)
- J. Kloosterman (directeur-secretaris)
- drs H. Bordewijk (1997)
- drs CP. van Dijk (1997)
- prof.dr J.CG.M. Jansen (1997)
- SJ. Jonker (1997)
- drs 1.C van Kessel (1997)
- prof.dr L.M. van Leeuwen (1994)
- dr K.E. Sluyterman (1997)
- prof.dr 10h. de Vries (1997)
NB: de jaartallen tussen haakjes geven het jaar van aftreden aan.

5. De medewerkers
Medewerkers in vaste dienst
Dr 1.L.l.M. van Gerwen, wetenschappelijk medewerker-conservator (1,0)
Drs 1.1. Seegers, bibliothecaris (0,2 op detacheringsbasis met het IISG)
Mw P.M. van der Storm-Visch, secret are sse (0,6)
Mw drs H.l.M. Winkelman, wetenschappelijk medewerker-vakreferent (1,0)
Medewerkers aan diverse projecten
Dr 1. Barendregt
B. de Cort (I mei tot 15 september)
Dr W.L. Korthals Altes
Drs T. Langenhuyzen (m.i.v. 15 maart voor 0,8)
Drs G. Reudink (I maart tim 31 december)
Mw W. Soekhan (tot 1 februari voor 0,8)
Drs N. Verbeek
Stagiaires
Mw B. Langedijk (1 juli tot 1 november)
S. Roemaat (1 februari tot 15 mei)
Overige personele zaken
Bij de verkiezing gehouden op 27 oktober is mw P.M. van der Storm-Visch verkozen
tot lid van de Dienstcommissie.
Mw drs H.l.M. Winkelman behaalde van dienstwege op 13 december het EHBOdiploma.
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B. Verslag van de directeur over 1993

1. Bedrijfsarchieven-register van het NEHA (BARN)
In 1993 werden de in totaal 1.300 door bedrijven geretourneerde enqw!teformulieren
in de databank opgeslagen en voor publikatie geschikt gemaakt. Ook de jaarverslagen
en aanwinstenlijsten van archiefinstellingen werden stelselmatig op ondernemingen
en economische organisaties doorgenomen. Diverse ondernemingen, instellingen en
organisaties werden met hetzelfde doel bezocht zoals de archieven van de Nederlandse Spoorwegen en Wolters Kluwer, de bibliotheek van de Koninklijke Vereniging
voor de Belangen des Boekhandels en het Spoorwegmuseum.
Drs M.1.G. Huetink, drs G. Reudink, mw J. Soekhan, mw P.M. van der StormVisch en mw drs H.J.M. Winkelman verzorgden de bronnenoverzichten met de gegevens over de bij ondernemingen zelf en bij het openbaar archiefwezen bewaard gebleven (historische) bedrijfsarchieven van diverse sectoren. Aan deze overzichten gaan
historische inleidingen vooraf. In het verslagjaar werden elf delen uitgegeven dankzij
de financiele steun van het bedrijfsleven. Gevoegd bij de vijf in voorgaande jaren gereed gekomen bedrijfsarchiefgidsen kwam het totaal hiermee op zestien delen, die op
25 november werden aangeboden aan de drie partijen die het project financieel ondersteunden: Dr Tindemans (Ministerie van Onderwijs & Wetenschappen), dr F . Ketelaar (Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur) en dr J. Jacobs (RCO,
de gezamenlijke werkgeversorganisaties). Ook het Centraal Register van Particulieren
(CRPA), de Projectgroep Industrieel Erfgoed (PIE) en het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Bedrijfsarchivarissen (NVBA) kregen een cassette uitgereikt als
dank voor de medewerking die zij gedurende de looptijd van het project hebben verleend.
De Commissie van Advies van het BARN kwam tweemaal in vergadering bijeen.
Diverse onderzoekers konden tevreden worden gesteld met gegevens uit de BARNdatabank over de bewaarplaats en toegankelijkheid van bedrijfsarchieven. Met name
het Projectbureau Industrieel Erfgoed maakte hiervan gebruik bij de reeks Industrieel
Erfgoed van Nederland en het concipieren van veertig rapporten ten behoeve van het
landelijk Monumenten Selectie en Registratie project (MSP/MRP) onder auspicien
van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg.
De BARN-projectgroep bracht tweemaal het nieuwsbulletin BARN-Berichten uit
die naast een gerichte mailing uit het eigen adressenbestand ook verspreid werd onder
de leden van de Studievereniging Sociale en Economische Geschiedenis. Tevens vond
dit bulletin zijn weg via de periodieken Nieuws van Archieven en NVBA Nieu ws.
BARN-Berichten kwam zo onder ogen van circa 1.700 gelnteresseerden.
Tijdens studiebijeenkomsten bij het NEHA van studenten van GO-B (opleiding Bedrijfsarchivistiek) en universitaire studenten economische geschiedenis werd de landelijke registratie taak van het NEHA ten aanzien van bedrijfsarchieven uiteengezet.
Mw Drs H.J.M. Winkelman hield daarnaast op 25 juni een lezing over de opzet,
aanpak en voorlopige resulaten van het BARN-project en de 'Proeve van macroselectie' (zie onder 4. onderzoek) tijdens de buitendag van de Nederlandse Vereniging voor
Sociale Geschiedenis (NVSG) te Zaandam.
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2. Archivalia en documentatie

Acquisitie
Wat betreft de verwerving van archivalia beperkt het NEHA zich tot het opnemen
van aanwinsten die een aanvuJling vormen op de verzameling 'Bijzondere CoJlecties'.
Aanbiedingen van bedrijfsarchieven worden doorverwezen naar het openbaar archiefwezen. In 1993 zijn de volgende bescheiden verworven:
- brietboofden van spoorwegmaatschappijen, 2 omslagen (schenking ARA, Tweede
Afde1ing)
- manuscript Cloth merchant 's account bifolium, 1602 (aankoop 1994)
- 6 kasboeken van slagerij 't Slagertje te Amsterdam, circa 1920 (schenking mw J.
Vulsma)
- typo script Verzamelde werken van ing. W.A . Loewentahl (schenking KB)
- oude aandelen en specimen, I omslag (schenking S.F. van Heemstra)
- Koopmans-comptoir en huishoudelyk dagelyksch zakboek van Jan van Gulik te Amsterdam, 1803 (aankoop 1993)
- archivalia Gezinsbegrotinginstituut 1955, I doos (schenking bibliotheek NMBPostbank)
- onderzoeksrapporten RSV enquetecommissie, 20 delen (schenking ARA, Tweede afde1ing)
- documentatie over met name de chemische industrie 1950-70, 0,5 m (schenking C.
Wijffels)
- diverse industrie!e brochures, 0, I m (schenking G . van Hooff)
- documentatie over produktschappen en voedingsindustrie, 3 m (schenking Voedings bond FNV)
- brochures over de textielindustrie circa 1950-1960,0, 15 m (schenking van het Nederlands Textielmuseum te Tilburg)
- biografische aantekeningen over Willem Westerman (1864-1935) , presidentdirecteur Rotterdamsche Bankvereniging, en Norbertus P. van den Berg (18311917), president Nederlandse Bank, 4 bundels (schenking D.A. Imhiilzen)
Dienstverlening
Bij verzoeken om advies inzake beheer en overdracht van materiaal vervult het NEHA een intermediaire ro1. Bureau Berenschot, BouwbedrijfBredero, autobedrijfNefkens en houthandel Jongeneel (aile gevestigd te Utrecht) en bank Mees & Hope te
Amsterdam werden doorverwezen naar het (openbaar) archiefwezen voor de organisatie van het (historisch en dynamisch) bedrijfsarchief.
Via bemiddeling van het NEHA yond het bedrijfsarchiefvan chemisch bedrijfVondelingenplaats te Schiedarn (in bezit van prof. ir R . van Hasselt) een bestemming bij
het Gemeentearchief Schiedam.

3. De Economisch Historische Bibliotheek (EHB)
Aanwinsten
In de voorgaande jaren bestond het overzicht van aanwinsten van de bibliotheek
steeds uit een overzicht van de belangrijkste en meest recente aanwinsten, gepubliceerd als bijlage bij het eerste nummer van het NEHA-Bulletin en een overzicht van
belangrijke aankopen als onderdeel van het jaarverslag. Met ingang van 1994 wordt
het publiceren van de lijst in het NEHA-Bulletin gestopt. Daarvoor in de plaats komt
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een uitgebreide signalering en aankondiging van ontvangen boeken als vaste rubriek
in het NEHA-Bulletin. Daarmee wil de EHB belangstellenden sneller op de hoogte
stellen van de beschikbare titels. Aan de bijzondere aanwinsten en aankopen zal wei
jaarlijks in het verslag aandacht besteed worden .
Een bijzondere vermelding verdient de aankoop van de
*Administrativ-statistischer Atlas vom Preussischen Staate (Simon Schropp & Comp.:
Berlin, 1828). Het gaat om een zeldzame thematische atlas; van deze druk zijn slechts
12 exemplaren bekend. De gegevens zijn met de hand ingekleurd en getekend. De 22
kaarten geven de volgende informatie: I. Historische Ubersicht der erwerbungen unter dem Hause Hohenzollern; 2. Administrative Einteilung des Staats; 3. Militarische
Bezirks-Eintheilung; 4. Militarische Anlagen und Militair-Administrations-Anstalten; 5. Dislocation des stehenden Heeres; 6. Anlagen und Anstalten zur Beforderung
des Verkehrs; 7. Justiz-Verwaltung; 8. Zoll- und Steuer-Verwaltung; 9. Bergwerks-,
Hutten- und Salinen-Verwaltung; 10. Salz-Debit; II . Evangelische Kirchen-Verfassung; 12. Katholische Kirchen-Verfassung; 13. Verhiiltniss der Bevolkerung zur
Grundfliiche; 14. Verhiiltniss der Bevolkerung nach Religion und Confession; IS.
Sprachen; 16. Unterrichts- und Bildungs-Anstalten; 17. Wohltiitigkeits- und StrafAnstalten; 18. Landstiindiger Verband; 19. Konigliche SchlOsser, Munzen und Banken; 20. Fabriken und Manufakturen; 21. Mineral-Quellen, Gestute, StammSchiifereien, Weinbau; 22. Allgemeine Ubersicht der Fruchtbarkeit des Bodens (voor
een volledig overzicht en beschrijving van de atlas zie W. Scharfe en W. Neugebauer,
'Administrativ-statistischer Atlas yom Preussischen Staate. Vorgeschichte, Entstehung und Umfeld des Preussischen Nationalatlas von 1827/28', in: Forschungen zur
Brandenburgischen und Preussischen Geschichte. Neue Foige I (1991) 241-284).
Niet minder interessant is de aankoop van de
* Tableau general de la nouvelle division de la France en departemens, arrondissemens
communaux et justices de paix, d 'apres les lois du 28 pluviose an VIII et 29 pluviose
an IX indicant la population, l'etendue territoriale et Ie nombre des communes [... ]; avec
une table alphabetique des nouveaux cantons et un atlas de 102 cartes [... ]. Par P.-G.
Chanlaire et P.-Etienne Herbin [de Halle] (Imprimerie de la Republique: Paris, an X
(1802)) xiii, 114 p. + 102 krt. ; in de bibliografie van J.-Cl. Perrot, L 'Age d'or de la
statistique regionalefran~aise ( An IV-1804J vermeld op pagina 67. Daarin is op bladzijde 105 ook opgenomen Nicolas-Louis Franyois de Neufchateau, Voyages agronomiques dans la senatorerie de Dijon, contenant l'exposition d'un moyen employe avec
succes (Imprimerie de Madame Huzard: Parijs, 1806) xii, 260 p.
Statistische activiteiten beperkten zich in deze periode echter niet tot de landen vallende in de invloedssfeer van Parijs. Ook Engeland kent een aantal grote inventarisaties en enquetes. Het belangrijkste project, zeker op het gebied van de landbouw, en
in ieder geval de meest omvangrijke en langstlopende, betrof de inventarisatie van de
landbouw in de Britse counties door de Board of Agriculture in de periode 1795-1820.
Ais gevolg van dit project verschenen een groot aantal overzichten ('View'), herziene
uitgaven en samenvattingen daarvan. Tot de belangrijkste samenstellers behoren
John Sinclair en Arthur Young. De bibliotheek beschikt inmiddels over een aantal
delen en de collectie uitbreiden met
*John Middleton, General view of the agriculture of Middlesex; with observations on
the means of its improvement and several essays on agriculture in general [... ] Second
edition (Sherwood, Neely and Jones: London, 1813) xvi, 704 p.; Charles Vancouver;
*General view of the agriculture of the county of Devon [... ] (printed for Richard Phillips: London, 1808) xii+ 479 p.
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>l<Joseph Plymley, General view of the agriculture of Shropshire [... ] (printed for Richard Phillips: London, 1803) xxiv + 366 p.
In dezezelfde peri ode verscheen ook
>l<John Naismith, Elements of agriculture: being an essay towards establishing the cultivation of the soil, and promoting vegetation on steady principles (c. and R. Baldwin:
London, 1807) vi + 543 p.
In Duitsland speelde in dezelfde tijd Albrecht Thaer (1752-1828) een rol in de verspreiding van denkbeelden over moderne landbouwmethoden. Vertalingen van zijn
werk verschenen onder meer in Nederland. De bibliotheek vulde de collectie aan met
* Versuch einer Ausmittelung des rein-Ertrages der productiven Grundstucke mit Rucksicht auf Boden, Lage und Oertlichkeit zu genaueren Prufung vorgelegt [... ] (in der Realschulbuchhandlung: Berlin, 1813) 156 p.
De uitgebreide verzameling werken van John Ramsay MacCulloch, aanwezig bij
NEHA en IISG, kon aangevuld worden met het tweedelige
*A descriptive and statistical account of the British Empire; exhibiting its extent, physical capacities, industry, and civil and religious institutions. 3rd ed. (Longman, Brown,
Green, and Longmans: London, 1847). Verder kunnen genoemd worden
*Francesco Sansovino, Del go verno de regni et delle republiche antiche et moderne [... ]
(Marchio Sessa: Venezia, 1567) 200 I.
*Robert Stuart, A descriptive history of the steam engine (John Knight and Henry Lacey: London, 1824) 227 p.
Schenkingen
- Van Dr J.R. de Jong, voormalige bedrijfskundig ingenieur bij Bureau Berenschot,
ontving de EHB circa 1500 banden op het gebied van organisatiekunde, management en 'industrial engineering' uit de jaren 1920-1970.
- Mr J. Swart droeg ook dit jaar weer banden uit zijn historisch-geografische collectie over. Daaronder bevond zich een zeer fraai exemplaar van de Atlas van Cruquius
van het Rijnland.
Ontsluiting en toegankelijkheid
In tegenstelling tot voorgaande jaren kan in 1993 geen melding gemaakt worden van
duidelijke vooruitgang en verbetering in het toegankelijk maken van de collecties.
Met name het toegankelijk maken op onderwerp baart de nodige zorgen. Sinds 1989
ligt dit werk stil en met een gemiddelde van 1.200 titels per jaar komt het niet inhoudelijk ontsloten deel op circa 5.000 titels uit. Enige soelaas is te verwachten van het
beschikbaar komen van het gemoderniseerde catalogussysteem van het nSG volgend
jaar. Dat zal het mogelijk maken op verschillende woorden in de titel (,keywords')
te zoeken. Het blijft echter een hulpmiddel met veeI beperkingen.

4. Onderzoek

De geschiedenis van de Nederlandse Gulden
Ret onderzoeksproject de geschiedenis van de Nederlandse Gulden, uitgevoerd door
dr W.L. Korthals Altes, loopt formeeI van I februari 1990 tot 31 januari 1994. Het
beoogt uit te monden in een monografie met de titel Van £ Hollands tot Nederlandse
f In 1993 werden de paragraaf over de relatie tussen het geldwezen in Nederland en
de overzeese gebieden tot 1816 en een hoofdstuk over het tijdvak 1816-1914 voltooid.
De twintigste eeuw wordt in de vonn van een epiloog behandeld. Naar verwachting
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zal het manuscript omstreeks het midden van 1994 worden afgerond . Het project
wordt begeleid door een commissie waarin zitting hebben: prof. dr W. Eizenga
(NIBE), prof. dr M.M .G . Fase (De Nederlandsche Bank), prof. dr E.J. Fischer
(NEHA), drs J.e. van Kessel (NIBE) en dr J. Kymmell.
Proeve van Macroselectie
Op verzoek van Project bureau Industrieel Erfgoed (PIE) heeft het NEHA een onderzoek verricht naar de problematiek van de macroselectie van bedrijfsarchieven. De
voorlopige resultaten daarvan zijn vastgelegd in een intern rapport 'Proeve van macroselectie ' door dr E.J. Fischer en dr J.L.J .M. van Gerwen in samenwerking met drs
G. Reudink en mw drs H.J.M. Winkelman. Doel hiervan was het ontwikkelen van
een systematische, algemeen toepasbare, inhoudelijk consistente en praktische methode van macroselectie ten behoeve van negentiende en twintigste-eeuwse Nederlandse
bedrijfsarchieven. Naar verwachting zal het definitieve onderzoeksrapport in de loop
van 1994 in samenwerking met PIE worden uitgegeven.
In dit kader gaf Dr J.L.J.M . van Gerwen lezingen voor Scandinavische archivarissen op 10 juni en voor de wetenschappelijke staf van het IISG op 29 juni. Dr E.J.
Fischer en Dr J.L.J.M. van Gerwen zetten het project uiteen op 25 november tijdens
de studiedagen van de Koninklijke VAN en op 10 december bij de Vlaamse Vereniging voor Bedrijfsgeschiedenis te Antwerpen, getiteld De bedrijven en hun geheugen.

AMEV
Het onderzoek naar de bedrijfsgeschiedenis van verzekeringsconcern AMEV waarmee eind 1992 een begin is gemaakt, is in 1993 voortgezet. Het onderzoek wordt uitgevoerd door dr J.L.J.M. van Gerwen en drs N . Verbeek. In de begeleidingscommissie van dit onderzoek had den zitting namens de opdrachtgever mr P.M.L. Rosenberg,
lid van de raad van bestuur, mr F. Roos, president-commissaris en mr L.J. Lewin,
secretaris van de raad van bestuur; drs J.BJ. Bollerman en dr EJ. Fischer vertegenwoordigden het NEHA.
Nationale Nederlanden
In 1993 is een begin gemaakt met een studie naar de geschiedenis van verzekeringsconcern Nationale Nederlanden door dr J. Barendregt en drs T . Langenhuyzen. Het
voorzitterschap van de elf leden tellende begeleidingscommissie wordt bekleed door
drs A.G. Jacobs, voorzitter raad van bestuur ING. Dr E.J . Fischer en prof.dr J. Lucassen begeleiden het project van NEHA-zijde.
Overige onderzoeksactiviteiten
Drs J.B.J. BOllerman, voormalig voorzitter van het Verbond van Verzekeraars en lid
van de raad van bestuur van de AMEV, en drs P.H.M. Kuijs, directeur concernactuariaat & research van Nationale Nederlanden, verzorgden een aantal werkcolleges
over de geschiedenis van het Nederlandse verzekeringsbedrijf voor de vier genoemde
onderzoekers naar de geschiedenis van deze twee verzekeraars.
Mw drs H.J.M. Winkelman c06rdineerde het project overbrenging van het archief
van de Federatie van Importeurs en Producenten van Verbruiksartikelen (FIVA),
1928-1977, en dat van de Stichting 'het Merkartikel' (SMA), 1948-1977. Beide werden
door inventarissen ontsloten. Circa 30 meter documenten werd teruggebracht tot
ruim 9 meter. Voorts werd een vooronderzoek uitgevoerd naar de waarde van deze
archieven voor de economische geschiedenis met name die van de economische belangenorganisaties.
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Eveneens is er een vooronderzoek verricht onder leiding van dr J.L.J .M. van Gerwen naar de mogelijkheden tot het schrijven van een economisch-historische studie
over het Nederlandse baggerbedrijf.
Dr E.J. Fischer, prof. dr J. Lucassen en dr J. van Gerwen maakten deel uit van een
werkgroep die in opdracht van het Joods Historisch Museum te Amsterdam een bundel samenstelt over joods ondernemerschap in Nederland. Deze bundel verschaft achtergrondinformatie bij de semi-permanente tentoonstelling die het Joods Historisch
Museum over dit onderwerp zal inrichten. Naar verwachting zal deze tentoonstelling
op I mei 1994 officieel worden geopend.

5. Publikaties uitgegeven door het NEHA
Met ingang van I januari 1993 treedt uitgeverij Stichting beheer IISG op als uitgever
van NEHA- en IISG-publikaties. NEHA- en IISG-titels krijgen afzonderlijke imprints. Drs M.J.G. Huetink is de uitgever.
In 1993 zijn de navolgende titels door de uitgeverij uitgegeven :
NEHA-SERIES I
- Economisch- en Sociaal Historisch laarboek deel 56 (1993)
- laarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek 10 (1993)
NEHA-SERIES III
- Chantal Vancoppenolle, Tussen paternalistische zorg en zakelijk management. C.l.
Honig als eindpunt van persoonsgericht sociaal ondernemersgedrag in een Zaans familiebedrijf (1930-1957)
- J.R. Bruijn and F. Gaastra (ed.), Ships, Sailors and Spices. East India Companies
and Their Shipping in the 16th, 17th and 18th Centuries
NEHA-SERIES V
Reeks Historische Bedrijfsarchieven
- Open bare nuts- en communicatiebedrijven. Een geschiedenis en bronnenoverzicht
(Historische Bedrijfsarchieven 4)
- Voedings- en genotmiddelenindustrie. Een geschiedenis en bronnenoverzicht (Historische Bedrijfsarchieven 5)
- Textiel-, kleding-, leder-, schoen- e.a. lederindustrie. Een geschiedenis en bronnenoverzicht (Historische Bedrijfsarchieven 6)
- Zee-, binnen- en luchtvaart. Een geschiedenis en bronnenoverzicht (Historische Bedrijfsarchieven 7)
- Hout-, meubel-, bouwmaterialen-, aardewerk- en glasindustrie. Een geschiedenis en
bronnenoverzicht (Historische Bedrijfsarchieven 8)
- Bouwnijverheid en -installatiebedrijven. Een geschiedenis en bronnenoverzicht
(Historische Bedrijfsarchieven 9)
- Papier-, papierwaren-, grafische industrie en uitgeverijen. Een geschiedenis en bronnenoverzicht (Historische Bedrijfsarchieven 10)
- Spoorwegen en wegvervoer. Een geschiedenis en bronnenoverzicht (Historische Bedrijfsarchieven 11)
- Delfstoffenwinning en chemische industrie. Een geschiedenis en bronnenoverzicht
(Historische Berdrijfsarchieven 12)
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- Groot- en tussenhandel. Een geschiedenis en bronnenoverzicht (Historische Bedrijfsarchieven 13)
- Detailhandel. Een geschiedenis en bronnenoverzicht (Historische Bedrijfsarchieven
14)
Reeks registers van de Dienst voor het Stoomwezen
- J.A.W. Nieuwkoop, De registers van de Dienst voor het Stoomwezen dl. 6. Een bronnenuitgave van het register 1876-1880
J.A.W. Nieuwkoop, De registers van de Dienst voor het Stoomwezen dl. 7. Een bronnenuitgave van het register 1886-1890 (Drenthe, Friesland, Groningen. Overijssel,
Noord-Brabant. Limburg)
J.A.W. Nieuwkoop, De registers van de Dienst voor het Stoomwezen dl. 8. Een bronnenuitgave van het register 1886-1890 (Noord-Ho lland. Zeeland)
J.A.W. Nieuwkoop, De registers van de Dienst voor het Stoomwezen dl. 9. Een bronnenuitgave van het register 1886-1890 (Zuid-Holland)
J.A.W. Nieuwkoop, De registers van de Dienst voor het Stoomwezen dl. 10. Een
bronnenuitgave van het register 1886-1890 ( Gelderland en Utrecht)
NEHA-SERIES VI
- Economic and Social History in the Netherlands vol. 4 (1992)
- Economic and Social History in the Netherlands vol. 5 (1993)
NEHA Serie Nationale Rekeningen

- M. Knibbe, Dutch Agriculture 1851-1950. Production and Institutional Change

Buiten de series en reeksen verschenen verder:

- Jacques van Gerwen, De Centrale Centraal. Geschiedenis van de Centrale ArbeidersVerzekerings- en Depositobank opgericht in 1904 tot aan de fusie in de Reaal Groep
in 1990 (i.s.m. IISG)
- Karel Davids and Leo Noordegraaf (eds.), The Dutch Economy in the Golden Age.
Nine Studies

6. Samenstelling van redacties

Redacties van NEHA-organen
Redactie NEHA-Bulletin:
Mw dr W. Asbeek Brusse, dr E.S.A. Bloemen (voorzitter), drs H.J. de Jong, drs J.P.B.
Jonker, dr C. Lesger, dr P. Scholliers en drs J.J. Seegers (redactiesecretaris)

Redactie Economisch- en Sociaal-Historisch Jaarboek:
prof. dr H.F.J.M . van den Eerenbeemt (voorzitter), prof. dr R. Fremdling, prof.
dr J.C.G.M. Jansen, prof. dr L. Noordegraaf, prof. dr J.L. van Zanden en dr EJ.
Fischer (redactiesecretaris)
Redactie Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek:
dr E.S.A. Bloemen (voorzitter), dr C.A. Davids, drs B. Gales, dr J.L.J.M. van Gerwen (redactiesecretaris), dr F. de Goey en dr G. Verbong
In 1993 verschijnt het Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek voor
de tiende en laatste maal als ze1fstandige publikatie. Met ingang van 1994 zal het
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NEHA een jaarboek uitbrengen met de titel NEHA-JAARBOEK voor economische,
bedrijfs- en techniekgeschiedenis. Ter voorbereiding werd uit de redacties van beide
jaarboeken een redactie geformeerd: dr E.S.A. Bloemen (voorzitter), prof. dr
J.C.G.M. Jansen, prof. dr C.A. Davids, drs B. Gales, dr F.M.M. de Goey, dr ir G.
Verbong, prof. dr R. Fremdling en dr J.LJ.M. van Gerwen (redactiesecretaris)
Redactie Economic and Social History in the Netherlands ( Yearbook ):
dr P. Boomgaard, dr C.A. Davids, prof. dr H.F.J.M. van den Eerenbeemt, dr 1.Th.
Lindblad, dr M.l.l.G . Rossen en prof. dr 1.L. van Zanden

Deelname van NEHA-medewerkers aan redacties van niet-NEHA-organen
Dr J.L.J.M. van Gerwen: Textielhistorische Bijdragen
Mw drs HJ.M. Winkelman: NVBA Nieuws

7. NEHA-vertegenwoordiging bij lezingen, congressen, studiedagen

23 maart

Studiedag van de Koninklijke VAN over de selectie van kaarten
(Winkelman)
21122 mei
Symposium over Duits-Nederlandse betrekkingen in Potsdam (Langenhuijzen)
17 juni
Studiemiddag van de Koninklijke VAN Discussienota Archieven bewaren; cultureel investeren in de toekomst van prof. dr P.M.M. Klep
(Van Gerwen)
24 september
Studiedag van de Koninklijke VAN over de problematiek van macroselectie (Van Gerwen)
7/8 oktober
Les banques en Europe de rOuest de 1920 Ii nos jours, georganiseerd
door het Ministre de l'economie, des finances et du budget te Parijs
(Barendregt)
22 oktober
Inaugurele rede van prof. dr F. Ketelaar aan de Rijksuniversiteit
Leiden (Seegers en Winkelman)
27 oktober
Studiedag van de werkgroep stedengeschiedenis over Rotterdam in
de tweede helft van de negentiende eeuw (Barendregt en Langenhuijzen)
25/26 november Congres van de Koninklijke VAN (Winkelman)
2 december
Studiedag NVBA Kantoor van de Toekomst (Winkelman)

8. Elders verschenen publikaties van NEHA-medewerkers

- 1. Barendregt, Financial goverment policy 1940-1990. Research Memorandum
1993-2 (Amsterdam: Vrije Universiteit, Faculteit der Economische Wetenschappen)
- J. Barendregt, Industriepolitiek. Honderd jaar overheidsbeleid in vogelvlucht. Research Memorandum 1993-3 (Amsterdam: Vrije Universiteit, Faculteit der Economische Wetenschappen)
- K.E. Sluyterman, H.J.M . Winkelman, 'The Dutch Family Firm Confronted with
Chandler's Dynamics of Industrial Capitalism 1890-1940', in: Business History
35(1993)4, 152-183
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9. Bezoekers

Op 12 mei 1993 bracht Minister van Economische Zaken drs K. Andriessen vergeze1d
door de bestuursleden drs J.B.J. Bollerman en drs C. van Dijk een informeel bezoek
aan het NEHA. De minister kreeg een rondleiding door het gebouw en bezichtigde
de kleine tentoonstelling (zie boven: algemene ledenvergadering).
Voorts waren er bezoeken van Utrechtse studenten onder begeleiding van dr H.
Klemann en studenten van de GO-Bedrijfsarchiefkunde onder leiding van drs J. van
Helvoort en drs W. Coster.
10. Publiciteit
Kranten- en tijdschriftartikelen over het NEHA, het BARN-project en andere activiteiten van NEHA-medewerkers
- 'Basismetaal, metaalproduktenindustrie en scheepsbouw, een geschiedenis en
bronnenoverzicht, tweede dee I in de reeks Historische Bedrijfsarchieven; 1993' en
'Machine-, electrotechnische- en transportmiddelenindustrie, een geschiedenis en
bronnenoverzicht; derde deel in de reeks Historische Bedrijfsarchieven; 1993 ' in:
Ingenieurskrant, juni 1993
'Conservering Bergoss-archief door Streekarchief Oss en NEHA', in: Brabants
Dagblad (4 maart 1993)
'Het NEHA stelt zich onder meer ten doel ondernemers te doordringen van het belang van een goede archivering', in: Onderneming 39 (23 november 1993)
'Dr J.J .H. Jacobs, algemeen directeur van het VNO ontvangt de 16-delige serie
'Historische Bedrijfsarchieven' uit hand en van drs J.B.J. Bollerman, voorzitter van
het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief, in: Onderneming 41 (7 december 1993)
'Met bedrijfsgeschiedenis de boer op', in: Het Parool (22 december)
Recensies van NEHA-publikaties
- 'E.J. Fischer, J.L.J.M. van Gerwen en H.J.M. Winkelman, Besternming Semarang.
Geschiedenis van de textielfabrikanten Gelderman in Oldenzaa11817-1970 (OldenzaaUArnsterdam: Gelderman StichtingINEHA, 1991)" in:
Spiegel Historiael (1993) I Gan.)
'W.P. Blockmans, L.A. van der Valk, Van particuliere naar openbare zorg en terug?';'E.J. Fischer, J.L.J.M. van Gerwen en H.J.M. Winkelman, Bestemming Semarang'; 'CO Jeurgens, De Haarlernmermeer', in: BMGN 108 (1993) 3 (oktober)
'Jacques van Gerwen, De Centrale Centraal. Geschiedenis van De Centrale
Arbeiders- Verzekerings- en Depositobank opgericht in 1904 tot aan de fusie in de
Reaal Groep in 1990 (Amsterdam 1993)" in: NRC Handelsblad24 april, De Volkskrant 8 mei, De Graafschapsbode 25 januari, Socialisme en Democratie, Studies over
de sociaal-economische geschiedenis van Limburg 1993, Verzekerings Magazine
VVP 27 januari, NEHA-Bulletin (1993/1) Ad Valvas. Weekblad van de Vrije Universiteit 14 januari, Rotterdams Dagblad 13 januari, Het Parool 13 januari
'E.J. Fischer, Bedrijfsarchieven, Beschouwingen over acquisitie, beheer en gebruik'; 'A.J. Looyenga, De huizen van het NEHA. Drie eeuwen woonhuisbouw en
wooncultuur in Amsterdam en Den Haag', in: BMGN (1993)1
'CO Vancoppenolle, Tussen paternalistische zorg en zakelijk management', in:
Historisch Magazine voor Noord-Holland 2(1 993)4(oktober) en een literatuursignalering in: Industria (1993)4(oktober)
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- 'J.J.Mc Cusker en C. Gravesteijn ', in: Historical Social Research 18(1993)3
- 'I.J.A. Nijenhuis. Een Joodse phi1osophe. Isaac de Pinto', in: Mededeling CBG 47(3
september 1993)
Overig
Dr E.J. Fischer, dr J.L.J.M. van Gerwen en mw drs H.J.M. Winkelman waren op 29
juli te beluisteren in het radioprogramma Nederland in den go eden ouden tijd. De titel
van deze reeks van Teleac is ontleend aan de reisbeschrijving van Jacob van Lennep
over de voettocht door Nederland, die hij in 1823 met zijn vriend Dirk van Hogendorp ondernam. In genoemde uitzending stond de provincie Overijssel centraal en
kwam het thema industrialisatie aan de orde.

5. Omstreeks 1880 verplaatste de zuivelproduktie zich van de boerderij naar de zuivelJabriek. De eerste particuliere zuivelJabriek in ons land was Freia, die in 1879 in het Friese
Veenwouden werd gesticht. Al gauw zouden de particuliere zuivelJabrieken in aantal
door de cooperatievefabrieken worden overvleugeld. In vergelijking met de cooperatieve
zuivelJabrieken hadden de particuliere fabrieken een minder agrarisch ofweI een meer
industrieel karakter. Defoto dateert uit 1983. Inmiddels is een gedeelte van de gebouwen
verplaatst naar het Openluchtmuseum te Arnhem, terwijl een ander gedeelte van het imposante complex verloren langs het spoor ligt. (fo to RDMZ, collectie PIE)
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BIJLAGEN

A. Balans 1993 (31-12-1993)
MA TERIELE VASTE ACTIV A

I. Bibliotheek
2. Inventaris

1992

1993

p.m.

p.m.
1,00

1,00

100,00
95 .748,00
1.000,00
78 .609,00
200.000,00

100,00
154.039,00
0,00
60.627,00

375.457,00

214.766,00

183.202,00
12.034,00
173.151 ,00

98.185,00
111.362,00

368.387,00

209,547,00

7.071,00

5.220,00

VLOTTENDE ACTIV A

3. Voorraden
4. Vorderingen
5. Effecten
6. Liquide middelen: - bank
- deposito's

KORT LOPENDE SCHULDEN
7. Crediteuren

8. Loonheffinglpens. premie
9. Nog te besteden projecten

Eigen vermogen

Toelichtingen

A . Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Grondslagen van waardering
Tenzij hieronder anders is vermeld zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.
Bibliotheek
Het bezit aan boeken en dergelijke van de vereniging is p.m. gewaardeerd.
Aankopen worden in het jaar van aanschaf ten laste van de staat van baten en lasten
gebracht.
Voorraden eigen werk
De in voorraad zijnde exemplaren van de diverse boeken, uitgegeven door de vereniging, zijn gewaardeerd tegen een vast bed rag van! 100,-. De met de uitgaven verband
houdende kosten en opbrengsten worden in het desbetreffende jaar ten laste respectievelijk ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht.
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Inventaris
De verrichte aanschaffingen in enig jaar worden in datzelfde jaar geheel afgeschreven.
Grondslagen van resultaatbepaling
Contributies worden als baten beschouwd in het jaar waarin deze worden ontvangen.
De overige baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarop deze betrekking
hebben.

B. Staat van baten en lasten 1993
I. Inkomsten

Begroot

Realisatie

72.000,00
154.350,00
70.000,00
25.000,00
10.000,00
3.500,00
p.m.
p.m.
p.m.

73.900,00
160.000,00
42.233,00
37.485,00
9.261,00
59.021 ,00
0,00
44.719,00
283.489,00

334.850,00

710.108,00

1. Personeel
2. Bestuur en redactie
3a. Administratiekosten
3b. Bureau- en overige kosten
4. Acquisitie
5. Verenigingsorganen
6. Overige publikaties
7. Projecten
8. Diverse lasten
9. Resultaat

154.350,00
25.000,00
11.000,00
20.000,00
75.000,00
45.000,00
p.m.
p.m.
4.500,00

190.768,00
10.400,00
20.713,00
34.399,00
81.168,00
33.360,00
38.217 ,00
292.936,00
10.000,00
(1.853,00)

Totaal

334.850,00

710.108,00

1. Subsidie KNAW/O&W

2.
3.
4.
5.
6.
7.

- materieel
- personeel
- Subsidies van derden
Contributie en donaties
Rente baten
Diensten aan derden
Diverse baten
Publikaties
Projecten

Totaal
II. Uitgaven
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Bijlage bij Staat van baten en lasten (NEHA 1993)
Projekten

Debet

Credit

Saldo

Barn (onderzoek)
(publikaties)
J aarverslagen
Wegen in Nederland
Retroproject
Nederlandse gulden
PIE
Boot

30.700,00
128.500,00
0,00
0,00
59.483,36
86.193,43
50.000,00
39.974,50

63 .933,54
93.331 ,10
39,12
75,00
59.483,36
97.461,85
50.000,00
39.974,50

(33 .233,54)
35.168,90
(39,12)
(75,00)
0,00
(11.268 ,42)
0,00
0,00

Totaal

394.851,29

404.298,47

(9.447,18)

Bijlage bij Staat van baten en lasten (NEHA 1993)
Publikaties

Opbrengsten

Kosten

Jaarboek NEHA (4501)
(Martinus Nijhofl)
Yearboek (4540/42)
JbGBT (4550/52)
Inventaris (4560)
Overige publikaties

1.975,00
8.413,00
24,00
27.037,00

16.544,00
12.180,00
0,00
9.493,00

Totaal

44.719,00

28.217,00

7.270,00

C. Concept-begroting NEHA 1995
Lasten
I. Personeel

2.
3.
4.
5.
6.

Bestuur en redactie
Bureau en ov. kosten
Verenigingsorganen
Acquisitie
Diverse lasten

7. Projecten
8. Publikaties

Baten

180.000
21.600
25.000
27.000
80.000
3.500
p.m.
p.m.
337.100
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I. Subsidie KNA W

2.
3.
4.
5.
6.
7.

- materieel
- personeel
Contributies en donaties
Rentebaten
Diversen
Diensten aan derden
Projecten
Publikaties

72.000
166.000
33.000
25.000
30.000
11.100
p.m.
p.m.
337.100
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