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DE GESCHIEDENIS VAN DE 
BELGISCHE WERKGEVERS

ORGANISATIES 

1. Inleiding 

- ankerpunten en 
onderzoekshorizonten 

Guy Vanthemsche 
Vrije Universiteit Brussel 

De wat vreemde ondertitel van deze studie duidt er heel precies de limieten 
van aan. Over de geschiedenis van de Belgische werkgeversorganisaties moet 
het echte diepgaande onderzoek nog beginnen.1 Wie daarover een, zelfs wei
nig omvangrijke, synthese wil schrijven, kan slechts een voorlopige kaart uit
tekenen. In de eerste plaats zullen we dus een paar ankerpunten aangeven: 
enkele betrouwbare gegevens, die nu reeds bekend zijn. Om te vermijden dat 
zo'n benadering een dorre opsomming van feiten, data en organisaties zou 
worden, is het nuttig ook enkele onderzoekshorizonten te schetsen. In de ma
te van het mogelijke zullen we dus trachten aan te geven welke aspecten van 
het onderwerp vragen oproepen en het uitdiepen waard zijn. 2 

2. Regionale organisaties in de negentiende eeuw 

Tussen de Belgische kapitalistische ondernemers zijn er vrij vroeg in de ne
gentiende eeuw verbanden ontstaan van niet-lucratieve en niet-commerciele 
aard.3 Hiervoor werden twee wegen bewandeld. Die wegen hadden een ver
schill en de oorsprong, een verschillende betekenis en tenslotte ook een ver
schillende lotsbestemming. 

De eerste weg had geen directe band met de moderne industriele dynamiek 
die vanaf de jaren 1820-1830 op gang was gekomen: de Kamers van Koop
handel die bestonden in het jonge, onafhankelijke Belgie waren de voortzet
ting van instellingen die, voor een deel, teruggingen tot de achttiende eeuw. 
Nadat een Frans decreet van 1791 de bestaande Kamers had afgeschaft, wer
den die terug ingericht door het Napoleontisch besluit van 3 Nivose jaar XI 
(24 december 1802). Via het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (besluit 
van Willem I d.d. 8 oktober 1815) werd deze organisatie overgemaakt aan 
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de nieuwe natie Belgie. Pas in 1841 kwam er een Belgisch wettelijk kader 
voor die instellingen tot stand (wet van 16 maart 1841 en KB van 10 septem
ber 1841).4 In 1860 bestond er een Kamer van Koophandel in 22 Belgische 
steden. 

De Kamers waren dus instellingen met een officieel statuut; de leden ervan 
(9 a 21, naar gelang van het geval) werden aangewezen door de uitvoerende 
macht onder de person en 'notoirement versee(s) dans la science industrielle 
ou commerciale', een wat eigenaardige omschrijving om de industriele en 
commerciele elite aan te duiden. De leden van iedere Kamer moestenjaarlijks 
voor eenderde hernieuwd worden. Zij stelden een lijst op van kandidaten 
waaruit de overheid de nieuwe leden koos, waarbij maximaal eenderde van 
de uittredende leden opnieuw benoemd kon worden. Volgens de termen van 
hetzelfde KB van 10 september 1841 moest daarbij speciaal gewaakt worden 
op een evenwichtige vertegenwoordiging van de belangrijkste nijverheids- en 
handelstakken van de streek. De actie van de Kamers was niet van dubbel
zinnigheid gespeend . Enerzijds fungeerden ze als informatieve vangarmen 
van de overheid in de sociaal-economische realiteit. Anderzijds konden ze de 
grieven en wensen van de handelaars en industrielen, op eigen initiatief, over
maken aan de overheid. 

Decennialang werd geredetwist over de representativiteit en over de wijze 
van samenstelling van de Kamers. Regelmatig, en tot in het parlementair 
halfrond, weerklonken klachten over het feit dat die officiele organen hele
maal in hand en waren van een coterie waarvan de leden zich voortdurend 
weer lieten aanwijzen door de overheid en die dus helemaal niet konden spre
ken in naam van de ondernemende en handeldrijvende bevolking van de 
streek. De verkiezing van de leden van de Kamers door de belanghebbenden 
zou dit euvel verhelpen. Uiteindelijk werd die knoop op een drastische ma
nier doorgehakt. Op initiatief van de regering besliste het Parlement de Ka
mers eenvoudigweg af te schaffen (wet van II juni 1875). De initiatiefnemers 
van die wet argumenteerden als voIgt. Op het gebied van de belangenverdedi
ging, zoals op zovele andere domeinen, was het beter en efficienter uit te gaan 
van het vrije initiatief; de overheidstussenkomst, de officiele inkadering van 
de stem van de nijveraars en handelaars, was nefast. 

Een oppervlakkige waarnemer zou kunnen denken dat deze maatregel de 
triomf van die vrije initiatieven betekende en daarom precies werd uitgelokt. 
De werkelijkheid is echter veel complexer. Om dat te begrijpen moeten we 
terug naar de tweede weg die de kapitalistische ondernemers hebben bewan
deld om zich te organiseren. 

In tegenstelling tot wat het geval was bij de Kamers van Koophandel, was 
dit evolutiepad weI helemaal bepaald door de vroege industriele dynamiek 
waarin (bepaalde streken van) Belgie werd(en) meegesleept. Rond de Waalse 
steden Mons, La Louviere, Charleroi en Luik ontstond een dynamische 
mijn-, glas- en metallurgische industrie; rond de Vlaamse stad Gent, alsook 
in het Waalse Verviers, schoot de textielnijverheid diepe wortels. Nauwelijks 
enkele jaren na de start van de industrialisatie ontstonden in verscheidene 
van die streken vrije werkgeversorganisaties: spontane verenigingen van 
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grootindustrie1en die de be1angen van een we1bepaa1de sector ter harte na
men. Reeds in 1831/33 ontstond de Association Charbonniere du Bassin de 
Charleroi.5 Met een merkwaardig synchronisme ontstonden rond 1840-41 de 
Association des Maitres de Forge de Charleroi, het Comite Houiller du 
Centre, de Association des Maitres Verriers de Charleroi6 en de Union des 
Charbonnages Liegeois, die in 1868 ook de metaa1fabrieken opnam en zo
doende omgedoopt werd tot Union des Charbonnages, Mines et Usines 
Metallurgiques de 1a Province de Liege.' In 1865 kwam in het Henegouwse 
bekken nog de Association Houillere du Couchant de Mons tot stand. 8 

Zoa1s men ziet, kwamen die eerste regiona1e werkgeversorganisaties vrij 
vroeg tot stand in de 1eidende sectoren van de Waalse industrie: steenkool
mijnen, metallurgie, glas. Het is bijgevolg ook verkeerd te stellen dat 'Les 
chefs d'industrie en Belgique n'ont commence a se grouper et a s'organiser 
qu'a partir de 1870-1880 devant 1a frequence des conflits ouvriers et les con
sequences de plus en plus res sen ties de la libre concurrence' .9 Het organisa
tiewezen ontstond duidelijk vroeger en was geen reactie op een toegenomen 
arbeidersverzet. Die eerste organisaties bekommerden zich voorname1ijk om 
patron ale belangenbehartiging in het economische vlak, voornamelijk inzake 
transport en infrastructuur en handelspolitiek. Ook in andere sectoren dan 
de Waalse zware nijverheid ontstonden regionale sectoriele groeperingen: in 
de bouwnijverheid vanaf de jaren 1870 (Antwerpen, Brussel, Luik),10 also ok 
in de textielnijverheid, voornamelijk in Gent en in Verviers. De geschiedenis 
van deze laatste organisaties is echter bijzonder ingewikkeld. Zowel de chro
nologie als de functies van die textielgroeperingen zijn nog in duisterheid ge
huld. Het is onder meer niet duidelijk of die verenigingen behoren tot de 
werkgeversorganisaties zoals wij die definieerden, of weI of ze commerciee1 
georienteerde groeperingen waren, bijvoorbeeld voor prijs- en afzetrege
ling. 11 

Naast deze regionaal en sectorieel gestructureerde organisaties ontstond in 
de loop van de jaren 1860 een andere soort vrije organisatie: de algemene re
gionale groepering waar de producenten van de verschillende industrietak
ken elkaar ontmoetten samen met de (groot)handelaars, bijvoorbeeld de Cer
de Commercial et Industriel de Gand (1859), de Societe Industrielle et Com
merciale de Verviers (1863), de Societe Commerciale, Industrielle et Mariti
me d'Anvers (1871). Het is niet erg duidelijk waarom en hoe dergelijke vere
nigingen werden opgericht. Waarschijnlijk hadden de ondernemers nood aan 
een discussie- en coordinatieforum, aan een echt representatieve groepering. 
Zoiets konden de Kamers van Koophandel hen uiteraard niet bieden. Die of
ficiele ins tan ties steunden immers niet op een ledenbestand, op een georgani
seerde opiniedoorstroming en op een vertegenwoordigend mechanisme. 

De leidende economische kringen vonden dus weI dat de Kamers konden 
en moesten hervormd worden. Ze moesten meer arms1ag krijgen en niet lan
ger door de overheid, maar door de betrokkenen zelf worden aangewezen, 
tenminste door de elite van de ondernemers en de handelaars. Men zou het 
stemrecht kunnen koppelen aan de betaling van een hoog bed rag aan patent
belasting. Tal van gegevens wijzen erop dat de Kamers helemaal in de han-
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den waren van de industriele en commerciele elite; later onderzoek naar de 
precieze samenstelling van de Kamers zou moeten nagaan of dit inderdaad 
zo was. Het staat evenwel zo goed als vast dat in de grote Waalse industrie
centra (voomamelijk Luik, Charleroi, Mons) de Kamers overheerst werden 
door de bedrijfsleiders van de grote rnijnuitbatingen en metaal- en glasfabrie
ken. 

De Kamers moesten dus weI degelijk hervormd worden, voomamelijk in 
electieve richting. 12 Maar als officiele organismen moesten ze blijven bestaan: 
zo luidde de opvatting van de economische elite. In feite stonden de Kamers 
en de vrije werkgeversinitiatieven immers niet in een antagonistische, maar 
in een symbiotische relatie. Toen men emstig begon te spreken over de af
schaffing van de Kamers van Koophandel, hebben de vrije organisaties, zo
weI de sectorieel-regionale als de algemeen-regionale, hevig geprotesteerd. 13 

De kapitalistische ondememers ontwikkelden dus een dubbele strategie. 
De belangen van de eigen sector werden verdedigd via de vrije organisatie; 
de belangen van de streek, over de sectoriele grenzen heen, kwamen aan bod 
via de Kamers van Koophandel. De werkgevers waren voorstander van het 
behoud van de Kamers omdat ze een officieel karakter hadden. De ondeme
mers beschikten dan immers over een vaste ankerplaats en een erkende verte
genwoordiging binnen het overheidsapparaat.'4 Die merkwaardige en para
doxale positieve ingesteldheid van de werkgevers ten overstaan van officiele 
organisaties zullen we later nog ontmoeten. Dit voorbeeld toont alleszins aan 
dat de relatie van de werkgeversorganisaties met de Staat complexer is dan 
men op het eerste gezicht zou kunnen vermoeden. 

Waarom werden de officiele Kamers dan toch afgeschaft, tegen het protest 
van de vrije organisaties in? In het negentiende-eeuwse Belgie voerden de ka
tholieken en de liberalen een hevige ideologische strijd; dit heeft wellicht een 
rol gespeeld in de verdwijning van de officiele Kamers van Koophandel. De 
katholieke regering die to en aan het be wind was, duldde niet langer dat de 
Kamers vooral door liberale ondememers werden overheerst en politieke da
den stelden die in de kaart speelden van de liberale partij , bijvoorbeeld inza
ke handelspolitiek. Vit weerwraak zouden ze die instellingen afgeschaft heb
ben. Dat is althans het beeld dat uit de parlementaire debatten en de toenma
lige perscommentaren naar voren komt. Verder onderzoek zal hierover uit
sluitsel geven. 

Volgens de afschaffers zouden er onmiddellijk tal van vrije initiatieven 
ontstaan, eens de officiele Kamers van de kaart waren geveegd. Die voorspel
ling is slechts gedeeltelijk uitgekomen. Minder belangrijke centra moesten 
het lange tijd stellen zonder enig trefpunt voor de economische belangen. In 
een aantal grote steden werden er echter tamelijk snel nieuwe en vrije Kamers 
van Koophandel opgericht. Soms kan men vaststellen dat de leiders van de 
oude Kamer meteen ook aan het hoofd kwamen te staan van de nieuwe, vrije 
instelling. Dat is bijvoorbeeld heel duidelijk in Charleroi, waar dezelfde grote 
kapitalisten de dienst uitmaakten in de oude en de nieuwe Kamer. 15 Op som
mige plaatsen ontstonden er twee rivaliserende Kamers: een waar de elite van 
de werkgevers het heft in hand en had en een waar de kleine ondememers en 
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de middenstanders het voor het zeggen hadden. Zoals de promotoren van de 
Luikse 'bescheiden' Kamer het uitdrukten: de oude Kamer, en de rivaliseren
de nieuwe, 'ne s'occupai(en)t guere que des interets de la haute industrie et 
de la finance'. 16 

In de loop van de daarop volgende decennia zijn de vrije Kamers van 
Koophandel echter minder en minder de geprivilegieerde expressie van de 
grootindustriele belangen geworden. Doordat ze steeds intensere banden zijn 
gaan uitbouwen met de plaatselijke economische realiteit, werden de vrije 
Kamers vooral de vertegenwoordigers van de kleine en gemiddelde bedrijven 
van deze of gene streek. De grote industriele ondernemers gingen hun beIan
genverdediging vooral toevertrouwen aan nationale sectoriele organisaties. 

3. De groei van de nationale sectoriele werkgeversorganisaties eind negentiende 
en eerste helft van de twintigste eeuw 

De eerste vrije werkgeversorganisaties waren dus region ale sectoriele groepe
ringen. Pas na verscheidene decennia, meer bepaaid vanaf het einde van de 
negentiende en het begin van de twintigste eeuw, zijn de werkgevers overge
gaan tot de vorming van nationale sectoriele formaties. Op welke manier, met 
welke motieven en waarom op dat ogenblik? Ret onderzoek is nog niet ver 
genoeg gevorderd om die vragen deftig te kunnen beantwoorden. Men kan 
slechts in zeer algemene en vooral hypothetische termen verwijzen naar de 
dynamiek van het Belgisch kapitalisme. 

Zoais we zagen, was de industrialisatie oorspronkeIijk een regionale aan
gelegenheid. Industriele kern en waren ontstaan in diverse voornameIijk 
Waalse gebieden. De producent van een streek zag in de producent van een 
naburige Belgische streek vooral een concurrent, met wie weinig gemeen
schappelijke belangen bestonden, bijvoorbeeld in het vlak van de infrastruc
tuurbouw. Pas na verschillende decennia is er een Belgisch nationaal kapita
lisme ontstaan, dat geconfronteerd werd met nieuwe problemen. De concur
rentiele dreiging die uitging van buitenlandse producenten werd belangrijker 
dan die uitging van de binneniandse, bijvoorbeeld door de vorming van kar
teis. De Belgische producenten beschikten nu over een evenwichtig uitge
bouwde transportinfrastructuur, waarvoor ze het niet meer onderling 
moesten uitvechten. Er ontstonden nieuwe uitdagingen, waaraan aBe Belgi
sche industrielen op dezeIfde manier waren blootgesteId, zoals de ontIuiken
de sociale wetgeving. 

Men kan veronderstellen dat dergelijke fen omen en de houding van de 
werkgevers tegenover de nationale sectoriele groepsvorming en belangenver
dediging heeft gewijzigd. Tevens moeten we rekening houden met het feit dat 
bepaalde nieuwe sectoren ontstonden of zeer sterk groeiden, of steeds meer 
op kapitalistische basis werden georganiseerd, bijvoorbeeid de chemische nij
verheid, de voedingsnijverheid, de dienstensector, met banken, verzeke
ringsmaatschappijen en grootwarenhuizen. Ook die dynamiek heeft natuur
lijk een invloed gehad op de vorming van werkgeversorganisaties. 
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Het heeft verscheidene decennia geduurd vooraleer in aile takken van de 
Belgische economie een nationale sectoriele werkgeversorganisatie is ont
staan. De eerste aanzetten dateren reeds van de jaren 1870, maar dit proces 
werd pas min ofmeer voltooid rond de Tweede Wereldoorlog. Het is bijzon
der moeilijk daar een synthetisch overzicht van te geven, vooral door het ge
brek aan gedetailleerde monografieen voor iedere bedrijfstak. Men zou er 
zich gemakkelijk kunnen van af maken, door te zeggen dat iedere sector zijn 
eigen geschiedenis heeft gekend, die met de evolutie van geen andere sector 
kan verge Ie ken worden. Dat zou het schrijven bijzonder vereenvoudigen: dan 
zou men gewoon de ene organisatiegeschiedenis na de andere kunnen plaat
sen, in een nette chronologische rij. Zo'n aanpak zou dan neerkomen op een 
eenvoudige kroniek, een loutere opsomming van benamingen en stichtings
data van organisaties, eventueel opgefieurd met een reeks concrete details. 
Eventueel zou zo'n kroniek overzichtelijker gemaakt kunnen worden door 
die gebeurtenissen te hergroeperen per economische sector, zoals we hier 
even proberen te doen. 

Steenkoolsector 
In 1870 werd een Comite General de l'Industrie Charbonniere Beige opge
richt, een discussieforum, bestaande uit afgevaardigden van de verschillende 
regionale verenigingen van steenkoolproducenten, opdat deze eensgezind 
zouden kunnen optreden ten opzichte van de overheid, bijvoorbeeld inzake 
transport- en handelsbeleid. 17 Deze zeer zwakke band schijnt rond de eeuw
wende helemaal te zijn verdwenen of, alleszins, zeer weinig te hebben bete
kend, want in 1905 werd geklaagd over 'les inconvenients que presente Ie de
faut d'un lien permanent entre nos differentes Associations Charbonnie
res'.18 In 1908 werd daarom een Federation des Associations Charbonnieres 
opgericht, die vooral tijdens het Interbellum uitgroeide tot de machtige sec
toriele federatie van de steenkoolnijverheid. 

/Jzer- en staalnijverheid 
Pas in 1921 richtten de staalproducenten een echte werkgeversorganisatie op, 
de Groupement des Hauts Foumeaux et Acieries Belges. Reeds vanaf het 
einde van de negentiende eeuw bestonden in de staalnijverheid echter talrijke 
kartelakkoorden. De non-ferro-producenten groepeerden zich vanaf 1918 in 
de Federation des Usines a Zinc, Plomb, Cuivre, Nickel et Autres Metaux 
Non Ferreux. Bij de metaalconstructeurs vinden we een hoogst interessante 
evolutie. In 1906 werd de Federation des Constructeurs de Belgique opge
richt, die snel zou uitgroeien tot een van de belangrijkste werkgeversorgani
saties van Belgie.'9 Ze werd vanaf 1919 vergezeld door de Association Patro
nale des Constructeurs de Belgique, die zich specifiek toelegde op de sociale 
vraagstukken, terwijl de Federation zich uitsluitend bezighield met economi
sche aangelegenheden. Dit is een van de weinige voorbeelden in Belgie van 
een functionele scheiding tussen sociale en economische werkgeversorganisa
ties. We komen daar straks nog op terug. In 1937 werden beide groeperingen 
gefusioneerd in een nieuwe Federation des Constructeurs de Belgique, die in 
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1946 werd omgevormd en verstevigd in de Federation des Entreprises de l'In
dustrie des Fabrications Metalliques - Federatie van de Ondernemingen der 
Metaalverwerkende Nijverheid, die onder de afgekorte benaming van Fabri
metal tot op vandaag nog steeds een van de leidende Belgische werkgeversor
ganisaties is.20 

Textielnijverheid 
We hebben reeds gezegd dat de geschiedenis van de werkgeversorganisaties 
in de textielsector, zeker voor het Interbellum, bijzonder ingewikkeld en dus 
slecht gekend is. Bepaalde organisaties, zoals de Association Cotonniere de 
Belgique, 190 I of de Association Beige du Tissage, horen eigenlijk niet thuis 
onder de hoofding nationale sectoriele werkgeversorganisaties, omdat ze op
gezet waren en functioneerden als kartelverenigingen, aan- of verkoop- of 
prijsregelende organismen, en bovendien de facto region ale organisaties wa
ren, in tegenstelling tot wat hun be naming zou kunnen doen vermoeden. 

De katoen- en vlasspinnerijen en weverijen waren praktisch uitsluitend een 
Gentse aangelegenheid, zoals de wolnijverheid een exclusief Vervierse zaak 
was. Stilaan was echter ook een niet te verwaarlozen textielindustrie ontstaan 
in kleinere West- en Oostvlaamse centra. Ook in die middens werden tal van 
kleinere werkgeversorganisaties gesticht. In dit nogal chao tisch beeld kwam 
in de loop van de jaren twintig enige klaarheid, door de oprichting van de 
Association Generale du Textile Beige - AGTB in 1929, die na verloop van 
tijd producenten van bijna alle kleine textielcentra groepeerde, terwijl de 
Gentse en Vervierse werkgevers er eigen groeperingen op nahielden, respec
tievelijk de Federation Patronale des Industries Textiles des Flandres en de 
Federation Patronale de l'Industrie Textile. 

Pas in 1940 werden al de produktiekernen ondergebracht in een organisa
tie, de Federation de I'Industrie Textile. De definitieve bundeling van de Bel
gische textielondernemers gebeurde echter door de oprichting van de nu nog 
bestaande Federation de I'Industrie Textile Beige - Federatie der Belgische 
Textielnijverheid (Febeltex) in 1945. 

Bouwnijverheid 
De region ale groeperingen van bouwondernemers die ontstaan waren rond 
het midden van de jaren 1870 gingen vrij vlug over tot de oprichting van een 
nationale federatie (1881) die, na ups en downs en verschillende benamingen, 
uiteindelijk stabiliseerde in de Federation Nation:;tle Beige du Bihiment et des 
Travaux Publics - Belgische Landsbond der Bouwbedrijven en Open bare 
Werken. Die benaming werd ingevoerd in 1914.21 

Deze organisatie steunde echter voornamelijk op regionale syndicale ka
mers van werkgevers uit de bouw, zodat weinig armslag bestond voor gespe
cialiseerde groeperingen per type bouwactiviteit. Die factor zorgde voor heel 
wat spanningen in de wereld van de bouwwerkgevers. In 1936 werd, los van 
de Landsbond, een Vereniging der Belgische Aannemers van Open bare Wer
ken opgericht en in 1932 trad het Verbond der Belgische Aannemers van We
geniswerken uit de Landsbond. Dit verbond werd actief naast en tegen de 

NEHA·BULLETIN 9·1995· nr. 1 9 



Landsbond, waar het oorspronkelijk deel van uitmaakte. Ook hier dus orga
nisatorische chaos, waaraan pas een einde kwam door de oprichting van de 
Confederation Nationale de la Construction - Nationale Confederatie van 
het Bouwbedrijf in 1946. 

Voedingsnijverheid 
Deze sector kan zich beroemen op een van de oudste nationale groeperingen, 
de Association Generale des Brasseurs Belges - Aigemeen Verbond der Bel
gische Brouwers, opgericht in 1869 om zich te verweren tegen een onaan
vaardbaar geacht fiscaal project van de regering. In 1915 zou echter een As
sociation Beige des Brasseries worden opgericht, die de grootste brouwerijen 
van het land groepeerde, terwijl de andere verenigingen de kleinere bundel
den. Verder beschikten vele andere onderdelen van die voedingssector na 
verloop van tijd over een eigen nationale groepering (chocoladeproducenten, 
conservefabrieken, suikerraffinaderijen, enz.). In 1937 werd tenslotte een 
Confederation de I' Alimentation BeIge opgericht, die onderdak bood aan al 
die gespecialiseerde werkgeversorganisaties. 

4. Kernvragen 

We zouden dit overzicht per bedrijfstak nog kunnen en moeten uitbreiden, 
maar we hebben reeds voldoende voorbeelden geciteerd om aan te tonen dat 
de analyse van de nationale sectoriele werkgeversorganisaties een complexe 
aangelegenheid is, als men geen genoegen neemt met de kroniekachtige en 
opsommende aanpak waarover we het zopas hadden. Een echte historische 
analyse vereist immers een andere, veel moeilijkere invalshoek. Laten we dat 
verduidelijken door enkele vragen te stellen. 

In de eerste plaats: welke invloed ging uit van de bedrijfsstructuur van de 
betrokken economische sector? Werd de vorming van een nationale sectorie
Ie werkgeversorganisatie vergemakkelijkt of bemoeilijkt indien er in die sec
tor een grote graad van bedrijfsconcentratie bestond? Of ging het hier om een 
neutrale factor, die geen noemenswaardige stimulerende of remmende in
vloed uitoefende? Op het eerste gezicht zou men geneigd zijn te opteren voor 
de eerste mogelijkheid. Ret lijkt immers voor de hand te liggen dat de vor
ming van een overkoepelende nationale organisatie bemoeilijkt werd, indien 
de bewuste sector bestond uit zeer vele bedrijven en bedrijfjes. De laattijdige 
vorming van een omspannende organisatie in de voedings-, hout- of kle
dingssector is ontegensprekelijk (mede ?) veroorzaakt geweest door het zeer 
verspreide en quasi artisan ale karakter van hun bedrijfsstructuur. Omge
keerd: als er maar een handvol grote bedrijven op het toneel stonden, zou 
men kunnen den ken dat die vorming vergemakkelijkt werd. In de Belgische 
context is deze eerste vraag onmiddellijk gekoppeld aan een andere: heeft de 
controle door de grote gemengde banken op deze of gene industrietak de vor
ming van zo'n werkgeversorganisatie bevorderd of juist afgeremd? En welke 
invloed is er uitgegaan van de kartelvorming in de Belgische nijverheid?22 
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Men kan dezelfde vraag ook stellen vertrekkende van de invalshoek buiten
landse tegenover binnenlandse markt: had den de sectoren die voornamelijk 
van de export respectieveIijk de thuismarkt leefden de neiging om sneller of 
trager een nationale werkgeversorganisatie op te rich ten? 

Moeilijke vragen! Onze kennis van aspecten als bedrijfsconcentratie, ex
portgerichtheid, enzovoort is op dit ogenblik nog zeer impressionistisch. Al
les wat we daarover menen te kunnen zeggen, draagt dus de stempel van de 
voorlopigheid. Bovendien geven de zopas vermelde concrete evolutiepatro
nen zeer tegenstrijdige aanwijzingen. Een sector als de mijnbouw, met relatief 
weinig uitbatingen en een sterke aanwezigheid van het bankkapitaal, begon 
reeds vroeg aan de uitbouw van een nationale sectoriele band, zelfs al was 
die in de beginfase nog zwak (het vernoemde Comite General). Maar een 
weinig geconcentreerde sector als de bouwnijverheid, waarop het bankkapi
taal geen vat had, en die uiteraard vooral was afgestemd op de binnenlandse 
markt, was sedert de jaren 1880 ook al bezig met de vorming van zo'n band. 
Omgekeerd: de staal- en de non-ferro-industrie, waar het aantal bedrijven 
vanzelfsprekend zeer beperkt is, heeft pas vanaf de jaren 1920 een nationale 
sectoriele organisatie gekend. Kartelakkoorden waren daar al een hele tijd 
ingeburgerd, maar dat was ook het geval voor de steenkoolnijverheid. 

Om de dynamiek van de nationale sectoriele werkgeversorganisaties te be
grijpen, moeten we ook oog hebben voor volgende problemen. Waar liggen 
precies de grenzen van een dergelijke organisatie, zowel in het kwantitatieve 
als in het kwalitatieve vlak? Een nationale sectoriele werkgeversorganisatie 
kan inderdaad over het Belgische grondgebied ingeplant zijn,23 maar slechts 
rekruteren in de toplaag van de betrokken bedrijfsstructuur (= kwantitatieve 
grens). Een van de grote problemen waarmee onze kennis geconfronteerd 
wordt, heeft precies betrekking op de inplantingsgraad van de organisaties 
in het economisch weefsel van hun betrokken sector. Op welk rekrute
ringspercentage konden die organisaties bogen? Welke soort bedrijven verte
genwoordigden ze vooral binnen hun sector? Daarover bestaan weI enkele 
verspreide aanwijzingen, maar ze zijn (no g) lang niet systematisch bijeenge
bracht. Dat zal trouwens een heel arbeidsintensieve aangelegenheid zijn. 
Heel algemeen kunnen we stellen dat sectorieIe organisaties voor de Tweede 
Wereldoorlog blijkbaar weinig kleine en middelgrote ondernemingen groe
peerden. Op dit punt komen we straks nog terug. 

Maar ook de kwalitatieve grenzen stellen een probleem. Binnen een sector 
die wij omschrijven als 'bouw' of 'textieI', bestaan talrijke subactiviteiten, die 
soms heel uiteenlopende kenmerken hebben. Die factor heeft een grote rol 
gespeeId in de evolutie van de huidige nationale sectoriele werkgeversorgani
saties. We zagen dat in sectoren als bouw, textiel, voeding, enzovoort, de op
bouw van de huidige nation ale en voltooide sectoriele organisatie begonnen 
is door de oprichting van partie Ie nationale (sub)sectoriele organisaties. De 
rivaliteiten of, tenminste, de wrijvingen tussen die subactiviteiten hebben de 
vorming van de voltooide, sectoroverspannende groepering vaak bemoei
lijkt, zeker als die subactiviteit samenviel met een duidelijke regionale inplan
ting of met een duidelijke afbakening qua bedrijfsstructuur. Slechts in secto-
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ren waarvan de produktie relatief uniform is, bijvoorbeeid de steenkoolnij
verheid, omvatte de nationale sectoriele groepering van bij de start de totali
teit van die sector. Een degelijke analyse van de dynamiek van de nationale 
sectoriele werkgeversorganisaties veronderstelt dus uiteraard ook een voor
afgaandelijk inzicht in de werking en het opzet van de betrokken sector. 

Totnogtoe trachtten we de evolutie van de werkgeversorganisaties te ver
klaren vanuit de interne kenmerken van de verschillende sectoren. Maar we 
moeten uiteraard ook rekening houden met de impact van externe elementen. 
Vroeger werd het ontstaan van de werkgeversorganisaties vaak verklaard 
door de tussenkomst van zo'n externe factor, namelijk het opkomend arbei
dersverzet. We zagen dat die verklaring zeker niet opgaat voor de vorming 
van de regionale sectoriele organisaties. Verschillende van die verenigingen 
waren al ontstaan vooraleer de georganiseerde arbeidersstrijd enige betekenis 
had. Chronologisch Iopen beide factoren, arbeidersverzet en vorming van 
werkgeversorganisaties, echter veel beter samen in het geval van de nation ale 
sectorieIe groeperingen. Indien die externe factor in sommige gevallen weI
Iicht een rol gespeeld heeft, waarover nader onderzoek eens te meer klaarheid 
moet scheppen/4 is het evident dat die ene factor niet alles verklaart. Zelfs 
ais men rekening houdt met het feit dat de arbeidersstrijd zeer verschillend 
kan zijn van sector tot sector, kan dit ene gegeven niet verklaren waarom be
paaide werkgeversorganisaties zoveel vroeger of zoveeIIater dan andere zijn 
ontstaan. 

Twee zaken spreken hier vanzelf. In de eerste plaats moet die welbepaalde 
externe factor steeds gekoppeld worden aan de interne factoren waarover we 
het hoger hadden. Het is niet omdat een dergelijke externe factor actief is, 
dat automatisch een werkgeversorganisatie zal gevormd worden: de econo
mische structuur van de bewuste sector is uiteraard min of meer ontvankelijk 
voor dat vormingsproces. In de tweede plaats moet men ook rekening hou
den met andere externe factoren, meer bepaald met de dynamiek van de over
heidsactie die, zoals het arbeidersverzet, ook vaak een verschillende impact 
heeft naargelang van de economische sector. Nieuwe vormen van etatistisch 
optreden in het viak van de fiscaliteit, de sociale wetgeving, de handelspoli
tiek, enzovoort, hebben vaak een grote rol gespeeid in de vorming van natio
nale sectoriele werkgeversorganisaties. Het zou ons te ver leiden daar voor
beelden van te citeren, maar die zijn vrij gemakkelijk te vinden.25 

Een welbepaalde externe factor he eft alleszins een beslissende rol gespeeld. 
Uit de hierboven geciteerde voorbeelden zal de aandachtige lezer afgeleid 
hebben dat de periode net na de Tweede Wereldoorlog een keerpunt beteken
de. Vele organisaties hebben hun huidige gedaante aangenomen in 1945-46, 
door de oprichting van een gloednieuwe organisatie, of door de grondige her
vorming van een wankele, onvolledige of zwakke groepering. 

Tijdens de oorlog had de Duitse bezetter gepoogd de Belgische economie 
te reorganiseren en te disciplineren, door de invoering van een verplichte or
ganisatie per sector, de Hoofdgroeperingen. Na de bevrijding heeft de Belgi
sche overheid die constructie niet onmiddeBijk afgebroken, maar vervangen 
door tijdeIijke Bedrijfsraden per sector, waartoe aBe ondernemers moesten 
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toetreden. De vrije werkgeversorganisaties, die tijdens en na de oorlog niet 
verdwenen waren, maar fungeerden als doublures van de officiele groeperin
gen, hebben van deze externe factor dankbaar gebruik gemaakt om zich te 
reorganiseren en te rationaliseren, om hun ledenbestand uit te breiden en zo 
hun huidige gestalte uit te bouwen. 26 Net zoals het geval was in de negentien
de eeuw met de officiele Kamers van Koophandel, stonden de ondernemers 
niet a priori afkerig tegenover een officiele belangenvertegenwoordigende or
ganisatie. Dat fenomeen komt overigens ook tot uiting in de droom van be
paalde werkgevers om een corporatieve ordening van de maatschappij in te 
voeren.27 

5. De nationale en interprofessionele werkgeversorganisaties sedert het einde 
van de negentiende eeuw 

Werkgevers hadden en hebben uiteraard ook bepaalde belangen te verdedi
gen boven de enge grenzen van de eigen streek en/of sector heen. Naast de 
algemene of sectorieIe regionale groeperingen en de nationale sectoriele orga
nisaties, zijn er dus ook nation ale en interprofessionele groeperingen ont
staan. Ret zou echter verkeerd zijn te veronderstellen dat die logische 
constructie ook een chronologische realiteit weerspiegelt. De funderingen 
van de nationale interprofessionele trap waren reeds geruime tijd gelegd 
vooraleer er in bepaalde sectoren sprake was van enige nationale sectoriele 
organisatie. 

Dan hebben we het zelfs niet over een verre en vage voorloper als de Comi
te des Industriels de Belgique uit 1842. Enkele tientallen industrielen bespra
ken daar de algemene problemen waarmee de jonge Belgische nijverheid was 
geconfronteerd.28 We hebben het dan evenmin over de Federation Nationale 
des Associations Commerciales et Industrielles, gesticht in 1875 na de 
oprichting van de eerste vrije Kamers van Koophande1.29 Deze overkoepe
ling van de vrije Kamers Jijkt, althans in de beginjaren, geen voorbeeldig dy
namisme aan de dag gelegd te hebben. Tijdens de tussenoorlogse periode 
werd die organisatie omgedoopt tot Federation Nationale des Chambres de 
Commerce et d'lndustrie - Nationale Federatie van de Kamers van Koop
handel en Nijverheid.30 Vermits de regionale Kamers niet (meer) fungeerden 
als spreekbuis van de kapitalistische werkgevers, maar eerder de belangen 
van de KMO's en de handelaars verdedigden (zie hoger), kan deze organisa
tie niet worden beschouwd als een nationale interprofessionele werkgeversor
ganisatie stricto sensu. 

Zelfs indien men deze organisaties dus buiten beschouwing laat, valt het 
op dat de eerste echte nationale interprofessionele werkgeversorganisatie vrij 
vroeg is ontstaan, althans vee 1 vroeger dan de meeste nationale sectoriele 
groeperingen. In 1895 werd het Comite Central du Travail Industriel de Bel
gique opgericht, dat in 1913 werd omgedoopt tot Comite Central Industriel 
de Belgique (CCI). 

Ret CCI was oorspronkelijk een eerder be scheid en bedoening. De stich-
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tende leden: amper acht werkgeversorganisaties, voornamelijk de Waalse re
gionale sectoriele organisaties die we vermeldden bij het begin van deze tekst 
(zie noten 5 tot en met 8), en die welgeteld 187 weliswaar grote bedrijven ver
tegenwoordigden, hoofdzakelijk steenkoolmijnen, metaalfabrieken en glas
bedrijven. De doelstellingen: economische en sociale documentatie verzame
len, informatie verspreiden onder de leden, relaties uitbouwen met werkge
versverenigingen in binnen- en buitenland en vooral ageren als gezamenlijke 
drukkingsgroep van aIle werkgevers, vooral naar aanleiding van de nieuwe 
wetgevende activiteit van de overheid op sociaal gebied.31 In zijn eerste 
bestaansjaren liet het eel de stem van de werkgevers vooral weerklinken be
treffende de wetten op werkduur en -voorwaarden, arbeidsongevallen, pen
sioenen, beroepsverenigingen, enzovoort. Merken we terloops op dat het 
eel gevormd werd voor dat de eerste nation ale interprofessionele vakbonds
organisaties waren opgericht (socialistische vakbond: 1898; christelijke vak
bond: 1904). Het gaat dus niet op deze werkgeversorganisatie af te schilde
ren als een reactie op het ontstaan van de gecentraliseerde vakbeweging. 

Het eel is zeer snel uitgegroeid tot een machtige drukkingsgroep. In 1939 
groepeerde het niet minder dan III sectoriele en 19 regionale werkgeversor
ganisaties, die zelf 11.000 bedrijven met samen ongeveer 850.000 arb eiders 
vertegenwoordigden. Het was niet aIleen de erkende en gezagsvolle spreek
buis van de industriele werkgevers naar de overheid en de vakbonden toe; 
het was ook actief als dienstverlenende instantie naar de ondernemers toe 
met commerciele, technische, juridische en administratieve informatie en/of 
bijstand. 3 2 

Door de groei van zijn ledenbestand was het eel op het einde van het In
terbellum dus veel meer geworden dan de overkoepeling van de Waalse 
steenkoolmijnen, glas- en metaalfabrieken, die het in zijn beginjaren was. 
Zijn reikwijdte strekte zich nu uit tot aIle industriele sectoren; die organisatie 
kon dus bogen op een aanzienlijke representativiteit. Dat nam niet weg dat 
ze ook af te rekenen had met enkele zwakke punten. Afgezien van het feit 
dat het eel enkel de nijverheid vertegenwoordigde, de dienstensector lato 
sensu kwam via deze werkgeversorganisatie dus niet aan bod, kon deze groe
pering bezwaarlijk doorgaan als woordvoerder voor de kleine en middelgrote 
ondernemingen. Ze was in dat opzicht uiteraard met handen en voeten ge
bonden aan de representativiteit van de sectoriele lidorganisaties, die pas 
door de episode van de verplichte groeperingen tijdens en na de Tweede We
reldoorlog heel wat aan wervingskracht wonnen. Het eel droeg echter ook 
enkele andere stigma's: het was zeer francofoon en liberaal ingesteld, zelfs al 
stelde de organisatie zeer duidelijk dat ze zich niet met politiek inliet. Vlaam
se en katholieke aspiraties konden zich niet precies terugvinden in de natio
nale interprofessionele werkgeversorganisatie. Bovendien stelde het eel zich 
steeds zeer behoudsgezind en bijna manchesteriaans op in het vlak van de 
sociaal-economische politiek. 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat in de loop van het Interbellum enke
Ie andere nationale en interprofessionele werkgeversorganisaties zijn ont
staan. Enerzijds geraakte Vlaanderen steeds meer gelndustrialiseerd. Echte 
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Vlaamse en vooral Vlaamsvoelende ondememers werden dus steeds talrijker 
en invloedrijker. Anderzijds wilden bepaalde Roomskatholieke middens een 
volledige ontkerstening van de werkgeverswereld tegengaan. Die evolutie 
werd geconcretiseerd door de oprichting van het Vlaams Economisch Ver
bond - VEV (1926)33 en van een Vlaamse en Franstalige katholieke werkge
versorganisatie.34 

Geen van die bewegingen heeft het CCI ooit naar de kroon kunnen steken. 
De Franstalige katholieke groepering bestond voomamelijk uit individuele 
bedrijfsleiders, intellectuelen en politici, die zeker niet in antagonisme leefden 
met het economische establishment geincameerd door de grote banken, de 
leidende sectoriele werkgeversverenigingen en het CCI. Enkele luttele uitzon
deringen niet te na gesproken, waren bij het VEV en het ACVW vooral klei
ne en middelgrote, uiteraard Vlaamse, bedrijven aangesloten. Meestal ging 
het trouwens om dezelfde ondememingen. Het VEV heeft er steeds naar 
gestreefd een institutioneellidmaatschap uit te bouwen, door sectoriele werk
geversorganisaties of Kamers van Koophandel aan te zetten een onderdak 
te vinden bij de Vlaamse nationale werkgeversorganisatie. Die droom werd 
echter nooit verwezenlijkt: de bestaande organisaties bleven stevig verankerd 
in het CCI. 

Dat neemt niet weg dat het CCI, door zijn al te traditionele cachet, gaan
deweg dreigde te vervreemden van de complexe en dynamische Belgische rea
lite it. Een 'aggiomamento' van de nationale interprofessionele werkgeversor
ganisatie drong zich op. Die hervorming werd gerealiseerd in 1946: het CCI 
werd vervangen door een nieuwe organisatie, Federation des Industries Bel
ges - Verbond der Belgische Nijverheid - VBN.35 

Waarin lag de nieuwigheid van het VBN? De gevoeligheden waarmee het 
oude CCI geen rekening gehouden had, kwamen veel beter aan bod in de na
tionale werkgeversorganisatie: vooraanstaande Vlaamse en katholieke in
dustrielen werden in de VBN-top opgenomen. Het Verbond huldigde ook 
modemere ideeen inzake sociaal-economisch beleid: het aanvaardde de dia
loog met de vakbeweging en stapte af van de orthodox liberale opvattingen 
over de rol van de overheid in de economie. Ook inzake structuur bestond 
er een contrast met de vooroorlogse situatie: het VBN rationaliseerde zijn le
denbestand. Voortaan werd slechts een representatieve en volledige organisa
tie per sector erkend en was het gedaan met het ingewikke1de kluwen van sec
toriele groeperingen waarmee het CCI te kampen had. Die factor stimuleerde 
uiteraard de groepsvorming op het niveau van de nation ale sectoriele organi
saties. 

Naast het VBN bleven de Vlaamse, en vanaf 1954 ook Waalse, en katholie
ke werkgeversorganisaties bestaan, maar ze erkenden het Verbond als de en i
ge en representatieve woordvoerder van de werkgevers naar de overheid en 
de vakbonden toe.36 De katholieke verenigingen ageerden vooral als denk
groepen, die hun ideeen binnen en via het VBN wilden doen gelden.37 Het 
VEV was verzwakt en gediscrediteerd uit de Tweede Wereldoorlog gekomen, 
omdat verschillende van zijn leiders gecollaboreerd had den met de Duitse be
zetter. Deze organisatie bleef weI ijveren voor de Vlaamse ontvoogding, 
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vooral in het economische vlak, maar bij gesprekken met de overheid en de 
vakbonden trad ze niet naar buiten als spreekbuis van de werkgevers. Die rol 
liet ze over aan het VBN, waar verscheidene van haar vertrouwensmensen 
overigens topfuncties bekleedden. 

De laatste twee decennia tracht het VEV echter weer zelfstandiger op te 
treden. Twee redenen daarvoor: enerzijds het toegenomen dynamisme van 
het Vlaamse bedrijfsleven, dat schril begon af te steken tegenover de wankele 
en verouderde Waalse industrie, en anderzijds de ingrijpende federalisering 
van de unitaire Belgische staat. Vooral vanaf het einde van de jaren 1980 en 
het begin van de jaren 1990 werden nieuwe politieke en sociaal-economische 
beslissingscentra in het leven geroepen. In die context eist het VEV steeds ex
plicieter de rol van volwaardige en representatieve werkgeversorganisatie op. 
Daarom tracht die groepering ook zijn institutionele vangarmen uit te bou
wen, in het bijzonder door de banden met de sectoriele groeperingen en de 
Kamers van Koophandel nauwer aan te halen. 

Ondanks zijn representatief karakter, kon het VBN slechts spreken in 
naam van de werkgevers uit de nijverheid. De niet-industriele tewerkstelling 
werd in de tweede helft van de twintigste eeuw echter steeds belangrijker. 
Reeds tijdens het Interbellum ontstonden er nationale sectoriele werkgevers
organisaties in de distributiesector en in het verzekerings- en bankwezen. Sa
men met enkele andere organisaties uit de handels- en dienstensector richtten 
die groeperingen in 1953 een vereniging op die in 1957 de benaming Verbond 
van de Belgische Niet-Industriele Ondernemingen - Federation des Entrepri
ses Non-Industrielles de Belgique - VBNIO meekreeg. Hoewel in het begin 
van de jaren 1950 al pogingen ondernomen waren om de actie van het VBN 
en van de niet-industrieIe werkgeversorganisaties te coordineren,38 was die 
institutionele tweedeling blijkbaar niet bevorderlijk voor de slagkracht van 
de patronale drukkingsgroepen. Daarom werd in 1973 overgegaan tot de fu
sie van VBN en VBNIO. Zo werd de huidige nationale interprofessionele 
werkgeversorganisatie geboren, het Verbond van Belgische Ondernemingen 
- VBO. 

De geschiedenis van de nationale en interprofessionele werkgeversorgani
saties is rninder problematisch dan die van de nationale sectoriele organisa
ties omdat hun architectuur en de grote etappes van hun ontwikkeling vee 1 
beter gekend zijn. Dat wil niet zeggen dat er op dat niveau geen onbeant
woorde vragen meer bestaan. Hun externe actie is zeker het uitdiepen waard. 
Rond welke thema's ageerden die werkgeversorganisaties naar de overheid 
en de vakbonden toe? Hoe succesrijk waren ze in die actie? Een inventaris 
van hun optreden als drukkingsgroep zou zeker heel wat inzicht verschaffen 
in de werking van de twintigste-eeuwse samenleving. Maar men mag zeker 
de interne problematiek niet uit het oog verliezen: hoe verhielden de nationa
Ie interprofessionele organisaties zich met hun basis, namelijk de individuele 
bedrijven of de sectoriele organisaties? Over welke graad van autonomie 
en/of autoriteit beschikten de leidende instanties van die organisaties? Welke 
functies vervulden ze naar hun leden toe?39 Interessant en intrigerend is on
der meer het feit dat de Belgische werkgeversorganisaties, ook de nationale 
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sectoriele, meestal de economise he en de sociale aangelegenheden in een en
kele structuur behandelden, terwijl de werkgeversorganisaties in de andere 
Europese land en vaak gekenmerkt werden door een tweedeling tussen sociale 
en economische groeperingen. Die vasts telling opent meteen ook de deur 
voor een onderzoeksthema dat hier helemaal achterwege bleef, maar uitein
delijk het enige echt zinvolle is: de comparatieve geschiedenis van de werkge
versorganisaties, boven de nationale grenzen heen. Hopelijk kan deze korte 
bijdrage een bescheiden steen aanbrengen tot zo 'n grootscheepse internatio
nale studie! 

Noten 
1. Zie de interessante status quaestionis van G. Kurgan-Van Hentenryk, 'Un mon

de it decouvrir: Ie patronat', in: Histoire et historiens depuis 1830 en Belgique 
(Brussel, 1981) 193-206 (speciaal nummer van Revue de l 'Universite de Bruxelles, 
1981, 112). In Belgie heeft mevrouw Kurgan (Universite Libre de Bruxelles) ter
zake echt pionierswerk verricht. Ze schreef verschillende studies over de Belgi
sche ondernemers en stimuleerde het onderzoek door talrijke initiatieven te lan
ceren en te coordineren, onder meer het Dictionnaire biographique du patronat 
beige (te verschijnen: Brussel, De Boeck Universite, 1995). Voor lOver dit nodig 
is, wijzen we de Nederlandse lezer op het feit dat ook de Vlamingen graag het 
woord 'patronaat' gebruiken om 'de werkgevers' aan te duiden. 

2. Vanaf de jaren 1960 hebben enkele Belgische sociologen onderzoek verricht naar 
de structuur en de werking van de werkgeversorganisaties, maar hun publikaties 
bleven tot zeer onlangs helemaal onopgemerkt bij de historici : G. Dubois, En
quete sur la structure et les activites des associations professionnelles (Brussel, 
1962); J. Delcourt, A. Corten, 'La nature et Ie developpement des fonctions des 
organisations patronales', in: Melanges (Brussel, 1966) 33-74; L. Van Outrive, 
A. Moons, 'De patronale beroepsorganisaties', in: Synopsis Revue (maart-april 
1969) 23-44; P.H. Claeys, Groupes de pression en Belgique (Brussel, 1973) 177-
206; M. Heyvaert, M. Molitor, De ['association professionnelle a ['organisation 
patronale (Louvain-Ia-Neuve, 1974) 84 p. typescript; A. De Koster, J. Van 
Holm, 'De werkgeversorganisaties in Belgie', in: 50 jaar Belgische arbeidsverhou
dingen (Brugge, 1989) 17-48; J. Moden, J. Sloover, Le patronat beige. Discours 
et ideologie 1973-1980 (Brussel, 1980); E. Arcq, P. Blaise, 'Les groupes de pressi
on patronaux', in: Courrier Hebdomadaire du CRISP, 1989, nr. 1252, also ok di
verse andere studies gepubliceerd in laatstgenoemde reeks (1959, nr. 7; 1972, nr. 
571; 1974, nr. 637; 1979, nrs. 834 en 854; 1983, nr. 1003). Om niet de he Ie buiten
landse literatuur te moeten citeren, vermelden we enkel nog: J.P. Windmuller, 
A. Gladstone, red ., Employers' associations and industrial relations (Oxford, 
1984). 

3. Akkoorden of groeperingen die een direct winstgevend doel hebben, lOals ver
koopssyndicaten, kartels en dergelijke meer vallen niet onder het begrip werkge
versorganisatie zoals wij dat zullen opvaUen. Verbanden die dienen als spreek
buis, die informatie enlof opinies van de werkgevers verspreiden binnen en bui
ten de groep van de kapitalistische ondernemers, die de algemene belangen van 
die groep willen verdedigen en daardoor druk willen uitoefenen op externe groe
peringen en instellingen, die aan dienstverlening do en naar het ledenbestand toe, 
enzovoort, vallen daar weI onder. Het eerste type verenigingen wordt, voor de 
negentiende eeuw, uitgebreid behandeld door de reeds oude maar nog zeer nutti-
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ge werken van G. De Leener, Les syndicats industriels en Belgique (Brussel, 1903) 
en L 'organisation syndicale des chefs d'industrie. Etude sur les syndicats industriels 
en Belgique, I, Les faits, II, La tMorie (Brussel, 1909). Het onderscheid tussen 
beide soorten groepering is niet altijd duidelijk te maken. We zullen daar verder 
concrete voorbeelden van ontmoeten. Een kartelakkoord tussen producenten 
kan de vorming van een algemene groepering vergemakkelijken of kan indirect 
aan algemene belangenverdediging doen; een zuivere werkgeversorganisatie kan 
ook de afsluiting van commercieie akkoorden bevorderen, enzovoort. 

4. Recueil des lois, arretes, decrets et reglements relatifs aux Chambres de Commerce 
de Belgique (Antwerpen, 1864) 1-5. 

5. L 'Association Charbonniere et l'industrie houillere des bassins de Charleroi et de 
la Basse-Sambre (Couillet, 1931); 1. Lempereur, 'Les debuts de I'Association 
Charbonniere de Charleroi', in: CHAI-Contact 112 (1978-1979). 

6. Annales Parlementaires de la Chambre des Representants, 1874-75, 13.IV.1875, 
624. De archieven van deze verenigingen worden nu bewaard op het Stadsarchief 
Charleroi. 

7. Bulletin de l'Union des Charbonnages, Mines et Usines Metallurgiques de la Pro
vince de Liege, jan.-april 1924, 13-15. 

8. Ph. Mottequin, Reunions du Comite des directeurs des travaux des charbonnages 
du Couchant de Mons, patronnes par la Societe Generale (1848-1876) I (Brussel
Leuven, 1973) 28-30 (ICHG-Bijdragen, 72-73). 

9. Dubois, Enquete, 6. 
10. 1. Venstermans, 1874-1954. Tachtig jaar beroepsorganisatie van het bouwbedrijf 

te Antwerpen (Antwerpen, Syndikale Kamer der Bouwnijverheid van Antwer
pen, 1954). 

11. Binnenkort zUllen we echter veel klaarder zien in deze ingewikkelde geschiede
nis, dank zij de diepgaande studie die Bart De Wilde (van het AMSAB - Archief 
en Museum van de Socialistische Arbeidersbeweging te Gent) daarover voorbe
reidt. 

12. Zie bijvoorbeeld Bulletin de l'Union des Charbonnages, Mines et Usines Metallur
giques de la Province de Liege (1874) 59-60 en Documents Parlementaires de la 
Chambre des Representants (1872-73), nr. 288. 

13. Zie bijvoorbeeld de protestbrieven van de Kamers van Koophandel in Aigemeen 
Rijksarchief te Brussel (AR), Kamer van Koophandel van Nijvel, nr. 711. 

14. Bovendien had een KB van 27 maart 1859 een Conseil Superieur de l'Industrie 
et du Commerce opgericht, waarin vertegenwoordigers van de verschillende Ka
mers van Koophandel, samen met enkele vertegenwoordigers van het overheid
sapparaat, discussieerden over commerciele en industrieie vraagstukken voorge
legd door de regering, de Kamers of de leden van de Raad. Zie het officieie or
gaan van de Raad: Bulletin du Conseil Superieur de l'Industrie et du Commerce 
(Brussel, Lesigne, 1862-1864). 

15. Zie Bulletin de la Chambre d'Industrie, dAgriculture et de Commerce de Charleroi 
(1878) I, nr. I. 

16. Bulletin de la Chambre de Commerce de Liege, febr. 1877, nr. I, p. 10. 
17. Bulletin de l'Union des Charbonnages (1871) 42-43. In volgende jaargangen regel

matig informatie over de werking van dit Comite. Zie ook Comite General de 
l'lndustrie Charbonniere Beige. Assemblee Generale du ... (Luik, 1877-1889). 

18. Bulletin de [,Union des Charbonnages ... (1905) 16,23. 
19. Federation des Constructeurs de Belgique. XXVe anniversaire de la fondation. 

15.XII.1931 (Brussel, 1931). 
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20. E. Deshormes, 'Structures et activites de Fabrimetal 1946-1965', in: Courrier 
Hebdomadaire du CRISP, 6 en 13.IV.1984. 

21. Venstermans, Tachtig jaar, 4-15, 21; J. Venstermans, 'L'entrepreneur et son or
ganisation professionnelle', in: L 'industrie de la construction. Etudes editees par 
la Confederation Nationale de la Construction a ['occasion de son XXe anniversai
re (Brussel, CNC, 1966) 27-87. 

22. Zie hie rover G. Vanthemsche, 'De Belgische overheid en de kartels tijdens het 
interbellum. Situering en analyse van de wetgeving op de verplichte kartelvor
ming', in: Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis 66 (1983) 851-894. 

23. Hoewel dit criterium ook problemen kan stellen als een welbepaalde produktie
activiteit in Belgie slechts in een enkele streek is ingeplant (we zagen daar zopas 
een voorbeeld van: de katoen- en vlasspinnerijen en -weverijen, in Gent). 

24. Het zou interessant zijn na te gaan welke invloed precies is uitgegaan van de sta
kingsverzekeringskassen die werden uitgebouwd door de werkgevers, ook en 
wellicht eerst en vooral op regionaal niveau. De bedrijven die er lid van waren 
en een bepaalde bijdrage betaalden, kregen een vergoeding uitgekeerd als ze het 
slachtoffer waren van een staking. In het kader van zulke organisatie kwamen 
de werkgevers tevens vaak overeen een eensgezind front te vormen tegen de 'on
rechtmatige' eisen van de arbeiders. Zie de voorbeelden gegeven in Vereeniging 
van Nederlandsche Werkgevers, De organisatie van werkgevers. IV. Belgie. Ver
slag, uitgebracht door de Commissie ter bestudering van werkgevrs-vereenigingen 
(Den Haag, 1909). Die organisatievorm benadert zeer sterk het 'syndicat d'em
ploiement', een kartelovereenkomst waarvan de leden-ondernemers de lonen en 
werkvoorwaarden aangeboden aan de arbeiders contractu eel onderling vastleg
gen. Zie ook De Leener, Les syndicats, 99 e.v., 122 e.v. 

25. Een nieuwe belasting zette de brouwondernemers aan tot de oprichting van de 
Association Generale des Brasseurs Belges in 1869. De Federation des Construc
teurs de Belgique werd opgericht in 1905 omdat de metaalconstructeurs door de 
regering geraadpleegd moesten worden over de arbeidsongevallenregeling. De 
werkgevers uit de bouwsector vormden hun nation ale federatie om een betere re
geling te bekomen van de open bare aanbestedingsprocedures, enzovoort. 

26. Zie hie rover G. Vanthemsche, 'De Belgische patron ale groeperingen in een be
langrijke mutatieperiode : de reorganisaties in het sectorieIe vlak', in: Belgisch 
Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis 67 (1989) 299-337. 

27. D. Luyten, Het corporatisme in Belgie 1885-1945 (ter perse: Brussel, 1995). 
28. Qu'est-ce que la Federation des Industries Belges? Rapport annuel de la FIB - ex. 

1961 (Brussel, 1961) 17-18. 
29. Cf. Bulletin de ['Union Syndicale de Bruxelles (1876) 28-30. 
30. Federation Nationale des Chambres de Commerce et d 'Industrie de Belgique. 75e 

anniversaire (Brussel, 1951). 
31. Bulletin du Comite Central du Travail Industriel (1895) 3-17. 
32. Zie bijvoorbeeld Commemoration du 40e anniversaire de la fondation du CCI de 

Belgique, 16 decembre 1935 (Brussel, 1935). 
33. Th. Luyckx, Geschiedenis van de economische bewustwording in Vlaanderen. 

192611966. De rol van het Vlaams Economisch Verbond (Antwerpen, 1967). In 
1908 ontstond een voorloper van het VEV, namelijk het Vlaams Handelsver
bond. 

34. Respectievelijk het Algemeen Christelijk Verbond van Werkgevers - ACVW, 
opgericht in 1925 en in 1935 Landelijk ACVW genoemd en de Union d'Action 
Sociale Chretienne, opgericht in 1920 en omgedoopt tot Association des Patrons 
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et Ingenieurs Catholiques in 1931. Beide werden vanaf 1933 overkoepeld door 
een organisatie die in 1935 werd aangeduid met de benaming Nationale Federa
tie der Katholieke Werkgevers van Belgie. Zie L. Brouwers sj , Vij/tig jaar 
christelijke werkgeversbeweging in Belgie (Brussel, 1974). Ook de katholieke 
werkgeversorganisaties kenden enkele antecedenten voor de Eerste Wereldoor
log. 

35. G. Vanthemsche, 'De reorganisatie van het Belgisch patronaat. Van Centraal 
Nijverheidscomite naar Verbond der Belgische Nijverheid (1946)" in: E. Witte, 
J.CI. Burgelman, P. Stouthuysen, red ., Tussen restauratie en vernieuwing. Aspec
ten van de naoorlogse Belgische politiek (1944-1950) (Brussel, 1990) 109-147. 

36. De Waalse organisatie heette Union Industrielle Wallonne, in 1967 omgevormd 
tot Union Wallonne des Entreprises. In 1971 werd ook een Union des Entrepri
ses de Bruxelles - Verbond van Ondernemingen in Brussel opgericht. 

37. Die na de oorlog van benaming veranderden: de Vlaamse organisatie werd Ver
bond van Kristelijke Werkgevers in 1960. De Franstalige werd Association des 
Dirigeants et Cadres Chretiens in 1961. Ret nationaal coordinatie-orgaan Fede
ratie van Katholieke Werkgevers - FEKA WE werd in 1966 omgedoopt tot 
Uniapac-Belgie (Uniapac = Union Internationale des Associations Patronales 
Chretiennes). 

38. Meer bepaaJd het Verbindingscomite HNF - Handel, Nijverheid , Financien. Zie 
Federation Nationale (. . .) 75e anniversaire, 42-44. 

39. Ret spreekt vanzelf dat al die vragen over de externe en interne aspecten van de 
nationale interprofessionele organisaties ook kunnen gesteld en onderzocht wor
den op het niveau van de sectorieIe groeperingen. 
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ECONOMIC HISTORY IN 
SWEDEN 

some recent research trends 
Johan Soderberg 

In this attempt at an overview of recent writing in economic history in Swe
den, it will not be possible to cover all the relevant literature. Rather, some 
research fields will be discussed where I feel that particularly important con
tributions have been made during the last few years. In Sweden, Economic 
History and History are different academic disciplines, representing separate 
departments at the universities. Though some historians are doing work 
which may well be labelled economic history, the discussion here will be limi
ted to research carried out within the discipline of economic history proper. 
Many of the works that will be mentioned are published in Swedish but con
tain good summaries in English. 

The labour process, industrialization, and business history 

Research on the history of the labour process has been one of the most ex
pansive fields in Swedish economic history. A large research project, success
fully carried out at the Department of Economic History at Uppsala U niver
sity, has attacked the question how the conditions of the workers was chan
ging during the industralization from the late nineteenth century onwards. 
Several volumes have been published, which together give a new picture of 
the transformations of work during the industrialization. 1 

All these works analyze the labour process in great detail. More impor
tantly, they question established views of what was going on during the in
dustrialization period. Harry Braverman's famous thesis of the degradation 
of work under capitalism has been one source of theoretical inspiration. His 
views are, however, critically examined, and in general they are not seen as 
a reasonable approximation of the changes actually observed. The view of 
a straightforward process of mechanization, leading to the subdivision of 
work into ever more specialized tasks and a degradation of work skills, does 
not gain support. 

Rather, several studies point to the existence of substantial barriers against 
degradation. In mechanical engineering, for instance, diversified production 
in short series continued to exist. There was certainly a rapid productivity 
growth, but this often was based on the more efficient use of skilled labour. 
The continued existence of skilled labour by no means precluded a profitable 
industrial production. 
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Studies of the labour process stretch backwards in time as welJ.2 The iron 
industry, Sweden's most important export industry for a long time, is exami
ned from new points of view. 3 The role of female work in the iron industry, 
a previously neglected chapter, has recently begun to be explored. The 
below-mentioned research on gender history obviously has influenced the 
study of industrial history.4 The study of technology transfer from abroad 
has provided new insights into the adaptbility of the iron industry.s The 
Stockholm factories of the eighteenth century also have been the subject of 
recent research, presenting many new results on the organization and finan
cing of these forms of enterprise.6 

Swedish economic historians have previously made important contri
butions to the international debate on proto-industrialization. 7 The most re
cent work in this tradition is the dissertation by Inger Jonsson on the flax 
cultivators, the women weavers and the merchants in Halsingland during the 
early nineteenth century. Here, as in many other regions, proto-industrial ac
tivity did not directly lead to the formation of a modern industry.8 

The history of banking has traditionally been a prominent field in Swedish 
economic history. This interest is now as least as strong as previously, partly 
as a consequence of the severe financial crisis of the early 1990s. Much work 
has been done in recent years on various periods and on comparison between 
the current crisis and the deflation crisis of the early 1920s as well as the de
pression of the 1930s. It appears that some common traits in these financial 
crises can be seen. Before the crises, there had been a plentiful supply of mo
ney, credit expansion, and inflation. The financial actors took high risks by 
lending less carefully. The crisis itself has been characterized by deflation and 
contraction of credit. Liquidity problems brought many companies into 
bankruptcy, the banks suffered heavy losses, and the state was forced to in
tervene in order to rescue and stabilize the financial system.9 The relations 
between banks and industry are at the focus of several new studies, and the 
role of state intervention in financial markets is discussed.'° 

A substantial part of the business history written is traditionally presented 
in the form of company monographs. Several solid studies have been pre
sented during the 1990s, dealing amongst others with the problematic 
restructuring of the Swedish iron and steel industry during recent decades. 11 

The internationalization of Swedish business is dealt with in several publi
cations. 12 

A one-sided focus on the big and successful enterprises which have survi
ved until today, has some unfortunate consequences. Most enterprises were 
small, and a great number have been more or less unsuccessful - they have 
not continued in business for a long time. Their history is largely unwritten . 
However, there are now systematic attempts at studying the birth and death 
of enterprise with particular reference to small enterprises. New methods are 
being developed for the analysis of the characteristics of small and middle
sized enterprises over time. '3 In this context there is a growing interest in 
Schumpeterian and evolutionary economics. 14 

Institutional economic theory is increasingly brought forward in the analy-
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sis of business and financial history.1s There is clearly a need of a stronger 
orientation towards theory in order to counteract the spontaneous tendency 
towards fragmentation which the monographic tradition otherwise easily 
leads to. 

A renewed interest has been seen in the history of communications. One 
of the problems penetrated is the importance of railway communications in 
improving accessibility and promoting industrial growth. 16 

Historical national accounts and structural change in the Swedish economy 

Important contributions to the analysis of the long-run performance of the 
Swedish economy are currently being published in several volumes in the se
ries Historiska nationalriikenskaper for Sverige (Historical National Ac
counts for Sweden). Since 1986, seven volumes out of a total of nine have 
been published.1? 

This impressive work supersedes earlier estimates of the Swedish national 
product. The estimates, based on detailed component series, are aimed at co
vering the period from 1800 to 1980. Earlier series have not stretched further 
back than 186l. 

One key result from the new estimates is that Swedish growth seems to 
have been rather slow during the first half of the nineteenth century. The esti
mates include unpaid household work throughout the long period studied, 
which has important consequences. Non-marketed household production 
amounted to a significant share of total GNP during the nineteenth century. 
In this sense industrialization meant less of an abrupt change than has pre
viously been assumed. Sweden appears as a society with a high share of servi
ces in total production at the beginning of the nineteenth century, approxi
mately 60 per cent. In a long-term perspective the share of services has been 
remarkably stable, amounting to just over 50 per cent at the end of the nine
teenth century and then slowly rising during the twentieth century.1S 

This work will no doubt stimulate further comparison between the per
formance of Sweden and that of other economies. Paradoxically, though, the 
inclusion of unpaid household work in the new series may at least in the 
short run make comparison with international series more problematic, since 
most of the latter do not include the production of non-marketed goods and 
services. 

Agrarian history 

Agrarian history was one of the most vital fields of Swedish economic history 
during the 1970s. Many thorough studies were published focussing in particu
lar on the century after 1750, characterized by dynamic change in peasant far
ming under population pressure.19 The processes of proletarianization and 
technological change were studied intensively, usually on a regional basis. 20 
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In recent years, there has been a shift in emphasis. Fewer studies now deal 
with the period immediately preceding the industrial era. The chronological 
perspective has become broader. Some researchers have gone into the early 
modern period, analysing the interplay between peasant agriculture and the 
emerging central state.21 Others have dealt with the links between agricultu
ral growth, market development, the rural and urban crafts, and the chan
ging division of labour in rural society. The conventional view that Sweden 
was a very backward country compared to Continental Europe in the early 
nineteenth century, in terms of agricultural technology or standards of living, 
has been challenged.22 

Yet other economic historians have recently focussed on the relation of 
family farming and the emerging market-orientated agriculture of the late 
nineteenth and the twentieth century.23 One of the interesting regions studied 
is the forest district of Northern Sweden.24 

This field is relatively new, and much research remains to be done. It ap
pears, however, that many small farms were able to adapt surprisingly well 
to industrialization, urbanization, and improved communications. Large 
farms did not take over the small ones. On the contrary, small-scale family 
farming was able to increase its proportion of the total marketed agricultural 
production during the intensified process of commercialization stretching 
from the turn of the century up to World War II. The family farms were able 
to combine grain and animal production with other sources of income, e.g. 
from forest work, in a fairly successful way. It is reasonable to expect that 
the field of agricultural history will be transformed or widened during the 
next few years as to incorporate the historical analysis of the interplay be
tween economic change and natural resources.25 

Gender history 

One of the most important developments in Swedish economic history since 
the 1980s has been the emergence of gender history. Some important works 
were published during the late 1980s, and the expansion has continued du
ring the last few years. In an international perspective, it is probably unusual 
that such an amount of work has been carried out not only in social history 
but also within economic history proper. Gender history has probably be
come the most theoretically orientated field of Swedish economic history in 
the past few years. 

One of the most important dissertations that has come forward so far du
ring the 1990s is Lena Sommestad's study of the Swedish dairy industry du
ring the century after 1850.26 The key question is why this industry was trans
formed from a female area of competence to a male one. A process ofmascu
linization was taking place. In cannot be explained in purely economic terms, 
since male labour was more expensive than female. The males did not outper
form the females in terms of education or practical skills. The dairies were 
modernized and mechanized, but this made the work less physically demand-
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ing and would not by itself have led to a masculinization of the work force. 
The females certainly were strong enough to do the job. Economically, the 
dairies would have gained more from the reverse process of replacing dairy
men with dairymaids, since the salary of the latter was lower. 

Rather, a cultural interpretation seems necessary. In traditional Scandina
vian society, dairy work was culturally coded as feminine. Females were ex
pected to be able to perform heavy manual work in the agrarian society. But 
a new conception of feminine work was emerging during the first decades of 
the twentieth century. Mechanical and scientifically based production gene
rally was coded in male terms. At the same time, the definition of femininity 
was changing. Femininity was increasingly seen as characterized by fragility 
and domesticity. The new view with urban (and of course international) ori
gins was being established particularly during the inter-war period. Influ
enced by the conception of masculinity as well as that of femininity, dairy 
work was recoded from female to male. 

The fact that there was no obvious economic rationality in the masculini
zation process raises interesting theoretical questions. The gender division of 
labour has not been the simple result of economic maximization. The in
terpretations of masculinity and femininity have not been historical 
constants. To a considerable extent, these conceptions may be seen as histori
cally changing cultural constructions. The meanings of male or female work 
have varied, and this has substantially influenced the existing division of la
bour between men and women. An understanding of how this has happened 
is essential to our understanding of Swedish society today, where the labour 
market is fairly strictly divided between the sexes: nearly 90 per cent of the 
total number of occupations are clearly dominated either by men or by wo
men. 

Other studies of the historical formation of gender divisions of labour have 
also emerged, particularly with reference to industrial labour during the 
nineteenth century.27 The role of women capitalists in the industrialization 
of Sweden is beginning to be explored.28 A recent dissertation by Lars Svens
son explores the gender gap in manufacturing wages during the twentieth 
century.29 

Attempts at formulating the broad lines of long-term change in gender re
lations have recently been made. A former orientation of feminist research 
towards the economic history of women is now increasingly replaced by the
orizing on the relations between the sexes and importance of constructions 
of gender to societal change. Swedish feminist research in economic history 
has its own distinctive flavour . The post-structuralist conception of gender 
constructions as historically unstable, which would deny the possibility of a 
Grand Story of systematic historical change, does not seem to be shared by 
most Swedish researchers. 

For instance, Anita G6ransson has argued that the attempts at delineating 
a Grand Story of economic gender relations should not be dismissed.30 In 
G6ransson's vision, two structural changes have been of decisive importance 
in the long run. One of them has been the transformation of the household 
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economy into a market economy. The other has been the relocation of politi
cal power from kin networks to the growing central state. Both changes ini
tially tended to weaken the position of women relative to men, since women 
were largely excluded from these new bases of power. For a long time women 
were lacking political rights, and the males had privileged rights of access to 
practically all core occupations in the economy as well as to all the political 
resources in society. Yet, the strict division between male and female areas 
of competence in the household economy did not mean that women were lac
king all economic power and influence. Though women formally lacked most 
of the rights that males possessed, they were often able to exercise a consider
able actual influence in the pre-industrial household economy. 

As the market economy expanded decisively - and this could roughly be 
said to have happened during the first half of the nineteenth century in Swe
den - the position of women in some ways became more vulnerable. In the 
towns, women were still excluded from nearly all trades, including the handi
crafts, goverment services, and occupations requiring a formal education. 
Women were not supposed to compete with the males in the same trades or 
occupations. Only some marginal areas were reserved to women. Of course, 
this severely restricted possibilities of women of gaining their livelihood. Fe
mininity and masculinity were being symbolically separated more than pre
viously. Women were said not to possess the qualities necessary to perform 
the jobs reserved to males.31 

But important changes were taking place towards the end of the nineteenth 
century, when emerging industrial capitalism demanded the labour not only 
of males but also the cheaper labour of females, for instance in the textile 
industry. Access to many occupations was now widened, and this also ap
plies to government services such as primary school teaching. The early 
phase of industrialization was a period of some fluency in gender relations 
in the labour market. For the first time, males and females could compete 
for and in the same jobs. However, the position of women as the secondary 
workforce was fairly soon established. One interesting area of research here 
is the influence of gender stereotypes in the formation of new gender div
isions of labour, in which women were seen as "fit" for certain jobs, usually 
the most monotonous and worst paid ones, while males were regarded as 
competent for the jobs involving more skills and formal education. New jobs 
often were created with such gender stereotypes in mind. 32 

In general, this research on the economic history of gender relations is cha
racterized by the linking of solid empirical studies with theoretical argument. 
Some elements are taken from historical materialism, but substantially modi
fied by post-structuralist thought. But not all feminist researchers share the 
same perspectives. A theoretical debate is emerging, in which different orien-
tations meet. 

A recent debate, for instance, concerns the relevance of the gender systems 
theory to empirical research. Yvonne Hirdman, a feminist historian, has de
veloped a theory stressing the existence of a fundamental order of gender re
lations. 33 According to her, there is a historically remarkable stable pattern 
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of an ordered separation of masculinity and femininity. This is based on two 
principles. One is the differentiating of the masculine from the feminine: 
being a man is above all constituted by not being a women; masculinity and 
femininity should not be mixed. The other ordering principle is the accep
tance of the male as the norm. The norms are related to the male activities. 

But the usefulness of the gender systems theory has also been questioned.34 

It has been argued that this theory is formulated at a too generalized level 
to be really useful as an instrument for empirical analysis. There is also a 
danger, according to the critics, that human action is left out of the analysis. 
The logic of the gender system should not be seen as an independent force 
forming historical change regardless of what human beings actually are 
doing. Yet another problem discussed is that the gender systems theory 
seems to presuppose a stable pattern of hierarchy and segregation. This 
should not be taken as a fact that would not require empirical underpinning. 
Women can exercize power, and historically there has been a great deal of 
variation in the position of women in society. 

Altogether, this lively research has produced many promising results and 
may be expected to generate more knowledge about the interplay between 
economic change, social conflict and the uses of power - including the power 
over symbols and representations. 

International studies 

Economic history in Sweden does not only deal with Swedish economic his
tory. The benefits of comparative work is increasingly recognized. Compara
tive analysis of the industrialization process, for instance, has led to a better 
understanding of the variety of European outcomes. The Industrial Revo
lution in Britain is now seen less as a universal experience, less of a standard 
model according to which other European regional and national examples 
should be judged. 

In the new view, industrialization is not regarded as a 'big spurt', but ra
ther as a continuous process taking place over long time, in different forms 
and in regionally distinctive patterns. Centralized factory production was but 
one of the roads, and it should be noted that large-scale industrialization sti
mulated the emergence of wide varieties of crafts and decentralized small
scale forms of production. The links to agrarian milieus are often stressed in 
today's research, and growth rates now seem less impressive than in the re
search carried out some years ago. More weight is now placed on demand 
and the creation of markets - including cultural aspects - than on technology 
pure and simple.35 

Important comparative work has been done on the integration of peasant 
agriculture into market economies during the nineteenth and twentieth cen
turies.36 The economic history of the Baltic countries is now emerging as a 
field of research in which Swedish scholars are able to make valuable contri
butions.37 Research on Third World economic history has, amongst other 
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things, explored the success story of Taiwan and the performance of India 
and the south-east Asian economies. 38 A not inconsiderable amount of Latin 
American research has also taken place.39 

Still , it would be fair to argue that systematic comparative work and inter
national studies remain relatively underdeveloped fields in Swedish research 
in economic history. Research facilities are expected to improve in 1995, 
when a new professorship in the economic history of developing countries 
is to be appointed at Lund University. This will be a most welcome enhance
ment of the basis for advanced research. 
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BOEKBESPREKINGEN 

D.H. Aldcroft en S.P. Ville (red.), The 
European Economy 1750-1914. A the
matic approach (Manchester: Man
chester University Press, 1994) 323 p. 
ISBN 0 7190 3598 8 

Het boek is bedoeld als handboek bij 
colleges over de econornische geschiede
nis van Europa in de negentiende eeuw. 
De redacteuren presenteren het als een 
vervanging en actualisering van be
staande inleidingen zoals de Cambridge 
en de Fontana Economic History ofEu
rope. Zoals de titel aangeeft beoogt het 
boek de economische geschiedenis van 
Europa per thema te behandelen. Tegen 
mijn verwachting in ontbreekt een bere
denering van de geselecteerde thema's. 
De thema's bestrijken een groot gebied: 
inkomensgroei, bevolkingsgroei, urba
nisatie, ondernemerschap, landbouw, 
investeringen, buitenlandse handel, 
transport en technologie. De behandel
de onderwerpen liggen misschien voor 
sommigen voor de hand, maar bij een 
dergelijk grote onderneming behoort 
mijns inziens een verantwoording van 
de gemaakte keuzes. 

Volgens de redacteuren rechtvaardi
gen de economische relaties op het ge
bied van handel, investeringen, migra
tie, transport, technologie-overdracht 
tussen de Europese landen de notie van 
de Europese economie als eenheid van 
analyse. Het doel is de economische ge
schiedenis van het gehele continent te 
beschrijven aan de hand van een aantal 
transnationale, pan-Europese thema's. 
In de praktijk komt deze ambitieuze 
doelstelling meestal neer op een thema
bespreking per land. Een typisch voor
beeld hiervoor is de bespreking per land 
van institutionele veranderingen in de 
landbouw, zoals landhervormingen in 
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Duitsland, in Oostenrijk-Hongarije, in 
Rusland, in Spanje etcetera. 

De kwaliteit van de afzonderlijke the
matische bijdragen is doorgaans goed. 
De diverse auteurs hebben de volledige 
vrijheid gekregen hun bijdragen naar 
eigen smaak en inzicht in te richten. De
ze aanpak bevordert natuurlijk niet de 
eenheid van het boek. Het gevolg is een 
reeks afzonderlijke bijdragen die niet 
dezelfde rode lijn in zich dragen. Aan de 
andere kant heeft die aanpak tot voor
deel dat niet aile ontwikkelingen met 
veel kunst en vliegwerk binnen het 
keurslijf van een centrale gedachte wor
den geperst. De invalshoek die de 
meeste bijdragen niettemin verbindt is 
de vraag wat de invloed van het behan
delde thema (bevolkingsgroei, agrari
sche produktiviteit, verbeteringen in het 
transport etc.) op de economische groei 
van Europa is geweest. 

De eerste bijdrage van Derek Ald
croft behandelt in feite de vraag waar
om (West-)Europa rijk werd en het 
overgrote deel van de wereld niet. Ver
volgens wordt het belang van een aantal 
factoren (onderwijs, kapitaalaccumula
tie, instituties, en de ontsnapping aan 
Malthusiaanse bevolkingsbeperkingen) 
in de verklaring van de Westerse voor
sprong naar voren gehaald zonder dat 
een van hen het grootste gewicht krijgt. 

De bijdrage over bevolking, migratie 
en het arbeidsaanbod door Neil Tranter 
is een van de beste stukken. Over de ne
gentiende eeuw nam de Europese bevol
king als gevolg van een dalend sterftecij
fer en ondanks aanzienlijke emigratie 
behoorlijk toe. Het groeipatroon kende 
weliswaar verschillen per regio en perio
de maar was grotendeels een Europees 
fenomeen. De helder geschreven bijdra
ge bevat een afweging van de theoreti-
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sche en feitelijke effecten van demogra
fische ontwikkelingen en migratie op 
economische groei. En passant bestrijdt 
de auteur de opvatting dat het tekort 
aan arbeid in de Verenigde Staten de 
oorzaak was voor de verschillende pro
duktietechnieken in de Verenigde Staten 
en Groot-Brittannie. Het hoofdstuk van 
Roger Price over de landbouw in Euro
pa behandelt welke factoren in welke 
landen de overgang hebben bewerkstel
ligd van traditionele subsistence
landbouw naar moderne, marktgerichte 
produktie. 

Roy Church concludeert in zijn bi} 
drage over ondernemerschap en bedrijf 
dat onder andere door Chandler een te 
grote rol is toegedicht aan de verschillen 
in bedrijfsstructuur om de verschillen 
tussen Europese landen in tempo en in
dustrialisatiepatroon te verklaren. Zo 
zou in Duitsland, net als in Groot
Brittannie, het familiebedrijf de boven
to on voeren. Tevens wordt de rol van de 
kwaliteit van het ondernemerschap als 
belangrijkste verklaring voor verschillen 
in industrialisatie en economische groei 
afgewezen. De verschillen in onderne
merschap tussen de Europese landen 
waren volgens de auteur niet bijzonder 
groot. 

Alan Lougheeds bijdrage over in
dustrie en technologische ontwikkelin
gen behoort tot de minst sterke onder
delen van het boek. Lougheed verlaat in 
feite de thematische invalshoek en scha
kelt over op een beschrijving per land. 
Voor een boek dat beoogt recente in
zichten te verwerken is de afwezigheid 
van verwijzingen naar literatuur van de 
laatste 10-15 jaar in deze bijdrage opval
lend. 

De laatste bijdragen in de bundel to
nen nog eens duidelijk dat de economi
sche groei in de negentiende eeuw vee I 
meer inhield dan groei van de industrie. 
Simon Ville bespreekt op welke wijze de 
belangrijkste veranderingen in het 
transport de economische ontwikkelin
gen hebben bei"nvloed en verzuimt niet 
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op te merken dat de transportsector in 
veel landen sneller groeide dan de in
dustrie. James Foreman-Peck schrijft 
over de groei en de organisatie van, en 
de overheidsbemoeienis met de buiten
landse handel. P.L. Cottrell tenslotte re
lativeert het belang van de investeringen 
in de industrie voor de groei van de 
Europese economieen. Investeringen 
vonden vooral plaats in landbouw, ge
bouwen en transport. Pas aan het eind 
van de negentiende eeuw nam het aan
deel van de industrie in de totale in
vesteringen sterk toe. 

De bundel bestrijkt weliswaar Europa 
maar Groot-Brittannie krijgt dispropor
tioneel veel aandacht. De Angelsaksi
sche achtergrond van de auteurs zal 
daarin zeker een rol hebben gespeeld. 
Wat ontbreekt aan de bundel is een af
sluitende bijdrage waarin de verschillen
de thematische lijnen worden samenge
bracht in een visie op de Europese eco
nomische ontwikkeling als geheel. Nu 
weet de lezer veel over een aantal afzon
derlijke thema's, maar het zicht op het 
geheel is buiten beeld verdwenen. 

Ondanks deze beperkingen vind ik de 
bundel geschikt als handboek. De 
teksten zijn over het algemeen helder en 
toegankelijk, bieden een schat aan in
formatie over een breed scala aan the
rna's uit de Europese economische ge
schiedenis, en doen recht aan de diversi
teit in economische ontwikkeling van 
Europese regio 's en landen. Een verheu
gend feit is overigens dat het werk van 
een aantal Nederlandse historici, zoals 
De Jong, Van der Woud, Van der Wou
de en Van Zanden, is doorgedrongen tot 
dit boek. 

Ary Burger 
Universiteit Utrecht 
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Lambert F. Peters, Der Handel Niirn
bergs am Anfang des dreifJigjiihrigen 
Krieges. Strukturkomponenten. Unter
nehmen und Unternehmer. (Stuttgart: 
Franz Steiner Verlag, 1994. Vierteljahr
schrift fUr Sozial- und Wirtschaftsge
schichte, Beihefte 112) 696 p. ISBN 
3515 06288 2 

Deze omvangrijke studie is opgebouwd 
rond een analyse van de grootboeken 
van de Neurenbergse 'Banco Publico' 
over dejaren 1621-1624. De 'Banco Pu
blico' te Neurenberg werd in 1621 opge
richt en gemodelleerd naar de voorbeel
den van de Amsterdamse (1609) en 
Hamburgse Bank (1619). Anders dan 
voor Amsterdam en Hamburg zijn de 
vroegste grootboeken van de Neuren
bergse Bank bewaard gebleven en op in
stigatie van Hermann Kellenbenz heeft 
Peters zich met het toegankelijk maken 
en analyseren van deze belangrijke bron 
bezig gehouden. De auteur heeft zijn 
taak echter ruim opgevat en in het eerste 
deel van zijn onderzoek (Strukturkom
ponenten des Handels) betrekt hij te
yens de Amsterdamse en Hamburgse 
wisselbank. Voor Hamburg maakt hij 
daarbij gebruik van de bekende lijst van 
rekeninghouders en omzetten over 
1619. Voor Amsterdam analyseert hij de 
bewaard gebleven naamklapper op het 
(ontbrekende) grootboek van 1625. Dit 
plaatst het onderzoek naar Neurenberg 
in een breder perspectief en maakt op 
een aantal punten vergelijkingen moge
lijk. 

Hoewel het materiaal voor Amster
dam het minst volledig is, wordt al snel 
duidelijk dat de Amsterdamse wissel
bank in omvang ver de meerdere was 
van de beide andere banken. Tegenover 
de 663 en 539 rekeninghouders in 
respectievelijk Neurenberg (1621124) en 
Hamburg (1619) stonden er ongeveer 
1350 in Amsterdam (1625). Ondanks 
het feit dat gegevens over de ornzetten in 
Amsterdam voor deze jaren ontbreken, 
weet Peters op basis van schattingen van 
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het aantal boekingen per rekeninghou-
- der aanneme1ijk te maken dat in elk van 

de drie steden 50 procent van de totale 
ornzet voor rekening kwam van zo'n 5 a 
10 procent van de rekeninghouders. 
Ook het aandeel van de rekeninghou
ders op de totale stedelijke bevolking 
ontliep elkaar niet veel (circa I a 1,5 %). 
Na deze exercities wordt dieper inge
gaan op de situatie in Neurenberg en 
komen ondermeer seizoensfluctuaties, 
de samenstelling van de populatie reke
ninghouders en het goederen- en wissel
verkeer tussen Neurenberg en andere 
Europese centra aan bod. 

Het tweede en meest omvangrijke 
deel van het boek (Unternehmen und 
Unternehmer, p. 125-575) wordt volle
dig in beslag genomen door een gede
tailJeerde analyse van omzet, goederen
assortiment (voor zover bekend), afne
mers/leveranciers, organisatiestructuur 
en ondernemersstrategieen bij de fir
ma's van de twintig grootste rekening
houders. Anders dan men zou verwach
ten is er geen poging ondernomen de ge
noemde aspecten in een coherent betoog 
samen te vatten en te analyseren. Feite
lijk betreft het aparte en volstrekt op 
zichzelf staande beschrijvingen van de 
twintig grootste firma's. 

Dit deel van het boek heeft dan ook 
in sterke mate het karakter van een bij
lage, met aile voor- en nade1en van dien. 
Tot de voordelen behoren de overzich
telijkheid en gedetailleerdheid. Omdat 
de handelsnetwerken zeer omvangrijk 
waren en Italiaanse en Zuidnederlandse 
koopJieden een belangrijke rol speelden 
in Neurenberg stijgt de waarde van het 
gepresenteerde materiaal bovendien uit 
boven het lokale niveau. De nadelen 
zijn echter groot. Het opsommerige ka
rakter gaat ten koste van de leesbaar
heid en na afloop blijft de uitgeputte le
zer achter met de vraag wat de schrijver 
met de presentatie van deze enorme 
hoeveelheid informatie beoogt. Ook in 
de zeer summiere samenvatting worden 
geen dwarsverbanden of grote lijnen 
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aangebracht. Het heeft er alles van weg 
dat Peters na twintig jaar aan dit onder
zoek te hebben gewerkt het welletjes 
yond en de analyse aan de lezer over
laat. Dat is spijtig voor de lezer maar 
ook voor de auteur. Bij gebrek aan een 
duidelijke vraagstelling valt de analyse 
van het gedurende vele jaren lo moei
zaam verzamelde en bewerkte materiaal 
nu wel heel mager uit. 

De internationale samenstelling van 
de Neurenbergse koopmansstand en de 
gedetailleerde informatie over hun vaak 
uitgestrekte handelsnetwerken, maken 
dit boek desalniettemin tot een belang
rijk naslagwerk. De bruikbaarheid 
wordt nog vergroot door de uitstekende 
indices op persoonsnamen, plaatsna
men en onderwerp. Daarom is het toe te 
juichen dat het Vierteljahrschrift Jur 
Sozial- und WirtschaJtsgeschichte tot 
uitgave van het werk besloten heeft. 

Cle Lesger 
Historisch Seminarium, Amsterdam 

Marten Jan Bok, Vraag en aanbod op de 
Nederlandse kunstmarkt, 1580-1700 
(Utrecht: Universiteit Utrecht 1994. 
Proefschrift Faculteit der Letteren) x + 
264 p. ISBN 90 393 0862 4 

Gerrit Uylenburgh, de grootste kunst
handelaar van zijn tijd, moest op 23 fe
bruari 1673 een groot gedeelte van zijn 
voorraad schilderijen laten veilen. Hij 
werd daartoe gedwongen door financie
Ie nood ten gevolge van de Derde Engel
se Zee-oorlog (1672-1674). Om te voor
komen dat het dreigende faillissement 
eventuele kooplustigen zou afschrikken, 
liet Uylenburgh de dichter Joannis An
tonides een recJamegedicht schrijven, 
dat beweerde dat de door Uylenburgh 
aangeboden kunst 'de krygselenden ' 
van de oorlog lOU weten te trotseren. 
Antonides' poetische aansporing aan 
kunstliefbebbers om een waardevaste 
investering te doen, kon echter niet 
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voorkomen dat de veiling onvoldoende 
opbracht en het faillissement moest 
worden uitgesproken. Het verhaal is il
lustratief voor de situatie waarin de 
kunsthandel zich vanaf 1660 in de Re
publiek (in de ene stad wat eerder dan in 
de andere) beyond. Aan het begin van 
de Gouden Eeuw had de schilder en 
kunstenaarsbiograaf Karel van Mander 
er ook al op gewezen dat de 'Constver
dervenden roeckloosen Mars' een vij
and was van 'onse vrede en voorspoet 
beminnende Schilder const' . Dat had 
Van Mander van dichtbij kunnen waar
nemen gedurende de eerste decennia 
van de Tachtigjarige Oorlog (1568-
1648), toen de religieuze en politieke on
rust in tal van steden in de Lage Landen 
had gezorgd voor een inzakkende pro
duktie van luxe-artikelen zoals schilde
rijen. De Utrechtse sociaal-economisch 
historicus Marten Jan Bok heeft zijn 
proefschrift, waaraan bovenstaande ge
gevens zijn ontleend, gewijd aan de ont
wikkeling van vraag en aanbod op de 
Nederlandse kunstmarkt in die Gouden 
Eeuw, die ingeklemd ligt tussen de pe
riode waarop Van Manders uitspraak 
betrekking heeft en de deconfiture van 
Uylenburgh. 

Een deel van het in deze dissertatie 
gepubliceerde materiaal werd al eerder 
gepresenteerd: in een ander boek, in een 
lezing, in een tentoonstellingscatalogus. 
Deze, als op zichzelf al waardevolle stu
dies zijn door de auteur nu met elkaar in 
verband gebracht en met nieuwe kennis 
en inzichten verrijkt, waardoor ze el
kaar op somrnige punten aanmerkelijk 
versterken. Dat laatste gebeurt vooral in 
de hoofdstukken drie en vier. Daar 
neemt Bok eerst de opmerkingen die 
Van Mander in zijn Schilder-boeck uit 
1604 maakt over kunstliefhebbers en de 
schilderijen in hun bezit tot uitgangs
punt voor een boeiende beschrijving van 
de kunstmarkt in enige Hollandse ste
den omstreeks 1600. Boks aanpak is in 
die zin verfrissend dat hij Van Manders 
woorden over de 'kunstliefhebbers' 
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enerzijds genuanceerd van allerlei kant
tekeningen, soms ook van theoretische 
aard, voorziet, maar anderzijds met bei
de benen op de historische grond blijft 
staan en door gedegen archiefonderzoek 
relief weet te geven aan de persoon van 
tal van verzamelaars, mecenassen en 
gentleman dealers die Van Mander ver
meldt. Boedelinventarissen en prosopo
grafisch onderzoek helpen hem zo het 
beeld te schetsen van de rijke indivi
duen, net als Van Mander dikwijls van 
Zuidnederlandse herkomst, die de top 
van de Hollandse kunstmarkt bepaal
den juist in de jaren dat deze zich on
stuimig ontwikkelde. In de jaren 1600-
1620 verdrievoudigde het aantal kunste
naars in de Republiek. 

Van Mander kon in 1604 nog niet 
vermoeden dat zich in de volgende jaren 
een ware massamarkt voor schilderijen 
in de Republiek zou ontwikkelen. In 
hoofdstuk vier gaat Bok dieper op dit 
voor Europa in de zeventiende eeuw 
unieke verschijnsel in. Bok gaat daarbij 
in dispuut met de economisch historicus 
Jan de Vries. Grofweg kan gesteld wor
den dat De Vries de diversificatie die 
zich in het aanbod aan schilderijen 
voordoet, beschouwt als het economi
sche antwoord op een gestegen en ver
anderende vraag. De Vries besteedt bo
vendien veel aandacht aan de economi
sche factor die werd gevormd door de 
instroom van Zuidnederlandse inuni
granten. Bok daarentegen beschouwt de 
gestegen koopkracht per capita en de la
gere kostprijs per schilderij, verkregen 
door specialisatie en een hogere produk
tie, als cruciale factoren voor de verkla
ring van het ontstaan van de massa
markt. 

De grootste groei in de produktie van 
(ezel)schilderijen, zo stelt Bok op grond 
van verschillende archiefbronnen vast, 
lag in de period en 1610-1625 en 1640-
1655. Toch figureren al vanaf 1640 
steeds minder schilderijen van con tem
poraine kunstenaars in de door Bok en 
anderen onderzochte boedelinventaris-
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sen en neemt het procentuele aandeel 
van schilderijen van 'oude meesters' toe. 
Kennelijk nam de behoefte aan vervan
ging van de duurzame consumptiegoe
deren die schilderijen nu eenmaal zijn, 
na 1640 al af. Vanaf 1660 lijkt er sprake 
te zijn van een structurele overproduktie 
van eigentijdse kunst. Een veranderende 
mode in de inrichting van het binnen
huis en de oorlogsdreiging zorgden dan 
voor vraaguitval. 

Dit vierde hoofdstuk, dat ik be
schouw als de kern van het boek, laat 
ons wei met enige vragen achter. Het 
geeft bij voorbeeld geen duidelijker ant
woord op de vraag welke kopers precies 
toetraden tot die nieuwe massamarkt, 
dan dat dit de 'middengroepen' van ze1f
standige kooplieden of ambachtslieden 
zouden zijn geweest. De door verschei
dene eerdere auteurs en ook door Bok 
gememoreerde diversificatie en speciali
satie in het aanbod (stilleven, land
schap, genre, zeegezicht, stadsgezicht, 
portret, dierstuk etc.) worden door hem 
ook nauwelijks in verband gebracht met 
specifieke klanten of klantengroepen. 
Ais de zeventiende-eeuwse schilder een 
net zo ongedifferentieerd beeld zou heb
ben gehad van zijn potentieIe en reeIe 
klantenkring, zou hij vermoedelijk wei
nig succesvol op deze snel groeiende 
markt hebben geopereerd. Hier open
baart zich de beperking van de door 
Bok gekozen werkwijze, die, zoals de 
auteur in de inleiding en in het historio
grafische tweede hoofdstuk aangeeft, 
het meest aansluit bij Montias' studie 
van de kunstenaars in het zeventiende
eeuwse Delft. Die aanpak is (althans 
voor de kunstgeschiedenis) relevant en 
fascinerend zolang er concrete contact
punten tussen vraag en aanbod, tussen 
kunstenaar en klant kunnen worden 
aangetoond. Daardoor hebben wij bij
voorbeeld een veel duidelijker beeld 
kunnen krijgen van de werking van de 
kunstmarkt in het Delft van Vermeer. 
Zodra deze benadering echter wordt 
toegepast op een veel grotere stad als 
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Amsterdam, op het gewest Holland of 
'de Nederlandse kunstmarkt' (zoals de 
titel van Boks boek belooft), zal het re
sultaat aIleen dan bevredigend zijn als 
op zijn minst hypo the sen en voorlopige 
conclusies zouden worden geformuleerd 
over de concrete en praktische werking 
van de kunstmarkt. De daarvoor nood
zakelijke comb ina tie van casulstiek en 
generalisatie, waaraan het derde hoofd
stuk in Boks boek zijn kracht ontleent, 
ontbreekt echter in dit vierde hoofd
stuk. 

Het laatste gedeelte van het boek is 
gewijd aan de kunstmarkt in de stad 
Utrecht. Bok heeft ervoor gekozen een 
zelfstandig hoofdstuk te bested en aan 
de economische en demografische ont
wikkeling van deze stad, hetgeen de 
vorm en de inhoud van het boek, waarin 
dit soort gegevens steeds zo direct mo
gelijk wordt gekoppeld aan de ontwik
keling van de kunstmarkt, enigszins uit 
het overigens zo goed verzorgde even
wicht brengt. Dankzij de door Bok op 
inventieve wijze uit de archieven opge
diepte gegevens, kunnen we vaststellen 
dat vanaf 1590 het aantal kunstenaars in 
de stad Utrecht groeide, een kwantita
tieve groei die het sterkst was in de jaren 
1610-1620 en 1640-1650. Na 1650 (tien 
jaar eerder dan Amsterdam) verminder
de de kunstenaarspopulatie, een verval 
dat zich niet meer zou herstellen na de 
desastreuze gebeurtenissen van 1672. 
Nadien komen we Utrechtse en langza
merhand ook steeds meer NederIandse 
kunstenaars uit andere steden vooral te
gen buiten de Republiek. 

Bok heeft een belangrijk boek ge
schreven dat een helder overzicht geeft 
van de historiografie van zijn onder
werp. Ret is overtuigend in het hoofd
stuk over de vroege geschiedenis van de 
Rollandse kunstmarkt. Enige door De 
Vries geformuleerde conclusies worden 
genuanceerd. Ten slotte, dankzij de toe
passing van Montias' werkwijze op een 
andere stad, levert het interessante gege
yens op over de kunstmarkt in Utrecht. 
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De kwaliteit van het boek ligt mijns in
ziens niet zozeer in een globale concIu
sie, zaals bij voorbeeld op p. 206 ver
woord, dat 'de vraag naar nieuwe schil
derijen [ .. . ] vanaf omstreeks 1660 stag
neerde door overproductie en een afne
men de vraag' (sic). Ret meest overtui
gend is Bok wanneer hij individuele 
kunstenaars, verzamelaars of mecenas
sen door grondig archiefonderzoek tot 
leven brengt als actoren op de immense 
NederIandse kunstmarkt van de zeven
tiende eeuw. 

Frans Grijzenhout 
Rijksdienst Beeldende Kunst, 

Den Haag 

Reinout Vos, Gentle Janus, merchant 
prince. The VOC and the tightrope of di
plomacy in the Malay world 1740-1800 
(Leiden: KITLV Uitgeverij , 1993. Ver
handelingen van het Koninklijk Insti
tuut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, 
no. 157) xii + 252 p. ISBN 90 6718 062 9 

De historiografie van de VOC is langza
merhand op zich een multi-nationale 
onderneming van indrukwekkende om
yang geworden. Dit bloeiende proces 
van groei en ontwikkeling belicht steeds 
meer facetten en/of arbeidsvelden van 
de schier kaleidoscopisch gevarieerde 
compagnie. Dikwijls ook zijn detail stu
dies aanleiding om het totaalbeeld van 
de VOC aan een herwaardering te on
derwerpen. Vos' nu vertaalde proef
schrift uit 1990 is helder opgezet en bij
zander vloeiend geschreven (aile hulde 
aan vertaalster Beverley Jackson!). Het 
is een lichtend voorbeeld van een derge
lijke monografie met 'dubbele lading'. 
Ret is een gedetailleerde 'case study' en 
stelt een aantal orthodoxe opvattingen 
over de VOC aan de orde. 

Vos' studie draait om de positie van 
de VOC in de tin handel van de Maleise 
archipel in de achttiende eeuw. Het be
lang van tin lag daarin, dat het een van 
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de weinige artikelen was, die winstge
vend in China konden worden afgezet. 
Als zodanig was het een onmisbare 
steun voor de Chinese handel van de 
compagnie. Tin was er een sprekend 
voorbeeld van, dat de Europese handel 
van de VOC nauw en onvermijdelijk 
met handel binnen Azii! verbonden was. 
Van een ander perspectief gezien bete
kende dit ook dat de compagnie aileen 
daar succesvol kon optreden, waar 
Europese en Aziatische handel en han
delaren een gemeenschappelijke basis 
konden vinden. Of de Heeren XVII 
enlof Batavia het wilden of niet, de 
VOC was een integraal deel van Azii!. 
Meer nog, en dat is waar Vos' boek zijn 
grootste bijdrage levert, het complexe 
verhaal van de tinhandel toont overtui
gend aan, dat voor de compagnie han
del en politiek keerzijden van dezelfde 
medaille waren. 

De kern van de tinhandel was, dat de 
VOC nooit enige controle had over het 
produktieproces van het metaal. Het 
werd gewonnen op een relatief groot 
aantal plaatsen langs de kusten van 
Straat Malakka. De eigenlijke arbeid 
werd verricht door Chinese koelies en 
de VOC kocht de tin van inlandse 
vorsten op grond van contracten. In de
ze contracten werden de prijs van de tin 
en talloze andere wederzijdse verplich
tingen van beide ondertekenaars vastge
legd. Zonder uitzondering hielden die 
politieke verplichtingen tot wederzijdse 
steun in. Vrijwel zonder uitzondering 
ook waren deze contracten het resultaat 
en de oorsprong van twisten binnen en 
tussen de verscheidene inlandse vorsten
dommen. Hoezeer de VOC in principe 
ook trachtte een positie van neutraliteit 
te bewaren, de behoefte aan tin maakte 
interventie onvermijdelijk. 

Vos slaagt er overtuigend in dit di
lemma van de VOC in zijn verscheidene 
historische en geografische omstandig
heden te formuleren en aan een klinisch 
onderzoek te onderwerpen. Dit vereiste 
een haarfijne kennis van de gecompli-
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ceerde politieke gebeurtenissen in zijn 
gebied en van de Maleise, Nederlandse 
en Engelse bronnen dienaangaande. 
Gentle Janus is een markant voorbeeld 
van de mod erne geschiedschrijving, die 
zijn problemen niet aileen vanuit het 
perspectief van aile deelnemers tracht te 
beschouwen, maar zich daarvoor ook 
de bronnen van ieder van deze deelne
mers eigen maakt. Vos heeft aile Malei
se kronieken en de fantastische VOC
collectie in het Algemeen Rijksarchief 
uitputtend doorvorst en, waar dat in het 
geval van Riouw nodig was, aangevuld 
met materiaal van de Engelse East India 
Company. 

Het boek is opgezet rond de drie 
voornaamste politieke interventies van 
de VOC in de tinhandel in het gebied 
van Straat Malakka: Pal em bang (waar
aan Bangka onderhorig was) in de jaren 
1720, lahore tussen 1745 en 1760, en 
Riouw 1780-1800. Ieder van deze epi
sodes kan gezien worden als een akte in 
een dramatisch toneelstuk, waarin de 
schijnbaar succesvolle positie van de 
compagnie geleidelijk aan door zijn in
nerlijke spanningen vernietigd werd. De 
bekroning van bijna tachtig jaar strijd 
was de overwinning op Riouw, maar die 
bracht veiligheid noch voorspoed. Inte
gendeel, de bezetting van dat vrijhan
delscentrum vernietigde de functies 
waarop het bestaan van Riouw was ge
baseerd. Aileen buiten de politieke wer
kingskring van het Nederlands kolo
niaal bewind kon een dergelijk entrepot 
bloeien, zoals Rames' Singapore na af
loop van de Franse oorlogen overtui
gend zou aantonen. 

Het zou te ver voeren hier ieder van 
de drie episodes in detail te behandelen. 
Het mag voldoende zijn vast te stellen, 
dat Vos aile verwikkelingen met bewon
derenswaardige duidelijkheid verhaalt 
en analyseert. De positie van de VOC in 
de stad Malakka zelf en in de hele regio 
komt goed uit de verf. Hetzelfde geldt 
voor de schier eindeloze reeks van poli
tieke verwikkelingen. Bij de laatste heb 
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ik echter enige kanttekeningen. De be
grippen 'piracy' en 'privateering' wor
den door het boek heen als synoniemen 
gebruikt. Niet alleen zou dit tegenwoor
dig niet meer moe ten voorkomen, maar 
dit losse woordgebruik versluiert ook 
hoe we ons deze piraterij moe ten voor
stellen en welke betekenis die had in de 
maritieme wereld van Zuidoost-Azie. 
Dan is er, in het sultana at Johore, de 
kwestie van de verhouding tussen de 
Boeginezen en de Maleiers. De situatie 
wordt voorgesteld alsof de twee groepen 
totaal gescheiden waren, maar tegelij
kertijd wordt gesproken over gemengde 
huwelijken en individuen die wellicht als 
vertegenwoordigers van be ide groepen 
gezien zouden kunnen worden. Enige 
opheldering zou wenselijk zijn, lOwel 
voor een goed begrip van de episodes 
over Johore en Riouw als ook voor de 
latere tijd. Vos verwijst naar het trieste 
lot van de Boeginezen op Penyengat, 
waar zij de Tuhfat al-Nafis schreven, 
maar niet naar hun bloeiende nederzet
ting in Singapore. 

De verbinding tussen aBe episodes is 
de tinhandel, de gecompliceerde politie
ke toestand van de regio en het optreden 
van de VOC als handelaar en politieke 
macht. De tinhandel werd gedreven op 
basis van contracten met inlandse 
vorsten die een monopolie aan de Com
pagnie gaven. De prijzen waren op een 
niveau vastgesteld, dat meestal aanzien
lijk onder dat van de vrije markt lag. 
Dikwijls werd dat monopolie voor 
iedereen zichtbaar ontdoken. De handel 
yond uiteraard plaats in nederzettingen 
aan rivieroevers op, of nabij de kust. De 
tin kwam van het binnenland waar soms 
weI en soms geen politieke rijken van 
betekenis bestonden. De contracten 
werden afgesloten op grond van onder
handelingen waarbij soms wei en soms 
geen geweld te pas kwam. De VOC be
yond zich soms in de positie van 'king
maker', wanneer de afsluiting van een 
contract afhing van een bepaalde bin
nenlandse politieke constellatie. Onder 
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andere omstandigheden kon de com
pagnie weinig meer doen dan toekijken 
en afwachten. Vos ontleedt zijn indivi
due1e gevallen met een fijn scalpel, maar 
hij had het grote verb and wat meer re
lief kunnen geven. 

Allereerst betreft dat de politieke 
structuur van de Maleise wereld. De 
toe stand in iedere staat wordt uiteenge
zet, maar niet hoe vorsten, die uit hun 
land verdreven werden, jarenlang rond 
konden zwerven als 'piraten' of 'kapers' 
en dan op eens weer binnen de kring van 
acceptabele partners opgenomen kon
den worden. Het is ook niet duidelijk 
hoe opeens de Balun zeerovers konden 
optreden, noch hoeveel verbindingen de 
Boeginezen en Maleiers met stamgeno
ten in Borneo en elders hadden. Batu 
Bahara bijvoorbeeld verschijnt enige 
malen in een belangrijke rol, maar dit 
wordt niet verklaard. 

Daartegenover staat het punt van de 
macht van de VOC, de rniddelen waar
mee de Compagnie haar politiek kon 
uitvoeren. Omgekeerd bepaalden gro
tend eels die wat weI en wat niet moge
lijk was. Dit had ook meer dimensie 
kunnen geven aan Vos' opvatting dat de 
VOC slechts zelden contracten afdwong 
en dikwijls vee I meer de gelijke van haar 
contractuele partners was. Een ruimer 
perspectiefzou nuttig zijn geweest om te 
kunnen beoordelen welke prioriteit aan 
de tinhande1 en de daarmee verbonden 
politieke verwikkelingen gegeven werd. 
Vos vertelt wei hoeveel schepen en troe
pen bij ieder incident beschikbaar wa
ren, maar niet waarom dat zo was. Bij
zonder sterk en frappant daarentegen is 
het stuk over de interventie vanuit Ne
derland ze1f door het sturen van het ma
rine eskader onder Van Braam. Vos 
toont overtuigend aan dat deze expedi
tie het gevolg was van politieke overwe
gingen binnen de Republiek en eigenlijk 
niets in de Oost te zoe ken had. Maar 
eenmaal aangekomen, kon het eskader 
als een 'Deus ex Machina' het beleg van 
Malakka breken en Riouw veroveren. 
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Deze overwinning en even later die op 
Selangor brachten de VOC echter geen 
vrucht. Integendeel, de bevolking en 
handelsactiviteit van deze plaatsen ver
dwenen als sneeuw voor de zon. Dit was 
een ander aspect van de Maleise wereld, 
dat Vos enige malen aanstipt, maar als 
een centraler punt had kunnen nemen: 
de machteloosheid van de VOC om on
der de heersende ecologische, economi
sche en politieke omstandigheden posi
tieve orde te creeren. De verovering van 
bijvoorbeeld kustplaatsen leidde maar 
zelden tot een definitieve oplossing van 
een crisis. Meestal trokken vorsten en 
bevolking zich stroomopwaarts in het 
binnenland terug, wachtten de onver
mijdelijke verzwakking van de VOC
bezetting af en namen dan hun oude po
sitie weer in. Zeeroverij was een andere 
oplossing. Ook de handel van anderen 
dan de VOC had ruimer geschetst kun
nen worden. De compagnie was nooit in 
staat een monopolie af te dwingen en 
Maleiers, Boeginezen, Chinezen en later 
de Engelse 'Country traders' waren al
tijd in staat om alternatieve emporia en 
zeeroutes te vinden. 

Een onderdeel van de Engelse belang
stelling voor de Maleise we reid en met 
name de vrije vaart door de Molukken 
heeft Vos over het hoofd gezien: de 
oostelijke route (,eastern passage') van 
India en Europa naar China tijdens het 
seizoen van de noordoost moeson. In 
1759 had de Oostindievaarder Pitt deze 
route voor het eerst gebruikt. Daarna 
werd deze een belangrijk alternatief 
voor de gebruikelijke, maar van de moe
sonseizoenen afhankelijke route door de 
Malakka- of Soenda- straten. Vooral na 
1784, to en de Commutation Act de EIC 
een effectief monopolie in de snel groei
ende en lucratieve theehandel op Groot 
Brittannie gaf, was deze route van be
lang voor de EIC en de opiumschepen 
van de 'Country traders'. Deze opium 
werd niet aileen in China verkocht , 
maar ook in de Maleise wereld. Als zo
danig had Vos het falen van de VOC om 
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in dit artikel te handelen (de Nederland
sche Handel Maatschappij had later 
geen remmingen dienaangaande) in zijn 
betoog kunnen betrekken. Ook hadden 
de zuivere economische aspecten van de 
tinhandel ook wat meer belicht kunnen 
worden. 

Tenslotte het voornaamste punt van 
Vos' betoog: de VOC als 'merchant 
prince'. Hij betoogt overtuigend dat 
handel en politiek inderdaad onontwar
baar met elkaar verbonden waren. Hoe
zeer de compagnie zich ook uit de poli
tiek wilde houden, in de praktijk was dit 
totaal onmogelijk. De erkenning van 
dat feit leidde tot interventies met dik
wijls schokkende gevolgen. Er was een 
remmend element in het feit dat Batavia 
buitenkantoren als Malakka zelden toe
stemming gaf om zo actief op te treden 
als zij wilden, maar dikwijls legden de 
leiders van deze kantoren orders naast 
zich neer. Diplomatie was evenzeer rou
tine van het VOC bedrijf als handel en 
scheepvaart. Ik zou echter niet, zoals 
Vos, een scherpe lijn trekken tussen di
plomatie en militair optreden. Men 
hoeft geen aanhanger van Von Clause
witz te zijn om te erkennen dat effectie
ve diplomatie uiteindelijk op bruut ge
weld is gebaseerd. Het verschil tussen de 
situaties voor en na de aankomst van 
Van Braams eskader toont dat welspre
kend aan. 

Vos concludeert terecht dat politiek 
gedrag geen afwijking betekende van de 
commerciele functies van de VOC. 
Meestal kan men niet spreken van het 
afdwingen van contracten en leveran
ties. In de afwezigheid van geschikte 
handelswaren uit Nederland werden po
litieke invloed en militaire macht com
merciele goederen. Contracten gaven 
voordelen, maar ook verplichtingen. 
Hoewel de compagnie dikwijls als prins 
en beschermer gezien werd, konden 
haar 'beschermelingen' haar dikwijls in 
politieke en militaire avonturen verwik
kelen. De compagnie won het meest 
wanneer de relaties met inheemse part-
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ners optimaal op wederzijds voordeel 
waren gebaseerd. Of een dergelijke we
derkerigheid het beste met vreedzame of 
rnilitaire middelen te verkrijgen was, is 
een oneigenlijke vraag. Oorlog en vrede 
liepen tenslotte voortdurend in elkaar 
over. Merkwaardigerwijs geeft Vos geen 
enkele verklaring voor het 'Gentle' in de 
titel van zijn boek. Het woord wordt 
zelfs niet eenmaal gebruikt. 

Vos heeft een uitstekend boek ge
schreven, dat een belangrijke bijdrage 
aan de moderne 'VOC-industrie' levert 
en dat velen met voordeel zullen lezen. 
Het is echter spijtig te moeten opmer
ken, dat Vos eigenlijk niet buiten het 
nauwe wereldje van Straat Malakka 
heeft gekeken. Leonard Andaya's The 
World of Maluku: Eastern Indonesia in 
the Early Modern Period (Honolulu 
1993) was wellicht nog niet beschikbaar, 
toen Gentle Janus ter perse ging, maar er 
is een overvloedige literatuur over de 
VOC in India en andere delen van Azie, 
tegen de achtergrond waarvan hij zijn 
oordelen had kunnen formuleren en 
testen. De ideeen dat de VOC (weinig 
anders dan de EIC, met uitzondering 
van de Molukken) niet zozeer leider 
maar veel meer deelnemer in de Aziati
sche handel was en dat politiek gedrag 
een onverrnijdelijk en integraal onder
deel van commerciele activiteit waren, 
had den dan ook meer profiel kunnen 
hebben. 

Frank Broeze 
University of Western Australia, 

Nedlands 

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Op zoek 
naar het zachte goud. Pogingen tot inno
vatie via een zijdeteelt in Nederland 17e-
20e eeuw (Tilburg: Gianotten, 1993) xi, 
294 p. ISBN 90 6663 021 3 

De verwondering, door Van den Eeren
beemt geuit, betreffende zijn ontdek
king van het bestaan van diverse initita
tieven om in Nederland een zijdetee1t te 
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ontwikkelen zal door velen worden ge
deeld. Het boek, waarvan een deel reeds 
eerder in de vorm van artikelen is ver
schenen, vormt de neerslag van zijn fa
scinatie voor deze pogingen tot inn ova
tie zoals deze vooral in de negentiende 
eeuw hebben plaats gevonden. Het is 
ook de negentiende eeuw waarop dit 
boek, in tegenstelling tot wat de titel 
doet vermoeden, de nadruk legt. 

Aile pogingen die de laatste vier eeu
wen zijn ondernomen vertonen in zeke
re zin een steeds terugkerend patroon. 
Gestart wordt met de aanplant van 
moerbeziebomen en moerbeziestruiken 
om, wanneer deze voldoende blad ge
yen, te worden gevolgd door de kweek 
van zijderupsen, het winnen van de co
cons en als laatste het afhaspelen en re
den van de zijde. Aanvragen tot finan
cieJe ondersteuning bij de stedelijke of 
rijksoverheden gingen vee1al vergezeld 
van argumenten die, naast verwachtin
gen van geldelijk gewin, de voordelen 
voor de werkgelegenheid benadrukten, 
hetzij door te wijzen op de weeskinderen 
die hierin een bestaan kunnen vinden en 
ook, vanaf de achtiende eeuw, op de 
boeren. Voor hen zouden de op
brengsten van de aanplant van moerbe
ziebomen en -struiken een mooie aan
vulling vormen op een schamel inko
men. Naast de jonge, verse bladeren die 
als voeding voor de zijderupsen worden 
gebruikt, is het hout van de moerbezie
boom geschikt bij de scheepsbouw en 
voor de meubelmakerij en het afgestor
yen loof als wintervoer voor de dieren. 

Van den Eerenbeemt heeft voor dit 
werk een overweldigende hoeveelheid 
archieven geraadpleegd. Veel initiatief
nemers hebben hun bevindingen op pa
pier gezet. Het oudste verslag dateert uit 
1606 en is geschreven door Caspar Be
noist. Het is jammer dat het artikel van 
J.H. Hofenk de Graaff getiteld 'De ge
hele Conste tMiddel ende Beleyt om Sy
dewormen te winnen: het manuscript 
van Caspar Benoist uit 1606', in: Bea 
Brommer (red.), Van kimono tot ruimte-
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pak. Zijde-kunstzijde-kunstvezel (He1-
mond: Gemeentemuseum 1990) niet in 
het literatuuroverzicht is opgenomen. 
Hierin wordt het manuscript op zijn 
technische inhoud besproken en verge
leken met negentiende-eeuwse literatuur 
op dit gebied. 

De auteur geeft een gedetailleerde be
schrijving van de inspanningen en expe
rimenten van mensen als mr. W.H. van 
Hasselt in de achtiende eeuw, C.H. Be
rail, R. Dufour en L.C.E.E. Fock in de 
negentiende eeuw tot de Nederlandsche 
Heidemaatschappij, de Nederlandsche 
Zijdeteelt Vereeniging en de zusters Be
nedictinessen van de Stichting Lioba te 
Egmond-Binnen in deze eeuw. De drijf
veren, de successen en mislukkingen 
krijgen allemaal hun plaats in het ver
haa!. 

Van den Eerenbeemt wijst er in zijn 
boek op, dat de diverse pogingen sterk 
persoonsgebonden zijn. Ook wanneer ze 
gestimuleerd worden door de Neder
landsche Maatschappij ter bevordering 
van Nijverheid of ingebed zijn in een 
naamloze vennootschap. Deze sterke 
verbondenheid is tevens een van de re
denen waarom, door het wegvallen van 
de persoon, de initiatieven niet worden 
voortgezet. De meest recente poging na
melijk van de zusters van de Stichting 
Lioba is de succesvolste gebleken. Een 
succes dat mede te verklaren is uit het 
feit , dat het hier een kloostergemeen
schap betreft. Zij beheersten het gehele 
proces van de zijdeteelt, van zijderups 
tot zijden draad, om deze laatste, na 
verving, zelf te verwerken tot stoffen 
voor liturgische gewaden. 

Het is, aldus Van den Eerenbeemt, de 
verwerkingsmogelijkheid van de gewon
nen cocons die lange tijd een probleem 
heeft gevormd bij de zijdeteelt. Dit gold 
met name, zo blijkt uit het boek, voor 
de negentiende en twintigste eeuw. Voor 
het mislukken van de vestiging van deze 
teelt noemt Van den Eerenbeemt ver
schillende oorzaken, zoals een financieel 
in gebreke blijvende overheid, het ge-
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brek aan een grootschalige aanpak en 
een opkomende vrije markteconomie. 

Een aspect dat echter niet duidelijk 
naar voren komt is de positie van de 
zijde-industrie in Nederland in de ne
gentiende en twintigste eeuw. Mogelijk 
is dit nog niet onderzocht, en het raakt 
ook niet het thema van het boek, maar 
zou hieruit mede een dee I van de verkla
ring kunnen liggen voor het falen van de 
zijdeteelt? Zou de aanwezigheid van een 
bloeiende zijde-industrie de teelt niet 
gestimuleerd kunnen hebben, zoals bij
voorbee1d in Duitsland is gebeurd? Dit 
was het land waarheen Holland zijn 
zijde-nijverheid had verplaatst volgens 
de zijde-Iakenfabriquers en zijde-reders 
uit Amsterdam en Haarlem rond het 
midden van de achttiende eeuw. 

Na lezing van het boek blijft de lezer 
achter met een gevoel van verbazing, 
door de auteur gedeeld, over het niet af
latend enthousiasme over de mogelijk
heden tot een succesvolle inheemse zij
deteelt. 

S. Colenbrander 
Historisch Seminarium, Amsterdam 

J. Mokyr (red.), The British Industrial 
Revolution. An economic perspective 
(San Francisco: Westview Press, 1993) 
362 p. ISBN 0 8133 8510 5 

Aan de niet aflatende stroom van publi
katies over de periode in de Britse ge
schiedenis die te boek staat als 'De In
dustriele Revolutie' is onlangs een 
nieuw en indrukwekkend deel toege
voegd. De door Joel Mokyr geredigeer
de bundel bevat vijf uitgebreide bijdra
gen. De bundel is qua leesbaarheid een 
geslaagde opvolger van de in 1985 uitge
komen verzameling studies 'The econo
mics of the Industrial Revolution'. De 
cliometrische inslag met bijbehorende 
econometrische exercities van de vorige 
bundel ontbreekt en heeft plaatsge
maakt voor meer toegankelijke teksten. 
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De bijdrage van Mokyr zelf is de bes
te van het boek. Onder het bescheiden 
kopje 'Editor's Introduction' voigt een 
essay van ruim 130 pagina's dat eigen
lijk een monografie op zich zelf is. Na 
de definiering van de Industriele Revo
lutie als een reeks veranderingen die tus
sen 1760 en 1830 plaatsvonden en die de 
Britse economie en samenleving grondig 
veranderd hebben, laat Mokyr zijn licht 
schijnen over de oorzaken en gevolgen 
ervan. Met name het deeI over de oorza
ken toont Mokyr op zijn best. Hij 
bespreekt de bestaande inzichten uit de 
literatuur, voegt eventueel iets toe en 
neemt vervolgens stelling. Na de ma
gistrale inleiding, die een van de beste en 
veeIomvattende teksten is die ik over het 
onderwerp heb gelezen, volgen nog vier 
interessante bijdragen. 

David Landes ontdekt de eerste ver
melding van de term IndustrieIe Revo
lutie in een geschrift van een Franse di
plomaat uit 1799. Vervolgens verzet hij 
zich tegen de zogenaamde nieuwe or
thodoxie. Hiermee bedoelt Landes de 
studies van vooral Crafts en Harley die 
willen aantonen dat de IndustrieIe Re
volutie niet gepaard ging met zulke hoge 
en versneIde groeicijfers als Deane en 
Cole dertig jaar eerder lieten zien. Lan
des' bezwaren tegen de nieuwe ortho
doxie vallen uiteen in twee punten. Ten 
eerste beweert hij dat de zogenaamde 
nieuwe en revisionistische interpretatie 
in feite weinig anders is dan de oude, en 
daarom niet een drastische herziening 
inhoudt. In de tweede plaats illustreert 
hij aan de hand van citaten uit het werk 
van Crafts en Harley dat er wei degelijk 
sprake is van discontinue ontwikkelin
gen in de groeicijfers. Hij verzuimt daar
bij overigens te vermelden dat de groei
versnelling in het werk van Crafts en 
Harley pas na 1840, dus na de klassieke 
periode van de IndustrieIe Revolutie, 
zichtbaar wordt, terwijl Deane en Cole 
de versnelling al na 1780 plaatsen. 

Na Landes' tirade vat C. Knick Har
ley nog eens rustig samen wat de Crafts-

NEHA-BULLETIN 9 - 1995 - nr. 1 

Harley visie inhoudt en waarin ze zich 
onderscheidt van hun voorgangers. De 
ondertussen genoegzaam bekende ele
men ten passeren de revue. Centraal 
staat de opvatting dat de Britse industri
ali sa tie een traag en evolutionair proces 
was. De groei van de industrieIe pro
duktie en het nationaal inkomen vol
trok zich minder snel en revolutionair 
dan volgens Deane en Cole. Verder wa
ken Crafts en Harley voor een welhaast 
exc1usieve aandacht voor de industrie
sector waardoor de positieve ontwikke
lingen in de agrarische en dienstensector 
wordt ondergewaardeerd. 

Gregory Clark laat in het vierde 
hoofdstuk zijn licht schijnen over de rol 
van de landbouw in de IndustrieIe Re
volutie. Clark bestrijdt de heersende op
vatting dat de stijging van de agrarische 
produktiviteit, die de groei van de niet
agrarische beroepsbevolking en de ste
den mogelijk maakte, in dezelfde perio
de heeft plaatsgevonden als de In
dustriele Revolutie. Aan de hand van 
verscheidene indicatoren poogt hij aan
nemelijk te maken dat de agrarische re
volutie tussen de late MiddeIeeuwen en 
de late achttiende eeuw plaatsvond en 
dus voorafging aan de Industriele Revo
lutie. Deze opvatting impliceert dat de 
produktiviteit in de Britse landbouw al 
rond 1770 op een bijzonder hoog niveau 
lag en tot 1950 nauwelijks enige groei 
vertoonde. In die opvatting staat Clark 
tot nu toe aileen. 

Het laatste essay van David Mitch be
handelt de rol van onderwijs op de groei 
van de economie. Deze bijdrage past in 
het kader van de recente belangstelling 
voor het belang van human capital in 
economische groei . Mitch komt tot de 
conc1usie dat een goed opgeleide (be
roeps)bevolking niet noodzakeIijk was 
om de leiding in de industrieIe prod uk
tie te nemen. De Britse voorsprong was 
immers gebaseerd op een rijkdom aan 
grondstoffen. 

Aardig aan de bundel is dat de schrij
vers elkaars stukken v66r publikatie 
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hebben kunnen lezen, waardoor op een 
aantal plaatsen naar elkaar wordt ver
wezen. Oat gebeurt bijvoorbeeld met en 
in de derde bijdrage van C. Knick Har
ley over de 'new and coherent view of 
British growth' die werd betwist door 
Landes. Op zijn beurt trekt Harley de 
conclusies van Clark in twijfel over de 
stabiele produktiviteit in de Britse land
bouw in de periode 1770-1950. 

Het boek is zeer lezenswaardig en 
biedt het beste recente overzicht van de 
oude en nieuwe perspectieven op een 
van de meest betwiste perioden van de 
Britse geschiedenis. Vooral het sterke 
essay van Mokyr draagt daaraan bij. 
Tegelijk maakt de discussie tussen de 
auteurs onderling duidelijk dat het de
bat nog lang niet is afgelopen. 

Ary Burger 
Universiteit Utrecht 

Alex den Ouden, Een hoekstaal van de 
maatschappij. Constructiewerkplaatsen 
in Nederland. Van 1840 tot heden (s.l.: 
Stichting Nederlandse Staalbouw, 1994) 
878 p. Geen ISBN 

In het bedrijfshistorisch onderzoek 
heeft tot nu toe sterk de nadruk gelegen 
op case-studies. Studies over een be
drijfstak zijn daarentegen schaars. Ver
heugd was ik dan ook over het verschij
nen van deze kloeke studie over con
structiewerkplaatsen in Nederland van
af 1840 tot heden. Met hooggespannen 
verwachtingen nam ik het boek ter 
hand. In zijn ten geleide stelt if. A. den 
Ouden dat aileen in de techniek sprake 
is van een voortdurende vooruitgang en 
verbetering en dat deze continue evolu
tie het centrale thema van zijn studie 
vormt. Meer komen we over de opzet en 
uitgangspunten van zijn boek he!aas 
niet te weten. 

Den Ouden heeft in zijn studie een in
drukwekkende hoeveelheid feitelijke ge
gevens over de Nederlandse constructie-
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werkplaatsen bijeengebracht. Zijn stu
die bevat tal van beknopte onderne
mingsbiografieen. Veel constructies in 
staal en ijzer zijn beschreven, vaak mooi 
afgebeeld, en van een (technische) toe
lichting voorzien. Verder wordt uitvoe
rig aandacht besteed aan het ontwerpen, 
de produktietechnieken, produkten, 
handelsvormen en de keuring en kwali
teitsbewaking van ijzer en staal. Met be
hulp van de zorgvuldig samengestelde 
registers op personen, bedrijven en in
stellingen en werken in binnen- en bui
tenland is de omvangrijke publikatie als 
naslagwerk goed toegankelijk. Deze 
toegankelijkheid had nog kunnen wor
den vergroot door de toevoeging van 
een zakenregister voor de verschillende 
soorten ijzer en staal (zoals gietijzer, 
smeed- ofwe!ijzer) en produktietechnie
ken. 

Naast waardering voor de enorme 
hoeveelheid samengebracht materiaal 
ontkom ik niet aan enige kritiek. Deze 
spitst zich vooral toe op de onoverzich
telijke struktuur van het boek en het ge
bruikte bronnenmateriaal. De inhouds
opgave heeft al de omvang van een be
scheid en brochure. Idealiter hoort deze 
in een oogopslag een korte samenvat
ting en de structuur van een boek aan te 
geven. In dit geval moeten we 34 pagi
na's doorworstelen. Daarbij valt meteen 
de onevenwichtige opbouw op, zowe! 
wat betreft periodisering als het aantal 
pagina's per hoofdstuk: de periode 
1840-1914 (220 pagina's), 1914-1945 
(161 pagina's), 1945-1950 (18 pagina's), 
1950-1970 (114 pagina's), 1970-1990 
(144 pagina's) 1990-1994 (148 pagina's). 

Na een met veel citaten gelardeerde 
klaagzang van de branche over het ge
brek aan overheidssteun en over de Ne
derlandse arbeider omstreeks 1900, 
neemt de auteur ons al snel mee op een 
rondgang langs allerlei ijzerconstructies 
zoals de beurs van Beriage, het Circus
gebouw in Scheveningen, de sluizen in 
en bruggen over het kanaal van Gent 
naar Terneuzen en de spoorbrug bij Vel-
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sen. Om maar enkele voorbeelden te 
noemen. 

In het boek komen een groot aantal 
onderwerpen en thema's aan bod, zoals 
de moeizame relatie tussen overheid en 
de constructiewerkplaatsen, de onder
linge concurrentie en het gebrek aan sa
menwerking in de branche, de onop
houdelijke concurrentie tussen staal en 
beton, de kwaliteit van de factor arbeid 
en de buitenlandse concurrentie. Wat de 
studie met name ontbeert is een bindend 
element, een struktuur vergelijkbaar 
met een stalen skelet dat houvast biedt. 
Vanuit economisch-historisch oogpunt 
wordt de ontwikkeling van de construc
tiewerkplaatsen in Nederland onsamen
hangend en oppervlakkig aangestipt. 
Met de door hem aangereikte informa
tie moet de lezer zelf een bee1d constru
eren van de economische ontwikkeling 
en de plaats van de constructiewerk
plaatsen daarin. Daarnaast wordt de le
zer vaak afgeleid door een overdaad aan 
citaten en vele bedrijfshistorische uit
stapjes. 

Bij zijn onderzoek heeft de auteur 
zich beperkt tot het gebruik van secun
dair bronnenmateriaal. Daarbij is hij se
lectief te werk gegaan. Dat hij veel ge
denkboeken heeft geraadpleegd is van
zelfsprekend. Minder navolgbaar is de 
mate waarin hij gebruik heeft gemaakt 
van bepaalde dagbladen, tijdschriften 
en monografieen. Vit de veelvuldige 
verwijzingen en citaten valt af te lei den 
dat hij het tijdschrift De Ingenieur jaar
gang na jaargang heeft gespeld. Dat 
geldt ook voor het tijdschrift Brug
genspraak en het boekje van H.M. 
Bleich Herrijzen met val/en en opstaan. 
De laatste hoofdstukken leunen zwaar 
op informatie uit dagbladen en tijd
schriften zoals het Financieele Dagblad 
en Bouwen met Staal. Overigens passen 
grote delen van het laatste hoofdstuk 
met zinnen als 'Wat is staal toch een on
gelooflijk mooi materiaal. Heeft u ooit 
gehoord van constructief hergebruik 
van afgebrand beton' beter in een glossy 
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pr-brochure over roestvrij- en brandvrij 
staal dan in een economisch-historische 
studie. 

Opvallend afwezig zijn verwijzingen 
naar algemene literatuur over de 
sociaal-economische ontwikkeling van 
Nederland in het algemeen en over de 
metaalnijverheid in het bijzonder. Ner
gens wordt gerefereerd aan de bekende 
standaardwerken van bijvoorbeeld I.A. 
de longe, 1.C.A. Everwijn en 1.L. van 
Zan den en R.T. Griffiths. Verder ont
breken verwijzingen naar het deel basis
metaal- metaalproduktenindustrie en 
scheepsbouw in de reeks Historische Be
drijfsarchieven van het NEHA of de 
door het CBS uitgegeven beroeps- en 
bedrijfstellingen. Zeer opmerkelijk is 
bovendien dat de auteur wei gebruik 
heeft gemaakt van het overzicht en bi
bliografie van G. van Hooff over de Ne
derlandse machinefabrieken in de perio
de 1825 tot 1914, maar niet van diens 
dissertatie In het rijk van de Nederlandse 
vulcanus. Dat is jammer. Want juist met 
deze literatuur had de auteur zijn onder
zoek in een breed algemeen kader kun
nen plaatsen. Een economisch-histori
cus in de begeleidingscommissie had 
hem hier moeiteloos op kunnen wijzen. 

Viteraard stellen de diverse doelgroe
pen voor wie het boek geschreven is spe
ciale eisen aan de schrijftrant. De auteur 
heeft gekozen voor een journalistieke 
aanpak. Daar is op zich niets tegen. Ais 
het maar niet te oppervlakkig-populair 
en oubollig wordt. Helaas maakt Den 
Ouden zich hieraan nogal eens schuldig: 
soms zijn zijn uiteenzettingen storend en 
flauw, dan weer ongenuanceerd. 

Een hoekstaal van de maatschappij is 
een staalboek van creatief maatwerk in 
ijzer en staal in Nederland. Het is een 
nuttig naslagwerk voor bedrijfshistorici, 
ingenieurs, techniekhistorici en in
dustriee1 archeologen en is zeker bruik
baar als bron voor een economisch
historische studie over Nederlandse 
constructiewerkplaatsen in de negen
tiende en twintigste eeuw. Helaas over-

47 



stijgt het niet het niveau van een ency
c10pedie over constructiewerkplaatsen 
in Nederland vanaf 1840. 

Jacques van Gerwen 
NEHA, Amsterdam 

Niek Koning, The failure of Agrarian 
Capitalism. Agrarian politics in the Uni
ted Kingdom, Germany, the Netherlands 
and the USA 1846-1919 (Routledge: 
London 1994) 292 p. ISBN 0 415 
11431-4 

Niek Koning schreef als socioloog een 
historische studie over de relatie tussen 
de economische ontwikkeling van de 
landbouw en de politiek-institutionele 
en ideologische ontwikkeling, een soort 
onderbouw-bovenbouw verhaal. Daar
bij is op elke bladzijde duidelijk dat dit 
proefschrift geen schoolse uitwerking is 
van een deelvraagstelling van een deel
vraagstelling van een gelnstitutionali
seerd onderzoeksprogramma, maar 
voortkomt uit oprechte wetenschappe
Iijke nieuwsgierigheid. Mede vanwege 
de opzet maakt het boek een aange
naam ouderwetse indruk: breed, bele
zen, leesbaar, interessant, het gaat er
gens over. Het hoort daarmee qua stijl 
eerder thuis in de intellectueel liberale 
universitaire traditie van dertig jaar ge
leden dan in de planmatige, op beheer
sing gerichte aanpak van het laatste de
cennium. 

Ook qua achtergrond is het niet ge
heel van deze tijd; het is een kritische 
studie. Tot mijn genoegen wordt op eco
nomisch gebied expliciet stelling geno
men tegen het neo-klassieke gedachten
goed en wordt de economische en poli
tieke ontwikkeling mede verklaard uit 
machtsposities, belangen en belangente
genstellingen, een aanpak die vaak als 
functionalistisch is afgedaan. 

Het boek behandelt de vraag waarom 
er in de periode 1846-1919 in de land
bouw, ondanks een aanvankelijke bewe-
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ging in die richting, uiteindelijk geen 
sprake was van schaalvergroting en een 
kapitalistisch-tayloristische organisatie 
van het produktieproces maar van 
schaalverkleining, opkomst van het fa
miliebedrijf en een neergang van grote 
plantage-achtige landbouwbedrijven. 
Hiertoe analyseert hij de ontwikkeling 
in een viertallanden: Nederland, Duits
land, het Verenigd Koninkrijk en de 
Verenigde Staten. De landbouw in deze 
landen ken de uiteraard enorme verschil
len qua structuur en produktiepakket, 
maar toch weet Koning een aantal ge
meenschappelijke trends te onderken
nen. 

Het verklaringsmodel van Koning 
kent een beperkt aantal basisvariabelen. 
De eerste is het loonniveau. Lage lonen 
maakte het voor grote bedrijven eerder 
rendabel om te produceren en te in
vesteren, terwijl het voor farniliebedrij
yen juist betekende dat de concurrentie
positie verslechterde. Het kleine bedrijf 
moest het om te concurreren, juist heb
ben van het maken van veel uren en een 
beloning onder het geldende loonni
veau. Wanneer het loonniveau nauwe
lijks hoger was dan het bestaansmini
mum dan was concurrentie op de afzet
markt, mede gezien de onzekerheid van 
het landbouwbedrijf (een door Koning 
wat verwaarloosd punt) nauwelijks mo
gelijk. 

De volgende verklarende variabele 
zijn de afzetprijzen, waarbij hoge prijzen 
de grote bedrijven een voordeel gaven 
omdat het efficiency bevorderende in
vesteringen mogelijk maakte, investerin
gen die vanwege ondeelbaarheden voor 
het kleinbedrijf niet waren weggelegd. 

Een derde onderdeel van het verkla
ringsmodel zijn twee min of meer exoge
ne variabelen, namelijk de bevolkings
groei en de beschikbaarheid van een 
grote hoeveelheid maagdelijke gronden 
in onder meer Amerika, Canada en 
Australie. De spoorlijn en de stoomboot 
maakten transport mogelijk van deze 
gebieden naar Europa. 
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Tot ruwweg 1870 waren de land
bouwprijzen en de ruilvoet van de land
bouw gunstig, wat, in comb ina tie met 
een laag niveau van de lonen, tot een 
voorspoedige tijd voor de grote bedrij
yen leidde. Daarna daalden de prijzen 
en verslechterde de ruilvoet, wat, in 
combinatie met een hoger niveau van de 

> (reele) lonen, leidde tot een tijd van 
stagna tie, althans voor de grote bedrij
yen, temeer daar allerlei vormen van ge
bonden arbeid (slavernij , horigheid) in 
de voorgaande peri ode waren verzacht 
of afgeschaft. In tegenstelling tot de 
voorgaande peri ode werden de grote be
drijven verkleind, opgedeeld of uitge
molken; het dynarnische ondernemers
gedrag dat de hereboeren tot de jaren 
zeventig kende maakte plaats voor 
kostenminimalisering. Het kleinbedrijf 
daarentegen floreerde omdat, door de 
stijging van het loonniveau, de concur
rentiepositie verbeterde. Na 1895 trok
ken de prijzen weer aan en yond ook een 
zeer sterke verbetering van de ruilvoet 
plaats, een in de agrarische geschiedenis 
wat verwaarloosde ontwikkeling. Hier
door verbeterde de rentabiliteit van het 
landbouwbedrijf, maar doordat de 10-
nen hoog bleven of zeJfs nog stegen wa
ren het met name de kleine bedrijven die 
hiervan konden profiteren. 

Het overheidsbedrijfpaste zich hier in 
de vier land en bij aan. Tot de jaren ze
ventig was het voornaamste beJang van 
de grote bedrijven om deel te kunnen 
nemen aan de almaar toenemende inter
nationale handel en, mede op instigatie 
van de hereboeren, yond er daarom 
vanaf de jaren veertig een liberalisering 
van de handel in landbouwprodukten 
plaats. Na de jaren zeventig veranderde 
dit. ZoweJ de afname van de rentabili
teit van het landbouwbedrijf als de toe
nemende imperialistische rivaliteit leid
de tot protectionistische tendensen, 
waarbij de groep van kleine boeren door 
een toenemende mate van democratise
ring of popularisering van het beleid in 
de verschillende landen meer gewicht in 
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de schaal ging leggen. Weliswaar was 
van de vier land en Duitsland de enige 
die werkelijk tot protectie over ging, 
maar Duitsland was kenmerkender voor 
het algemene Europese patrqon dan de 
andere drie landen. Nederland zowel als 
de Verenigde Staten hadden vanwege 
hun exportpositie geen belang bij pro
tectie. Het Verenigd Koninkrijk slaagde 
er niet in tot protectie over te gaan door 
een mengeling van economische facto
ren, het relatief geringe gewicht van de 
landbouw, de eigendomsverhoudingen 
in de landbouw, en politieke factoren. 
Dit leidde in tegenstelling tot Duitsland, 
Nederland en de VS tot een stagna tie 
van de landbouwproduktie die veertig 
jaar zou duren. 

Door het toenemend belang van het 
kleinbedrijf gingen de overheden een 
landbouwontwikkelingsbeleid voeren, 
gericht op voorlichting en onderzoek. 
Hoewel dit beleid al vanaf de jaren tach
tig van de grond kwam duurde bet toch 
tot circa 1900 voor bet resultaat kreeg. 
Hierbij maakte de aantrekkende markt 
voor landbouwprodukten het de kleine 
boeren mogelijk om dit optimaal te be
nutten. 

Een belangrijke stelling van Koning is 
dat de grote landeigenaren gedurende 
de periode 1846-1919 in bet algemeen 
geen reactionaire politiek probeerden te 
voeren, gericht op macbtsposities en 
standsverschil, maar een politiek van 
econornisch eigenbelang. Pas aan bet 
einde van de peri ode, toen de politieke 
positie van de grote landeigenaren al 
grotendeels verloren was gegaan, is er 
sprake van duidelijk reactionaire ten
densen. En een poJitieke vertaJing hier
van in de vorm van een zucbt naar Le
bensraum kon, juist vanwege het ver
rninderde politieke gewicht van de land
eigenaren, enkel dan gebeuren wanneer 
de reactionaire sentimenten werden ge
deeJd door de stedeJijke bevolking en 
werden opgepikt door populistische 
partijen. Overigens krijgt men de indruk 
dat in de loop van de negentiende en het 

49 



begin van de twintigste eeuw het belang 
van de staat zelf steeds zwaarder gaat 
meewegen bij het beleid. 

Koning slaagt erin duidelijk te maken 
dat in de vier landen overeenkomstige 
algemene tendensen tot vergelijkbare 
structurele ontwikkelingen en min of 
meer vergelijkbare politieke reacties 
voerden. De lezer kan zich niet aan de 
indruk onttrekken dat alles wat in het 
buitenland plaatsvond ook in Neder
land gebeurde, maar dan op een zeer ge
dempte wijze. Overal was sprake van re
voluties, burgeroorlogen en opstanden, 
van slavernij, horigheid en geweldadige 
onteigening. Overal, maar niet tussen de 
Dollard en de Schelde. Duidelijk wordt 
dat dit tenminste ten dele te danken is 
aan de afwezigheid van een werkelijk 
grootgrondbezit in Nederland; land he
ren die ook politiek de lakens uitdeel
den. Nederland was relatief egalitair. 

Er zijn uiteraard ook kritiekpunten te 
geven op de stelling van Koning. Ko
ning komt met een groot aantal gege
yens die zijn these onderbouwen maar 
gegevens die er niet in passen worden 
soms weggelaten of fout gelnterpre
teerd; zijn these maakt een beetje de in
druk een keurslijfje te zijn. Zo steeg het 
aantal runderen in Nederland wei dege
lijk gedurende de agrarische depressie, 
en met name na 1884; het was het aantal 
melkkoeien dat stagneerde. In Neder
land stagneerden de opbrengsten juist 
tussen 1865 en 1883 om daarna van jaar 
op jaar op jaar te stijgen, in plaats van, 
wat Koning zegt, andersom. En het was 
mijns inziens juist de toename van de 
internationale handel in graan, mals en 
veekoeken en de daarmee gepaard gaan
de toename van het gebruik van aange
kocht veevoer die het kleine boerenbe
drijf nieuwe kansen gaf. Dit maakte dat 
landbouw steeds rninder een grond
gebonden activiteit werd. Daartegen
over staat dat de rentabiliteit van het 
kleinbedrijf inderdaad gestegen moet 
zijn na ongeveer 1890, wellicht mede 
door een betere concurrentiepositie. 
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Anders is het namelijk moeilijk te ver
klaren hoe de snelle groei van het coo
peratiewezen gefinancierd werd (denk 
aileen al aan de voortdurend toenemen
de tegoeden van de cooperatieve ban
ken), een ontwikkeling die sterk bij
droeg aan het succes van het klein be
drijf. 

Ook is Koning niet altijd consistent in 
zijn verklaringen. De wonderbaarlijke 
veertigjarige stagna tie van de land
bouwproduktie in het Verenigd Ko
ninkrijk wordt door Koning hoofdzake
lijk verklaard uit de bezitsverhoudin
gen. Maar volgens zijn eigen verkla
ringsmodel zou ook een rol gespeeld 
kunnen hebben dat de lonen in het Ver
enigd Koninkrijk hoger waren dan in de 
andere landen. Het enige dat hij hier
over zegt is dat de lonen in Nederland 
laag waren. 

Wat betreft zijn kritiek op de neo
klassieke economie bewijst Koning zijn 
gelijk. Investeringen blijken wei degelijk 
belangrijk te zijn en een onafhankelijke 
invloed te hebben op het proces van 
prijsvorming, een invloed die vaak de
cennia duurt. Ook bezitsverhoudingen 
blijken belangrijk en, in tegenstelling tot 
wat in de neo-klassieke theorie van het 
eigendom wordt verondersteld, niet 
automatisch onder druk van de concur
rentie te evolueren tot economisch effi
ciente verhoudingen. Overheidsingrij
pen in de prijzen kan lei den tot een toe
name van de investeringen en daarmee 
tot een versnelling van de technische 
vooruitgang (neo-klassiek: dit is een 
voorbeeld van sub-optimale allocatie, 
en daarmee welvaartsverlies). In zijn al
gemeenheid: de aanpassing van ontwik
kelingsprocessen aan prijssignalen kost 
tijd en gaat gepaard met investeringen 
die langere tijd vastliggen en kan daar
om, wanneer onder invloed van ex ogene 
factoren de prijzen veranderen, lei den 
tot grote verliezen. 

Op de periodisering valt wei wat af te 
dingen. Althans in Nederland stegen de 
lonen juist in de jaren zestig en het begin 

NEHA-8ULLETIN 



van de jaren zeventig, dus nog in de 
gouden jaren van het grootbedrijf, om 
daarna te stagneren. Dit zal betekenen 
dat een eventuele crisis in het Neder
landse grootbedrijf vooral wordt ver
oorzaakt door de daling van prijzen, en 
niet zozeer door loonstijging. 

Al met al heeft Niek Koning een nut
tige en lees bare bijdrage geleverd aan de 
landbouwgeschiedenisvraagstelling met 
betrekking tot het verzamelen van nieu
we gegevens. 

M. Knibbe 
Leeuwarden 

1. Mooij : Denken over welvaart. Konink
lijke Vereniging voor de Staathuishoud
kunde 1849-1994 (Utrecht, 1994) 290 p. 
ISBN 90 5189410 4 

In 1849 verscheen het eerste Staatkundig 
en Staathuishoudkundig Jaarboekje. Het 
was een uitgave van de liberale politicus 
en geleerde Jhr. J. de Bosch Kemper die 
van mening was dat de velen die na 1848 
het kiesrecht verwierven beter op de 
hoogte dienden te raken van de toe stand 
van staatsinrichting, economie en sa
menleving. Hij Iiet in dit eerste boekje de 
nieuwe grondwet integraal afdrukken, 
gaf een overzicht van de ontstaans
geschiedenis van dit stuk en van de nieu
we kieswet, publiceerde de uitslag van de 
verkiezingen van 1848 en vervolgde met 
enige statistische gegevens over de 
staatsfinancien van Nederland, Neder
landsch-Indie en het Groothertogdom 
Luxemburg. Ten slotte werden enige sta
tistieken opgenomen betreffende bevol
king, handel, scheepvaart en landbouw, 
zowel in Nederland als op Java. In de 
daaropvolgende jaren zou in dit boekje 
meer de nadruk komen te Iiggen op de 
statistische gegevens, voornamelijk ver
zameld uit allerlei verspreidde over
heidsgegevens, zowel van de centrale als 
van de provinciale overheden. Deze sta
tistische gegevens werden uitgebreid van 
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commentaar voorzien. De boekjes zijn 
voor menig econornisch-historicus nog 
immer een belangrijke bron. 

De Bosch Kemper verzamelde rond 
zich een kring van medewerkers, die 
zich ten doel stelden de statistiek en zijn 
beoefening in Nederland te bevorderen. 
Het waren hoogleraren aan de Juridi
sche Faculteiten van Amsterdam, Lei
den en Utrecht en hoge departementale 
ambtenaren. Uit deze kring van mede
werkers aan het Jaarboekje zou in 1857 
de Vereeniging voor de Statistiek voort
komen, die na de opheffing van de 
Rijkscommissie voor de Statistiek in 
1861 besloot tot het opzetten van een of
ficieel erkende vereniging. In 1862 
kwam deze tot stand. Het was de directe 
voorloper van de huidige Koninklijke 
Vereniging voor de Staathuishoudkun
de. Mooij is er met haar onderzoek naar 
de oorsprong van deze vereniging in 
geslaagd aan te tonen dat deze voort
komt uit de betrekkelijk informele re
dactie-groep van het Jaarboekje. Ook 
weet zij de relatie tot andere verenigin
gen, zoals het Provinciaal Utrechts Ge
nootschap duidelijk te maken. Haar 
conclusie dat de Vereniging niet uit 1862 
maar uit 1849 stamt en het enthousias
me waarmee voorzitter en secretaris
penningmeester van de Koninklijke 
Vereniging dit onvermoede verleden 
omarmen, Iijken echter wat overdreven. 
Ik rnisgun de betrokkenen hun plezier 
niet, maar meen toch te moeten opmer
ken dat elke organisatie zijn voorgan
gers heeft, en dat de geschiedenis van 
die voorgangers niet zonder meer aan de 
eigen geschiedenis kan worden toege
voegd. 

In haar boek beschrijft Mooij de 
voorgeschiedenis vrij uitgebreid, evenals 
de ontwikkeling van de statistiek in Ne
derland en de belangrijke rol die de ver
eniging daarin spee!de. Over het dee! 
van haar werk dat tot 1892 gaat, hetjaar 
waarin de Commissie voor de Statistiek 
in Nederland een belangrijk deel van de 
taken van de Vereniging overnam, moet 
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dan ook over het algemeen positiefwor
den geoordeeld. Natuurlijk valt er ook 
hier wei wat te mopperen. Zo is het de 
vraag of het zinvol is zo 'n beetje elk 
bestuurslid of op het gebied van de sta
tistiek anderszins actief persoon met 
naam en toenaam te noemen. Het 
brengt een vi oed aan namen te weeg, die 
de lezer onmiddellijk weer vergeet. Ook 
heeft de auteur de neiging een chronolo
gische en thematische benadering door 
elkaar te gooien, hetgeen de structuur 
van het boek niet altijd even helder 
maakt. Toch valt uit dit eerste dee I vee! 
informatie te winnen niet aileen over de 
vereniging en zijn ontstaan, maar ook 
over het ontstaan van fatsoenlijke over
heidsstatistieken in Nederland en uitein
delijk van het CBS. 

De tweede helft van het boek is min
der enerverende kost. Mooij stond hier 
van de aanvang afvoor de wei haast on
mogelijke opgave een lees bare geschie
denis te moe ten schrijven van een vrij 
saaie economenclub als de Vereeniging 
voor de Staathuishoudkunde en de Sta
tistiek, vanaf 1950 de Vereniging voor 
de Staathuishoudkunde geheten en van
af 1987 van het predikaat Koninklijk 
voorzien. Het feit dat de geschiedenis 
van de vereniging in deze eeuw vrij saai 
is, is geen verwijt. Het organiseren van 
een wetenschappelijk forum, een taak 
die de vereniging over het algemeen 
goed en de laatste jaren met de Tinber
genlezingen en het jaarlijkse economen
debat steeds beter vervult, is nu eenmaal 
niet iets waar vee! spannende verhalen 
over te vertellen vallen. Het gevaar een 
aangeklede Iijst van bestuurders en pu
blikaties te maken, heeft de auteur dan 
ook niet geheel kunnen ontwijken. Er 
gebeurt gewoon niet veel binnen de Ver
eniging. De enige moge!ijkheid om deze 
geschiedenis wat spannender te maken, 
was geweest indien zij de activiteiten 
van de vereniging op het gebied van 
preadviezen, lezingen etc. had weten te 
plaatsen in de context van de algemene 
economische geschiedenis van ons land. 
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Daartoe was echter een veel omvangrij
ker studie vereist. Uit haar Ii teratuurlijst 
blijkt niet dat Mooij voldoende op de 
hoogte is van de economische geschie
denis van Nederland om zo'n werk te 
kunnen schrijven. Zelfs het overzichts
werk van Griffiths en Van Zan den over 
de Nederlandse economische geschiede
nis van de twintigste eeuw ontbreekt. Bij 
Mooij doet nog steeds het boek van Joh. 
de Vries over dat deel van de geschiede
nis dienst. Het resultaat is een overzicht 
van de vrij geringe interne gebeurtenis
sen aangevuld met een geordend over
zicht van de preadviezen die sinds 1893 
jaarlijks in druk zijn verschenen en de 
discussies waar deze aanleiding toe ga
ven. 

Voor wat de eerste helft van de door 
haar geschreven geschiedenis betreft, is 
Mooij er in geslaagd een aardig boek te 
schrijven. Het boet echter in belangrijke 
mate in aan leeswaardigheid vanaf het 
moment dat de aanvankelijke doelstel
ling van de vereniging, de organisatie 
van goede statistieken betreffende Ne
derland en zijn kolonien door de over
heid op zich wordt genomen, en de ver
eniging een academische economenclub 
wordt. 

Hein A.M. Klemann 
Universiteit Utrecht 

R.H. van der Voort, Overheidsbeleid en 
overheidsfinancien in Nederland 1850-
1913 (Amsterdam: NEHA, 1994) 289 p. 
ISBN 90 716 1785 8 

Met deze studie waarop de auteur in no
vember 1994 aan de Vrije Universiteit 
Amsterdam promoveerde, is een be!ang
rijk werk toegevoegd aan de reeks stu
dies over de geschiedenis van de Neder
landse overheidsfinancien. De be!ang
stelling voor dit onderwerp is de laatste 
tijd sterk toegenomen. Daarvan getui
gen proefschriften als die van Kappel
hof {I 986), Fritschy (l988), 't Hart 
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(1989), Dormans (1990) en Brood 
(1991). Ook zijn er enkele, meer juri
disch gerichte werken over de historie 
van het budgetrecht van Warmelink 
(1993) en lanse de longe (1993). Daar
mee is het terrein van de geschiedenis 
van de overheidsfinancien vergroot. 
Terwijl aanvankelijk de belangstelling 
zich vooral concentreerde op de be
lastingen, wordt nu een breed spectrum 
in ogenschouw genomen, waarbij ook 
de overheidsuitgaven, staats schuld en 
tekort aan de orde zijn. In deze traditie 
heeft de auteur eerder, samen met Frit
schy, onderzoek verricht naar de staats
begrotingen tussen 1798 en 1914, waar
van de resultaten zijn gepubliceerd in de 
Broncommentaren (1994, nr I). 

Het boek van Van der Voort behan
delt de financieJe aspecten van het over
heidsbeleid in de peri ode 1850-1913. De 
auteur signaleert, dat er in de literatuur 
enerzijds van wordt uitgegaan dat in de
ze periode het overheidsbeleid wordt ge
kenmerkt door het laissez-faire beginsel. 
De staat zou in de negentiende eeuw een 
nachtwakersstaat zijn geweest en zou 
zich in hoofdzaak hebben beperkt tot 
handhaving van de open bare orde, 
rechtspraak en landsverdediging. Aan 
de liberalen wordt bij de bepaling van 
dit beleid een hoofdrol toegekend. An
derzijds wordt in de Iiteratuur het beeld 
opgeroepen van een actieve overheid, 
die een cruciale rol zou hebben gespeeld 
bij het in gang zetten van het proces van 
modernise ring en economische groei in 
Nederland. 

Op basis van zijn onderzoek komt 
Van der Voort tot de conciusie, dat het 
beeld van de passieve overheid niet cor
rect is. Op aIle terreinen van beleid die 
in dit boek behandeId worden, onder
wijs, welvaartsverdeling en infrastruc
tuur, is de invloed van de liberalen groot 
geweest. Er blijkt dan ook zonder meer 
sprake te zijn van een actief over he ids
beleid, dank zij de Iiberalen. Dat is ook 
heel goed te verklaren. Veel meer dan 
staatsonthouding heeft in de tweede 
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helft van de negentiende eeuw bij de li
beralen in Nederland het streven naar 
staatkundige eenwording als leidend be
ginsel voorop gestaan. De staatkundige 
eenheid moest op aIle fronten worden 
versterkt: op het gebied van de onder
wijswetgeving, van het belastingstelseI, 
van armenzorg en sociale voorzienin
gen. Ook op het terrein van de in
frastructuur is de rol van de overheid in 
deze peri ode aIleen maar groter gewor
den. Terughoudendheid kwam aIleen 
tot uiting in de geringe mate van centra
lisatie waardoor een belangrijke rol 
werd overgelaten aan lagere overheden, 
in het bijzonder de gemeenten. 

Van der Voort komt tot deze conciu
sie na een diepgravend en op cijfers ge
baseerd onderzoek, waarvan de resulta
ten in zes hoofdstukken zijn neergelegd. 
Het eerste hoofdstuk geeft een theoreti
sche verhandeling over het begrip over
heid. Hoe is de bijdrage van de overheid 
aan de totale produktie te bepalen? Hij 
beschouwt een groot aantal theorieen 
die de relatie tussen overheid en econo
mische groei hebben proberen te verkla
ren, waarvan de belangrijkste die van 
Wagner en die van Peacock en Wiseman 
zijn geweest. Deze theorieen worden in 
de daaropvolgende hoofdstukken ge
toetst. 

In het tweede hoofdstuk geeft de 
auteur een beschrijving van de wijze 
waarop de gegevens voor zijn onder
zoek werden verzameld en van de be
werking die het materiaal heeft onder
gaan. Wat de overheidsgegevens betreft 
is het vermelden waard, dat met werke
lijke uitgaven en ink oms ten wordt ge
werkt en niet met begrotingscijfers. Het 
cijfermateriaal geeft dan ook een accu
raat overzicht van de Nederlandse over
heidsfinancien in de peri ode 1850-1913. 
AIle drie overheidslagen, rijk, provin
cies en gemeenten, maken deel uit van 
het onderzoek. Bovendien zijn voor 
ieder afzonderlijk jaar in de onder
zoeksperiode gegevens verzameld voor 
zover het bronnenmateriaal dat moge-
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lijk maakte. Er is dus niet gewerkt met 
steekjaren, aangevuld met schattingen 
over tussenliggende jaren. De verhou
ding tussen de totale overheidsuitgaven 
en het nationale produkt wordt als 
maatstaf gebruikt voor de positie van de 
overheidsactiviteiten in de maatschap
pij. 

Vervolgens is voor een aantal be
leidsterreinen onderzocht hoe het over
heidsbeleid zich in de onderzoeksperio
de ontwikkelde. In hoofdstuk drie 
wordt ingegaan op de vraag hoe de ont
wikkeling en samenstelling van de over
heidsuitgaven voor onderwijs in de pe
riode 1850-1913 te verklaren zijn. Veel 
aandacht wordt be steed aan het kwanti
tatieve aspect van het overheidsoptre
den. Daarnaast komt ook de invloed 
van politieke en ideologische factoren 
op het onderwijsbeleid aan de orde. In 
hoofdstuk vier worden voor het be
leidsterrein welvaartsverdeling als speci
fieke onderwerpen achtereenvolgens be
handeld: het belastingstelsel, de armen
zorg en de sociale verzekeringen. In 
hoofdstuk vijf wordt het beleid ten aan
zien van de infrastructuur beschreven. 
Ten slotte moet in hoofdstuk zes een 
vergelijking van de Nederlandse gege
yens met de situatie in enkele andere 
Europese landen licht werpen op de cen
trale vraag van het onderzoek. Het boek 
wordt afgesloten met de hierboven al 
weergegeven conclusie, dat de overheid 
vooral onder liberale invloed in deze pe
riode een actief beleid heeft gevoerd. 

Voor het werk van Van der Voort heb 
ik veel waardering. Hij heeft een belang
rijke studie geschreven en erg veel mate
riaal boven tafel gehaald. Ais ik hierna 
ook enkele kritische opmerkingen 
maak, doet dat hieraan niets af. In de 
eerste plaats merk ik op dat het boek, 
zoals overigens ook wordt aangekon
digd, zich concentreert op de cijfermati
ge analyse en op de beschrijving van de 
ontwikkeling van een aantal specifieke 
beleidsterreinen. Deze beschrijvingen 
zijn soms wei erg minitieus en gedetail-
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leerd, zodat het zicht op de grote lijnen 
wat verloren gaat. Dat geldt bij voor
beeld voor de verhandelingen over het 
onderwijsbeleid en het belastingstelsel. 
Politieke en ideologische factoren die 
van belang zijn geweest voor de specifie
ke beleidsterreinen komen zeker aan de 
orde, maar de algemene context krijgt te 
weinig aandacht. Een belangrijk feno
meen in deze periode is geweest dat het 
parlement over de hele linie zijn over
wicht op de koning en zijn ministers 
heeft bevochten, vaak door een beroep 
te doen op het budgetrecht. Een andere 
belangrijke kwestie is of en in hoeverre 
het parlement als geheel in deze periode 
een remmende dan wei een opkrikkende 
invloed op de overheidsuitgaven heeft 
uitgeoefend. In dit verband is tekenend 
dat het artikel van Daalder en Hubee
Boonzaijer (1974) dat op deze institutio
nele ontwikkelingen ingaat, in de litera
tuurlijst ontbreekt. Ook komen de dis
cussies over de normering van de over
heidsbegroting niet aan de orde. Met 
andere woorden: de algemene ontwik
keling van de overheidsfinancien en van 
het overheidsbeleid die de context vor
men van de behandelde specifieke be
leidsterreinen hadden beter kunnen 
worden belicht. 

Een tweede opmerking is dat de toet
sing van de theorieen over de groei van 
de overheid niet altijd geheel uit de verf 
komt. Van der Voort concludeert dat de 
theorieen van Wagner en van Peacock 
en Wiseman voor de negentiende eeuw 
niet veel waarde hebben. Aileen voor de 
theorie van Wagner kan na 1873 onder
steuning worden gevonden. Elders 
wordt echter gezegd, dat de theorie van 
Wagner voor Nederland niet opgaat, 
maar voor Groot-Britannie wei, terwijl 
toch tegelijkertijd een parallelle ontwik
keling wordt geconstateerd. Ook enigs
zins merkwaardig is de uitspraak dat 
voor de theorie van Peacock en Wise
man indirect ondersteuning is gevon
den, omdat externe schokken en plotse
linge verhogingen van belastingin-
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komsten ontbraken, twee fenomenen 
die door de theorie wei aan elkaar wor
den gekoppeld, maar dan wei in positie
ve zin. Daarnaast blijven de behande
ling en toetsing van de theorie van Hage 
c.s. onduidelijk. Volgens deze theorie 
worden de kosten van sociale voorzie
ningen in landen met een sterk gecentra
liseerd bestuur zoveel mogelijk afge
schoven op lagere organen. Van der 
Voort meent, dat deze theorie voor Ne
derland opgaat, maar hij constateert ei
ders terecht dat Nederland zeker in deze 
tijd een relatief nogal gedecentraliseerd 
bestel had. 

Het boek is niet altijd zorgvuldig. Zo 
is grafiek 3.3 onduidelijk. Op pagina 98 
wordt vermeld, dat na 1860 het bijzon
der onderwijs terrein verloor, maar de 
bijbehorende grafiek laat dit niet zien. 
De uitspraak dat de behoefte van de 
staat aan een goede regeling van het on
derwijs terug te voeren is op de behoefte 
van de staat om de greep op de burgers 
te vergroten, wordt niet waar gemaakt. 

Ten slotte vind ik het jammer dat een 
zaken- en personenregister ontbreekt, 
zodat het minder gemakkelijk als na
slagwerk kan worden gehanteerd, waar
voor het op zichzelf zeker geschikt is. 

Ais ik hierboven enkele punten van 
kritiek heb aangegeven, doet dat niets af 
aan mijn conclusie dat Van der Voort 
een zeer interessante bijdrage heeft gele
verd aan onze kennis van deze voor Ne
derland zo belangrijke periode. 

J.K.T. Postma 
Ministerie van Financien, Den Haag 

Jeremy Edwards en Klaus Fischer: 
Banks, finance and investment in Germa
ny (Cambridge: Cambridge University 
Press, 1994) 240 p. ISBN 0521 45348 8 

Soms worden my then zo sterk, dat men 
erin gaat gel oven en ze in stand houdt. 
Dat het Duitse bankwezen v66r 1914 en 
na 1945 een grote, positieve bijdrage 
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heeft geleverd aan de Duitse economi
sche ontwikkeling is zo'n my the. Het 
Duitse financiele systeem wordt dan 
ook getypeerd als bank gedomineerd. 
Deze my the wordt plausibel geacht om 
twee redenen. Ten eerste zouden de ban
ken door hun in ten sieve contact met het 
bedrijfsleven de zo kostbare informatie
kloof tussen spaarders en bedrijven ver
minderen. Ten tweede zouden de ban
ken dusdanig efficient toezicht houden 
en de mogelijkheid hebben invloed uit te 
oefenen dat managers tijdig kunnen 
worden gemaand tot de juiste acties, of 
zelfs worden ontslagen. Om deze twee 
redenen zouden meer investeringen 
worden gedaan en zou dus ook de eco
nomische groei hoger kunnen zijn. In
derdaad, bij een eerste blik op de cijfers 
blijkt dat de Duitse economische groei 
in de periode 1950 tot 1990 gemidde1d 
hoger was dan bijvoorbeeld de Britse. 
Het Duitse investeringsniveau ten op
zichte van het BNP lag gemiddeld ook 
hoger dan het Britse. Deze gegevens 
zeggen op zichzelf echter niets over hun 
oorzaken. Edwards en Fischer willen de 
my the tegen een kritisch licht houden 
met gegevens uit de peri ode 1950 tot 
1990. Eerder waren bescheiden pogin
gen gedaan voor verscheidene perioden 
sinds het ontstaan van het Duitse bank
wezen, maar deze studies waren over het 
algemeen niet verder gekomen dan dat 
de bijdrage van het Duitse bankwezen 
niet eenvoudig viel te bewijzen. De stu
die van Edwards en Fischer geeft wei 
antwoorden, waardoor de rei evan tie 
van hun werk verder reikt dan aileen 
een beschouwing van de na-oorlogse pe
riode. 

Na de introductie van de my the en de 
groeicijfers in het eerste hoofdstuk kie
zen Edwards en Fischer in hoofdstuk 
twee de invalshoek voor hun analyse: de 
moderne theorieen over financiele inter
mediatie. Hiermee proberen zij de my
the aannemelijk te maken. Er blijven 
twee theorieen over. Zij splitsen de my
the in toetsbare stellingen betreffende 
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verschillende schijnbare observaties 
aangaande het Duitse bancaire systeem. 
De stellingen worden in zeven aparte 
hoofdstukken naast de werkelijkheid 
gelegd, waarbij regelmatig een vergelij
king wordt getrokken met Britse gege
yens. 

De eerste belangrijke financierings
theorie betreft het agency-probleem: de 
verschaffer van vermogen, een spaarder, 
weet niet wat de ondernemer met het 
geld zal doen, terwijl de ondernemer zelf 
ook niet blij is met de mogelijke invloed 
van de vermogensverschaffers. Een 
bank zou dit probleem van asymmetri
sche informatie kunnen verlichten door 
op te treden als gedelegeerde namens ve
Ie kleine vermogensverschaffers, en 
door verschillende soorten vermogen te 
verschaffen. Bovendien zou de bank ge
loofwaardige invloed kunnen uitoefe
nen doordat de verschaffing van vermo
gen aan de ondernemer is geconcen
treerd bij de bank. Verder is de bank in 
staat synergievoordelen te benutten met 
het hergebruiken van informatie bij een 
combinatie van activiteiten. Een zeer 
belangrijke informatiebron in deze is de 
betalingsfaciliteit van de bank: de inko
mende en uitgaande geldstromen voor 
betalingen geven informatie die niet 
openbaar is . 

Edwards en Fischer gebruiken Dia
monds theorie (1984) als tweede: ban
ken zijn gunstig voor de economie, om
dat zij met hun mogelijkheden tot risi
cospreiding de kans op verliezen ver
kleinen. Een spaarder loopt bij directe 
financiering de kans dat de ondernemer 
er met zijn geld vandoor gaat, of er een 
te laag rendement mee haalt. Een bank 
daarentegen kan de spaarder geloof
waardig een rendement beloven, door
dat de inkomstenstroom voor de bank 
voorspelbaar wordt met vele verschil
lende ondernemingen als klan ten. De 
voorspelbaarheid wordt versterkt door
dat de bank toezicht kan houden en in
vloed kan uitoefenen op de onderne
mingen. 
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Deze theoretische noties van syner
gievoordelen in informatiegebruik en 
schaalvoordelen in vermogensverschaf
fing en toezicht, maken de gunstige in
vloed van de banken op de Duitse in
vesteringen plausibel. Zij voeden de my
the. Hoofdstuk drie stelt dat volgens de
ze theorieen de investeringen voor een 
belangrijk deel moeten worden gefinan
cierd door of via banken, als banken de 
kans zouden krijgen. Dit is wat wordt 
verwacht van het Duitse bancaire sys
teem. De gegevens die Edwards en Fi
scher verzamelden, geven aan dat de be
langrijkste financieringsbron tussen 
1970 en 1989 werd gevonden in intern 
gegenereerde middelen, zowel in Duits
land als in het Verenigd Koninkrijk. 
Daarna kwam inderdaad bancaire fi
nanciering. Een zeer verrassende en pro
vocerende conc1usie uit de gegevens is 
echter, dat Duitse ondernemingen min
der financiering via banken verkrijgen 
dan Britse. 

In hoofdstuk vier wordt nagegaan of 
de Duitse bancaire sector geconcen
treerd is. De invloed van een paar domi
nante banken wordt gerechtvaardigd 
door de theorie van Diamond. Eind 
1988 was het gezamenlijk marktaandeel 
van de drie grootste Duitse banken 
30.4%, van de vijf grootste 44.6%. In het 
Verenigd Koninkrijk waren de respec
tievelijk marktaandelen 57.0% en 
73.7%. De bewering dat Duitsland 
bank-gedornineerd is en het Verenigd 
Koninkrijk markt-gedomineerd kan 
derhalve niet worden gestaafd met fi
nancieringscijfers. 

Een uitgelezen mogelijkheid om agen
cy problemen te verminderen in meer 
kwalitatieve zin zou de bezetting van ze
tels in de Raden van Comrnissarissen 
zijn en het uitoefenen van volmacht 
stemmen namens de spaarders. De in
forma tie die de bank op deze manier 
verkrijgt zou de bank kunnen gebruiken 
bij kredietaanvragen. De invloed die de 
bank heeft kan probleemsituaties voor
komen. Edwards en Fischer ondermij-
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nen deze bewering in hoofdstuk zes 
door te wijzen op het geringe aantal be
drijven dat aandelen aan toonder heeft 
uitstaan (ongeveer een derde van aile 
bedrijven, gemeten in ornzet van het be
drijfsleven) en het nog geringere aantal 
dat een Raad van Commissarissen 
heeft. Bovendien is het gebruiken van 
informatie door verschillende afdelin
gen binnen de bank not done. Uit inter
views kwam de boodschap dat dit nooit 
gebeurt. Ook uit de Nederlandse prak
tijk is bekend dat bankiers niet over de 
muren van de verschillende afdelingen 
heen informatie doorspelen. 

Wat doen de Duitse banken dan weI? 
Zij hebben een potentieel aan informatie
bronnen en ingangen om invloed uit te 
oefenen. Hoe worden die dan gebruikt? 
En als de banken die gunstige invloed op 
de investeringen niet hebben, wat ofwie 
dan weI? De informatie die voortkomt uit 
de in- en uitgaande geldstromen voor be
talingen lijkt inderdaad waardevol: Duit
se banken zeggen vroeg probleemsitua
ties te ontdekken, niet door interne bron
nen bij de ondernemingen, maar doordat 
vele verschillende transacties via de ban
ken lopen. Het Universalbankensysteem 
haalt hieruit zijn waarde. 

In hoofdstuk acht blijkt dat doorslag
gevende invloed komt van de grootaan
deelhouders: ongeveer 90% van de Duit
se ondernerningen heeft een of meer 
grootaandeelhouders met meer dan 25% 
deelneming. De volmachtstemmen van 
banken kunnen een hulprniddel zijn in 
probleemsituaties, zoals sporadische vij
andige overname-activiteiten. De ban
ken zijn echter te klein om de doorslag 
te geven. 

Ook in de Raden van Comrnissaris
sen hebben de banken geen doorslagge
vende invloed. Daar zitten zij voorna
melijk vanwege hun expertise. Het enige 
wat de bank met deze positie kan doen, 
is informatie verzamelen voor strategi
sche doeleinden: de ontwikkeling van de 
bedrijfstak, de eigen positie in de markt 
voor kapitaal. 
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Edwards en Fischer hebben niet voor 
aile stellingen voldoende gegevens kun
nen verzamelen, maar het belangrijkste 
bewijsmateriaal beslaat weI de gehe1e 
na-oorlogse peri ode. Er moet worden 
opgemerkt, dat de invloed van de Duit
se banken op de investeringen weliswaar 
niet is aangetoond in financieringscij
fers, maar dat de rol van banken in de 
economie toch belangrijk kan zijn, bij
voorbeeld vanwege hun adviesfunctie en 
vanwege de beschikbaarheid van finan
cieringskanalen. Hun bijdrage aan de 
economische ontwikkeling kan groot 
zijn, maar deze is niet te kwantificeren 
met financieringscijfers . 

Edwards en Fischer zijn gekomen met 
een studie waar al lang behoefte aan 
was, om zowel de financieie intermedia
tietheorie als de Duitse my the te falsifi
ceren. Daarmee stijgt het belang van de 
studie uit boven aileen de observatie van 
de na-oorlogse periode. De gehele Duit
se bancaire ontwikkeling wordt ermee 
in een ander daglicht geplaatst. 

Linda van Goor 
Universiteit van Amsterdam 

Robert Cribb (ed.), The late colonial sta
te in Indonesia. Political and economic 
foundations of the Netherlands Indies 
1880-1942 (Leiden: KITLV Uitgeverij, 
1994) XIII, 295 p. ISBN 90 6718 075 0 

Deze bundel met dertien bijdragen, die 
voortvloeide uit de conferentie over de 
Social and Economic Foundations of the 
Late Colonial State in Indonesia, die in 
1989 op het NIAS in Wassenaar werd 
gehouden, geeft een goed overzicht van 
de vorderingen die de afgelopen dertig 
jaar zijn gemaakt in het historisch on
derzoek van Nederlands koloniale ver
leden in de Aziatische archipel. Verge
Iijkt men haar met de bundel Balans van 
Beleid; Terugblik op de laatste halve 
eeuw van Nederlandsch-Indie (eds. H. 
Baudet en I.J. Brugmans, Assen 1961), 
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dan blijkt dat elke poging tot rechtvaar
diging van het koloniale beleid onder 
wetenschappers thans is verla ten. Ook 
de vanaf de jaren zestig gevolgde histo
riografische fase van overtrokken kri
tiek en Indocentrisme is al weer passe. 
Er wordt nu echt een wetenschappelijk 
gefundeerde balans van het beleid opge
maakt door auteurs van verschillende 
nationaliteit. De overheersende indruk 
die men daarvan krijgt, is, zoals Cribb 
in de inleiding opmerkt, de traagheid 
waarmee dat beleid tot stand kwam. Als 
redenen daarvoor noemt hij de traditie 
van de YOC, de depressie van de jaren 
dertig, de toenemende economische di
versiteit in de kolonie die uniforme re
gelgeving bemoeilijkte, de bestuurlijke 
traditie en het uitblijven v66r 1940 van 
levensbedreigende crises voor het kolo
niale bestuur. 

Een factor die hij niet noemt, maar 
die uit verscheidene bijdragen toch dui
delijk naar voren treedt, is dat de om
vorming van de kolonie in de Oost van 
wingewest naar moderne staat in feite 
de Nederlandse bestuurlijke krachten te 
boven ging. De koloniale staat was een 
zwakke staat, die bijvoorbeeld afhanke
lijk was van van economisch krachtige 
partners als de KPM, zoals blijkt uit de 
bijdrage van A Campo. De invoering en 
hand having van de rassenscheiding in 
Indie, onderwerp van Fasseurs bijdrage, 
vloeide, voor wat het recht betrof, onder 
meer voort uit een gebrek aan Europees 
geschoold juridisch personeel en uit de 
te hoge kosten die aan gelijkstelling ver
bonden zouden zijn. Dit laatste gold 
ook voor het onderwijs. De angst dat 
principieie gelijkstelling tot kritiek op 
de praktische uitwerking zou leiden, 
weerhield de koloniale bestuurders van 
aanvaarding ervan. Een tekort aan 
Europees burgerpersoneel en ernstige fi
nanciele overwegingen zorgden ook 
voor de handhaving van officieren-civiel 
gezaghebbers als onderdeel van het ko
loniale bestuursapparaat in Indie tot 
1942, getuige het artikel van H.W. van 
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den Doe!. Door hun onzekere en mede 
daardoor harde opt red en veroorzaakten 
deze militaire bestuurders veel onaange
naamheden voor de Indonesiers. Hard
heden werden bijvoorbeeld ook veroor
zaakt door de corvee-arbeid, waarvan 
het koloniale bestuur eveneens meende 
dat hand having om financiele redenen 
nodig was r.yv. Wolters). Toen deze 
tenslotte toch werd afgeschaft, leidde 
dat onder meer tot aantasting van de 
positie van de negentiende-eeuwse in
heemse steunpilaar van het Nederlandse 
gezag, de traditionele aristocratie, die 
niet langer leiding hoefde te geven aan 
de gedwongen arbeid. De positie van de 
aristocraten werd verder ook door de 
modernisering van het staatsbestuur uit
gehold. Door de invoering van de land
schapskassen werden belastingen gelnd 
door de aristocratie gemeenschapsgel
den in plaats van hun particulier vermo
gen (Gade Ismail). De modernistische 
invloeden in de Islam, in de bundel be
handeld door Kees van Dijk, onder
groeven eveneens het adellijke gezag. 
Was dus enerzijds de koloniale staat te 
zwak om hervormingen door te zetten 
zonder de eigen bestaansvoorwaarden 
onherstelbare schade toe te brengen, een 
aantal andere artikelen geeft de indruk 
van vergaande bemoeienis van de kolo
niale overheid met de Indonesische sa
menleving. Die bemoeienis was echter 
vaak weinig structureel. Zij kwam pas 
op gang na hongersnoden, overstromin
gen, massale sterfte, kritiek in het moe
derlandse parlement op arbeidsverhou
dingen en dergelijke. Bovendien was het 
recept dat veelal werd uitgeschreven, de 
perfectionistische bestudering van de 
oorzaken of de maatschappelijke ver
houdingen waarin moest worden inge
grepen. Daarvoor gunde men zich vaak 
vele jaren met als gevolg dat de bevin
dingen van het onderzoek meestal niet 
meer spoorden met de inmiddels gewij
zigde beleidsopvattingen. Dit geldt bij
voorbeeld voor 'de organisatie van het 
boschwezen in de negentiende eeuw' 
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(J. Boomgaard), de kwestie van de land
rente tussen 1850 en 1920 (W.R. Hugen
hoItz), 'het mindere welvaartsonder
zoek' en zijn door de suikerindustrie in
gestelde particuliere tegenhanger (F. 
Hiisken). 

Hiisken trekt dan ook niet helemaal 
de juiste concIusie, wanneer hij stelt dat 
voor dit soort onderzoeken gold 'too 
little, and too late'. Die kritiek is juist 
voor het beleid. Voor de onderzoeken 
geldt vee1eer: 'too much, and therefore 
too late'. Dat neemt niet weg dat zij een 
zegen zijn voor de historicus, die per de
finitie te laat komt. 

Hoewel volgens Cribb aanleiding 
voor de nadere be stude ring van de laat
koloniale staat het besef is geweest dat 
Nederland toch iets meer dan krassen 
op de rots heeft achtergelaten in de 
voormalige kolonie, gaan slechts enkele 
auteurs in op de vraag wat het residu 
van de laat-koloniale inspanningen in 
de postkoloniale staat is. Fasseur merkt 
op dat in het postkoloniale Indonesie de 
rassenscheiding gelukkig geheel is ver
dwenen. Omgekeerd merkt Poeze in zijn 
bijdrage over de organisatie van de poli
tieke inlichtingendienst in het koloniale 
Indie op dat die zich in elk geval niet tot 
een staat in de staat ontwikkelde, zich 
niet bediende van martelingen en wiJle
keurige detentie en wei bloot stond aan 
kritiek van publiek en regering. Zelfs op 
dit punt is het oordeel over de (dis)con
tinulteit van het beleid, hoe bescheiden 
ook geformuleerd, in balans. 

Bob de Graaff 
Instituut voor Nederlandse 

Geschiedenis, Den Haag 

Andre Mommen, The Belgian economy 
in the twentieth century (Londen: Rout
ledge, 1994) 266 p. ISBN 0 415 01936 2 

Andre Mommens boek heeft de zeer gro
te verdienste een leemte op te vuJlen: het 
verschaft het aJlereerste overzicht van de 

NEHA-BULLETIN 9 - 1995 - nr. 1 

economische ontwikkeling van Belgie in 
de twintigste eeuw. Het boek biedt een 
waterval aan informatie, gehaald uit vele 
en diverse bronnen. Het werk telt tien 
hoofdstukken die acht opeenvolgende 
tijdperken behandelen, waarin telkens 
verschillende terreinen aan bod komen 
(het politieke, sociale, macro-economi
sche en financiele) . Deze veelzijdigheid 
vormt zonder twijfel de rijkdom van het 
boek, maar zij geeft dit werk tevens een 
versnipperd karakter. Een rode draad 
ware zeer welkom geweest. De versnip
pering is misschien het onvermijdelijke 
gevolg van een eerste synthese. Het zet al
leszins aan tot verder onderzoek. 

Het boek vangt aan na de eerste we
re1doorlog. De auteur kenschetst het In
terbeJlum als een overgangsperiode van 
liberalisme naar een democratie waar 
pressiegroepen en naar corporatisme 
neigend overleg de dienst uitmaken. Een 
reeks op zich staande paragrafen schet
sen de ontwikkeling van de verscheidene 
socio-politieke groepen of belangrijke 
gebeurtenissen zoals de opeenvolgende 
sociale hervormingen, de monetaire cri
ses uit 1926 en 1935, de rol van de finan
ciele insteJlingen tot de opsplitsing van de 
gemengde banken in 1934 of de staats
hervorming tijdens de regeringen Van 
Zeeland. Als al deze informatie is ver
teerd, wordt het gebrek aan een afgeron
de beschouwing sterk gevoeld. De con
cIusie dat 'social tensions and political 
polarization undermined any form of 
consensus about economic, administra
tive and social reforms' (p. 33) wijst op 
een korte termijn visie. De verwikkelin
gen uit dejaren 1937-39 mogen niet doen 
verge ten dat de insteJlingen die na 1944 
werden opgericht, wortels hebben in de 
jaren 1920 en 1930. Deze periode wordt 
uitgespit in het tweede hoofdstuk waarin 
de belangrijkste sectoren worden bespro
ken, zoals Fernand Baudhuin dat heeft 
gedaan in zijn Histoire economique de la 
Belgique uit 1946. A. Mommen besluit 
dat er in de jaren dertig geen vernieuwing 
was van produkten en produktielijnen. 
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De Duitse bezetting heeft de moderni
sering nog langer uitgesteld. De Belgi
sche industrie was van hoog strategisch 
belang voor de Duitse oorlogsecono
mie. Steenkool en ijzer werden massaal 
naar Duitsland vervoerd. Mommen on
derstreept het opportunisme van de on
dernemers (of enkele ondernemers?): 
sommige bedrijven werkten rechtstreeks 
voor de Duitsers, terwijl andere een 
joint venture met Duitse bedrijven aan
gingen. De vooroorlogse sociale ver
houdingen werden door de bezetter te 
niet gedaan, maar vanaf 1942 hadden er 
clandestien gesprekken plaats omtrent 
een 'sociaal pakt' tussen werkgevers en 
werknemers. 

Na de bevrijding zorgde een Nationa
Ie Arbeidsconferentie voor de normali
sering van de sociale verhoudingen. Een 
dee I van de akkoorden van het 'sociaal 
pakt' werd offici eel. Vrij snel volgde de 
uitbouw van een volledig net van sociale 
zekerheid, samen met de legalisering en 
uitbreiding van het systeem van overleg 
in de paritaire commissies. Dat waren 
belangrijke stappen in de ontwikkeling 
van de sociale verhoudingen. De auteur 
betwist dat niet, maar nuanceert toch 
enigszins het belang ervan. Heel wat 
conflicten werden opgelost niet na tus
senkomst van de bevoegde instellingen, 
maar dankzij allerlei compromissen tus
sen personen die elkaar vaak ontmoet
ten tijdens bijeenkomsten op verschil
lende niveaus van de Belgische instellin
gen. De sociale verhoudingen hebben 
het naoorlogse economisch herstel be
vorderd. Het hers tel echter was op voor
oorlogse leest geschoeid. Dit hoofdstuk 
rondt af met een overzicht van enkele 
industrieen. De fundamentele zwakte 
van de Belgische nijverheid wordt bena
drukt aan de hand van de die pte van de 
recessie van 1958-60. 

In het hoofdstuk over deze recessie 
wordt op uitstekende wijze een beroep 
gedaan op macro-economische facto
ren, die helaas te weinig aan bod komen 
in de andere delen van het boek. De ge-
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volgen van de recessie samen met de cri
sis van de steenkoolnijverheid, de alge
mene staking van 1960-61 tegen de Een
heidswet en het verlies van het 'paradijs' 
(lees de dekolonisering van de Congo) 
hebben de Belgische economie grondig 
door elkaar geschud. Mogelijk hebben 
de vele schokken uit de jaren 1958-1960 
de economische groei tijdens de jaren 
zestig sterk bevorderd. De auteur gaat 
niet expliciet in op deze vraag, maar le
vert wel een zeer goed gedocumenteerd 
hoofdstuk over dit uitzonderlijk decen
nium. De multinationals krijgen de ge
paste aandacht. 

De titel van het volgende hoofdstuk 
'The politics of inflexible adjustment ' 
laat vermoeden dat de auteur een breuk 
legt in het jaar 1971. Mommens analyse 
(die nogal onduidelijk is omdat hij eerst 
de anti-crisis politiek behandelt voor de 
crisis zeIt) suggereert echter dat de 
moeilijkheden in Belgie pas na de olie
crisis begonnen. Belgie zou meer onder 
de economische crisis hebben geleden 
dan andere OECD landen wegens de 
open aard van's lands economie, de 
structuur van de handel en het zeer hoge 
verbruik van petroleumprodukten. Het 
economisch beleid en de strategieen van 
arbeiders en patroons krijgen ook een 
deel van de verantwoordelijkheid voor 
de snel stijgende werkloosheid en het 
overheidsdeficit. De Belgische economie 
deed het almaar slechter in de jaren ze
ventig en de buitenlandse bedrijven 
trokken zich uit het land terug: 'blame it 
on the multinationals' (p. 159). 

Macro-economisch gezien wordt de 
situatie onhoudbaar en in 1981 veran
derde het economisch beleid radicaal. 
Er werd ingegrepen, onder andere door 
een loonstop. Bedrijfswinsten herstel
den vrij snel, maar het zou verkeerd zijn 
daarin een teken van herwonnen wel
vaart te zien. Het aandeel van de Belgi
sche bedrijven in de internationale han
del ging nog steeds achteruit. Jammer 
genoeg zijn de cijfers over de jaren tach
tig niet vergelijkbaar met deze uit de 
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voorgaande peri ode. Eerder dan korte 
terrnijn studies als bron te nemen, 
volstond het een beroep te doen op de 
officiele statistieken die over een lange 
periode lopen. De lezer is nog meer de 
draad kwijt bij de bespreking van het 
herstel van evenwicht, die plotseling 
omslaat in een opsomming van de be
langrijkste holdings en industrietakken. 

In het hoofdstuk over de recentste 
ontwikkelingen geeft Mommen zijn ori
ginele visie op de relatie tussen de rol die 
Belgie speelt in de Europese eenwor
ding, de regionalisering en het verlies 
van de autonomie van de Belgische hol
dings. Hij herinnert aan de peri ode van 
de koop van de oude, eerbiedwaardige 
Societe Generale de Belgique door de 
Compagnie Financiere de Suez: 'In seI
ling the SGB, the Belgian bourgeoisie 
also had danced its last tango'. Met deze 
provocerende zin eindigt het boek waar
door de lezer aan het den ken wordt ge
zet. Men kan de vraag stellen of het en
kel om een spel van een klasse ging en 
niet om het verlies van nationale, econo
mische beslissingen. Inderdaad welke 
marges hebben beleidmakers op het na
tionale vlak nog, in het licht van de eco
nomische en financiele verplichtingen 
opgelegd door het verdrag van Maas
tricht en de quasi volkomen internatio
nalisering van de financiele markten? 
Indien de beslissingen niet langer in 
eigen land worden genomen, moeten de 
Belgische socio-politieke actoren dan de 
echte beslissingsoorden gaan bevolken? 

Isabelle Cas siers 
Universite Catholique de Louvain 

W. Mak en H. Visser (red.): Vijftig jaar 
na Bretton Woods. Koninklijke Vereni
ging voor de Staathuishoudkunde. Pread
viezen 1994 (Utrecht, 1994) 196 p. ISBN 
90 5189 385 X 
Conferentie te Bretton Woods. Juti 1944. 
Verslag van de Nederlandsche delegatie. 
Uitgave van de Koninklijke Vereniging 
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voor de Staathuishoudkunde, 105 p. 
ISBN ontbreekt 

Het is de laatste jaren meer en meer de 
gewoonte om oudere beleidmakers als 
buitengewone hoogleraren de academi
sche wereld binnen te halen. De stud en
ten worden, zo is het idee, daardoor tij
dens hun studie niet aileen geconfron
teerd met theoretische bespiegelingen, 
maar kunnen ook kennismaken met en 
kennis opdoen bij personen die zelf de 
handen uit de mouwen hebben gesto
ken. Valt voor zo 'n aanpak in het on
derwijs nog het een en ander te zeggen, 
het lijkt onjuist huidige en voorrnalige 
beleidmakers als auteurs een plaats te 
gunnen in bundels met een wetenschap
pelijke pretentie om daar hun eigen be
leid te bespreken. Het is de taak van we
tenschappers beleid met de nodige dis
tan tie te volgen en aan de hand van de 
wetenschappelijke theorievorrning te 
beoordelen. Die taak moet niet worden 
verward met de verdediging van hun be
leid door politici, oud-politici en andere 
beleidmakers. Toch is dit een ontwikke
ling die meer en meer zichtbaar wordt. 

Ook de onderhavige bundel, waarin 
beleidmakers en VU-hoogleraren een 
beeld geven van de politiek van Wereld
bank en IMF vooral in de laatste decen
nia, gaat mank aan de hierboven ge
constateerde verwarring. Het gevolg is 
dat de kwaliteit van de bijdragen va
rieert van een gedegen studie met een 
sterke historische component door prof. 
Tims over het ontwikkelingsbeleid van 
de Wereldbank, een eenvoudig, maar 
verhelderend artikel van J.J. Polak over 
het toezicht dat het IMF uitoefent op 
het beleid van zijn leden en de ontwik
keling daarin, tot een verhaaltje van Ru
ding over de relatie tussen de kredietver
lening door het IMF en die van de parti
culiere banken, vooral met betrekking 
tot de schuldenlanden. Dit laatste arti
kel bestaat goeddeels uit opmerkingen 
over wat de auteur van mening is. De 
conclusie luidt dat de lidstaten van het 
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IMF be reid zouden moeten zijn hun na
tionale soevereiniteit op financieel-eco
nomisch gebied op te geven en interna
tionale coordinatie moeten laten preva
leren boven binnenlandse beleidsdoel
einden. Op zich valt zo'n conclusie te 
billijken, mits het op meer is gebaseerd 
dan de paar eerdere artikelen en lezin
gen van de auteur die blijkens het noten
apparaat als bron hebben gediend. 

Behalve de opzet is ook de titel van de 
bundel verkeerd. Het gaat maar af en 
toe over de geschiedenis van de Bretton 
Woods-instellingen in de laatste vijftig 
jaar. Over het algemeen bestrijkt de 
bundel slechts de ontwikkeling van die 
instellingen sinds de jaren zeventig. Na 
een inleiding door de redacteuren, wel
licht een han dig inleidend stuk voor een 
eerstejaarscollege over IMF en Wereld
bank, voigt het al genoemde artikel van 
Polak en een eveneens interessante stu
die van de ontwikkelingseconoom Gun
ning over het op structurele aanpassing 
gerichte beleid van Wereldbank en IMF 
in de laatste vijftien jaar. Hij wijst daar
in op het probleem dat zo'n aanpassing 
richting vrijere werking van de markt 
wei kan worden afgedwongen indien 
een land een hulpprogramma van de 
Wereldbank behoeft, maar slechts voor 
de duur van dit programma. De daarop
volgende bijdrage van prof. de Beaufort 
Wijnholds, Executive Director van het 
IMF, gaat over internationale aanpas
sing en financiering in de vijftig jaar die 
verstreken zijn sinds Bretton Woods. 
Na een historische inleiding over de pe
riode van vaste wisselkoersen tot 1971 
en de daaropvolgende peri ode van zwe
vende koersen, komt hij tot de conclusie 
dat dit laatste stelsel vermoedelijk heeft 
geleid tot lagere groei, hogere inflatie en 
een sterkere roep om protectie. Grote 
fluctuaties in de wisselkoersen zijn na
de1ig voor de wereldhandel en roepen 
protectie op. De gemakkelijke toe gang 
van veel geYndustrialiseerde landen tot 
de internationale financiele markten 
leidt er bovendien toe dat de industrie-

62 

land en al in geen jaren een beroep heb
ben hoeven te doen op het IMF en daar
door ook niet meer gedwongen worden 
tot aanpassing, hetgeen de inflatoire 
tend ens versterkt. Een terugkeer naar 
vaste wisselkoersen acht De Beaufort 
politiek niet haalbaar, daarom dat hij 
een multipolair systeem van verschillen
de valutablokken, dollar, yen en ecu, 
bepleit. Dit mag nauwelijks een opzien
barende conclusie heten als deze uit de 
pen van een IMF-functionaris vloeit. 

Het volgende artikel van prof. Szasz, 
oud-directeur van de Nederlandsche 
Bank en een van de bovengenoemde bij
zondere hoogleraren, belooft in de titel 
een overzicht van het wisse1koersstelsel 
in de halve eeuw na Bretton Woods. 
Aan de periode voor 1973 wordt echter 
nauwelijks meer dan een pagina gewijd. 
Daama gaat het artikel vooral over 
slang en EMS en het beleid van Neder
land in deze. De idee dat dit beleid be
discussieerd zou kunnen worden, werpt 
de auteur verre van zich. Hij wijst 
slechts op de positieve waardering die 
het ten deel is gevallen bij IMF, OESO 
en diensten van de EG. Dat er de laatste 
tijd ook wei eens een kritische noot te 
horen viel, komt niet ter sprake. De Ne
derlandse monetaire autoriteiten volg
den het laatste decennium kritiekloos de 
Bundesbank, die een politiek voert af
hankelijk van de Duitse omstandighe
den. Zelfs de vraag of het wei verstandig 
is de Duitsers in alles te volgen en of een 
en ander niet heeft geleid tot verslechte
ring van de concurrentiepositie ten ge
volge van een stijging van de gulden ten 
opzicht van de meeste andere valuta, in 
de eerste plaats de dollar, een stijging 
die tel kens moest worden gecompen
seerd door loonmatiging, wordt niet 
gesteld. Het artikel is een apologie van 
het gevoerde monetaire beleid en wordt 
afgesloten door een paragraafje over 
hoe de doelstellingen van het huidige 
beleid kunnen worden gerealiseerd. De 
belofte uit de titel wordt nergens waar 
gemaakt. Daarmee zijn de voor 
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economisch-historici meest interessante 
bijdragen besproken. De bundel bevat 
verder nog artikelen van prof. Opschoor 
over het milieubeleid van vooral de We
reldbank en van drs. G.A. Posthumus 
over de rol van het IMF in Oost
Europa. 

Over de bundel als geheel kan worden 
opgemerkt dat het historische aspect, 
anders dan de titel suggereert, weinig 
aan bod komt, maar dat deze over het 
huidige beleid van IMF en Wereldbank 
een aantal interessante bijdragen bevat 
van VU-hoogleraren aangevuld met een 
enkel interessant artikel van beleidma
kers. Het geheel wordt helaas ontsierd 
door enige artikelen waarvan het karak
ter eerder apologetisch dan wetenschap
pelijk moet heten. Bovendien is het jam
mer dat de preadviezen van de Konink
lijke Vereniging voor de Staathuishoud
kunde niet langer een debat bevatten 
over een bepaald thema van de hand 
van economen met verschillende opvat
tingen, maar slechts een serie artikelen 
over de verschillende aspecten van het 
thema dat aan de orde is zonder veel 
discussie. In grote lijnen lijkt iedereen 
het met elkaar eens. De kleine groep 
economen die andere opvattingen ver
kondigen, de post-keynesianen, hebben 
daarom maar een aparte vereniging op
gezet. De vraag mag worden gesteld of 
dit sektarisme tekenend is voor de sfeer 
onder Nederlandse economen en of het 
niet beter zou zijn het debat terug te ha
len naar de vereniging die zander eigen 
mening een forum moet zijn voor de Ne
derlandse economen, de Koninklijke 
Vereniging voor de Staathuishoud
kunde. 

De leden van deze Vereniging kregen 
begin dit jaar een presentje toegezon
den, een facsimile-uitgave van het ver
slag van de Nederlandse delegatie op de 
conferentie te Bretton Woods uitge
bracht aan de regering die toen in ver
band met de bezetting nog in Londen 
zetelde. Hoewel het om een geste gaat, 
en het niet mijn gewoonte is kadootjes 
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onder de loep te nemen, lijkt het hier 
toch de plaats om deze bronnenuitgave 
kritisch te bezien. Ais bronnenuitgave 
va It er namelijk wei het een en ander op 
aan te merken. Het is een facsimile-uit
gave, maar dat is in dit geval wei heel 
letterlijk opgevat. Zo te zien is zelfs het 
omslag identiek aan dat van de oor
spronkelijke nota, maar helemaal zeker 
ben ik daar niet van. Er wordt namelijk 
geen enkele informatie verstrekt over de 
uitgave. Zo is het volstrekt onduidelijk 
wat de status is van dit stuk van 27 no
vember 1944 opgesteld door de secreta
ris van de Nederlandse delegatie en 
medewerker van de ambassade te 
Washington D.C. Ook is onduidelijk in 
welk archief het origineel zich bevindt. 
Een inleiding door de uitgever ont
breekt. Van de leden van de Vereniging, 
over het algemeen economen, mag men 
verwachten dat zij weten wie Keynes en 
White waren. Ook de naam van Beyen 
of Morgenthau zal hun wei bekend in de 
oren klinken, maar welke niet-historicus 
weet nog wie Crena de Iongh, Riemens 
of de Amerikanen Acheson of Vinson 
waren? Kent iemand de Belgen Theunis 
en Gutt nog? Weet een niet-historicus 
dat 1 tot 22 juli 1944 betekent dat de 
vergadering drie we ken na D-day be
gon? Dat Nederland nog volledig bezet 
was is algemeen bekend, maar geldt dat 
ook voor het feit dat de bevrijding van 
Frankrijk nog maar nauwelijks was be
gonnen? Toen de Conferentie ten einde 
liep zaten de geallieerden nog vast in 
Normandie. Zonder een opmerking 
over de Benelux-onderhandelingen en 
de al bestaande overeenstemming tussen 
Nederland en Belgie op monetair ge
bied, lijkt de grote aandacht van de Ne
derlandse delegatie voor de op de con fe
rentie aanwezige Belgen wellicht wat 
overdreven. Kortom, zonder toelichting 
en grondige annotatie is za'n uitgave 
voor het ruime publiek waaronder het is 
verspreid volstrekt onbruikbaar. Maar 
voor de economisch-historicus is deze 
uitgave ook nauwelijks bruikbaar, om-
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dat aile bijlagen ontbreken: de Iijst met 
deelnemers, de plannen van Keynes en 
White, de Joint Statement van april 
1944 die uiteindelijk de basis voor het 
IMF zou worden. 

Een boekje van enige tientallen pagi
na's over de conferentie en de stand pun
ten die de Nederlandse regering daar in
nam, uitgelegd aan de hand van de toen
malige positie van ons land, had vee I 
meer zin gehad. Nu Iigt er niet meer dan 
een alleraardigst curiosum. 

Hein A.M. Klemann 
Universiteit Utrecht 

D. de Wit, The shaping of automation. A 
historical analysis of the interaction be
tween technology and organization 1950-
1985 (Uitgeverij Verloren, Hilversum, 
1994) 409 pp. ISBN 90 6550 414 4 

De auteur poogt in dit boek de ontwik
keling in een dynamische bedrijfstak 
vanuit verschillende wetenchappelijke 
perspectieven te schetsen. Het eerste 
deel van het boek (hoofdstuk een en 
twee) bevat inleiding en wetenschappe
Iijke inbedding. In soms moeilijk te vol
gen proza wordt een the ore tisch kader 
geschetst. De auteur steunt daarbij na
drukkelijk op het werk van Wiebe Bij
ker. Elementen uit verschillende disci
plines worden gecombineerd tot een 
heuristisch model. Dit model moet een 
raamwerk bieden om dynamische ont
wikkelingen te volgen. Theorieen uit 
verschillende wetenschapsgebieden 
moeten er in verwoord kunnen worden. 
De drie centrale elementen zijn de ge
meenschap van technici (technological 
community), het technologie-systeem 
(waaronder hardware en software), en 
de organisatie. Deze elementen hebben 
uiteraard relaties, bijvoorbeeld daar 
waar defuncties van de organisatie wor
den ondersteund door hard- en soft
ware. 

Een van de uitgangspunten is dat 
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technologie sociaal gevormd is. Ook de 
rol van kennis bij de interacties tussen 
de elementen wordt nader onderzocht. 
Veranderingsprocessen worden gezien 
als een proces om tot overeenstemming 
te komen. Een sociale groepering be
reikt overeenstemming over de oplos
sing voor een probleem, aangeduid met 
de term closure. Daarbij wordt op twee 
niveaus gekeken, algemeen: het omgaan 
met onzekerheid en specifiek: het nemen 
van beslissingen. 

Vormen de eerste twee hoofdstukken 
taaie stof, de volgende drie lezen gemak
kelijk weg. Dit deel bestaat uit drie uit
gebreide 'case-histories'. De drie cases 
(PIT, PCGD en Nillmij, later opgegaan 
in Aegon) worden verhalend beschre
yen. Dit gebeurt in drie periodes. In 
hoofdstuk drie de periode tot 1965, in 
hoofdstuk vier 1965 tot 1975 en hoofd
stuk vijf het laatste be han del de decen
nium. Per hoofdstuk worden eerst de al
gemene au tomatiseringson twikkelingen 
beschreven en vervolgens de drie cases 
afzonderlijk. Het heuristisch model is 
hierbij de leidraad, met name de ont
wikkeling van en onderlinge betnvloe
ding tussen de sociale groepen, leveran
ciers, gebruikers en technici, inclusief de 
invloed van omgevingsfactoren, zoals 
beschikbare technologie, markt omstan
digheden, rol van de overheid en derge
lijke. Hoofdstuk zes rondt de cases af 
door de beschrijvingen van de drie pe
rioden te bundelen, met nadruk op de 
verschillen en overeenkomsten tussen 
perioden. 

Met het raamwerk van de auteur heb 
ik wat moeite. Het speelt vooral een or
ganiserende rol. De bedoeling van de 
auteur is om zich geen beperkingen op 
te leggen in het verklaringskader. Het 
gevaar daarvan is dat de verklaring van 
de onderzochte verschijnselen dermate 
algemeen van aard wordt, dat een hypo
these niet meer getoetst kan worden. 
Een voorbeeld is de verklaring (p. 329 
e.v.) dat er beginjaren zeventig geen clo
sure bereikt werd over technologie, na-
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melijk mml-computers. In Groot
Britannie werd daar wei closure over be
reikt. Britse banken zijn grote gebrui
kers van mini-computers en het Unix
besturingssystemen, een comb ina tie die 
bij Nederlandse banken nauwelijks 
voorkomt. Het zou interessant zijn om 
te kijken hoe deze verschillen in het ka
der van het raamwerk kunnen worden 
verklaard. 

Een tweede punt van kritiek betreft 
de naar mijn mening magere beschrij
ving van de onderlinge belnvloeding van 
de sociale groepen en hun onderlinge sa
menhang. Zo blijft bijvoorbeeld ondui
delijk hoe groepen van samenstelling 
veranderen. Hier zie ik een goede bij
drage uit de hoek van de kritische 
systeemtheorie van Midgley uit 1992 in 
twee artikelen in Systems Practice, 'Plu
ralism and the legitimation of systems 
science' en 'The sacred and profane in 
critical systems thinking'. Hij borduurt 
voort op het werk van Habermas. Daar
in komt de manier tot uiting waarop 
grenzen een bepalende rol spelen in het 
creeren van sociale groepen en in wat 
een groep als relevante buitenwereld be
schouwt. De grenzen bepalen op deze 
wijze mede het denken en handelen van 
individuen die tot die groepen behoren. 

Bezwaar van de cases is dat ze erg uit
gebreid zijn en elkaar overlappen (PTT 
en PCGD). Regelmatig krijgt de lezer 
het gevoel iets te lezen wat al eerder be
schreven is. Dat is jammer, want de be
schrijvingen zijn op zich goed leesbaar. 

Automatiseerders zullen veel van het 
besprokene herkennen. Zo wordt helder 
beschreven hoe genomen beslissingen 
nog vele jaren hun invloed doen gelden. 
De keuzes begin jaren zeventig ten aan
zien van programmeertalen, systeemar
chitecturen, ontwikkelmethodes, uit
besteden van werkzaamheden etcetera 
bepalen nog steeds automatiseringsom
gevingen van grote organisaties. Ook 
zijn de problemen van vandaag de dag 
niet nieuw. Toen was er al sprake van 
een technology-push van leveranciers 
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waarbij grote potentiele voordelen sa
menvielen met grote risico's. Ook is het 
probleem van het management dat de 
vorige genera tie van technologie als re
ferentiekader heeft nog steeds onopge
lost. De onzekerheid die volgens De Wit 
zo kenmerkend is voor de geschiedenis 
van automatisering is heden ten dage 
waarschijnlijk groter dan ooit. 

Het eindoordeel over dit boek is posi
tief. Het is verheugend te constateren 
dat in ieder geval een aanzet wordt gege
yen tot het sociaal-wetenschappelijk 
verklaren van (technische) verande
ringsprocessen in organisaties. De be
schrijvingen zijn interessant. Als analo
gie kunnen historische beschrijvingen 
grote reIevantie voor beslissingen over 
de toekomst hebben. 

W.E.E.C. Spronck 
ABN AMRO BANK Automatisering, 

Amstelveen 

C. de Voogd, De neergang van de 
scheepsbouw en andere industriele be
drijfstakken (Vlissingen: Den BoerlDe 
Ruiter, 1993) 275 p. ISBN 90 74576 04 4 

Nederland vormt niet de enige kleine, 
open volkshuishouding in de wereld die 
de gevolgen ondervindt van de conjunc
turele en structurele ontwikkeling in de 
nijverheid welke in de jaren zeventig 
scherpe trekken heeft aangenomen. 
Maar wij hebben er wei in de eerste 
plaats mee te maken. Het is daarom van 
be lang dat De Voogd in zijn in oktober 
1993 te Rotterdam bij Van der Zwan 
verdedigde proefschrift er brede aan
dacht aan geeft. De Voogd (1943) is een 
econoom die van 1965 tot 1991 in het 
bedrijfsleven werkzaam was, onder an
dere in de scheepsbouw, en sindsdien 
een onderzoeks- en adviespraktijk bezit. 
Op basis van het hier aangekondigde 
boek publiceerde hij een instructief arti
kel in de Economisch Statistische Be
richten van 4 januari 1995, getiteld Vit-
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tredingsbarrieres bij de neergang van be
drijfstakken. Evenals in het boek klinkt 
ook hierin door dat er van geschiedenis 
iets te leren valt. 

Dat zowel in het boek als in het arti
kel een periodisering ontbreekt, ver
raadt dat de auteur geen historicus is. 
Het wordt in ruime mate vergoed, in
dien dit al nodig is, door de gerede toet
sing van de praktijk aan de bedrijfseco
nomische theorie en vormt daarmee een 
goed voorbeeld van de zozeer gewenste 
toepassing van theorie in de bedrijfsge
schiedenis. Want als een bijdrage tot de 
moderne bedrijfsgeschiedenis zou ik dit 
werk willen karakteriseren. Het wekt in 
dit opzicht herinneringen op aan het 
eveneens te Rotterdam, in 1982 voorge
legde proefschrift van de organisatiedes
kundige dr. C.A. de Feyter, getiteld In
dustrial Policy & Shipbuilding. Changing 
Economic Structures in the Low 
Countries 1600-1980. Dit boek ont
breekt bij De Voogd in de Iiteratuurlijst, 
maar wei heeft hij daarin het voor mij 
destijds verrassende artikel van Woltjer 
over het verslag van de parlementaire 
enquetecommissie RSV, Rijn-Schelde
Verolme. Ten aanzien van De Voogds 
literatuurlijst valt er iets te beknorren 
wegens het ontbreken van de alfabeti
sche volgorde van de auteurs en het 
overbodige opvoeren van hun academi
sche titels, ietwat verwonderlijk bij een 
overigens zo systematisch auteur. Bui
ten zijn Iiteratuurlijst steunt De Voogd 
op vele gesprekken met betrokkenen. 
Aileen al hierom zal zijn boek een waar
devolle bron blijven. 

De indeling van het werk is overzich
telijk. In het eerste deel beschrijft de 
auteur de neergang van onze grote 
scheepsbouw 1965-1990 met een accent 
op de jaren 1965-1976 omdat er toen 
nog ruimte voor beleidsalternatieven 
bestond en het daarna aileen over om
vang en tempo van de capaciteitsreduc
tie ging. Het tweede deel bevat de toet
sing aan de ontwikkelingen in de inter
nation ale scheepsbouw. Het derde deel 
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de vergelijking van de neergang van on
ze scheepsbouw met die van andere in
dustriele bedrijfstakken, met name de 
kolenmijnen in Zuid-Limburg, de in
dustrie van electronenbuizen in de VS, 
van synthetische vezels en staal in West
Europa, gegoten staal in Groot
Brittannie en ten slotte van petrochemie 
in West-Europa en Japan. De vergelij
king gaat hier gepaard aan de toepas
sing. 

Ter nadere verheldering is aandacht 
voor elk van de drie delen op haar 
plaats. In het eerste concentreert De 
Voogd zich op de wederwaardigheden 
van RSV en de werven die in dit concern 
opgingen. Begin jaren zestig vergroot de 
Japanse scheepsbouw zijn aandeel op de 
scheepsbouwmarkt van 22% naar 42% 
en blijkt het prijsniveau van de Neder
landse scheepsbouw 15 a 20% onder de 
totale kosten te liggen. In 1964 bevestigt 
minister van Economische zaken An
driessen de moeilijke situatie maar wijst 
hij speciale overheidsmaatregelen voor 
de scheepsbouw af. Het jaar daarop 
stelt zijn opvolger Den Uyl een Com
missie Nederlandse Scheepsbouw (com
missie Keyzer) in die in 1966 een gede
gen rapport uitbrengt dat concentratie, 
een meer industriele aanpak en de in
voering van rentesubsidies voorstelt. De 
reacties van de scheepsbouwers lopen 
uiteen. Verolme ziet weinig in nauwere 
samenwerking, maar ondanks de verbit
terde rivaliteit tussen de heren komt het 
niet aileen tot de vorming van een on
derzoeksinstituut maar ook tot een col
lege voor de Scheepsbouw dat zal be
middelen bij de herstructurering van de 
bedrijfstak. Bovendien verrassen de 
Rotterdamsche Droogdok Maatschap
pij en de Koninklijke Maatschappij 'de 
Schelde' te Vlissingen met de aankondi
ging te willen fuseren, zij het dat de fusie 
gericht zal zijn op uitbreiding van activi
teiten te land. De naam van de nieuwe 
combinatie is Rijn-Schelde Machinefa
brieken en Scheepswerven. Minister van 
Economische Zaken De Block voert in 
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1967 de rentesubsidie in, zonder welke 
een koude sane ring zou hebben plaats 
gevonden, maar economisch en ook so
ciaal bestond daar nog geen reden toe. 
Dat was al te minder het geval omdat de 
sluiting van het Suezkanaal (l967-1975) 
een hausse in de scheepvaart bewerkte 
en orders voor grote tankers meebracht. 
De Nederlandsche Dok- en Scheeps
bouw Maatschappij te Amsterdam en 
Verolme Verenigde Scheepswerven te 
Rotterdam besluiten tot de bouw van 
grote tankers, maar dat kan aileen wan
neer de overheid be reid is tot kredietga
ran ties voor de bouw van een dok voor 
nieuwbouw en reparatie. De regering is 
dit onder voorwaarde van samenwer
king. Die krijgt de nogal verrassende 
vorm van een overname van de Amster
damse werf door Verolme, in ruil voor 
de kredietgarantie voor het dok. Deze 
vindt in september 1968 plaats. 

Het zal alles geen soulaas bieden. De 
bouw van zowel het dok als de grote 
tankers komt veel duurder uit dan be
groot en weer voigt de gang naar Den 
Haag, waar zich de contouren van een 
bodemloze put openen. Een nieuwe weg 
lijkt zich eerst nog aan te kondigen met 
de fusie in september 1971 van Verolme 
en Rijn-Schelde tot Rijn-Schelde
Verolme (RSV), maar de ineenstorting 
van de tankermarkt ten gevolge van de 
oliecrisis van 1973 markeert het einde en 
niet een nieuw begin. Tussen 1973 en 
1977 vertoont de steunverlening door de 
overheid een vrijwel explosieve groei, 
oplopende tot enige miljarden guldens; 
wanneer het einde van RSV in 1983 is 
gekomen, beloopt het totaalf2.680 mil
joen. 

Noch deze grootscheepse over
heidssteun, noch fusies, schaalvergro
ting en capaciteitsinkrimping hebben de 
structurele neergang kunnen verhinde
reno Tot een alternatief beleid is het niet 
gekomen. Dit kwam doordat de onder
nemers bij her haling de marktontwikke
ling zowel op korte als lange termijn 
verkeerd beoordeelden en de overheid 
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dit moeilijk beter kon doen. Bovendien 
voerden de vakbonden onder invloed 
van hun achterban een vertragingstak
tiek uit. Hierbij prevaleert verre de eer
ste oorzaak betreffende de markt. In het 
tweede deel van deze dissertatie blijkt 
dat de internationale vergelijking enige 
schrale troost verschaft. Andere 
scheepsbouwlanden sloegen eveneens de 
plank mis en het optreden van hun over
heden droeg evenrnin bij aan een tijdige 
sane ring van de scheepsbouw. Daar zo
wei als bij ons bestond geen aandacht 
voor de veranderende internationale ar
beidsverdeling (opkomst van lage 10-
nenlanden), die juist mede door Tinber
gen,in het centrum van de publieke aan
dacht was. Het geluid drong niet door 
omdat het voor die ongelukkige of dom
me ander bestemd moest zijn. 

De eenvoudige les uit het voorafgaan
de zou moeten zijn dat de overheid zich 
het beste nergens mee kan bemoeien en 
alles aan de markt dient over te laten. In 
tijden van geloof aan de maakbaarheid 
van de samenleving is dit echter onmo
gelijk. Pas in de jaren tachtig is een ken
tering naar marktorientering gevolgd 
die op enige Ie ring wijst. Tot deze lering 
draagt De Voogd in zijn derde deel bij 
door toepassing van theorie en vergelij
king met andere bedrijfstakken dan de 
scheepsbouw. Aandacht van de econo
mische wetenschap voor structurele 
neergang van bedrijfstakken is vooral 
een fenomeen van de jaren zeventig, met 
bij ons H.W. de Jong aan de spits en in 
Amerika de auteurs K.R. Harrigan en 
M.E. Porter. Deze laatste concentreert 
zich op zogenaamde uittredingsbarrie
res, dat wil zeggen op de oorzaken 
waardoor bedrijven zich niet of niet tij
dig uit neergaande mark ten terugtrek
ken, ondanks te lage winsten of verlie
zen. Een viertal van deze barrieres 
brengt Porter naar voren: economische 
(sterk gespecialiseerde produktiemidde
len zonder alternatieve toepassingen), 
strategische (afhankelijkheid van een 
bedrijfsonderdeel wegens interne leve-

67 



ringen), managementsatbankelijke of 
emotionele (psychische weerstand tegen 
sluiting bij managers) en overheids en 
sociale (bijvoorbeeld wegens de zorg om 
de werkgelegenheid). Verwijzend naar 
Van der Zwan en de Amerikaanse 
organisatie-econoom Herbert A. Simon 
geeft De Voogd een aanvulling met een 
inzichtbarriere (onjuiste inschatting van 
de markt) en een uitbreiding van de 
managementsatbankelijke- en emotio
nele naar psychologische barrieres in 
het algemeen. De daarop volgende toet
sing aan andere bedrijfstakken dan de 
scheepsbouw bewijst dat het schema 
werkt en in het bijzonder het bestaan 
van inzicht- en psychologische barrie res 
een gemeenschappelijke component 
vormen. 

Terugkerend naar het einde van RSV 
roept De Voogd de Parlementaire En
quetecommissie die nadien werkzaam is 
geweest in de herinnering en speciaal het 
sterk negatieve oordeel dat deze over 
het bestuur van het RSV -concern heeft 
gegeven. Woltjer heeft in 1985 in zijn 
eerder genoemde artikel dit negatieve 
oordeel al bekritiseerd en erop gewezen 
dat indien de betrokkenen fout kozen er 
toch betere alternatieven waren. Maar 
de Enquetecommissie wees deze niet 
aan, evenmin als de daaraan verbonden 
gevaren. De Voogd bevestigt nu dat er 
geen reeel alternatief was. Dat andere 
bestuurders de neergang wel hadden 
kunnen voorkomen, vormt een 
volstrekt ongerechtvaardigde indruk. 
Dit is een prachtig slot van het boek. De 
econoom reikt met een doorzichtige 
analyse de hand aan de historicus die de 
relevante vragen stelde en het terechte 
verwijt maakte. Ik ken op ons terrein 
geen voorbeeld van zo vruchtbare inter
disciplinaire samenwerking. 
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Joh. de Vries 
Amersfoort 

D.F. Good (red.), Economic Transform
ations in East and Central Europe: Lega
cies from the Past and Policies for the 
Future (London: Routledge, 1994) xvi + 
301 p . ISBN 0 415 112664 

Sinds de omwenteling in Oost-Europa is 
een veelheid van literatuur over de 
transformatie naar een markteconornie 
verschenen. Het is niet verwonderlijk 
dat in een deel hiervan wordt gewezen 
op uiteenlopende erfenissen van het ver
leden. Deze bepalen namelijk in belang
rijke mate de kansen op een succesvolle 
overgang van een centraal geadrni
nistreerd systeem naar een marktecono
mie. Het onder redactie van David 
Good verschenen Economic Transform
ations in East and Central Europe past in 
dit denkkader, zij het dat in dit boek 
niet zozeer het legaat van het commu
nisme bepalend wordt geacht voor de 
wijze waarop een markteconornie kan 
worden gecreeerd, alswel de peri ode 
daaraan voorafgaand. De industriele re
volutie yond in Midden- en Oost
Europa later plaats dan elders in Euro
pa en dit heeft diepe sporen nagelaten in 
de organisatie van de Midden- en 
Oosteuropese samenleving. 

'History matters ' lijkt het credo van 
dit boek en de auteurs plaatsen de over
gang naar een markteconornie en de 
kansen op een catching up met West
Europa in een lange-termijn perspectief. 
De implicatie hiervan is dat het niet aI
leen onwaarschijnlijk, maar ook onzin
nig is te veronderstellen dat de Midden
en Oosteuropese landen zullen terugke
ren naar de situatie van vlak voor de 
Tweede Wereldoorlog, of dat bijvoor
beeld voormalige Habsburgse landen 
als Hongarije en Tsjechie op een spoor 
zullen komen dat ze in een peri ode van 
tien jaar het huidige Oostenrijkse wel
vaartspeil zal brengen. Tot dit inzicht 
leidt het inleidende hoofdstuk van 
Good, waarin de implicaties van deze 
historische benadering voor de transfor
rna tie van een centraal geleid econo-
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misch systeem naar een markteconomie 
nader worden toegelicht. 

Het is de meest verhelderende bijdra
ge. Zonder er expliciet aan te refereren, 
verwijt Good de neo-klassieke econo
men een nalef optimisme omtrent de 
maakbaarheid van een markteconomie. 
Met enige scepsis kan worden opge
maakt dat op basis van de gang bare 
economische theorie een marktecono
mie datgene is wat een planeconomie 
niet is. Daaruit voIgt een pleidooi voor 
een zo snel mogelijke ontmanteling van 
al die instituties die onlosmakelijk ver
bonden worden geacht met het systeem 
van centrale planning. Met andere 
woorden, politieke en economische or
deningen zijn reversibel. Onafhankelijk 
van de voorgeschiedenis kan worden te
ruggekeerd naar de initieIe situatie, na
melijk door de omgekeerde handelingen 
te verrichten die tot de opbouw van de 
huidige maatschappelijke ordening heb
ben geleid. Een dergelijk concept gaat 
voorbij aan het feit dat eenmaal geno
men maatregelen in het beleid de keuze
mogelijkheden voor nog te nemen stap
pen belnvloeden. Deze padafhankelijk
heid kan tot een lock-in situatie leiden, 
waardoor het systeem irreversibel kan 
zijn. Dat betekent niet dat het systeem 
geen dynamiek heeft, maar impliceert 
dat de gewenste politieke en economi
sche ordening -lees een Westerse 
markteconomie- van de gerealiseerde 
zal afwijken. Dit uitgangspunt werkt 
zeer verhelderend en relativeert overi
gens tevens de destructieve krachten van 
het communistische systeem. Tijdens 
het communistische regime zijn veel van 
de kenmerken van laat-gelndustriali
seerde en feodale samenlevingen be
waard gebleven. 

De in het inleidende hoofdstuk ver
woorde grondgedachte is de leidraad 
voor het gehele boek. Het vijftien 
hoofdstukken tellende werk bestaat uit 
vijf delen. Naast het inleidende deel 
over de voordelen van een historische 
benadering, dat overigens aIleen het in-
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leidende hoofdstuk van David Good 
omvat, is er een onderverdeling ge
maakt in (i) lange-termijn ontwikkelin
gen van economische groei, (ii) de rol 
van de staat en instituties voor het gene
reren van economische groei, (iii) secto
rale veranderingen en (iv) de betekenis 
van en veranderende patroneri in de in
ternationale economische relaties. Deze 
indeling zal de redacteur de nodige pro
blemen hebben opgeleverd. Er bestaan 
namelijk veel dwarsverbanden tussen de 
hoofdstukken over de rol van de staat 
en die in het daarop volgende deel over 
structurele veranderingen in diverse 
produktiesectoren. 

Scheidslijnen mogen dan vaag zijn en 
ruimte bieden voor discussie over de 
juiste plaats van de diverse hoofdstuk
ken, het blijft volstrekt onduidelijk 
waarom een case-studie over de J oe
goslavische automobielindustrie niet in 
het dee I over de sectorale veranderingen 
is terecht gekomen, terwijl een hoofd
stuk over de politieke en economische 
desintegratie van Joegoslavie zonder 
meer thuishoort in het deel over de rol 
van de staat en economische groei en 
niet bij de sectoraal georienteerde bij
dragen. 

Afgezien van mogelijke kritiek op de 
indeling van het boek, kan worden op
gemerkt dat het slechts marginaal voor
uitblikt. Gelet op het belang van de 
historische erfenissen is het niet zo ver
wonderlijk dat de passages over moge
lijke toekomstige ontwikkelingen enigs
zins onderbelicht blijven. Het boek is in 
de eerste plaats retrospectief. Toch is 
dat jammer, niet aIleen omdat de titel in 
dit verband verwachtingen wekt, maar 
bovenal omdat de lezer zich afvraagt of 
de structurele achterstand van Midden
en Oost-Europa, die niet aIleen toe te 
schrijven zou zijn aan het systeem van 
centrale planning maar veel diepere 
historische wortels heeft, aanleiding 
geeft tot een somber perspectief dat wel
licht nog het best kan worden omschre
ven met 'het was niets en het wordt ook 
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nooit wat'. In sommige van de hoofd
stukken, bijvoorbeeld die van Felix But
schek over de lange-termijn groeipresta
ties van Midden- en Oost-Europa en die 
van Scott Eddie over de Hongaarse 
overgang naar een markteconomie, 
schemert inderdaad iets van dit pessi
misme door. Tegen de achtergrond van 
de wetenschap dat systemen padafhan
kelijk zijn en hysteresis vertonen, ligt 
het wellicht meer voor de hand te con
c1uderen dat Midden- en Oost-Europa 
niet zonder meer afstevent op West
europese maatschappelijke verhoudin
gen en derhalve uitsluitend op het Wes
ten georienteerd zal zijn, maar dat de 
land en in deze regio zich ook in belang
rijke mate zullen rich ten op onderlinge 
regionale integratie. De onlangs opge
richte Middeneuropese Vrijhandelsas
sociatie, welke de Visegnid-Ianden om
vat, kan hierbij als voorbeeld dienen. In 
het afsluitende hoofdstuk over de 
Oostenrijkse betekenis in de externe re
laties tussen Oost- en West-Europa ligt 
deze concIusie min of meer voor het 
oprapen. De auteur Jan Stankovsky 
doet dat helaas niet en beperkt zich in 
zijn concIusies toch weer in belangrijke 
mate tot handelsontwikkeling met het 
Westen, terwijl zijn historische analyse 
juist ingaat op de onderlinge handelsbe
trekkingen in Midden-Europa en de bij
zondere rol van Oostenrijk. 

Deze kritiek laat overigens onverlet 
dat Economic Transformations in Cen
tral and Eastern Europe een zeer aanbe
velenswaardig boek is met een verras
sen de kijk op datgene wat zich momen
tee I in Midden- en Oost-Europa af
speelt. 
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Herman W. Hoen 
RUG/KNAW, Groningen 

Weerwoord 

Naar aanleiding van de recensie door 
W.L. Korthals Altes in het NEHA
bulletin 8(1994) 102-105 over mijn be
schouwing inzake De Europese monetai
re eenwording in historisch perspectief 
(Amsterdam, 1994) wil ik gaarne het 
volgende opmerken. 

Terecht wijst de recensent, daar waar 
het de muntgeschiedenis van de negen
tiende eeuw betreft, op feiten die niet 
correct zijn weergegeven, al is zijn kri
tiek op dit punt niet altijd gegrond (bij
voorbeeld zijn opmerking over de 
Frankfurter Bank die ik nergens noem). 
Los daarvan ben ik van oordeel dat 
door zijn onevenredig accent op details 
bij de lezer de indruk kan ontstaan dat 
de waarde van deze monografie zich in 
hoofdzaak beperkt tot het er in opgeno
men calendarium. Ik betreur dit zeer, te
meer omdat Korthals Altes volledig ver
zuimt in te gaan op de hoofdlijn van dit 
actuele onderwerp, namelijk of vanuit 
historisch perspectief een emu in Euro
pa mogelijk is zonder een politieke unie. 
Hier meent hij te kunnen volstaan met 
de opmerking 'dat in deze hoofdstukken 
interessante beschouwingen ten beste 
worden gegeven' waaraan hij slechts 
weet toe te voegen een verwijt over het 
gebruik van de Engelse term voor 'ont
snappingscIausule'. Zijn slotzin dat 
haastige spoed niet altijd goed is onder
schrijf ik volledig. Afgezien van de 
vraag waarop hij deze uitspraak baseert, 
vraag ik me echter af of de recensent 
met het voorbijgaan aan de essen tie van 
mijn betoog zich hieraan niet zelf heeft 
bezondigd. 

W.F.V. Vanthoor 
De Nederlandsche Bank, Amsterdam 
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VERSCHENEN LITERATUUR 

M. Bourset, Casimir Perier, un prince fi
nancier au temps du romantisme (Parijs: 
Publications de la Sorbonne, 1994) 300 
p. ISBN 2 85944 249 9 

Perier {1777-1832} was een voor
aanstaand lid van de Parijse Haute Ban
que, die onder de Restauratie ook poli
tiek carriere maakte. Boursets biografie 
is een tikje schools, maar geeft toch een 
aardig beeld van Periers veelzijdigheid 
als zakenman, politicus en Parijse nota
bele. Omdat de archieven van het huis 
Perier verloren zijn gegaan, komt de za
kelijke kant ondanks Boursets inspan
ningen minder uit de verf dan men zou 
wensen. 

H. Diederiks, J.T. Lindblad, B. de 
Vries, red., Het platteland in een veran
derende wereld, boeren en het proces van 
modernisering, opstellen aangeboden aan 
prof dr. H. de Vries bi} zijn afscheid als 
hoogleraar in de Economische en Sociale 
Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit te 
Leiden (Hilversum: Verloren, 1994) 348 
p. ISBN 90 6550 388 9 

De sarnenstellers hadden de gelukkige 
gedachte om de bijdragen aan deze af
scheidsbundel te groeperen rond het 
thema dat de titel uitdraagt. Zo krijgen 
de achttien bijdragen ondanks de diver
siteit van them a en geografische en tern
porele spreiding toch wat samenhang. 
Na Diederiks ' inleiding volgen eerst en
kele bijdragen over landbouwmoderni
sering in gebieden buiten Europa door 
B.H. Slicher van Bath (de historicus en 
de landbouwmodernisering van de der
de wereld), A. Ouweneel (proto
industrialisatie in Mexico, 1780-1800), 
J.T. Lindblad (trends en bedrijfsvoering 
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van de Nederlands-Indische landbouw 
1915-1940), R.P. Swierenga (agrarisch 
kapitalisme debat in de VS) en P.W. 
Klein (Japan). D. van Arkel en C. 
Quispel behandelen het probleern van 
landbouw en racisme met voorbeelden 
uit verschillende werelddelen. De bij
dragen van P.K. Doorn (de fragmenta
rische modernisering van de Griekse 
landbouw) en W. Asbeek Brusse (de 
landbouwpolitiek van de EG) richten 
zich op Europa. Nederland staat cen
traal in de artikelen van D.J. Noordam 
(de beroepsstructuur van Holland en 
Friesland in de vroegmoderne tijd), 
H.D. Tjalsma (de invloed van de textiel
nijverheid op de gezins- en huishou
densstructuur in stad en platteland), J. 
Bieleman en H.K. Roessingh (het rogge
beschot op de noordelijke zandgron
den), J. de Vries (de ontwikkeling van 
de tarweproduktie en -consumptie), 
J.L. van Zanden (landbouwproduktivi
teit en arbeidsintensivering), D.C.J. van 
der Werf en Joh. de Vries (economische 
rnodernisering in Friesland door de Ne
derlandsche Bank en kassiers), J. Moes 
(absentelsme in Friesland en Zeeland in 
de negentiende eeuw), J.C.G.M. Jansen 
(modernisering in Limburg) en P. Kooij 
(Groningse kleiboeren in de twintigste 
eeuw). 

P. Erker, lndustrie-Eliten in de NS-Zeit. 
Anpassungsbereitschaft und Eigeninte
resse von Unternehmern in der Riistungs
und Kriegwirtschaft 1936-1945 (Passau: 
Wissenschafsverlag Rothe, 1993) 120 p. 
ISBN 3 927575 35 6 

Net als zovele sociale groeperingen 
rnaakte ook de ondernemerswereld in 
Duitsland zich schuldig aan een onder-
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schatting van het Nationaal-Socialisti
sche regime, zo conc1udeert althans dit 
beknopte, op archiefmateriaal en recen
te literatuur gebaseerde werk. Zo zou 
onderzoek naar onder meer het onder
nemersgedrag in de chemische, electro
technische, de auto- en vliegtuigin
dustrie uitwijzen dat vele industrieIen 
zich aanvankelijk snel en zonder morren 
aanpasten aan de bewapenings- en oor
logspolitiek, belust als ze waren op snel
Ie produktiestijgingen, nieuwe technolo
gische uitdagingen en hogere winsten. 
Aanvankelijk leken ze er daarbij in te 
slagen een deel van hun ondernemings
vrijheid te behouden. Maar naarmate 
het NS-bewind steeds behendiger en 
dieper wist in te grijpen in hun economi
sche omgeving raakten de meeste onder
nemers meer en meer verstrikt in de 
doelstellingen van het Nationaal
Socialisme. Opportunistische meelopers 
werden uiteindelijk medeplichtigen. 

A. Gregory, De gouden tijd van het rei
zen 1880-1939 (Haarlem: Schuyt & Co, 
1993) 220 p. ISBN 90 609 7344 5 

Vooral een opvallend fraai uitgevoerde 
Nederlandse uitgave van een reeds in 
1990 in Parijs uitgegeven werk met 
historische foto's en affiches uit Britse, 
Franse, Duitse en Noord-Amerikaanse 
open bare collecties. Nederland komt er 
met de Holland-Amerika Lijn met een 
volle pagina tekst en een foto bekaaid 
af. Het toont in beelden de leefstijl van 
de Beau Monde van rond 1900 tijdens 
de reis en hun reisbestemming. Hoeveel 
zij te besteden hadden en in hoeverre 
hun reislust de ontwikkeling van de in
frastruktuur per trein en over het water 
stimuleerde valt buiten het kader van dit 
boek. 

M.W. Kirby en M.B. Rose (reds.), Busi
ness enterprise in modern Britain. From 
the eighteenth to the twentieth century 
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(London: Routledge, 1994) xi + 378 p. 
ISBN 0 415 07574 2 

Deze nieuwe bundel bestaat uit twee de
len. Deel een bevat een vijftal artikelen 
met betrekking tot de achttiende en ne
gentiende eeuw, terwijl deel twee acht 
artikelen bundelt die de twintigste eeuw 
beslaan. Er zijn onder meer bijdragen 
over het Britse familiebedrijf tussen 
1780 en 1914 (Rose), over 'big business' 
voor 1900 (Kirby), Britse multinationals 
vanaf 1850 (Geoffrey Jones), financii:\e 
ondernemingen (Collins) en overheid en 
bedrijfsleven vanaf 1945 (Mercer). De 
artikelen worden voorafgegaan door 
een beknopte inleiding en een samenvat
ting van de voornaamste thema's in de 
bundel. 

C. Lis en H. Soly (red .), Werken volgens 
de regels. Ambachten in Brabant en 
Vlaanderen, 1500-1800 (Brussel: VUB
PRESS, 1994) 327 p. ISBN 90 5487 089 3 

De zeven bijdragen in de bundel zijn 
verdeeld over drie thema's: 
1. Sociaal-economische verhoudingen, 

met bijdragen van de redacteuren 
zelf (De macht van 'vrije arbeiders ': 
collectieve acties van hoedenma
kersgezellen in de Zuidelijke Neder
landen), van J. Dambruyne De 
Gentse bouwvakambachten in so
ciaal-economisch perspectief. 1540-
1795) en van K. van Quathem So
ciale mobiliteit en machtsverdeling 
in het Brugse schoenmakersam
bacht. 1570-1790). 

II. Juridische en politieke structuur, 
met bijdragen van H. Deceulaer 
(,Conflicten en conflictregeling in 
de Antwerpse ambachtswereld 
1585-1796. Een verkenning van de 
juridische en sociaal-politieke 
aspecten op het lokale terrein') en 
van K. van Honacker ('De politieke 
cultuur van de Brusselse ambachten 
in de achttiende eeuw: conserva-
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tisme, corporatisme of opportu
nismeT). 

III. Cultureel-ideologiscbe dimensies, 
met bijdragen van A. Thijs (,Reli
gieuze rituelen in het emancipatie
proces van Vlaamse en Brabantse 
handwerksgezellen, l6e-1ge eeuw') 
en van M. Jacobs ('Oude structuren 
en verse vis. Representaties van cor
poraties te Nieuwpoort in de twee
de helft van de achttiende eeuw'). 

M. North, red., Nordwesteuropa in der 
Weltwirtschaft 1750-1950INorthwestern 
Europe in the world economy 1750-1950 
(Stuttgart: Franz Steiner, 1993) Beitrage 
zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte 
Band 54, 307 p. ISBN 3 515 06360 9 

Een al wat ouder boek, maar een signa
Ie ring waard. Het bevat naast een inlei
ding van North twaalf bijdragen aan 
een colloquium in Salzau in 1992, ge
wijd aan een verge1ijking van de econo
mische verandering in Scandinavie, Ne
derland en Belgie tijdens de laatste twee 
eeuwen. O. Schwarzer geeft een alge
meen overzicht van de positie van West
Europa in de wereldeconomie. Afzon
derlijke overzichten werden geschreven 
over Denemarken (P. Boje), Noorwegen 
(F. Hodne), Finland (Y. Kaukiainen) en 
Nederland (E. Horlings en R. van der 
Bie, met intrigerende vroege resultaten 
van het Utrechtse nationale rekeningen
project). M. Fritz behandelt de opkomst 
van de Zweedse multinationals Erics
son, Alfa-Laval en SKF. Kartellering en 
concentratie in het Scandinavische be
drijfsleven tussen de wereldoorlogen 
werden bekeken door H.G. Schroter. 
De overige stukken gaan over financii:le 
geschiedenis: een weinig nieuw verhaal 
over de Belgische vroege industriefinan
ciering (H. Houtman-De Smedt), een 
breed overzicht over bankiers en ban
ken als factor van economische integra
tie in de negentiende eeuw (P.L. Cot
trell), technologische vernieuwing en 
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kapitaalmarktintegratie in de negentien
de eeuw (L. Neal), het belang van beur
zen in het algemeen en de Hamburgse in 
het bijzonder (J. Schneider) en de ont
wikkeling van het bankiershuis Hasen
clever (R. Walter). 

Paciolijournaal8 (1994) no. 1, novem
ber 1994 

Dit themanummer staat in het teken van 
de eerste uitgave in 1494 van de Summa 
de arithmetica, waarin Luca Pacioli on
der meer als eerste het dubbelboekhou
den beschreef. Zes artikelen behandelen 
aspecten van Pacioli 's werk, de versprei
ding naar Nederland en het veranderen 
van de uitgangspunten ervan in heden
daagse accountingssystemen. De uitge
ver is het Rotterdamse Kosten- en 
Winstdispuut, dat zich gewoonijk buigt 
over hedendaagse bedrijfseconomische 
vraagstukken. 

M. Pix, H. Pohl, red., La diffusion de 
I'idee de caisses d'epargne au XIXe siecle 
(Parijs: Les editions de I'epargne, 1993) 
299 p. ISBN 2 85015 261 7 

Dit tweede deel van de geschiedenis van 
Europese spaarbanken geeft de papers 
van een colloquium in Munchen in 
1990. De Duitse uitgave werd reeds aan
gekondigd (NEHA-Bulletin 7 (1993) 72. 
Deel 1 van de serie werd besproken in 
het NEHA-Bulletin 6 (1992) 103-105. 

H. Pohl, B. Rudolph, red., German 
Yearbook on business history 1993 
(Munchen: K.G. Saur, 1994) 208 p. 
ISBN 3 598 22981 X 

De juist verschenen aflevering 1993 van 
dit bekende jaarboek bevat de vertaalde 
artikelen van J. Lindenlaub en R. 
Kohne-Lindenlaub (Krupp business fi
nancing 1811-1848), H.G. Schoter (Fo-
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reign direct investment in the chemical 
industry 1870-1930), R. Tilly (German 
big banks as engine of growth or power 
block), A. Kluge (Names of banking 
cooperatives as historical source), H. 
Jaeger (Business history in Germany 
since 1945) en H. Pohl (Scientific pos
ition of economic and business history). 
G. Jachmich leverde een historiogra
fisch overzicht van bankhistorische lite
ratuur in 1991. C. Kienast een van be
drijfshistorische literatuur 1990-1991. 

W.H. Salzmann, A market to explore, a 
history of public-private partnership in 
the promotion of trade and investment be
tween the Netherlands and the United 
States (New York: the Netherlands 
Chamber of Commerce in the United 
States, Inc., 1994) 276 p. ISBN 90 71056 
090 

Onder deze weidse titel gaat een vertaalde 
bewerking van Salzmanns proefschrift 
schuil, gerecenseerd in NEHA-Bulletin 9 
(1994) 120-122. Voorliggende handelse
ditie is dan ook opgetuigd met enige 
voor-, na- en dankwoorden aan geld
verstrekkers en contacten. Onder de wer
kelijk uitbundige en fraaie illustraties be
vinden zich vele kleurenadvertenties uit 
het verleden van en voor de doelgroep. 

C.R. Schenk, Britain and the Sterling 
Area. From devaluation to convertibility 
in the 1950s (London: Routledge, 1994) 
x + 165 p. ISBN 0 415 09772 X 

Dit boek tracht af te rekenen met een 
aantal algemeen geaccepteerde visies 
omtrent de rol van het Sterlinggebied in 
de Britse economische ontwikkeling van 
de jaren vijftig. Zo bestrijdt het de ver
ondersteling dat het sterlinggebied 
voortdurend als een molensteen om de 
nek van de regering hing, die elk mo
ment de Britse monetaire reserves voor 
goed zou kunnen aantasten. Ook ont-
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kracht het de veelgehoorde klacht dat 
de beschermde mark ten van het ster
linggebied deels verantwoordelijk zijn 
geweest voor de zwakke internationale 
concurrentiepositie van Britse export
produkten. 

D. Spierenburg en R. Poidevin, The his
tory of the High Authority of the 
European Coal and Steel community. Su
pranationality in operation (Londen: 
Weidenfeld and Nicolson, 1994) xxiv + 
685 p. ISBN 0 297 82172 5 

Voormalig vice-voorzitter van de Hoge 
Autoriteit van de Europese Kolen- en 
Staalgemeenschap Dirk Spierenburg en 
Frans historicus Raymond Poidevin 
hebben in dit lijvige boekwerk de eerste 
vijftien jaar van deze supranationale 
Europese instelling uitvoerig en zorg
vuldig in kaart gebracht. Behalve op ar
chiefmateriaal van de EGKS zelf steunt 
het werk ook op Engels, Amerikaans, 
Nederlands en Frans bronnenmateriaal. 
(Overigens betreft het hier de Engelse 
vertaling van een oorspronkelijk Franse 
editie uit 1993.) 

W. Stark, History and historians of poli
tical economy (New Brunswick: Trans
action Publishers, 1994) 295 p. ISBN 0 
88738 377 7 

Stark schreef het manuscript voor dit 
boek vlak na zijn vlucht uit Praag naar 
Engeland in 1939. Eigenaardig genoeg 
bleefhet gedurende zijn belangrijke ver
dere carriere als historisch econoom en 
kennissocioloog in een la liggen en vindt 
het pas nu, bezorgd door C.M.A. Clark, 
een uitgever. Het boek valt in twee delen 
uiteen: een beschouwing van de litera
tuur over de geschiedenis van de 'politi
cal economy' en een analyse van het 
kernprobleem ervan, de spanning tussen 
werkelijkheid en ideeen. Een elegant en 
tot nadenken inspirerend overzicht. 
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R.O. Staub, Von Schmidheiny zu 
Schmidheiny (Meilen: Verein fUr wirt
schaftshistorische Studien, 1994) 208 p. 
ISBN 3 909059 07 4 

Een vervolg op 1. Boesch, Drei Schmid
heiny (1979), dat drie leden van deze fa
milie uit Berneck (Zwitserland) schetste. 
Rond het midden van de negentiende 
eeuw begon de stamvader met cementfa
bricage. Latere genera ties breidden deze 
bezigheden uit met andere bouwmate
rialen voor de thuismarkt en de export 
(optiek, machinebouw en vervoersacti
viteiten). Ret boek besluit met een over
zicht van de huidige werkzaamheden. 

M. Sturmer, G. Teichmann, W. Treue, 
Striking the balance, Sal. Oppenheim Jr. 
& Cie., a family and a bank (Londen: 
Weidenfeld & Nicholson, 1994) 512 p. 
ISBN 0 297 81399 4 

De Engelse vertaling van het bekende 
Wagen und wiigen, waarvan de derde 
editie verscheen in 1989. Het Keulse 
bankiershuis Sal. Oppenheim & Cie. 
speelde een belangrijke rol in de tweede 
helft van de negentiende eeuw bij 
industrie- en spoorwegfinanciering in 
Duitsland en daarbuiten. Dit boek geeft 
het huis een waardige bedrijfsgeschiede
nis. 

A. Teichova, T. Gourvish, A. Pogany, 
red., Universal banking in the twentieth 
century, finance, industry, and the state 
in North and Central Europe (Chelten
ham: Edward Elgar, 1994) 308 p. ISBN 
8880002925 

NEHA-BULLETIN 9 - 1995 - nr. 1 

Dit is de derde bundel van het zeer pro
duktieve bankhistorische project geleid 
door Teichova en Gourvish. Een bundel 
met conclusies over het geheel moet nog 
volgen. Het boek bevat negentien arti
kelen, gepresenteerd op congressen in 
Londen en in Boedapest in 1991-1992. 
Ze behandelen uiteenlopende aspecten 
van de ontwikkelingen in Oostenrijk, 
Tsjecho-Slowakije, Rongarije en Scan
dinavie tot aan de Tweede Wereldoor
log. Interessante thema's zijn onder 
meer regulering en wettelijke kaders en 
de analyse van commissariaten van 
bankdirecteuren. 

B. Wilczek en J. van Waterschoot (red.), 
Amsterdam 1585-1672. Morgenrote des 
biirgerlichen Kapitalismus (Buhl-Moos: 
Elster Verlag, 1993) 303 p. ISBN 3 
89151 300 3 

Deze fraai uitgegeven en gevarieerde 
bundel bevat bijdragen van Duitse en 
Nederlandse auteurs over de bloeiperio
de van Amsterdam. Aan de orde komen 
reisverslagen en bezienswaardigheden in 
Amsterdam (bijdragen van A. Chales de 
Beaulieu en van P. van Meeuwen), de 
economie (L. Noordegraaf), de OIC en 
WIC (H. Lademacher), tolerantie en 
openbaar leven (B. Wilczek), rol en be
tekenis van Joden (bijdragen van A. Of
fenberch en S. Kruse), Spinoza (A. Of
fenberch), uitgeverij en boekdrukkerij 
(J. van Waterschoot), theater (M.B. 
Smits-Veldt), volkskultuur (M. Keijser), 
literatuur (J. van Waterschoot), dage
lijks leven (M.B. de Roever), justitie 
(J.A.G. Jungen), architectuur (G. Win
ter) en schilderkunst CW. Morath). Het 
geheel wordt afgesloten met een chrono
logie en personenindex. 
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AANWINSTEN 

R. Ally, Gold & empire. The Bank of 
England and South Africa 's gold produ
cers 1886-1926 (Witwatersrand UP: Jo
hannesburg, 1994) viii + 229 p. ISBN 
1-86814-226-4 

K.W.J.M. Bossaers, Zuiderzeevissers. 
geschiedenis van de belangenorganisaties 
van de vissers op Zuiderzee en JJsselmeer 
(Walburg Pers: Zutphen, 1994) (Pub Ii
caties voor het Bevolkingsonderzoek in 
de drooggelegde Zuiderzeepolders, 52) 
272 p. ISBN 90-6011-533-3 

P. Breitbarth, 75 jaar kledingindustrie in 
Oost Nederland. Jubileumuitgave aan de 
Oostelijke Bond van Confectiefabrikan
ten (Oostelijke Bond van Confectiefa
brikanten: Enschede, 1994) 118 p. 

Y. Cassis en J. Tanner (reds.), Banken 
und Kredit in der Schweiz (1850-1930) 
(Chronos Verlag: Zurich, 1993) ISBN 
3-905311-15-1 

A.J.G. Cummings en T.M. Devine 
(reds.), Industry and business society in 
Scotland since 1700. Essays presented to 
Professor John Butt (John Donald Pub
lishers Ltd.: Edinburgh, 1994) xvi + 240 
p. ISBN 0-85976-401 X 

G. Daridan, MM. Le Couteulx et Ct., 
banquires a Paris. Un clan familial dans la 
crise du XVIII' siecle (Editions Loysel: 
Parijs, 1994) 335 p. ISNB 2-907679-26-0 

H -G. Glasemann, Deutschlands 
Auslandsanleihen 1924-1945. Ruchkzah
lungen nach der Wiedervereinigung von 
1990 (Gabler Verlag: Wiesbaden, 1993) 
269 p. ISBN 3-409-14038-7 

E.F. Heckscher, Mercantilism (2 delen) 
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(Routledge: Londen, 1994) xxxv + 472 
p. en viii + 419 p. ISBN 0-415-11357-1 

M. Huiskamp en C. de Graaf, Gewogen 
of bedrogen. Het wegen van geld in de 
Nederlanden (Leiden: Rijksmuseum Het 
Koninklijk Penningenkabinet, 1994) 
100 p. ISBN 90 73882 02 8 

W.L. Korthals Altes, Prices (non-rice) 
1814-1940 (Changing economy in Indo
nesia. A selection of statistical source 
material from the early 19th century up 
to 1940, 15) (KIT: Amsterdam, 1994) 
175 p. ISBN 90-6832-658-9 

A. Marzola en F. Silva (reds.), John 
Maynard Keynes: language and method 
(Edward Elgar: Aldershot, 1994) xv + 
247 p. ISBN 1-85278-923-9 

A. Nijho1t; J. van den Ende, Geschiedenis 
van de rekenkunst. Van kerfstok tot com
puter (Schoonhoven: Academic Service, 
1994) 420 p. ISBN 903950048 7 

W. Plumple en Chr. Kleinschmidt 
(reds.), Unternehmen zwischen Markt 
und Macht. Aspekte deutscher 
Unternehmens- und Industriegeschichte 
im 20. Jahrhundert (K1artext Verlag: Es
sen, 1992) 179 p. ISBN 3-88474-006-7 

A. Sampson, The seven sisters. The great 
oil companies and the world they made 
(Hodder and Stoughton: Sevenoaks, 
1993) [nieuwe, herziene editie. Oorspr. 
editie 1975] 446 p. ISBN 0-340-59227-3 

P. Subacchi (red.), Recent doctoral re
search in economic history (Universita 
Bocconi: Milaan, 1994) (Proceedings 
Eleventh International Economic His
tory Congres) 286 p. 
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P. Subacchi (red.), Debates and contro
versies in economic history (Universita 
Bocconi: Mi1aan, 1994) (Proceedings 
Eleventh International Economic His
tory Congres) 237 p. 

J. Teranishi en Y. Kosai, The Japanese 
experience of economic reforms (Mac
Millan: Basingstoke, 1993) ix + 389 p. 
ISBN 0-333-57971-2 

L. Ve1dhoen en J . van den Ende, Techni
sche mislukkingen. De Planta-affaire, in
stortende bruggen, vliegdekschepen van 
ijs (Rotterdam: Uitgeversmaatschappij 
Ad. Donker bv, 1995) 155 p. ISBN 90 
6100 400 4 

OPGEDIEPT 

De archieven van de bankiers Rothschild 

Op 2 november reisde ik naar Londen voor een bijeenkomst van de Business 
Archives Council (BAC). Doel van de bijeenkomst was een bezoek aan de 
archieven van N.M. Rothschild & Sons. Omdat zelfs goedgelnforrneerden 
dachten dat deze archieven niet toegankelijk waren, leek het verstandig 
iemand uit Nederland een kijkje te laten nemen. Naast Marks & Spencer, 
Selfridges en andere typisch-Britse instellingen, was nu dus ook Nederland 
vertegenwoordigd. 

Rothschild bewaart zijn archieven niet in het bankgebouw aan New Court, 
maar in een gebouw aan Hatton Garden. Je ziet het er aan de buitenkant niet 
van af. Er zit niet eens een naamplaat op de gevel, maar de archieven liggen 
er weI degelijk, en, ze zijn toegankelijk! 

De nalatenschap van het financieIe imperium dat de legendarische vijf 
broers Rothschild rond 1800 stichtten met vestigingen in Frankfurt, Londen, 
Napels, Parijs en Wenen, beslaat zo'n 2.500 archiefdozen. De bankarchieven 
staan los van de familiearchieven. Die blijven berusten bij de diverse familie
leden. 

Van de vijf oorspronkelijke bankplaatsen zijn Londen en Parijs ononder
broken blijven voortbestaan. Napels sloot in 1861, Frankfurt in 1901 en We
nen vlak voor de oorlog. De archieven van de Londense Rothschildvestiging 
zijn aanwezig, alsmede sinds vorigjaar de 'collectie-Laffitte', onderdelen van 
de Franse banktak. 

Daarnaast zijn in het kader van de afspraken tussen Gorbatsjov en Kohl 
zojuist archivalia van de voormalige vestiging in Frankfurt in Londen te
rechtgekomen. Die archivalia waren tijdens de Tweede Wereldoorlog door 
de Sovjets naar Moskou meegenomen. De familie Rothschild besloot, toen 
eenmaal bekendgemaakt was dat deze stukken terug mochten, de spullen in 
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Londen te concentreren. Een verstandige keuze. Kort daarna zouden ook de 
Weense archivalia, waarvan het merendeel eveneens in Moskou was beland, 
naar Londen worden verscheept, maar ineens begon de wind in Moskou uit 
een andere hoek te waaien. De Weense archieven blijven voorlopig in Mos
kou. Van de vijfde Rotschildvestiging, die in Napels, is niet veel archief over
gebleven. 

Nederland is ook vertegenwoordigd in de dossiers en brievenboeken: ver
schillende oude bank- en handelsfirma's als Becker & Fuld, Sichel, Brauns
berg, Osy, maar ook de Nederlandsche Bank duiken op in de namenlijsten. 

Toegang tot de archieven is mogelijk. Het beste is om eerst te schrijven. 
Je krijgt een verklaring te ondertekenen, maar daarna is het eigenlijk, met de 
nodige afspraken, vrij neuzen tot 1918, volgens Melanie Aspey de archivaris. 
Het NEHA beschikt thans over een voorbeeld van zo'n verklaring voor toe
gang en onderzoek in het Rothschildarchief. 

Daarnaast is op het NEHA een kleine uitdraai beschikbaar van de Neder
landse firma's die in de Rothschildarchieven voorkomen. De inventaris van 
Rothschild is nog lang niet compleet en het loont de moeite ook op indivi
duele namen te kijken. Daar zit dan weI een bezoek aan 100, Hatton Garden 
aan vast. 
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WERK IN UITVOERING 

Geschiedenis van de Techniek In Nederland in de twintigste eeuw 
door Adri Albert de la Bruheze 

Vanuit de overtuiging dat techniek en techniekontwikkeling onlosmakelijk 
verbonden zijn met het dagelijkse leven en onze cultuur en dat het zinvol is 
om de plaats en de betekenis van de techniek in onze samenleving zichtbaar 
te maken, besloot de Stichting Historie der Techniek (SHT) in het najaar van 
1992 om in een vervolg op het succesvolle zesdelige overzichtswerk Geschie
denis van de Techniek in Nederland. De wording van een moderne samenleving 
1800-1890 (Zutphen: Walburg Pers, 1992-1995), een meerdelig overzichts
werk over de geschiedenis van de techniek in Nederland in de twintigste eeuw 
uit te brengen. Overigens zal het negentiende-eeuwse project officieel worden 
afgerond op 13 mei 1995 met een congres te Delft. 

Net als in het project over de negentiende eeuw staat in het TIN-20 project 
de wisselwerking tussen techniek en samenleving centraal. TIN-20 wordt ge
dragen door de Technische Universiteit Delft (prof. dr.Ir. H.W. Lintsen), de 
Technische Universiteit Eindhoven (Prof.Dr. H.W. Lintsen) en de Universi
teit Twente (Prof. Dr. A. Rip). 

Techniekontwikkeling in de twintigste eeuw verschilt in een aantal belang
rijke opzichten van de techniekontwikkeling in de negentiende eeuw. Die ver
schillen worden zichtbaar als het gaat om de omvang, de complexiteit en de 
schaal van de techniekontwikkeling. Hierdoor krijgt techniekontwikkeling in 
de twintigste eeuw een aantal specifieke kwaliteiten, zoals de opkomst van 
grote technische systemen en de grootschalige introductie van vee! nieuwe 
produkten. Techniekgeschiedenis kan voor de twintigste eeuw dus niet de 
aanpak kopieren die voor de negentiende eeuw is gebruikt. 

In het project over de negentiende eeuw is gewerkt met clusters waarin een 
groot aantal innovaties op sectorniveau (bier, papier, machinebouw etcetera) 
zijn beschreven. Ook in TIN-20 zal worden gewerkt met clusters en thema's, 
echter met het verschil dat de clusters vee I minder gecentreerd worden rond 
individuele innovaties en industriele activiteiten om de onderlinge afhanke
lijkheid en verwevenheid van technieken in de twintigste eeuw tot uiting te 
brengen. 

Onderzoekclusters werden geformuleerd, gebaseerd op de criteria dat een 
sector interessant moet zijn voor de technische ontwikkeling in de twintigste 
eeuw, de technische ontwikkeling in Nederland en de relatie tussen techniek 
en maatschappij. Hierdoor ontstaan de volgende clusters: waterstaat, kan
toor, chemie, mijnbouw, energie, stad, huishouden, medische techniek, zware 
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metaal, lichte industrie, bouw, massamedia, transport en communicatie, 
transportmiddelenindustrie, landbouw en visserij, en voedingsmiddelen. 
In deze clusters kunnen drie typen worden onderscheiden: 
1. Clusters waarin grote socio-technische systemen op terre in en als energie

voorziening, waterbeheer, transport en communicatie centraal staan; 
2. Clusters die knooppunten vormen van nieuwe technieken, ontwikkelingen 

binnen sectoren, activiteiten van allerlei groepen, producenten en gebrui
kers en een specifieke context (de stad, het kantoor, het laboratorium 
(voor medische techniek) en het huishouden); 

3. Clusters waarin bedrijfstakken centraal staan. Daarbij zal echter ook vee 1 
aandacht worden geschonken aan de relaties tussen bedrijfstakken die 
ontstaan door leverancier-afnemer-verhoudingen maar ook door de toe
passing van sleuteltechnieken zoals lijmen en gieten. 

In de geselecteerde clusters zal vooral worden stilgestaan bij: 
1. een analyse van techniek op drie niveaus: techniek als artefact (produkten 

zowel als processen), techniek als onderdeel van maatschappelijke trans
formatieprocessen, en techniek als onderdeel van de cultuur; 

2. 'knooppunten' of plaatsen waarop verschillende technieken tegelijk wor
den gebruikt, zodat de invloed van de context kan worden bestudeerd; 

3. continui'teiten en breukvlakken en de invloed van historische gebeurtenis
sen zoals de beide wereldoorlogen en de depressie in de jaren dertig; 

4. de specificiteit van de Nederlandse ontwikkeling en het 'organiserend ver
mogen' in de Nederlandse samenleving; 

5. sleutel technieken en enabling technologies. 

In juli 1993 werd een eerste workshop van deskundigen georganiseerd over 
de geschetste opzet van het TIN-20 onderzoek. Mede op basis van de uit
komsten van die workshop werd een onderzoekprogramma geschreven en 
werd een redactie geformeerd. De redacteuren zijn verantwoordelijk voor de 
inhoud en de richting van het clusteronderzoek en hun clusterbijdragen aan 
het overzichtswerk. In 1994 heeft deze redactie zich vooral bezig gehouden 
met de verdere uitwerking van onderzoeksclusters en de definiering van on
derzoeksvragen en -thema's. 

De algemene projectaanpak en een zestal onderzoeksclusters zijn reeds ver 
uitgewerkt. In juni 1995 zal met externe deskundigen hierover van gedachten 
worden gewisseld tijdens een tweedaagse workshop. Na deze tweede work
shop zal het TIN-20 onderzoek van start gaan. 

Nadere informatie is te verkrijgen bij het redactiesecretariaat TIN-20, Adri 
Albert de la Bruheze, Universiteit Twente, Faculteit Wijsbegeerte en Maat
schappijwetenschappen (WMW), Vakgroep Filosofie van Wetenschap en 
Techniek (FWT), Postbus 217, 7500 AE Enschede, tel.053-8933411fax 053-
350625. Daar kan ook het onderzoekprogramma en achtergrondinformatie 
worden aangevraagd. 
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De Stichting Maatschappijgeschiedenis 
door Marjolein 't Hart 

De Stichting Maatschappijgeschiedenis is een samenwerkingsverband van le
den uit zes studieverenigingen: de Stichting tot beoefening van de Sociale Ge
schiedenis, de Studievereniging voor Sociaal-Econornische Geschiedenis, de 
voormalige Werkgroep voor de Geschiedenis van de N oord- en Oostzeehandel, 
de Vereniging voor Landbouwgeschiedenis, de Historisch-geografische Afde
ling van het KNAG en de Historisch-Sociologische Werkgroep van de Stich
ting Interuniversitair Instituut voor Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek. 

Het doel van de Stichting is het bevorderen van de wetenschappelijke con
tacten tussen maatschappij-historisch geinteresseerden uit verschillende 
disciplines. Daartoe worden tweejaarlijkse conferenties georganiseerd over 
een belangrijk historisch thema, zoals 'Media en sociaal-culturele verande
ringen' (1991) en 'De Republiek tussen Zee en Vasteland' (1993) op 12 mei 
1995 organiseert de Stichting een conferentie in Amsterdam over 'Migratie en 
Minderheden in Nederland (zestiende tot twintigste eeuw)'. 

Informatie bij de secretaris van de Stichting Maatschappijgeschiedenis, Dr. 
Marjolein 't Hart, Spuistraat 134, 1012 VB Amsterdam, tel. 020-5254488 
b.g.g. SISWO, tel. 020-5270647. 

Stichting Bedrijfsgeschiedenis 
door Bob Hogesteeger 

Op 29 december 1994 is de werkgroep Bedrijfsgeschiedenis die dee 1 uitmaak
te van de Studievereniging voor Sociaal-Economische Geschiedenis omgezet 
in een zelfstandige stichting. Zij stelt zich ten doel wetenschappelijke belang
stelling te wekken voor bedrijfs- en ondernemersgeschiedenis. Daartoe orga
niseert de Stichting Bedrijfsgeschiedenis contactbijeenkomsten en studiebe
zoeken en stimuleert zij het onderling uitwisselen van de resultaten van we
tenschappelijk onderzoek. Per jaar zullen twee bijeenkomsten plaatsvinden. 

De voorjaarsbijeenkomst 1995 heeft als onderwerp de Nederlandse mijn
bouwgeschiedenis en vindt plaats op 7 juni in Zuid-Limburg. Deze dag wordt 
gekoppeld aan de presentatie van de Mijnbouwhistorische Gids, een bron
nenoverzicht tot stand gebracht door het project 'Mines et Mineurs' van de 
Rijksuniversiteit Limburg, uitgegeven door het NEHA. De najaarsbijeen
komst 1995 zal zijn gewijd aan het familiebedrijf met de daaraan verbonden 
voor- en nadelen. 

Voor f 25 per jaar is men donateur en wordt men op de hoogte gehouden 
van de aktiviteiten. Meer informatie is te verkrijgen via de secretaris
penningmeester van de Stichting Bedrijfsgeschiedenis, G. Hogesteeger, Post
bus 869, 2501 CW Den Haag, tel. 070-3307580. 
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Overheidsfinancien 

Van 5 tot 8 juli 1995 zal er aan de University van Essex te Colchester in Groot
Brittannie een internationale conferentie worden gehouden, getiteld 'State 
Finance. The European Experience, 1200-1800'. Daar zal ook het lOgenaam
de European State Finance Database Project van start gaan, opgezet door 
Economic and Social Research Council Data Archive. 
Voor meer informatie: W.M. Ormrod, Department of History, University of 
York, York Yl 5DD, United Kingdom, tel. (internationale code +)1904-
433913, fax 1904-433918. 

De mijnbouwfoto's van Nico Jesse 
door Sandra Felten 

Het Nederlands Fotoarchief (nfa) maakt archieven van beroeps- en amateur
fotografen toegankelijk en bewaart deze in optimale klimatologische omstan
digheden. Daarnaast voert het nfa een actief beleid om deze archieven te ex
ploiteren door het bijdragen aan en/of initieren van tentoonstellingen en pu
blikaties. 

Het fotografische oeuvre van Nico Jesse (1911-1976) is een van de ruim 
vijftig negatievenarchieven die het nfa in beheer heeft. Hij heeft jarenlang zijn 
werkzaamheden als huisarts gecombineerd met zijn passie voor fotografie. In 
1954 brak hij door met Vrouwen van Parijs (Utrecht: Uitgeverij Bruna). Het 
succes stelde hem in staat zijn praktijk als huisarts neer te leggen en zich uit
sluitend aan de fotografie te wijden. 

Jesse was een veelzijdig fotograaf: hij werkte in opdracht van verschiUende 
bedrijven, fotografeerde voor jaarverslagen en documenteerde jarenlang het 
Amsterdamse boekenbal. Daarnaast maakte hij een groot aantal fotoboeken 
over landen en steden van Europa. 

De N.V. Maatschappij tot Exploitatie van Limburgse Steenkomenmijnen, 
genaamd Oranje Nassau Mijnen te Heerlen gaf Jesse in 1952 de opdracht fo
to's te maken voor een jubileumboek over de mijnen en de mijnwerkers. In 
zijn 'papieren' archief bevinden zich geen stukken waaruit op te maken is wie 
hem de opdracht verleende of hoe deze exact luidde. 

Het boek is opgebouwd als een verhaal, een dag uit het leven van de mijn
werker en zijn gezin. De eerste opnamen hebben het Limburgse landschap 
als onderwerp, waar de mijnen lO'n belangrijke plaats innemen. Op een van 
de laatste foto's is het avond; de mijnwerkers gaan naar huis. 

Jesse begint met de kantoorruimtes waar de leiding zetelt, het 'hoger per
soneel' dat zich buigt over tekentafels, maquettes en mechanische rekenma
chines. Veel boeiender zijn de portretten van de mijnwerkers, die Jesse voIgt, 
de mijnen in. De camera is nu in de eerste plaats op hen gericht. Ook het le
yen van de gezinnen in de arbeiderswoningen is vastgelegd evenals de school 
voor aankomende mijnwerkers. De laatste pagina's worden ingenomen door 
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rustieke opnamen van de landgoederen in eigendom van de Oranje Nassau 
Mijnen. Deze opnamen geven de hierarchie binnen het bedrijf aan. Ret zijn 
niet de meest interessante opnamen. Jesse is gelnteresseerd in mensen en dat 
blijkt uit de foto's . 

Ret onderwerp leende zich in fotografisch opzicht uitstekend voor ver
schillende benaderingen en Jesse maakte daar dankbaar gebruik van. Zijn 
portretten van de met roetstof bedekte mijnwerkers die dag in dag uit onder 
de grond verbleven, behoren tot zijn mooiste opnamen. De portretten wor
den afgewisseld met foto 's van de talloze machines, waarbij hij vaak een op
merkelijk detail uitlichtte. Ret object wordt hierdoor weliswaar onherken
baar en bijna abstract, maar de foto des te interessanter. Ret onderwerp op 
een van de afgebeelde foto 's, de kleding van de mijnwerkers die in bundels 
aan kettingen hangt, is ondergeschikt aan het effect dat het lijnenspel van de 
kettingen en de lichtval op de bundels teweeg brengt. Ook de opname van 
de eierbriketten, de foto op een kartonnen doos waar het boek in wordt ge
schoven, is hier een voorbeeld van. Ret laat een produkt van de mijnen zien, 
maar is tegelijkertijd een visueel aantrekkelijke opname in de traditie van de 
Nieuwe Zakelijkheid. 

Roewel Jesse zeker rekening zal hebben moeten houden met de wensen 
van de opdrachtgever, he eft hij de mogelijkheden die de opdracht hem bood 
in fotografisch opzicht optimaal benut. Ret resultaat Oranje Nassau Mijnen 
is een opmerkelijke uitgave, die door de Collectieve propaganda van het Ne
derlandse Boek (CPNB) werd bekroond als een van de vijftig best verzorgde 
boeken van 1954. 

Nico Jesse legde op geheel eigen wijze het leven van mensen vast. Zijn inte
resse in de mens resulteerde in prachtige en persoonlijke be elden van vooral 
de jaren vijftig. Na zijn plotselinge dood in 1976 liet hij een omvangrijk foto
grafisch oeuvre na, dat tot de overdracht aan het nfa medio 1990 nagenoeg 
in de vergetelheid was geraakt. 

Ret nfa is te bezoeken na telefonische afspraak. Ret adres is Witte de 
Withstraat 63 te Rotterdam. Telefoon 010-2330788. Fax 010-2140375. 
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Oranje Nassau I in het ochtendgloren 
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Het roven 
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Pauze: 'Butteren ' 
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Wachten op de kooi 
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In de kooi 
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Kleedlokaal 
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Eierbriketten 
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lngang Oranje Nassau II 
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KRONIEK 

Studiebijeenkomst Historische informa
tievoorziening en mode me informatie
technologie, Leiden 29 oktober 1994 

De mogelijkheden die geautomatiseerde 
archieven historici bieden lijken voorlo
pig onbegrensd. Zo zullen historici in 
een wat verdere toekomst voorbij kun
nen gaan aan de traditionele archiefbe
waarplaatsen om in te loggen bij histori
sche databanken en documenten inte
graal vanaf een beeldscherm te bestude
ren. Lezingen van P.K. Doom en H.D. 
Tjalsma in het eerste dagdeel maakten 
duidelijk dat deze manier van informa
tievoorziening stap voor stap dichterbij 
komt. 

Verder kwamen de mogelijkheden en 
activiteiten van het NHDA aan de orde. 
Om de link met de historische wereld te 
benadrukken worden jaarlijks !6 werk
loze historici door het NHDA opgeleid 
tot historische informatiespecialisten. 

In navolging van de Verenigde Sta
ten, Canada en Zweden worden ook in 
Nederland machine-leesbare gegevens
bestanden gestandaardiseerd en gecen
traliseerd. Er heerst bij vee! wetenschap
pelijke en overheidsinstellingen nog een 
'vrolijke anarchie' aangaande het be
heer van historische bestanden. Het 
NHDA wil in de toekomst echter na
drukkelijk een archieffunctie gaan ver
vullen die historici in den lande in staat 
moet stellen hun wetenschappelijke ge
gevens elektronisch bij het NHDA te la
ten archiveren. Uitgangspunt hierbij 
vormt de gedachte dat het geen taak en 
praktisch ook geen doen voor weten
schappers is om zelf hun e!ektronische 
bestanden te archiveren. 

Een van de instrumenten om haar 
functie te vervullen werd duidelijk ge
maakt in de voordracht van R. van Ho-
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rik over Scanning en optische tekenher
kenning. Om tijdrovende data-invoer te 
beperken zal het optisch lezen van histo
rische bronnen sterk bevorderd worden. 
Het NHDA voert opdrachten uit van 
historische instituten als het RIOD, 
ING en IISG met behulp van een gespe
cialiseerd laboratorium voor scanning 
en optical character recognition (OCR). 
Duidelijk werd dat de handschriftscan
ning door de vele technische valkuilen 
nog een lange weg te gaan heeft. 

In het middaggedeeJte werd duidelijk 
dat het Internet een geschikt medium is 
gebleken om historisch materiaal we
reldwijd te verspreiden en toegankelijk 
te maken. De potentiele mogelijkheden 
hiervan zijn enorm. Zo werd tijdens de 
demonstratie ingelogd op documenten 
van de National Archives in Washing
ton en een elektrische ten to on stelling 
van de Vaticaanse bibliotheek. De hui
dige kwaliteit van Internet is echter nog 
dubieus: wettelijke en juridische kaders 
omtrent copyrights ontbreken, de trans
portcapaciteit is beperkt, de aanvoer 
van gegevens en de terugvindbaarheid 
daarvan problematisch omdat er geen 
sprake is van enige etiquette en een ge
coordineerd netbeheer. Het NHDA wil 
daarom uitsluitend gestandaardiseerde 
gegevens aangeboden krijgen, beheren 
en aanbieden. In een aantal demonstra
ties kon men kennismaken met de elek
tronische snelweg die ook historici een 
stuk dichterbij het fenomeen van the 
global village kunnen brengen. Fascine
rende toepassingen die een historicus 
dwingen nadrukkelijk naar de toekomst 
te kijken. 

Just de Leeuwe 
Amsterdam 
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Studiedag Studievereniging sociaal
economische geschiedenis, Utrecht, II 
november 1994 

De jaarlijkse studiedag van de Studieve
reniging sociaal-economische geschiede
nis was dit keer gewijd aan 'landbouw
geschiedenis' . 

H. Hoogendoorn sprak over 'Hen
nepteelt en veehouderij in het Hollands
Utrechtse weidegebied, zestiende tot 
negentiende eeuw'. In zijn expose be
lichtte hij het gebruik van historisch 
kaartmateriaal om de ontwikkeling van 
de bedrijvigheid van genoemde regio te 
verklaren en te relateren aan de eco
nomische ontwikkeling van andere 
regio's. 

J. Bielemans gaf een stand van zaken 
weer inzake onderzoek en publicaties in 
de landbouwgeschiedenis. In feite ver
zorgde hij daarmee een geactualiseerde 
versie van zijn eigen artikel en dat van 
H. de Vries CLandbouwgeschiedenis in 
Nederland') in NEHA-bulletin 6(1992)2. 
Daarnaast schetste hij de huidige insti
tutionele kaart op het gebied van land
bouwhistorisch onderzoek in Neder
land. 

Mw. E. van Olst presenteerde de 
doelstelling en werkwijze van de Stich
ting Historisch Boederijonderzoek 
(SHBO) verbonden aan het Openlucht 
Museum te Arnhem. De gebouwen zelf 
vormen uiteraard de primaire bron, 
maar om inzicht te krijgen in de achter
gronden van bouwkundige ontwikkelin
gen speeJt men gaarne leentjebuur bij di
verse historische disciplines. 

P. Priester sloot de rij met 'De land
bouw op de zeekleigronden in vergelij
kend perspectief, Zeeland en Groningen 
in de negentiende eeuw'. Zijn onderzoek 
biedt perspectief op het opvullen van de 
bestaande lacune in de landbouwge
schiedenis van Zeeland. Dit gebied is 
slechts voor de zeventiende en achttien
de eeuw grondig onderzocht. 

Ruim twintig personen (waaronder 
de vier sprekers en drie bestuursleden 
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van de studievereniging) woonden deze 
alleszins interessante studiedag bij. 

H.J.M. Winkelman 
NEHA, Amsterdam 

The 41st Annual Meeting of the Busi
ness History Conference, 17-19 maart 
1995, Fort Lauderdale, Florida 

In een omgeving die eerder gedachten 
aan zon, zee en vrije tijd oproept, werd 
de 41 e jaarlijkse conferentie van de zeer 
actieve Amerikaanse bedrijfshistorici 
gehouden. Met Florida Atlantic Uni
versity als gastheer kregen een 140 deel
nemers, onder wie een hand vol buiten
landers -Engelsen, Fransen, Italianen, 
een enkele Duitser en twee Nederlan
ders (Mila Davids, Centrum voor Be
drijfsgeschiedenis EUR, en ondergete
kende)- een stevig programma voorge
zet, inclusief drie parallel sessies op zon
dagmorgen van 8 tot 10 uur, met daarna 
nog drie sessies van 10.15 tot 12 uur. 
Hard werken dus! 

Behalve deze sessies, die zoveel moge
Jijk gegroepeerd waren rond bepaalde 
thema's, had de organisatie een tweetal 
plenaire zittingen georganiseerd met een 
meer algemeen onderwerp. De eerste be
trof een bespreking van Bill Lazonick's 
nieuwe bock, The Myth of the Market 
Economy door een aantal deskundigen, 
onder wie Lou Galambos van Johns 
Hopkins University. Lazonick werd ge
prezen om zijn Chandleriaanse aanpak, 
en vooral om het weer terugbrengen van 
de geschiedenis in de economic, maar 
enige kritiek werd wei geuit op zijn aan
pak. 

In de andere plenaire zitting hield 
Leslie Hannah (London School of Eco
nomics) een voordracht 'The American 
Miracle 1875-1950 and After; A View in 
the European Mirror' , waarin hij stelde 
dat de Amerikaanse dominantie in in
dustrieel en economisch opzicht in de 
genoemde peri ode met de bestaande 
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economische theorieen eigenlijk niet 
goed te verklaren is. Deze stelling bleef 
in de discussie niet onbesproken, maar 
een consensus werd niet bereikt. 

Wat opviel was de nog altijd grote 
aandacht voor het werk van de groot
meesters Thomas Cochran en Alfred 
Chandler, aan wie zelfs een speciale zit
ting gewijd was, waarin zij two halves of 
a puzzle genoemd werden. Cochran 's 
The Age of Enterprise en Chandler's 
Visible Hand blijken nog altijd inspire
rend te werken, hoewel de eerste -ten 
onrechte volgens inleider David Sicilia
veel minder vaak wordt geciteerd dan de 
laatste. 

Overzicht lopend onderzoek 1994/95 

Tijdens het feestdiner kondigde Mat
thias Kipping (University of Reading! 
Sorbonne) de oprichting van de Europe
se Business History Association aan. 
Samenwerking met de Amerikaanse or
ganisatie ligt in de bedoeling. Waar
schijnlijk zal dan ook de 43e Annual 
Meeting van de Amerikaanse Business 
History Conference in 1997 in Glasgow 
gehouden worden, om zo beide organi
saties nader tot elkaar te brengen. 

A.l. Veenendaal jr. 
Instituut voor Nederlandse 

Geschiedenis, Den Haag 

Onderstaand overzicht behelst het sinds I januari 1994 gestarte onderzoek door pro
movendi en vonnt een aanvulling op de in eerdere NEHA-bulletins verschenen over
zichten van starters in de jaren daarvoor. Aan post-doc-onderzoek wordt doorlopend 
aandacht besteed in de rubriek 'Werk in uitvoering'. 

uitvoerder: 
begeleider: 
titel : 

F.Colombijn 
dr. 1.Th. Lindblad 
Patches of Padang. The history of an Indonesian town in the twentieth 
century and the use of urban space 

uitvoerders: P. Hellema en drs. 1. Marsman 
begeleiders: prof. dr. C.A. Davids en dr. E.S.A. Bloemen 
titel: Geschiedenis van de organisatie-adviesbureaus in Nederland 1920-1960 

uitvoerder: 
begeleider: 
titel : 

uitvoerder: 
begeleider: 
titel : 

1.M. de Wit 
prof. dr. 1.R. Bruijn en prof. dr. S. Groenveld 
Zeevarenden in het Noordelijke Maasgebied in de zeventiende eeuw 

G. Wiersma 
prof. dr. W.Th.M. Frijhoff 
Bedeelden in Delft in de zeventiende eeuw 

Overzicht van promoties in 1994 

M.l. Bok, Vraag en aanbod op de Nederlandse kunstmarkt, 1580-1700 (U Utrecht; 14 
juni; prof. dr. E.S. de longh; prof. dr. 1.M.W.G. Lucassen) 
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P.H. van der Brug, Malaria en malaise. De VOC in Batavia in de achttiende eeuw (RU 
Leiden; 16 november; prof. dr. J.R. Bruijn; co-promotor dr. F.S. Gaastra) 

M. Clement, Transport en economische ontwikkeling. Analyse van de modemisering van 
het transportsysteem in de provincie Groningen 1800-1914 (RU Groningen; 7 april; 
prof. dr. P. Kooij; tweede promotor prof. dr. R.R. Fremdling) 

c.J. van Eijl, Het werkzame verschil. Vrouwen in de slag om arbeid, 1898-1940 (U 
Utrecht; 27 mei; prof. dr. M. Prak; prof. dr. J. Outshoorn) 

J. van den Ende, The turn of the tide. Computerization in Dutch Society 1900-1965 (TU 
Delft; 9 juni; prof. dr. Ph.J. Vergragt; prof.dr. c.P. Bertels; prof. dr. ir. A. Nijholt) 

J.H.G. Gawronski, De Hollandia en de Amsterdam: twee schepen en een bedrijf Orga
nisatie en materiele cultuur van de VOC in Amsterdam in dejaren 1740-1750 (RU Lei
den; 12 januari; prof. dr H.H. van Regteren Altena en prof. dr. J.R. Bruijn) 

H.M.T.M. Giebels, Katholicisme en socialisme. Het zeljbeeld van de Eindhovense 
christen-socialisten in het spanningsveld tussen traditie en modemiteit, 1885-1920 (KU 
Brabant; 20 december; prof. dr. H.F.J.M. van den Eerenbeemt) 

A.J. Gooszen, Een demografisch mozai"ek, Indonesie 1880-1942 (LU Wageningen; 5 
oktober; prof. dr. A.M. van der Woude) 

M. Grever, Strijd tegen de stilte. Johanna W.A. Naber (1859-1941) en de vrouwenstem 
in de geschiedenis (KU Nijmegen; 14 oktober; prof. dr W. Jansen; prof. dr P.M.M. 
Klep; prof. dr. P. Rietbergen) 

A. de Haan, Unsettled Settlers. Migrant workers and industrial capitalism in Calcutta 
(EUR; 27 oktober; prof. dr. W. van Schendel; prof. dr. J. Breman) 

J.M. Kerkhoven, Het net en de wet. Conflicten onder Zuiderzeevissers en overheidsbe
leid 1878-1918 (Universiteit van Amsterdam; I maart; prof. dr. L. Noordergraaf) 

N. Koning, The failure of agrarian capitalism. Agrarian politics in the United Kingdom, 
Germany, the Netherlands and the United States 1846-1919 (LU Wageningen; 18 
maart; prof. dr. A.M. van der Woude) 

J.A. Pel, Economische bedrijvigheid in transitie. Roxtel in de negentiende en twintigste 
eeuw (KU Brabant; 23 december; prof. dr. H.F.J.M. van den Eerenbeemt) 

R.E.M.A. de Peuter, Negocianten en entrepreneurs in een regionale hoofdstad: Brussel 
in de achttiende eeuw (U Utrecht; 18 maart; prof. dr. M. Prak) 

G.P.M. Pot, Arm Leiden. Levensstandaard, bedeling en bedeelden, 1750-1854 (RU Lei
den) 

W.H. Salzman, Bedrijfsleven, overheid en handelsbevordering. The netherlands cham
ber of commerce in the United States, inc. 1903-1987 (RU Leiden; 3 maart; prof. dr. 
A.E. Kersten) 

N E H A - B U L LET IN 9 - 1 995 - n r. 1 95 



V. Sleebe, In termen van fatsoen . Sociale controle in het Groningse kleigebied 1770-
1914 (RU Groningen; 22 september; prof. dr. P. Kooij; tweede promotor prof. dr. 
M.G. Buist) 

H.E. Veldman, Innovaties in de lampenfabricage bij Philips, 1900-1980 (TU Eindho
ven) 

A.G. Verhoef, Een bevlogen onderneming. Veertig jaar Raptim Reisorganisatie 1949-
1989 (KU Nijmegen; 10 juni; prof. dr. 1. Roes en prof. dr. P.M.M. Klep) 

T.H.G. Verhoeven, Ter vorming van verstand en hart. Lager onderwijs in oostelijk 
Noord-Brabant, circa 1770-1920 (U Utrecht; 3 juni; prof. dr. M. Prak; dr. G.M.T. 
Trienekens) 

A.P. Versteegh, De onvermijdelijke ajkomst? De opname van Polen in het Duits, Bel
gisch en Nederlands mijnbedrijfin de periode 1920-1930 (KU Nijmegen; 23 september; 
prof. dr. P.M.M. Klep) 

A.P. van Vliet, Vissers en kapers. De zeevisserij vanuit het Maasmondgebied en de 
Duinkerker kapers circa 1580-1648 (RU Leiden 20 april; prof. dr. l .R. Bruijn) 

R .H. van der Voort, Overheidsbeleid en overheidsfinancien in Nederland 1850-1913 
(VU Amsterdam; 21 november; prof. dr. l.L. van Zanden) 

D. de Wit, The shaping of automation. A historical analysis of the interaction between 
technology and organization 1950-1985 (EUR; 21 april; prof. dr. H. Vleesenbeek) 

R.E. van der Woude, Leeuwarden 1850-1914. De modernisering van een provinciestad 
(RU Groningen; prof. dr. P. Kooij) 
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