


Redactie 
mw. dr. W. Asbeek Brusse (1997); drs . H .l . de Jong (1996); drs . l.P.B. Jonker 
(1996), voorzitter; dr. H.A.M. Klemann (1998); dr. C. Lesger (1997); prof. 
dr. P. Scholliers (1999); dr.J.P. Smits (2000); mw. drs. H.J.M. Winkelman, 
secretaris (1998) (jaar van aftreden) 

Redactiesecretariaat NEB A -Bulletin 
H.J .M. Winkelman, Cruquiusweg 31 , 1019 AT Amsterdam 
telefoon (020-) 668 58 66 / fax (020-) 665 41 81 
e-mail: LWi@iisg.NL 

Bestuur van de vereniging het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief 
drs. J.E. Andriessen; drs. H. Bordewijk; drs. c.P. van Dijk; prof. dr. E.J. 
Fischer, penningmeester; prof. dr. l.L.G.M. Jansen; S.J. lonker; drs. l.e. van 
Kessel; l . Kloosterman, directeur-secretaris; H.J. Neeleman RA, voorzitter; 
mw. dr. K.E. Sluyterman; prof. dr. Joh. de Vries 

Leden van de vereniging het NEHA ontvangen het NEBA-laarboek en het 
NEHA-Bulletin gratis. Men kan zich telefonisch ofschriftelijk opgeven als lid 
van de vereniging bij het NEHA, Cruquiusweg 31,1019 AT Amsterdam, tel. 
020-6685866, toestel 263 , mw. N. van der Storm; email: NVS@iisg.NL 

Het lidmaatschap kost J 90,- (voor studenten en aio 's J 50,-) . 

Foto op de omslag: 
Collectie IISG 

De andere in dit NEHA-bulletin opgenomenJoto's worden gepubJiceerd onder 
verantwoordelijkheid van en zijn afkomstig uit het Beeldarchief van de 
Stichting Historie der Techniek , TV Eindhoven. 

ISSN 0920-9875 



INHOUD 

NEDERLAND IN DE NEGENTIENDE EEUW. ENIGE PERSPECTIEVEN VOOR 

REGIONAAL ECONOMISCH-HISTORISCH ONDERZOEK, R.F.J. Paping 3 

NAAR AANLEIDING V AN 

Over econometrie en de geschiedenis van het middeleeuwse platte
land. Aantekeningen bij Robert M. Townsend, The medieval villa
ge economy. A study of the Pareto mapping in general equilibrium 
models, P. Hoppenbouwers ............................... 22 
Geschiedenis van de Techniek in Nederland in de negentiende eeuw. 
De wording van een moderne samenleving 1800-1890, K.E. Sluyter-
man ......................................... .. ........ 29 

BOEKBESPREKINGEN 

D. Aten, 'Als het gewelt comt ... ' Politiek en economie in Holland 
benoorden het IJ 1500-1800, G.J. Schutte .. . ................ 35 
E.J. Fischer, J.L.J.M. van Gerwen en G. Reudink, Stap voor stap. 
Een proeve van macroselectie inzake Nederlandse bedrijfsarchieven, 
R.C. Hoi .. ....................................... ... . .. 36 
C.G.W.P. van der Heijden, Het heeft niet willen groeien. 
Zuigelingen- en kindersterfte in Tilburg, 1820-1930. Omvang, oor-
zaken en maatschappelijke context, H.E. Delger .............. 39 
G. Hirschfelder, Die KOiner Handelsbeziehungen im Spiitmittel-
alter, C. Lesger ...................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 
E. Horlings, The economic development of the Dutch service sector 
1800-1850. Trade and transport in a premodern economy, en J.P. 
Smits, Economische groei en structuurveranderingen in de Neder
landse dienstensector, 1850-1913. De bijdrage van handel en trans-
port aan het proces van 'moderne economische groei ', W. Fritschy 42 
J. Houwink ten Cate, 'De Mannen van de Daad' en Duitsland, 
1919-1939. Het Hollandse zakenleven en de vooroorlogse buiten-
landse politiek, B. de Graaff ....... .. ..................... 47 
J.L. de Jager, Arm en rijk kunnen bij mij hun inkopen doen. De ge-
schiedenis van Albert Heijn en Koninklijke Ahold, J.J. Dankers. 50 
M. H. Lessnoff, The spirit of capitalism and the Protestant ethic: 
an enquiry into the Weber thesis, L. Heerma van Voss ........ 52 
P. Scholliers, Arm en rijk aan tafel, tweehonderd jaar eetcultuur in 
Belgie, D. van der Veen .................................. 53 
K.E. Sluyterman, Driekwart eeuw CSM. Cash flow, strategie en 
mensen, M. Bakker ................ .......... ............ 56 



J.P. Smits, Economische groei en structuurveranderingen in de 
Nederlandse dienstensector, 1850-1913. De bijdrage van handel en 
transport aan het proces van 'moderne economische groei', Zie 
boven, onder Horlings 
W.F. Stolper, Joseph Alois Schumpeter. The Public Life of a Priva-
te Man, T. Langenhuyzen ............... . .............. . . 58 
M. van Tielhof, De Hollandse graanhandel, 1470-1570. Koren op de 
Amsterdamse molen, C. Lesger ......... . ........... ..... .. 60 

VERSCHENEN L1TERATUUR 63 

WERK IN UITVOERING 

Geschiedschrijving Rotterdam vanaf circa 1400, P. van de Laar 69 
Onderzoeksproject Geschiedenis van de informatietechnologie in 
de twintigste Eeuw, J. van den Ende ....................... 70 
Wat is er voor historici te vinden op het Web? G.M. Welling. 71 
Het Beeldarchief van de Stichting Historie der techniek (inc1usief 
Fotokatern), G. van Hooff . .. .......... .. .............. .. 73 

VOORAANKONDIGINGEN CONGRESSEN 81 

KRONIEK 

L'Administration des Finances sous l'Ancien Regime 
Parijs (Frankrijk), 22-23 februari 1996, S. Bos ... . ........... 83 

Overzicht lopend onderzoek, gestart in 1995 ................ 85 
Overzicht van promo ties in 1995 ... . ... . .. . ... .. .......... 85 

2 



NEDERLAND IN DE 
NEGENTIENDE EEUW. 

ENIGE PERSPECTIEVEN VOOR REGIONAAL 
ECONOMISCH-HISTORISCH ONDERZOEK 

R.F.J. Paping 

1. 1nleiding 

De doeistelling van historisch onderzoek is mijns inziens tweeledig. 1 Trachten 
na te gaan of te reconstrueren wat er in het verleden gebeurd is en pogingen 
doen hiervoor verklaringen te geven. Ret tweede kan daarbij niet vooraf 
gaan aan het eerste. In dit artikel geef ik een aantal onderzoeksmogelijkhe
den op het vlak van de regionale geschiedenis, die onze kennis en inzicht van 
het Nederlandse economische verleden kunnen verrijken. Daarbij zal ik me 
vooral beperken tot de negentiende eeuw, een periode waarin de Nederlandse 
economie voor de tweede keer in een stroomversnelling geraakte. Onder re
gionaal onderzoek zal hier tevens lokaal onderzoek, op gemeente en dorps
niveau, worden begrepen. Ret gaat mij bij regio's om gebieden met een 
zoveel mogelijk homo gene economische structuur. Dit kunnen zowel hele 
provincies als onderdelen van provincies zijn. 

Er zijn een drietal belangrijke redenen waarom bij de economische geschie
denis uitgegaan zou kunnen worden van een of meerdere regio 's als eenheid 
van onderzoek. Ten eerste kan regionaal onderzoek dienen om de landelijke 
ontwikkeling te nuanceren rekening houdend met de regionale variatie, maar 
ook om de precieze uitwerking van die nationale ontwikkelingen op regio
naal niveau duidelijk te maken en het beeld nader in te vullen. Van het lopen
de project 'Reconstructie Nationale Rekeningen 1800-1940' mag worden ver
wacht, dat daarin globaal wordt aangegeven hoe en in welk tempo de veran
deringen in de Nederlandse economie plaatsvonden. Regionale nuancerin
gen, maar ook een preciezere invulling van het beeld, zullen moeten komen 
uit regionale studies. Voorbeelden zijn de proefschriften over de economi
sche ontwikkeling van verkeer en vervoer in Groningen in de negentiende 
eeuw van Clement en over de turfwinning in Noord-Nederland tussen 1550 
en 1950 van Gerding.2 Gebruik kan worden gemaakt van het voordeel van 
regionaal economisch-historisch onderzoek dat bepaalde verschijnselen in de 
praktijk aIleen nauwgezet zijn te bestuderen op regionaalliokaal niveau en 
moeilijk op landelijk niveau. Dit vanwege het arbeidsintensieve karakter van 
het onderzoek als gevolg van de weerbarstigheid en de omvang van het bron
nenmateriaal. 
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Een tweede en vermoedelijk nog belangrijker reden is dat door middel van 
regionaal onderzoek makkelijker verklaringen voor bepaalde (nationale) 
economische ontwikkelingen kunnen worden gevonden. Het is de vraag of 
nationale verklaringen in dit opzicht weI altijd voldoen. Nationale ontwikke
lingen zijn toch steeds de resultante van diverse regionale ontwikkelingen, die 
veelal in meerdere of mindere mate van elkaar afwijken en zelfs tegengesteld 
kunnen zijn. De kracht van regionaal economisch-historisch onderzoek is 
dat juist op regionaal niveau de tegen elkaar inwerkende effect en van diverse 
economische ontwikkelingen, bijvoorbeeld produktiviteitsgroei en ruilvoet
verlies in een industrialiserend gebied, eenvoudiger te ontwarren zijn. Ook 
zijn door de eenzijdiger gerichtheid op de binnen een regio plaatsvindende 
economische activiteiten oorzaken en gevolgen overtuigender aan te geven. 
Een regionale aanpak zou zo zijn vruchten kunnen afwerpen bij de bestude
ring van de gevolgen van de toenemende mechanisering voor de bedrijfs
structuur en van de gevolgen van de professionalisering van het bankwezen 
voor de kapitaalmarkt. 

Een derde reden voor het doen van regionaal (lokaal) economisch
historisch onderzoek is dat we aileen op dit niveau het individu (of econo
misch subject) goed in beeld kunnen krijgen en dat niet aileen vanwege het 
arbeidsintensieve karakter van dergelijk op individuen gericht onderzoek. De 
specifieke regionale situatie speelde veelal bij de economische gedragingen 
van subjecten een dermate grote rol, dat de regio als vanzelf het eerst aange
wezen niveau van onderzoek is. We kunnen denken aan vragen als: welke 
consequenties hadden macro-economische ontwikkelingen op de individuele 
personen (gezinnen, bedrijven)? Hoe reageerden deze subjecten op de nieuwe 
kansen die de economische ontwikkeling bood (arbeidsmarkt, sociale mobili
teit)? Welke strategieen ontwikkelden ze?3 In feite is dit een nog grotendeels 
onontgonnen terrein van onderzoek, vooral omdat 'inzoomen' op personen 
of gezinnen zeer arbeidsintensief is. De grote persoonsbestanden die op dit 
moment worden opgebouwd bij de projecten 'Integrale Geschiedenis ' en 
'Historische Steekproef Nederland' openen echter wei mogelijkheden voor 
de toekomst. 4 

Een belangrijke vraag is: waarin schiet onze kennis van de Nederlandse 
economie in de negentiende eeuw nog opvallend tekort? Daarbij moeten we 
bedenken dat reeds gestarte onderzoeken hopelijk in een aantal leemtes zul
len gaan voorzien. Met name gaat het dan om de vele lopende promotie
onderzoeken, ten dele op zichzelf staand en ten dele geplaatst in een breder 
kader, zoals bijvoorbeeld het project Integrale Geschiedenis. Belangrijk is 
met name het reeds genoemde ambitieuze project 'Reconstructie Nationale 
Rekeningen 1800-1940', waarvan de afgelopen jaren al enige resultaten zijn 
gepresenteerd. 5 Het is echter twijfelachtig of in dit project de in de Neder
landse context zo noodzakelijke provinciale differentia tie in het cijfermateri
aal wordt aangebracht. De eerste afgeronde promotie-onderzoeken doen in 
dit opzicht het ergste vrezen. Zowel Knibbe voor de landbouw in de periode 
1851-1950 en Van der Voort voor de overheidsbestedingen in de periode 
1850-1913 presenteren slechts nationale cijfers. 6 Bij de dissertaties van 
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Horlings en Smits over de ontwikkeling van de dienstensector worden de ge
gevens vaker uitgesplitst naar provincie en wordt meer rekening gehouden 
met de regionale diversiteit in de analyse. 7 Te verwachten zijn in dit kader 
onder meer nog de proefschriften van Van Riel over de prijsontwikkeling, 
van Vermaas over de inkomens, van Jansen over de industriele produktie en 
van Albers over de investeringen. In elk geval is nuttig dat veel onderzoek 
in dit kader niet slechts gebaseerd is op landelijke statistieken, maar gedeelte
lijk ook op cijfers die op provinciaal niveau verzameld zijn. 8 Een voorbeeld 
is het boek van Groote over de ontwikkeling van de investeringen in in
frastructuur, waar in bijlagen de diverse infrastructurele werken exact wor
den opgegeven. 9 Het doe! van gegevensverzameling bij het project 'Nationale 
Rekeningen' blijft echter toch in de eerste plaats het maken van macro
schattingen. De analyse beweegt zich zodoende voornamelijk op het nationa
Ie niveau. 

In het vervolg zal ik enkele van de thema's aangeven waar meer regionaal 
onderzoek nodig is en waarbij om een of meerdere van de drie hierboven ge
noemde redenen tot mooie resultaten te komen is. 

2. De particuliere' kapitaalmarkt 

De negentiende-eeuwse Nederlandse kapitaalmarkt is op dit moment een 
grote onbekende. Onderzoek beweegt zich vooral op het gebied van het be
leggen in aandelen en in het buitenland, het beleggingsgedrag van het rijkste 
deel van de bevolking en de institutionele geschiedenis van de bankinstellin
gen. 10 Daarmee omvat het slechts een beperkt deel van de kapitaalmarkt. Een 
systematisch onderzoek naar de gehele kapitaalmarkt (grote en kleine beleg
gingen) en de reikwijdte van de ontwikkelingen daarin voor de economie is 
nog niet gedaan. We mogen er van uitgaan dat de groei van de kapitaalgoe
derenvoorraad een noodzakelijke, doch niet een voldoende voorwaarde is 
voor economische groei. Aile kapitaalgoederen moeten gefinancierd worden 
en de samenbrenging van spaargelden en beleggingsmogelijkheden is dan 
ook cruciaal voor het proces van economische groei. Het is daarom alleszins 
de moeite waard om diep op het individuele beleggingsgedrag in te gaan. 

Een volledig beeld van de particuliere kapitaalmarkt kan goed worden ver
kregen op het niveau van een kleine plattelandsregio of bijvoorbeeld een 
stad. Zo kan betrekkelijk eenvoudig de identiteit van de lener en de uitlener 
vastgesteld worden, bijvoorbeeld in het kader van een 'netwerkanalyse'. Op 
die wijze kunnen algemene patronen in het leenverkeer worden achterhaald. 
Bij voorbeeld kan op de omvang van het leenverkeer tussen de genera ties 
worden ingegaan, met aandacht voor de rol van de levenscycius van mensen. 
Interessant zijn natuurlijk ook de veranderingen in het beleggingsgedrag 
door de tijd heen. Zijn deze bepaald door ontwikkelingen in de rentestanden 
of speelden andere overwegingen mee en waren er verschillen tussen de diver
se economische groepen in de samenleving? 

Voor de individuele lener is het al dan niet kunnen aantrekken van geld 
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vaak besJissend voor zijn economische mogelijkheden. Boerderijen, woon
huizen en werkplaatsen zijn over het algemeen vooral gefinancierd met ge
leend kapitaal. Hoe kwamen de mensen met plannen in contact met diegenen 
die geld vrij ter beschikking hadden? Rond 1800 bewoog in Nederland een 
groot deel van de kapitaalmarkt zich nog op het niveau van persoonlijke re
laties. Rond 1900 is het be lang van bancaire instellingen als financiers flink 
toegenomen. Interessante vraag is nu welke rol de verschuivingen in beleg
gingsgedrag speelden in het tot stand komen van nieuwe (innovatieve) in
vesteringen. 11 Uiteraard komen we dan weer uit bij het idee dat mensen niet 
gauw bereid waren om te investeren in innovatieve Nederlandse bedrijven, 
maar waarom niet? Hoe groot was de neiging om risicodragend kapitaal te 
investeren en hoe groot de voorkeur om geld uit te lenen? Was het niet zo 
dat juist particuJieren sneller bereid waren te investeren in bedrijven dan 
bankinstellingen en welke rol speelden familiecontacten daarin? 

In de praktijk blijkt over het geheel genomen nog lang de voorkeur voor 
risicomijdende geldleningen, maar deze leningen lijken weI degelijk voor een 
groot deel naar (kleinere) bedrijven te zijn gegaan. Toch is ons beeld van het 
beleggingsgedrag in de negentiende eeuw nog vaag. Weinig is bekend over 
de verschillen tussen grote en kleine beleggers en over het moment waarop 
beleggers de overgang van de lokale kapitaalmarkt naar een meer nationale 
of zelfs internationale kapitaalmarkt maakten. De vraag is welke rol het ren
tepeil (rendement) bij het laatste speelde. Maar ook: wat was het belang van 
de opkomst van makelaars in effecten en van de spaarbanken (het institutio
nele kader) hierin? Waren beleggingen bij spaarbanken lucratiever of waren 
ze juist zekerder, omdat men niet meer afhankeJijk was van een persoon/be
drijf voor de terugbetaling? Het lijkt waarschijnlijk dat het laatste argument 
een grote rol speelde, maar zeker weten we het niet, want gegevens over de 
rentestand op de markt met particuliere vragers en aanbieders van leningen 
ontbreken vrijwel geheel. 12 

Misschien is het het beste om me even te begeven op het Groningse vlak, 
waar ik mijzelf het meest thuis voel. In de jaren vijftig van de negentiende 
eeuw beg onnen de Groningse hereboeren, omdat hun inkomens sterk waren 
gestegen, massaal in het buitenland te beleggen. De rente stand op de particu
liere markt is in dezelfde tijd gedaald. De oorzaak van deze daling zou zowel 
de kapitaalovervloed kunnen zijn, als het toenemende succes van spaarban
ken die geld tegen lage rente uitleenden, maar waar mensen hun geld tegen 
een nog lagere rente inlegden. De vraag is trouwens waarom men ondanks 
de lage rente toch bij deze spaarbanken belegde. Er zijn diverse redenen mo
gelijk. Misschien was de particuliere kapitaalmarkt te onoverzichtelijk ge
worden voor de spaarder en nam daardoor de angst om risico's te nemen toe. 
Mogelijk betrof het ook kleine bedragen die eerder renteloos bleven Jiggen 
of kwam het geld van een compleet nieuwe groep die de kapitaalmarkt be
trad. 

Aan de ene kant stuwde de lage rentestand de prijzen van land en huizen 
in de jaren vijftig in Groningen oJ), maar dit bood nauwelijks soelaas, omdat 
oak deze gelden uiteindelijk weer beschikbaar kwamen op de lokale kapitaal-
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markt. De lagere rentestand in het gebied maakte beleggen elders aantrekke
lijk. Maar veel weten we niet van de rendementen van de alternatieve moge
lijkheden. Daarbij moeten we bed en ken dat bij risicodragende beleggingen 
(aandelen) er ook nog kans op koerswinst ofkoersverlies was. Hetzelfde gold 
trouwens voor beleggingen in grond en eigenlijk ook voor die in overheids
obligaties.'3 

De particuliere kapitaalmarkt was buitengewoon complex doordat ze be
stond uit talrijke kleine en grotere transacties. Aileen op een beperkte regio
nale schaal valt de particuliere kapitaalmarkt daardoor redelijk in kaart te 
brengen. In notariele archieven staan tal van afgesloten leningen gere
gistreerd. Bij het kadaster is bijgehouden welke mensen hypothecaire lenin
gen afsloten en bij wie. De beste bron vormen vermoedelijk de opgemaakte 
inventarissen, waarin zowe! schuld en als uitgeleende gelden geregistreerd 
staan, vaak met vermelding van de rentestand . Dit geldt in veel gevallen ook 
voor de memories van successie. '4 Jammer genoeg zijn beide bronnen enigs
zins fragmentarisch en geven ze een minder volledig beeld van de leningen 
van en aan het armste deel van de bevolking. Ook archieven van Banken van 
Lening ofpandjeshuizen, die soms in overheidsarchieven bewaard zijn geble
yen, zullen maar een beperkt deel van het leengedrag van de laatsten omvat
ten. IS Voor de bestudering van de kapitaalmarkt in zijn geheel is dit alles 
trouwens minder een probleem, omdat de armen daarin kwantitatief slechts 
een geringe rol speelden. 

3. Grootbedrijf versus kleinbedrijf 

Zowel in de nijverheid als in de dienstverlening overheerste in de negentiende 
eeuw het kleinbedrijf. De huidige geschiedschrijving heeft echter de neiging 
om een grote nadruk teJeggen op het grootbedrijf. Daardoor blijven de klein
schalige ambachtelijke bedrijven onderbelicht, terwijl toch een groot gedeelte 
van de negentiende-eeuwse beroepsbevolking daarin werkzaam was. Dit is ten 
onrechte, daar de negentiende-eeuwse economische geschiedenis van Neder
land mijns inziens onder meer gezien kan worden als een worsteling tussen de
ze bedrijfjes en grootschalige, vaak meer gemechaniseerde en efficientere, on
dernemingen. Hoe ging deze concurrentieslag in zijn werk? Nader onderzoek 
kan duidelijk maken ofhet ambachtelijk kleinbedrijfwel zo weinig flexibel en 
modern was, als vaak voor vanzelfsprekend wordt aangenomen. 

Er zijn enkele redenen aan te wijzen voor het verschijnsel dat in de econo
mische geschiedschrijving als vanzelf de meeste aandacht gaat naar de grote
re bedrijven: '6 

- bedrijfsgeschiedenissen worden meestal gefinancierd door het huidige be
drijfsleven. Dat geeft al gauw het probleem van 'overwinnaarsgeschied
schrijving'; 

- de huidige grotere bedrijven zullen vermoedelijk maar zelden hun oor
sprong vinden in negentiende-eeuwse een- of tweemansbedrijfjes, maar 
meestal in de voor die tijd relatief wat grotere ondernemingen; 
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- enkele grotere bedrijven trekken vanwege hun omvang sneller de aandacht 
dan de vele kleintjes. De tendensen naar schaalvergroting in de (tweede 
helft van de) negentiende eeuw en ook in de twintigste eeuw lijken daarbij 
deze aandacht te rechtvaardigen; 

- het is eenvoudiger om greep te krijgen op de grotere bedrijven dan op het 
kleinbedrijf omdat er over grotere bedrijven vee I meer materiaal beschik
baar is. Dit komt doordat grote bedrijven toen zelf meer de aandacht 
trokken. 

Een voorbeeld is de nijverheidsenquete van 1888-1890, recent ontsloten door 
middel van een database, waar gegevens werden geregistreerd voor ruim 
3.000 Nederlandse bedrijven met ten minste 10 werklieden of anders een 
krachtwerktuig.17 Tevens is van belang dat bij grote bedrijven de administra
tie beter ontwikkeld en de continuiteit groter was, zodat er makkelijker be
drijfsarchivalia bewaard bleven. 18 Al was het vaak een grootschalige bedrijfs
voering die een uitgebreide en systematische boekhouding noodzakelijk 
maakte, het moet niet worden vergeten dat ook bij een- tot driemans
bedrijven meestal weI degelijk werd geadministreerd . 

Gevolg van de overmaat aan onderzoek naar het grootbedrijf is dat er een 
onevenwichtig beeld is ontstaan van het bedrijfsleven in de negentiende 
eeuw. Dit kan alleen worden gecorrigeerd als de aandacht van bedrijfshisto
rici in het vervolg meer dan tot nu toe uitgaat naar de studie van het klein be
drijf. Dat kan op twee manieren: door een bedrijfstakbenadering en door het 
intensief bestuderen van een of enkele bedrijven in een bedrijfstak op basis 
van bedrijfsgeschiedenissen. 

Via overheidsenquetes en de gemeenteverslagen kan de ontwikkeling in het 
aantal bedrijven en de bedrijfsomvang in een bepaald gebied worden nage
gaan. Deze gegevens kunnen worden aangevuld met diverse algemene waar
nemingen over de bedrijfstak uit verschillende bronnen. Een dergelijke bena
dering is al vele malen toegepast, waarbij trouwens over het algemeen meer
dere bedrijfstakken in een bepaald gebied tegelijkertijd in ogenschouw zijn 
genomen. 19 Deze aanpak resulteert veelal in nogal globale uitspraken over de 
ontwikkelingen in de betreffende bedrijfstak. 

Een recent door Fischer, Van Gerwen en Reudink van het NEHA voor
gestelde wijze om te komen tot een keuze welke bedrijfsarchieven bewaard 
moeten blijven, gaan ook uit van bedrijfstaksgewijze studies. De nadruk ligt 
daarbij op het selecteren van bedrijven uit regio's of gemeenten, waarin de 
betreffende bedrijfstak sterk is vertegenwoordigd .20 Het wekt trouwens ver
bazing dat Fischer en consorten bij hun voorstel tot zogenaamde macro
selectie ook de negentiende eeuw betrekken. De omvang en het aantal van 
de negentiende-eeuwse archieven is bepaald niet dermate groot, dat de opslag 
hiervan een dusdanig probleem vormt dat tot afstoting van hele bedrijfs
archieven dient te worden overgegaan. Eerder rechtvaardigt de geringe om
yang een actieve acquisitie-politiek, om zo te redden wat er nog te redden 
valt. 

De tweede benadering met gebruikmaking van bedrijfsgeschiedenissen is 
een methode die voor bedrijfstakken waarin het grootbedrijf overheerst veel-
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vuldig is toegepast!' Voor het kleinbedrijf kan zo'n aanpak ook zijn vruch
ten afwerpen, waarbij mijns inziens vooral de nadruk moet liggen op een 
diepgaande analyse van de boekhouding. Een verschil met grote bedrijven is 
dat het weI en wee van een klein bedrijfweinig invloed heeft op de ontwikke
ling van de bedrijfstak als geheel. Steeds moet worden opgelet of bepaalde 
ontwikkelingen niet aan bijzondere alleen voor dit bedrijf geldende omstan
digheden moeten worden toegeschreven of dat we hier met een algemene ont
wikkeling in de betreffende bedrijfstak te rna ken hebben. Zo bleek bij mijn 
onderzoek naar een timmerbedrijf in Farmsum, dat een loondaling in de ja
ren 1845-1846 niet zozeer te wijten was aan een algemene teruggang in het 
timmerloon, maar samenhing met de hoge leeftijd van de betreffende timmer
baas.22 

Doorwrochte studies van de geschiedenis van een aantal een-, twee- of 
driemansbedrijven zijn vooral interessant, waar ze algemene patronen voor 
alle kleine bedrijven in de betreffende bedrijfstak weerspiegelen.23 Daarbij 
zouden (bedrijfseconomische) vragen aan bod moe ten komen aangaande de 
reacties/consequenties op: 
- de conjuncturele ontwikkelingen (flexibiliteit); 
- de omvang en stabiliteit van de afzetmarkt of de klantenkring; 
- de gevolgen van de vestiging van mededingers in de omgeving (een nieuwe 

bakkerij in het dorp); 
- het belang van prijsconcurrentie; 
- de gevolgen van moderniseringlmechanisatie, in casu onder meer nieuwe 

(voorverpakte) produkten en verkoopvormen, concurrentie van nieuwe 
bedrijfstypen en verlies van afzetmarkten. 

Zo zou een onderzoeksvraag kunnen zijn: hoe bei'nvloedden al deze factoren 
de door de detailhandelsbedrijven in rekening gebrachte handelsmarges door 
de tijd heen?24 

Op een iets ander niveau ligt de vraag wat de kleine zelfstandigen deden 
die het niet langer konden bolwerken in hun branche. Werden ze loonafhan
kelijk? Gingen ze als ambachtsman over naar de handel: van schoenmakerij 
naar schoenenverkoop met een weinig reparatie? Was er in het kleinbedrijf 
ook sprake van schaalvergroting, maar dan op een bescheiden schaal? Waar
om deden dan bedrijven met enkele personeelsleden het beter dan eenmans
bedrijven? Al met al blijven er dus nog vele vragen open over de precieze ont
wikkeling van het kleinbedrijfin de nijverheid en diensten in het negentiende
eeuwse Nederland. 

Vanwege de fixatie op het grootbedrijf zijn er diverse onderwerpen op het 
gebied van de economische geschiedenis blijven liggen, zoals het onderzoek 
naar de ontwikkeling van de bedrijven en de bedrijvigheid in de Nederlandse 
bouwnijverheid. Het staat buiten kijf dat een regionale benadering bij een 
dergelijk onderzoek de meeste vruchten zal afwerpen, juist omdat zo'n aan
pak mogelijkheden schept om wat dieper in te gaan op de wijze waarop deze 
bedrijfstak, met al haar conjuncturele problemen, functioneerde . Arbeidsin
tensief onderzoek naar een gering aantal kleine bedrijven loont dan. Mijn 
reeds genoemde artikel over een timmerbedrijf in Farmsum maakt ons dan 
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misschien wei niet zoveel wijzer over het timmerbedrijf in Nederland als ge
heel, wei wordt inzicht verkregen in de aard en werkwijze van de Groningse 
plattelands-timmerbedrijven. Deze waren met een aantal van 980 zelfstandi
ge timmerlieden en 1.274 timmerknechten in 1856 niet geheel van belang ont
bloot.25 

Ik heb al gewezen op het bronnenprobleem bij de bestudering van klein
schalige bedrijven. Maar het is een onjuist idee dat er helemaal geen mate
riaal in de vorm van bedrijfsboekhoudingen is . Zowel ambachtslieden als 
winkeliers hielden namelijk uitgebreide kredietboeken bij, vanwege het vrij 
algemeen op krediet verkopen. Vee I van deze voor de leek weinig interessante 
boeken zijn verloren gegaan, maar er zijn er toch nog enige bewaard geble
yen. Zo bevinden zich in het diaconie-archiefvan de Nederlands-Hervormde 
gemeente Nieuweschans toevallig achttiende-eeuwse verkoopboeken van een 
schoenmaker, een kuiper en een voerman.26 Het betreft hier bij uitstek kleine 
bedrijven waarvan de eigenaar aan het eind van zijn leven een beroep moest 
doen op diezelfde diaconie. Tevens zuBen vele ambachtsbazen en handelaren 
ook hun inkopen systematisch hebben genoteerd. Deze inkoopboeken zijn 
echter zeldzamer dan verkoopboeken. Een bron van kasboeken zouden nog 
de overheidsarchieven kunnen zijn, waar deze bewaard werden in geval van 
een faillissemen t. 27 

Het is mij bij mijn eigen onderzoek gebleken dat verscheidene kasboeken 
zich nog in particulier bezit bevinden, bij mensen thuis of in kleine musea, 
hoewel dit onbekend was bij het Centraal Register van Particuliere Archie
yen (CRPA) te Den Haag. Deze laatste insteBing zou trouwens naast het Be
drijfsarchieven Register (BARN) van het NEHA een rol kunnen spelen bij 
de registratie van dergelijke archivalia. Ik zelf yond voor het negentiende
eeuwse Groningen onder meer boekhoudingen van een graankoopman, een 
huisschilder, een koperslager, enige bakkers en molenaars, een dorpswinke
lier en een kuiper. Op de plaatsen waar ze zich nu bevinden lopen stukken 
als deze het gevaar dat ze in de loop der tijd verloren gaan. Daarbij zijn ze 
vaak zowel onbekend als nogal ontoegankelijk voor een onderzoeker. 

Het zou daarom de moeite waard zijn, waar kort geleden nog zoveel in
spanning door het NEHA is verricht om de grotere bedrijfsarchieven in kaart 
te brengen, nu pogingen te ondernemen om deze kleine, maar buitengewoon 
interessante, bedrijfsgegevens systematisch op te sporen. 28 Dit zou kunnen 
via oproepen in regionale media of in vaktijdschriften. Omdat particulieren 
over het algemeen zeer gehecht zijn aan hun familiestukken is het aan te ra
den om de opgespoorde kasboeken te kopieren en die kopieen te deponeren 
in archieven en dergelijke. Een gelijksoortige actie van mij leverde in ieder 
geval een forse uitbreiding op van de verzameling kopieen van Groningse 
boerderijboekhoudingen in het bezit van het Nederlands Agronomisch
Historisch Instituut (NAHI), verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen . 
Ik kan niet ontkennen dat deze speurtocht een nogal tijdrovende zaak bleek, 
omdat met vrijwel iedere eigenaar van archivalia een persoonlijk contact 
moest worden opgebouwd. Het loonde echter alleszins de moeite, omdat op 
deze manier een aantal stukken met unieke data opdoken. 
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4. De arbeidsmarkt 

De negentiende eeuw werd gekenmerkt door grote verschuivingen op de ar
beidsmarkt.29 De opkomst van grotere bedrijven en de vermindering van het 
kleinbedrijf zorgden er voor dat verhoudingsgewijs steeds meer mensen in 
een 100nafhankelijke positie terechtkwamen. Over het functioneren van de 
arbeidsmarkt is tot nu toe veel onduidelijk. Dit komt omdat wat we de ar
beidsmarkt noemen in werkelijkheid bestond uit allerhande regionale deel
markten met elk hun eigen kenmerken. Binnen die regionale deelmarkten 
zijn weer diverse segmenten te onderscheiden, waarvan de drempels lOwel 
door culture Ie tradities als door eisen van vaardigheid kunnen worden be
paald. Extra complicerend is dat de diverse regionale deelmarkten en haar 
segmenten zeker niet geheel waren afgesloten (trekarbeid, permanente ar
beidsmigratie), al bestonden er geografisch bepaalde barrieres. 

De belangrijkste gebruikte informatie over de inzet van arbeid is tot nu toe 
afkomstig van de beroepsopgaven die we op talrijke plaatsen in de archieven 
tegenkomen. Om te komen tot een standaardindeling van beroepstitels is al 
enige tijd het project Ristorische Thesaurus Nederlandstalige Beroepen aan 
de gang.30 Beroepstitels roepen echter vaak meer vragen op dan dat ze beant
woorden . Geeft een beroep een voltijdsactiviteit aan of een hoofdactiviteit, 
waarnaast ook andere activiteiten verricht worden, of miss chien zelfs een ne
venactiviteit of een positie waara an meer status ontleend wordt dan aan de 
hoofdwerkzaamheden?31 Ret is ook mogelijk dat een beroepstitel een vaar
digheid aangeeft waarover de betreffende persoon beschikt, maar die deze 
door omstandigheden (werkloosheid, militaire dienst) op dat moment in het 
geheel niet gebruikt. Ook zeggen sommige beroepsaanduidingen weinig over 
de precieze activiteiten en, lOals bij koopman, ook niets over de omvang van 
het bedrijf. 

Willen we weten welke werkzaamheden er achter een beroepstitel schuil
gaan dan zal nader onderzoek moe ten worden verricht naar het betreffende 
beroep. Ret meest duidelijk is dat voor de in de negentiende eeuw vee I ge
bruikte beroepsaanduiding arbeider. Gaat het hier om iemand die voor zijn 
inkomen volledig afhankelijk was van loonarbeid (op de boerderij, als los ar
beider of anderszins?), of om iemand die daarnaast ook nog voor eigen reke
ning agrarische (of andere) activiteiten ontwikkelde? Vaak verschilde lO'n in
vulling van beroepswerkzaamheden per regio. Voor een wever gold dat deze 
naast het weven soms ook nog in de landbouw actief was.32 Daarbij zijn niet 
aile weyers in een bepaalde regio exact vergelijkbaar. In Woensel bleken er 
flinke verschillen in de geweven hoeveelheden te bestaan tussen de wevers.33 
Deze verschillen konden opgespoord worden door de intensieve bestudering 
van een loonregister van de firma Van der Velden uit 1857, waarin aangege
yen staat hoeveel meter iedere thuiswever bij het bedrijf inleverde. Een derge
Jijke micro-aanpak loont, waarbij dieper wordt ingegaan op de activiteiten 
van een beperkt aantal, dikwijls bij naam bekende personen. Dit is vaak de 
enige manier om precies te achterhalen wat het uitoefenen van een bepaald 
beroep inhield. Zo geeft Blauw de onduidelijke groep gardeniers in Friesland 
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enig relief aan de hand van gegevens over individueel landbezit en landge
bruik uit het kadaster en het notarieel archief. 34 

Een micro-benadering kan ook enige greep geven op een verschijnsel als 
werkloosheid. Over de omvang daarvan zijn we voor de peri ode voorafgaand 
aan de eerste officiele werkloosheidsstatistieken nog nauwelijks ingelicht. 
Aan de hand van gegevens op micro-niveau wat betreft de inzet van arbeid 
per maand op diverse boerderijen, aan de hand van boerderijboekhoudingen 
is zo door mij een indica tie gegeven van de omvang van die werkloosheid en 
van de seizoenscomponent daarin op het Groningse kleigebied in de periode 
1760-1820.35 Nadere bestudering van bedrijfsboekhoudingen in andere secto
ren zoals textielfabricage, havenbedrijf, zeevaart en bouw kunnen ook resul
taten opleveren. Zo zou misschien de vraag kunnen worden beantwoord of 
er aan het eind van de achttiende eeuw inderdaad een industrious revolution 
plaatsvond in Nederland, waarbij de mensen langer en meer gingen werken 
om zo de gedaalde reele lonen te compenseren.36 

Voor de arbeidsmarkt is niet aileen van belang wat mensen doen, maar 
meer nog de veranderingen in die werkzaamheden. Op de arbeidsmarkt ko
men de vraag en het aanbod van arbeid samen. Bij het functioneren van de 
arbeidsmarkt gaat het er om hoe de vragers naar arbeid (de bedrijven) reage
ren op de economische en sociale ontwikkelingen, waaronder de veranderin
gen in het aanbod van arbeid. Ook speelt een rol hoe de aanbieders van ar
beid (werknemers) reageren op diezelfde economische ontwikkelingen en 
vooral op veranderingen in de vraag naar arbeid. Bij het laatste komen we 
als vanzelf bij de verklaringen voor het bestaan en de richting van arbeidsmi
gratie en van beroepsmobiliteit. Door het bestaande bronnenmateriaal (be
volkingsregisters, burgerlijke stand en dergelijke) kan arbeidsmigratie en be
roepsmobiliteit nauwgezet worden bestudeerd aan de hand van loopbanen 
van individuen (gezinnen).37 Het is bier waar de regionaal opgebouwde per
soonsbestanden van de Historische Steekproef Nederland en het Project In
tegrale Geschiedenis hun vruchten af kunnen werpen. Belangrijk is dan wei 
dat steeds de regionale context in het oog wordt gehouden, vooral wat betreft 
de exacte invulling van de werkzaamheden die hoorden bij de aangetroffen 
beroepen. Aileen op die manier kunnen de gevolgde strategieen van de aan
bieders op de arbeidsmarkt worden verklaard . 

Bij de beoefening van de vrouwengeschiedenis ligt tot nu toe jammer ge
noeg vaak de nadruk op de wijze waarop in het verleden tegen (de arbeid 
van) vrouwen werd aangekeken.38 Desondanks heeft ook de werkelijke inzet 
van vrouwen in het economische produktieproces de laatste jaren ruim
schoots aandacht gekregen. 39 Het blijkt echter moeilijk greep te krijgen op 
de omvang van die vrouwenarbeid. Dit komt vooral doordat de bestaande 
beroepstellingen vanaf 1849 vrouwenarbeid erg onvolledig registreren, om
dat het vaak part-time arbeid betrof. Met part-time arbeid bedoel ik niet ai
leen dat er niet de hele dag werd gewerkt, maar ook dat er niet het hele jaar 
door werk was in de bezigheden waarin vrouwen veelal actief waren (sei
zoenarbeid). Dit waren zaken waar de negentiende-eeuwse tellers niet zo 
goed mee overweg konden. Zo blijkt het dat bij de beroepstelling van 1849 
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in de ene Groningse gemeente vrijwel aile gehuwde vrouwen een beroep had
den en in andere gemeenten geen enkele. 40 

Regionaal en lokaal economisch-historisch onderzoek kan juist wat betreft 
vrouwenarbeid vee I nieuwe en betrouwbare gegevens opleveren. Niet aileen 
kan via de reeds genoemde bedrijfsboekhoudingen de omvang van de inzet 
van vrouwen in kaart worden gebracht, maar ook zijn nu allerlei meer kwali
tatieve bronnen te gebruiken aangaande de gewone werkzaamheden van 
vrouwen, die vaak per regio sterk van elkaar verschilden. Daarbij denk ik 
niet aileen aan de landbouw, maar ook aan allerlei marginale economische 
bezigheden in de steden die door vrouwen werden verricht. Opvallend is dat 
er in het bevolkingsregister lOveel beroepsloze alleenstaande vrouwen (met 
of zonder kinderen) voorkomen. We weten tegenwoordig dat de bedeling 
over het algemeen tekort schoot om geheel in het onderhoud te voorzien. 
Duidelijk is dat er alternatieve inkomensbronnen waren die ongetwijfeld ten 
dele tot de economische arbeid moeten worden gerekend. Regionaal en 10-
kaal onderzoek kan dergelijke verborgen activiteiten in beeld brengen door 
het gebruikmaken van een veelheid aan bronnen. Gedacht kan onder meer 
worden aan details over werkzaamheden uit rechterlijke archieven, aan gege
yens over uitbetaalde lonen in de boekhoudingen van bedrijven en van wel
gestelde particulieren (werksters, wasvrouwen), aan gegevens uit armenzorg
dossiers en nog een veelheid van andere bronnen. Daarbij kunnen de uitge
voerde werkzaamheden van individuele vrouwen worden vergeleken met de 
in de bevolkingsregisters geregistreerde beroepsaanduidingen. 

Tot slot nog iets over de loonhoogte: de prijs van arbeid zoals die tot stand 
komt op de arbeidsmarkt. Van het loonvormingsproces in de jaren v66r 1870 
zijn we buitengewoon slecht op de hoogte. Refereren naar een tendens van 
de loonhoogte naar het bestaansminimum is in ieder geval onbevredigend. 
Een minitieuze bestudering van vraag, aanbod en prijs (is loon) in enkele seg
men ten van de arbeidsmarkt zal vermoedelijk meer duidelijkheid scheppen 
over de loonvorming. Daarbij zal natuurlijk ook de loonontwikkeling in 
beeld moe ten worden gebracht (zie paragraaf 5). Vanwege die segmentering 
van de arbeidsmarkt kan alleen op lokaal niveau voldoende diep op de loon
vorming worden ingegaan. Hierbij moeten vooral factoren als werkloosheid, 
seizoensafhankelijkheid van de vraag en het aanbod van arbeid en alternatie
ve arbeids- en inkomensmogelijkheden in beschouwing worden genomen. 
Een eerste aanzet daartoe wordt bijvoorbeeld gegeven in het proefschrift van 
Knotter over de Amsterdamse arbeidsmarkt. 41 Maar we lOuden nog verder 
kunnen komen via een analyse van de reacties van individuen op marktprik
kels aan de hand van de reeds genoemde persoonsbestanden. 

5. Een levensstandaarddebat? 

In Engeland woedt reeds decennialang een discussie over de ontwikkeling 
van de levensstandaard van de arbeidende klasse gedurende de zogenaamde 
Industriele Revolutie (circa 1750-1850). Werden de vruchten van de mecha-
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nisatiegolf en de produktiegroei ook door de arbeiders geplukt? Elke keer als 
het debat dreigt te verstornrnen, krijgt het een nieuwe stimulans door een an
dere aanpak of het aanboren van een nieuwe bron van gegevens. Op die wijze 
bevrucht wat oogt als een vrij eenvoudige discussie al jarenlang het 
economisch- en sociaal-historisch onderzoek over Engeland. 

In Nederland ontbreekt een levensstandaarddebat. De Engelse vraag lOU 

ook wat merkwaardig aandoen, daar Nederland in ieder geval v66r 1850 
geen Industriele Revolutie heeft gekend. De Nederlandse economische ont
wikkeling werd in de periode 1750-1850 eerder gekenmerkt door stagnatie op 
een relatief hoog niveau. Deze stagnatie zorgde natuurlijk wei voor een snelle 
relatieve achteruitgang in vergelijking met andere landen die wei economi
sche groei kenden. 

Dit alles betekent echter niet dat de vraag hoe het met de ontwikkeling van 
de levensstandaard ging meteen irrelevant wordt. Met name omdat Neder
land in deze periode vaak als een stagnerende renteniers-economie wordt 
neergezet, blijft het onzeker hoe het met de ontwikkeling van de welvaart van 
de rest van de bevolking ging. luist in de eerste helft van de negentiende eeuw 
maakte Nederland de omslag door van een economie drijvend op de handel, 
naar een economie met als belangrijkste pijler een marktgerichte landbouw. 
De ontwikkelingen in de diverse regio's weken nogal van elkaar af. In het ene 
gebied was er sprake van opkomende proto-industrialisatie, waarna de eerste 
aanzetten tot industrialisatie volgden. In andere gebieden lag de nadruk meer 
op de uitbouw en groei van de marktgerichte landbouw. 

Als er dan al aanleiding is om een Nederlandse tegenhanger voor het En
gelse standard of living debate op te zetten, dan Jiggen de belangrijkste vragen 
toch vooral op het gebied van de al dan niet bestaande regionale verschillen. 
Zo kan men zich afvragen of de eerste aanzetten tot de Industriele Revolutie, 
als we de oprukkende proto-industrialisatie in Twente, de Achterhoek en 
Noord-Brabant lo mogen noemen, nu een vooruitgang of een achteruitgang 
voor de meerderheid van de bevolking daar betekende. Aan de ene kant bete
kende de proto-industrie werkgelegenheid, aan de andere kant stonden de 10-
nen vaak onder druk, doordat deze industrie doorlopend werd geconfron
teerd met de dalende prijzen van textielprodukten. Het is dan ook de vraag 
of iedereen wei evenveel van de toenemende proto-industrie profiteerde.42 

In andere gebieden was de bloei van de landbouw in een groot deel van 
de negentiende eeuw te danken aan de hoge prijzen van agrarische produk
ten. In marktgerichte gebieden met grote boerderijen en veelloonafhankelij
ke arbeiders (Groningen, Friesland, Zeeland, de Betuwe) is het de vraag of 
de voordelen van deze hoge agrarische prijzen wei doorwerkten naar die ar
beiders, of dat slechts de ondernemers (boeren en landeigenaren) ervan profi
teerden. Aan de andere kant betekenden de beide agrarische crises in de ne
gentiende eeuw (na 1818 en na 1878) elke keer een flinke teruggang in wel
vaart voor de boerenstand. Het blijft echter onduidelijk of deze klappen wei 
zo hard aankwamen voor de landarbeiders die de prijzen van de door hen 
aan te kopen voedselprodukten flink zagen afnemen. Betekende de tweede 
agrarische depressie lo niet eerder een verbetering van de levensstandaard 
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voor vee I arbeiders vanwege de stijging van hun reele lonen? Of wogen die 
gestegen reele lonen niet op tegen de toegenomen werkloosheid? In de Gro
ninger kleigebieden in de jaren twintig van de negentiende eeuw was dat laat
ste in ieder geval niet lo en pakte de eerste agrarische depressie zodoende in
derdaad gunstig uit voor de loon trekkers in dit agrarische gebied.43 

Idealiter zou bij onderzoek naar de levensstandaard moeten worden uitge
gaan van lOveel mogelijk homo gene gebieden. Het nadeel van provincies is 
dat deze steeds gebieden met verschillende economische grondslagen combi
neren: zowel steden als het platteland, zowel kleistreken als zandgronden, zo
weI volstrekt agrarische gebieden als gebieden met proto-industrialisatie. Het 
onderzoeksniveau zou dan ook mijns inziens het beste kunnen liggen op iets 
kleinere geografische eenheiden dan de Nederlandse provincies. In de prak
tijk is dit niet altijd te realiseren, omdat vee I bronnen slechts provinciale cij
fers geven. Het mag uit het voorgaande ook duidelijk zijn geworden dat ik 
tevens een aanpak bepleit waarbij rekening wordt gehouden met verschillen
de ontwikkelingen van de levensstandaard voor diverse economische groe
pen (agrarisch, niet-agrarisch, loonafhankelijken, zelfstandigen etc.). Zo'n 
benadering kan tevens verklaren waarom diverse indicatoren voor de ont
wikkeling van de levensstandaard een tegengesteld verloop te zien geven. 

Reele lonen van arbeiders en timmerlonen refereren slechts naar de le
vensstandaard van een bepaald deel van de bevolking en betreffen slechts het 
loondeel van het inkomen. Bij het reele inkomen per hoofd daarentegen 
wordt ook het vee I ongelijker verdeelde kapitaalinkomen en het winstinko
men meegenomen. Doordat beide indicatoren dus verschillende zaken me
ten, kunnen ze uiteen lopeno Ingewikkelder zit het nog met de indicatoren die 
gerelateerd zijn aan de voedselconsumptie (ik vat hier ook gegevens omtrent 
de lengte van lotelingen onder). De voedselconsumptie lijkt niet gelijk op te 
gaan met de koopkrachtontwikkeling. Doordat industriele produkten rela
tief beduidend goedkoper werden in de negentiende eeuw, werd voedsel in 
het budget gesubstitueerd voor industriele produkten: het aandeel industriele 
produkten in de budgetten nam dus toe. De voedselconsumptie (de lengte 
van lotelingen) ontwikkelde zich onder die omstandigheden minder gunstig 
dan de koopkracht.44 Bij gelijkblijvende reele lonen is het zelfs waarschijnlijk 
dat de voedselsituatie verslechterde. Extra complicerend is in dit opzicht nog 
dat bij vergelijking ook in het achterhoofd moet worden gehouden dat de cij
fers van de voedselconsumptie de hele bevolking betreffen en de reele loon
ontwikkeling slechts het armere dee!. 

Wat betreft de levensstandaard ligt ondanks het voorwerk van De Meere 
nog vee I archiefmateriaal (onder meer omvangrijke lotelingenregisters uit de 
negentiende eeuw) op bewerking en analyse te wachten.45 Bij de con sump tie
cijfers ligt de grootste uitdaging in het koppelen van de achttiende-eeuwse 
accijnsgegevens met de belastinggegevens en andere statistische opgaven uit 
de negentiende eeuw.45 Aangaande de lengtegegevens, die een beeld geven 
van de voedingssituatie, is er op dit moment net als in het buitenland vrij veel 
activiteit in Nederland. 46 Interessant is dat daarbij ten dele ook rekening 
wordt gehouden met verschillen tussen beroepsgroepen. 
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Ret onderzoek naar de regionale inkomensontwikkeling is in Nederland 
naar mijn mening nog het minst ver gevorderd . Als we eerst kijken naar de 
loonontwikkeling dan kan onderzoek op regionaal niveau in ieder geval een 
my the ontkrachten. Ret axioma van de starheid van het nominale loonpeil 
in Nederland tussen circa 1670 en 1860 begint eindelijk enigszins te wanke
len.48 Aan de ene kant zijn er aanwijzingen dat deze onveranderlijkheid 
slechts gold voor een segment van de arbeidsmarkt, namelijk dat van de 
loonafbankelijken met een wat meer geprivilegieerde positie. Aan de andere 
kant blijkt bij detailonderzoek ook voor die groep het dagloon toch minder 
stabiel dan wei is gedacht. Zo was sprake van verkapte loonsverhogingen 
door uitbetaling van extra dagen en loonsveranderingen door invoering van 
winterlonen of wijziging van de periode waarover die werden uitbetaald. 

'Bergen ' kwitanties liggen nog op de onderzoeker te wachten in de archie
yen van een groot aantal instellingen en overheidsorganen, met name ge
meenten en waterschappen, om de genoemde verschijnselen nauwkeuriger in 
beeld te brengen. Nu lonen toch niet altijd stabiel blijken te zijn is loon onder
zoek weer de moeite waard, ook voor de periode veer 1860. Wat betreft de 
periode daarna kan worden verwezen naar het onderzoek uit de reeks Natio
nale Rekeningen over de loonontwikkeling van Vermaas. 

Een nijpend probleem van een geheel andere orde dat ik hier nog even wil 
aanstippen is dat bronnen van lonen (en prijzen) als de kwitanties van ge
me en ten en andere overheidsorganen nog steeds figureren op de vernieti
gingslijsten van de Nederlandse archivarissen. Dit heeft tot gevolg dat deze 
belangrijke bron voor de economische geschiedenis van de negentiende eeuw 
op lokaal niveau snel zeldzamer aan het worden is. De recente ideeen om bij 
de archiefselectie niet de uitvoering maar de totstandkoming van het beleid 
centraal te stellen zal de economisch-historische onderzoeker ook niet be
paald gerust stellen.49 

Gezien de toestand waarin het negentiende-eeuwse loononderzoek zich in 
Nederland op dit moment nog bevindt is er weinig bekend over de gemiddel
de inkomensontwikkeling per regio. Een benadering waarbij wordt uitge
gaan van de waarde van aIle produktieve activa (grond, huizen, schepen, 
voorraden, werktuigen en vee) gecombineerd met een normaal rendement 
biedt mogelijkheden voor de toekomst. 50 De gegevens zijn er op regionaal ni
veau, al is het tijdrovend ze te verzamelen uit notariele archieven, statistieken 
en dergelijke. 

Tot slot nog iets over de prijsontwikkeling. Ret prijspeil is voor het onder
zoek naar de ontwikkeling van de levensstandaard via (reele) lonen en inko
mens natuurlijk een cruciale variabele. Onderzoekers zijn er desondanks tot 
nu toe vaak al tevreden mee als er prijsmateriaal is, waarbij er dan maar wei
nig rekening mee wordt gehouden uit welke plaats die prijzen afkomstig zijn. 
Regionale prijsverschillen worden zo veronachtzaamd. Daarbij is er een zeer 
beperkt aantal doorlopende prijsreeksen voor de negentiende eeuw beschik
baar. Het betreft dan nog voornamelijk agrarische produkten en voe
dingsmiddelen, terwijl juist de industriele produkten in de negentiende eeuw 
een opvallende prijsdaling te zien gaven. Ret verwaarlozen of onderschatten 
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van industriele produkten heeft tot gevolg dat de prijsstijging vanaf circa 
1825 wordt overschat. Gevolg is een te ongunstig beeld voor de ontwikkeling 
van de reele lonen na 1825. 

Gelukkig zijn aile problemen met prijzen tamelijk eenvoudig op te lossen. 
In vrijwel aile provincies zijn boekhoudingen van armenzorginstellingen en 
bedrijven, kwitanties en andere bronnen overgebleven aan de hand waarvan, 
ten koste van enige tijdsinvestering, vele prijsreeksen voor allerhande pro
dukten (industriele en agrarische) vallen samen te stellen. Op deze wijze kan 
voor ieder deel van Nederland een verantwoord eigen prijsindexcijfer van de 
gezinsconsumptie worden samengesteld. 

Conclusie mag zijn dat er nog vee 1 onderzoek moet worden verricht om 
te komen tot een voldoende betrouwbaar en voldoende regionaal gedifferen
tieerd beeld van de ontwikkeling van de levensstandaard. AIleen op deze wij
ze kan onze kennis omtrent de gevolgen van de negentiende-eeuwse Neder
landse economische ontwikkelingen op een hechte grondslag komen te 
rusten. Het is aIleen jammer dat veel van de onderzoeksstrategieen aangaan
de de levensstandaard nogal tijdrovend blijken, maar hetzelfde geldt voor die 
aangaande de economische ontwikkeling. Bedacht moet worden dat econo
mische ontwikkeling en levensstandaard steeds slechts keerzijden zijn van de
zelfde medaille. Daarbij geldt echter weI dat de economische ontwikkeling 
geen doel op zich is, maar altijd slechts van belang is als middel ter verhoging 
van diezelfde levensstandaard. 

6. Besluit 

In het voorgaande overzicht zijn vele mogelijkheden voor de regionale eco
nomische geschiedschrijving in de negentiende eeuw aan bod gekomen, 
waarbij deze ons beeld van het Nederlandse verleden, nauwkeuriger, helder
der en betrouwbaarder kan maken. Als laatste moet er nog op gewezen wor
den dat regionaal onderzoek een van de middelen voor de economische ge
schiedschrijving is om enigszins uit zijn ivoren toren te treden en een groter 
publiek te bereiken. Juist op regionaal niveau is de economische geschiedenis 
voor velen herkenbaar, maar dan zullen de wetenschappers weI concessies 
moe ten doen. Te denken valt daarbij aan het opnemen van (meer) illustraties, 
maar ook aan het, naast de tabellen, geven van enige voorbeelden met naam 
en toenaam. Daardoor wordt het economische verleden toegankelijk voor 
het regionale publiek, waardoor mete en ook een beduidend grotere afzet
markt voor onze boeken bereikt kan worden. Dit publiek leest nu eenmaal, 
al zouden wetenschappers het graag anders willen, liever over de lotgevallen 
van de arbeider Ede Andries de Vries dan over de ontwikkeling van het ano
nieme aanbod van arbeid. 
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NAAR AANLEIDING VAN ... 

Over econometrie en de geschiedenis van het middeleeuwse platteland. 
Aantekeningen bij Robert M. Townsend, The medieval village economy. 
A study of the Pareto mapping in general equilibrium models (Princeton, 1993) 
145 p. ISBN 0-691-04270-5 

P. Hoppenbrouwers 
Rijksuniversiteit Leiden 

Zo ongeveer moet het gekomen zijn. Robert M. Townsend, hoogleraar finan
ciele economie aan de Universiteit van Chicago, las in een verloren weekend 
iets over 'open field' nederzettingen in Engeland in de prelndustriele periode. 
Meteen vielen hem vijf dingen op: het individuele grondbezit (of -gebruik) 
was extreem gefragmenteerd; de oogstopbrengsten in de middeleeuwen ver
toonden enorme jaarlijkse schommelingen; en zelfs binnen een dorp een ster
ke variatie; er was nauwelijks carry-over, dat wil zeggen in de oogsttijd was 
bijna niets tot helemaal niets meer over van de vorige oogst; en tegenover 
overdrachten van boeren naar heren in de vorm van allerlei lasten en dien
sten stonden eigenlijk geen overdrachten in omgekeerde richting in de vorm 
van leningen of voorschotten. Townsend meende met deze vijf punten vijf 
wezenskenmerken, key features, van de prelndustriele dorpseconomie ge
identificeerd te hebben, die aile te maken hadden met kwetsbaarheid en die 
schreeuwden om een samenhangende econometrische analyse. Hij wijdde er 
een werkcollege aan en vatte de resultaten samen in een boek van nog geen 
140 pagina's met als titel The medieval village economy (voorts: MVE). 

De redactie van NEHA-Bulletin vroeg mij het te recenseren. Ik zei 'ja', 
maar een recensie is dit niet. Het is meer een verhaal geworden over een 
mislukte ontmoeting tussen twee disciplines, de econometrie en de middel
eeuwse geschiedenis, een verhaal van onkunde, onbegrip en onwil. Onkunde 
vooral van de historicus die zich geen raad weet met Edgeworth box dia
grams, Schectman horizons en de randomization rules van Fellingham, Kwon 
en Newman. Onbegrip van de econoom die zich geen rekenschap geeft van 
de betekenis van institutionele contexten en van het belang van historische 
bronnenkritiek voor de fundering van een empirische basis. Onwil van beide 
zijden: van de lezer omdat hij geen zin had om zijn wiskunde bij te spijkeren, 
van de auteur omdat hij weigerde een 'vertaalslag' te maken. Wat voIgt is 
dus, bij gebrek aan competentie; geen recensie maar een aantal kritische 
kanttekeningen, met aan het einde een wat relativerende bespiegeling 
omtrent interdisciplinariteit en geschiedbeoefening. 
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Maar eerst iets over de inhoud van het boek, want daar is het allemaal mee 
begonnen. De opgave die Townsend zichzelf stelde was om de vijf kenmerken 
die ik zoeven noemde wiskundig te vertalen en onder te brengen in een even
wichtsmodel waarin alle oplossingen 'Pareto optimaal' zijn, dat wil zeggen 
waarin de allocatie van consumptie en produktie als optimaal wordt be
schouwd op het punt waar geen huishouden zijn welvaart nog kan vergroten 
'zonder dat dat ten koste gaat van de welvaart van enig ander huishouden. 
Wat concreter gezegd, draait MVE om de vraag, hoe de grote kwetsbaarheid 
van de (in Townsends ogen!) overwegend gesloten agrarische economie van 
het middeleeuwse dorp kon worden verminderd. A priori zijn er twee oplos
singen: verspreiding van individueel grondgebruik en onderlinge overdrach
ten van consumptiegoederen tussen de huishoudens. Aan beide oplossingen 
kleven nadelen: bij de eerste is dat een evidente kostenverhogende inefficien
cy, bij de tweede verhindert elke morele verplichting om met elkaar te delen 
als de nood aan de man is (Townsend spreekt in dit verband van een commu
nity insurance scheme, een optimale werking van economische prikkels) ter
wijl zij anderzijds ook tot het achterhouden van voor de economische subjec
ten relevante informatie kan leiden. 

Townsend heeft zijn model uitgebouwd volgens het principe van de toene
mende complexiteit. Het tast eerst de eerste oplossing stap voor stap af, 
waarbij de mogelijkheid van de tweede oplossing wordt uitgesloten. Dat 
komt neer op een voorstelling van strikte autarkie op het niveau van de huis
houdens. Dit deel bevat tevens een kritiek op het werk van G. Homans en 
D. McCloskey, die zich beiden voor de rationaliteit van het eerste alternatief 
hebben uitgesproken. Die rationaliteit zou dan schuilen in het feit dat ver
spreid grondgebruik de risico's van misoogst als gevolg van weersomstandig
heden, plantenziekten of ongedierte verminderde, allemaal vormen van 
rampspoed die zelfs binnen een nederzetting zeer ongelijk toe konden slaan. 
Townsend verwijt McCloskey echter onvoldoende onderscheid te hebben ge
maakt tussen dergelijke idiosyncratic shocks en andere mogelijke oorzaken 
van strikt lokale verschillen in oogstopbrengst, met name de ligging van de 
grond en de bodemkwaliteit die weer afhankelijk is van grondsoort, (hoog
te)ligging, afwateringssituatie, etc. In Townsends model zijn daarom twee 
onzekerheidsconfiguraties met inbegrip van hun economische kosten door
gerekend, een waarin idiosyncratic shocks overal gelijk toeslaan, maar de bo
demkwaliteit varieert en een waarin de situatie omgekeerd is. Anders dan 
McCloskey heeft Townsend de consumptieve behoeften meegenomen, terwijl 
hij ook rekening houdt met problemen van voorkeur-optimalisering als ge
volg van polycultuur, dus de verbouw van meer dan een gewas. 

Bij wijze van intermezzo behandelt Townsend vervolgens een alternatieve 
mogelijkheid tot risico-reductie die hij feitelijk al op voorhand had verwor
pen, namelijk het aanhouden van voorraden. Townsend spitst de behande
ling toe op het eerder door McCloskey gesignaleerde verband tussen chro
nische hongersnoden en de zeer geringe carry-over. Pas hierna worden de 
factoren labour en leisure ingevoerd als varia belen in respectievelijk 
produktie- en nutsfuncties. Dan blijkt reeds dat de uitkomsten moeilijk te 
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verenigen zijn met de aanname van (een hoge mate van) autarkie op het ni
veau van individuele huishoudens. Toch laat Townsend de vooronderstelling 
dat geen intralokale overdrachten van consumptiegoederen plaatsvonden 
niet meteen los. Eerst wijdt hij nog twee hoofdstukken aan afdrachten van 
boeren aan heren in de vorm van respectievelijk fixed rents en share rents, 
dus vaste tegenover procentuele hoeveelheden geleverde produkten of ar
beidsdiensten. 

Pas in het slothoofdstuk neemt Townsend de mogelijkheid van intralokale 
overdrachten van consumptiegoederen in zijn calculaties mee. Hij begint met 
de constatering dat zeker het anticiperen op onvoorspelbare idiosyncratic 
shocks de complete afwezigheid van transacties van consumptiegoederen tus
sen huishoudens erg onwaarschijnlijk maakt. Voor Townsend leidt dit gege
yen tot een nader onderzoek van de relatie tussen arbeidsinput en consump
tie. Het model wordt nu uitgebreid met de mogelijkheid van allocatie van ar
beid buiten het eigen huishouden. Zelfs komt dan een klasse van keuters in 
beeld die consumptiegoederen ontvangen in ruil voor arbeid. Dat wordt ech
ter gemeld in de allerlaatste zin. Hoe die in Townsends model zouden moeten 
passen, mag de lezer zelf uitdokteren. Die weet intussen dat voor Townsend 
van de globale alternatieven om de oogstrisico 's binnen de middeleeuwse 
dorpseconomie te verminderen de tweede, via consumptieve overdrachten, 
althans mathematisch minder problematisch is dan het eerste, de versprei
ding van individueel grondgebruik. En dat is dus in afwijking van het 'para
digrna' van Homans en McCloskey. 

Tot zover mijn samenvatting van MVE, die ongetwijfeld onbeholpen is, want 
het grootste deel van de argumentatie is verpakt in 162 vergelijkingen, func
ties en maximeer-regels. Wie die op de voet wil kunnen volgen, moet goed 
thuis zijn in de wiskundige economie en dat ben ik, zoals gezegd, niet. Er zijn 
niettemin twee redenen geweest om rnijn recensie-exemplaar niet onmiddel
lijk aan de redactie van dit blad te retourneren en toch zelf een poging tot 
zinnig commentaar te wagen. De ene he eft te maken met een zekere irritatie, 
de andere met skepsis over de bruikbaarheid van Townsends boek voor de 
medievistiek. Die irritatie is gemakkelijk te begrijpen. Als iemand die zich be
roepshalve met de middeleeuwen in het algemeen en de agrarische economie 
van die periode in het bijzonder bezighoudt, hoor ik toch, zou je denken, tot 
wat zo mooi heet 'het gei"ntendeerde publiek ' van de schrijver. Volgens de 
aanbevelingen op de achterflap is Townsends boek belangrijk, een boek, en 
ik parafraseer nu een van de aangehaalde recensenten, 1. Mokyr, 'historians 
will want to read '. Willen misschien weI, maar is er ook een weg? Heeft de 
auteur, om de beeldspraak nog wat verder uit te bouwen, zich voldoende in
gespannen om de weg tot zijn inzichten begaanbaar te maken voor de helft 
van de lezers die hij op het oog had? Ik vind van niet. Ik snap ook best dat 
iedere wetenschap haar eigen ' taal ' heeft, die niet voor buitenstaanders hoeft 
te worden geexpliciteerd zolang zij in eigen kring wordt gebruikt, maar als 
een auteur, zoals hier het geval is, ook wetenschappers uit een (totaal) andere 
discipline wil bereiken, zal hij zich toch moeten verwaardigen om zijn lezers 
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enigszins in te wijden in de esotherica van zijn vak, zonder dat dat meteen 
uitioopt op een cursus 'Inleiding in de ... '. 

Townsend is op dit punt, meen ik, tekort geschoten. Wie beweert dat zijn 
boek 'breaks new theoretical ground in delivering a private information the
ory of landholdings ', mag zijn lezers niet afschepen met een bladzijde over 
algemene evenwichtsmodellen, maar dient hen, al is het maar in het kort, te 
vertellen wat die theorie inhoudt en in welk(e) opzicht(en) de bestaande theo
rie faalt. En dat de lezers van MVE geen uitieg krijgen over de uitvoering van 
allerlei berekeningen, is tot daar aan toe, kwalijk is dat zij niet vernemen, 
waarom op bepaalde punten wordt gekozen voor bepaalde berekeningswij
zen en hoe die globaal in hun werk gaan. Afgezien van dat alles zijn ook de 
niet-mathematische passages doorspekt van een even intrigerend als ondoor
grondelijk jargon, dat vooral bedoeld lijkt te zijn om geen woord teveel vuil 
te maken en via een formule-achtig proza zo snel mogelijk van de ene calcula
tie bij de andere te geraken. 

Mijn tweede overweging is wetenschapstheoretisch interessanter. Hoe kan 
ik skepsis over het belang van een wetenschappelijke studie beargumenteren 
als ik de kennis mis om zowel de resultaten als de daaraan ten grondslag ge
legde analyses te beoordelen? Dat kan in dit geval, meen ik, aIleen langs een 
omweg, namelijk via een kritiek op: a) de historische uitgangspunten en inka
dering; b) de empirische data onder Townsends onderzoek. Deugen uit
gangspunten en basisgegevens niet, zo is de redenering, dan kan het belang 
van de daarvan afgeleide resultaten voor althans de medievistiek ook in twij
fel worden getrokken. 

Over die uitgangspunten heb ik het al even gehad: het is duidelijk dat 
Townsend bij de middeleeuwse dorpseconomie denkt aan een zowel naar 
buiten als naar binnen toe gesloten, autarkisch systeem. Dit blijkt zowel uit 
zijn voorkeur voor Pareto-optima als uit zijn historische inleiding, die zo in 
het Guiness Book of Records kan als kortste inleiding op de middeleeuwse 
geschiedenis ooit geschreven. Handel was in de middeleeuwen beperkt is de 
strekking en dorpen waren 'virtually closed economies'. Als Townsend nu 
enige bescheidenheid had betracht en dit hypothetische, modelmatige beeld 
in tijd en/of ruimte had ingeperkt of genuanceerd, had ik misschien vrede ge
had met deze boude vooronderstelling. Of met het feit dat zijn literatuurlijst 
zegge en schrijve 18 publicaties over de middeleeuwse rurale economie telt. 
Dan had ik het hem, wie weet, ook niet aangerekend dat 14 van die 18 titels 
uitsluitend op Engeland in de periode na 1086 betrekking hebben, dat hij al
les wat de laatste kwart eeuw is gepubliceerd, een uitzondering daargelaten, 
systematisch heeft veronachtzaamd en dat hij de bekendste agrarisch histori
cus van Nederland, wiens overzichtswerk over de periode 500-1800 ik ge
makshalve ook maar bij die 18 heb gerekend, keer op keer Van Barth noemt 
en in de literatuurlijst van de voornaam Slichter voorziet. Het getuigt alle
maal van een aan minachting grenzende slordigheid die, nogmaals, alleen 
met een heel zorgvuldige afbakening van het vooronderstelde kader te billij
ken was geweest. 

Maar wat doet Townsend als we wat beter kijken? Hij schuift om zo te zeg-
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gen telkens een ander decor achter zijn beschouwingen. De dorpseconomie 
die hij mathematisch heeft gemodelleerd, is niet geabstraheerd van een in tijd 
en ruimte consistente historische werkelijkheid, maar opgebouwd uit ten
minste vier verschillende typen. Drie ervan zijn aIleen te verbinden met heel 
specifieke perioden en gebieden. Dit leidt tot vreemdsoortige perspectivische 
sprongen die Townsend overigens nergens verantwoordt. In de hoofdstuk
ken 2 tot en met 4 is de middeleeuwse dorpseconomie die van het manorial 
system, de Engelse variant van het domaniale stelsel, in de dertiende eeuw. 
Of nauwkeuriger: een heel bepaalde variant ervan die, anders dan wei eens 
wordt gedacht, bepaald niet algemeen verbreid was in middeleeuws Enge
land: het manorial system in gebieden met open field of champion landbouw 
(vergelijk de Nederlandse essenlenken). In hoofdstuk 5 richt Townsend zijn 
blik dan opeens op een, andermaal welbepaalde, dit keer waarschijnlijk wei 
overheersende, variant van het continentaal-karolingische domaniale stelsel, 
namelijk de exploitatie van landgoederen zonder domeinland (terra indomini
cata, reserve, zaalland). De dorpseconomie achter hoofdstuk 6 is moeilijk in 
tijd en ruimte te plaatsen, maar aangezien het om deelpacht-constructies 
gaat, die hoofdzakelijk in de late middeleeuwen in Italie en Zuid-Frankrijk 
van grote betekenis zijn geweest, moeten we maar aannemen dat Townsend 
zich daarop heeft georienteerd. Zeker is dat niet, want hij meldt in de in lei
dende paragraaf doodleuk dat tienden feitelijk ook deelpachten waren. De 
setting van hoofdstuk 7, ten slotte, is onbepaald. Weliswaar wordt hier de 
premisse van intralokale autarkie losgelaten, over de verhouding tussen loka
Ie en regionale economie vernemen we (nog steeds) niets. 

Dat gebrek aan contextuele consistentie en dat door elkaar haspelen van 
verschillende vormen van direkte en indirekte gronduitbating en van de veler
lei vormen waaronder grondrenten werden afgeroomd, duiden niet aileen op 
een fundamenteel defect in Townsends historische kennis, het vloeit ook voort 
uit de onwil van de 'harde' econoom om verschijnselen anders dan in econo
mische termen te benaderen. Je hoeft geen doorgewinterde (neo)marxist te 
zijn, institutionalist volstaat, om in te zien dat tal van economische verschijn
selen en ontwikkelingen door een institutionele omgeving worden bepaald en 
daat,om ook aileen binnen specifieke institutionele kaders kunnen worden be
grepen. Townsend lijkt daar geen boodschap aan te hebben. Het duidelijkste 
blijkt dat uit hoofdstuk 5, over vaste renten. In feite raakt hij daar aan wat 
neo-tparxisten het 'surplus-extractie systeem' zouden noemen, een term die 
verwljs.t naar een vorm van maatschappelijke ongelijkheid waarbij een kleine 
maatschappelijke elite zich via niet-economische mechanismen stelselmatig 
overschotten uit de rurale economie toeeigent. Townsend zou een zin als de 
vorige iiberhaupt niet uit zijn pen krijgen en dat is zijn goed recht, maar de hal
ve pagina (86) die hij besteedt aan de institutionele achtergronden van fixed 
rents in de middeleeuwse economie, doet op geen enkele manier recht aan de 
enorme verscheidenheid van sociale en economische betrekkingen waarbin
nen dergelijke overdrachten in de latere middeleeuwen hebben gefunctio
neerd. Met hetzelfde gebrek aan begrip voor de specifieke historische achter
grond behandelt Townsend in hoofdstuk 6 de share rent en het daarmee ver-
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bonden moral hazard problem, in feite het probleem van het toezicht op de 
naleving van de verplichtingen van de pachter. Juist over de Zuideuropese 
halfpacht, in het bijzonder de Toscaanse mezzadria, is de afgelopen jaren 
zoveel behartenswaardigs geschreven, zelfs in het Engels en door economen. 

Behalve met een verankering in een (veelvoudige) werkelijkheid die uit, 
toegegeven, veelal zeer defectieve historische bronnen is gereconstrueerd, 
staat of valt de toepasbaarheid van het gesofisticeerde mathematisch
economische model dat Townsend presenteert met de mogelijkheden om die 
empirische data als parameters in te voeren. Je had dus mogen verwachten 
dat Townsend de onderdelen van zijn model steeds had getest of doorgere
kend met aan middeleeuws bronnenmateriaal ontleende gegevens, iets dat 
zijn boek trouwens een stuk herkenbaarder had kunnen maken voor medie
visten. Niets van dat alles. De empirische data zoals gegevens over oogstop
brengsten, graanprijzen, verspreiding van individueel grondbezit, bezits
grootte en arbeidsverplichtingen, die Townsend aanhaalt (en die bijna alle
maal aan Engelse bronnen zijn ontleend) dienen vrijwel uitsluitend tot 
adstructie van algemene overwegingen. Slechts in een paragraaf, namelijk 
3.2, zijn empirische gegevens, in dit geval over de kosten van graanopslag en 
oogstopbrengst-zaaigoed verhoudingen als parameters gehanteerd. Het 
toont opnieuw, hoe secundair (of toevallig) de middeleeuwen in Townsends 
boek eigenlijk zijn. Het is inderdaad heel goed mogelijk, maar zeker weten 
doe ik dat niet, want hier komen we bij een kant van MVE die ik onvoldoen
de nauwkeurig kan volgen, dat heel wat onderdelen van Townsends model 
voor medievistisch onderzoek volstrekt onbruikbaar zijn om de eenvoudige 
reden dat geen passende en voldoende betrouwbare empirische data gevon
den kunnen worden die als parameter kunnen dienen. 

Over die bruikbaarheid voor de medievist is de auteur zelf trouwens ook 
rijkelijk vaag. Zijn bewering (10) dat zijn model een nuttige basis is gebleken 
'for the study of contemporary villages in semiarid India ' deed mij, behalve 
de wenkbrauwen fronsen, vooral verzuchten waarom die hele excurs naar de 
middeleeuwen dan nodig was. In elk willekeurig dorp in 'semiarid India' wa
ren zonder enige twijfel met betrekkelijk groot gemak meer en betere empiri
sche data te verzamelen geweest dan ooit uit het beste middeleeuwse bron
nenmateriaal te peuren zal zijn. 

En dat brengt me op een laatste reden tot skepsis over het nut van Town
sends exercitie voor de medievistiek: er is geen precedent. In het economisch
historische onderzoek van de middeleeuwen is wiskundige economie tot nog 
toe nauwelijks of niet toegepast. De vraag is: komt dat omdat medievisten 
over de hele linie wiskundig te weinig onderlegd zijn, zodat ze voortdurend 
prachtige kansen laten schieten om hun analyses meer kracht en diepgang te 
geven? Of zijn middeleeuwse (kwantitatieve) bronnen door hun aard en ge
brekkige overlevering eenvoudigweg te problematisch om er met geavanceer
de wiskunde beduidend meer aan te ontfutselen dan met redelijk eenvoudige 
statistiek mogelijk is? En schuilt de kracht en tevens vaak het specialistisch
technische van veel medievistisch onderzoek niet precies in het vooral kwali
tatieve wikken en wegen van beperkte sets gegevens die slechts binnen een 
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zeer specifieke en tijdseigen context kunnen worden begrepen? 
Ais medievist ben je natuurlijk, al was het maar uit zelfrespect, geneigd om 

de eerste vraag met 'nee ' en de laatste twee met 'ja' te beantwoorden. Ter on
dersteuning zou dan te wijzen zijn op het werk van specialisten met een on
verdachte wiskundige achtergrond, zoals de reeds meermalen genoemde 
McCloskey, overigens (maar niet toevallig) een collega van Townsend. 
McCloskey schreef in de jaren zeventig en tachtig enige grensverleggende ar
tikelen over risico-reductie in de middeleeuwse landbouw, die, vermoed ik, 
aan de basis hebben gestaan van Townsends interesse in de middeleeuwse 
dorpseconomie. Vooral McCloskey's eerste bijdrage (,English open fields as 
behaviour towards risk ',in: Research in Economic History 1(1976)124-170) is 
van een exemplarische helderheid en bevat geen statistiek boven het niveau 
van bi- en multivariabele analyse. Townsend gaat aanzienlijk verder, maar 
verliest dan meteen, om zo te zeggen, vaste voet in de empirie. 

De teneur van mijn kanttekeningen bij MVE is dus nogal negatief: de auteur 
heeft onvoldoende zijn best gedaan om de helft van zijn bedoelde lezers te 
bereiken, maar het had weinig uitgemaakt als hij dat wei had gedaan: om uit
eenlopende redenen kunnen ze toch niets met de inhoud aan. Deze bejege
ning van een vooraanstaand econoom door iemand die amper weet waarover 
hij het heeft, lijkt al te onheus. Daarom heb ik deze notities ook niet als een 
recensie willen presenteren en daarom moet 66k, aan het einde, het toontje 
weer wat naar beneden. Ik wilde dat doen met een korte bespiegeling op de 
beperkingen van de historicus wanneer het aankomt op de integratie van 
kennis of onderzoeksmethoden uit andere disciplines in historisch onder
zoek. Sinds jaar en dag wordt ons immers voorgehouden dat dit wenselijk 
is, nee moet. Dat mag dan zo zijn, tegelijkertijd geeft men zich te weinig re
kenschap van de obstakels van interdisciplinair onderzoek, als al wordt geex
pliciteerd wat men er precies onder verstaat. Die obstakels hebben volgens 
mij vooral te maken met het open karakter van de geschiedwetenschap. In 
principe kan elk willekeurig onderwerp object van historisch onderzoek zijn 
en daarom is een wetenschappelijke geschiedenis-opleiding ook gericht op de 
verwerving van tamelijk algemene kennis en vaardigheden, niet op zeer ver
gaande specialisatie. Een nadeel is dat historici op die manier lang niet com
petent zijn om elk willekeurig onderwerp aan te pakken. Hun beperkingen 
tonen zich op twee niveau 's: dat van de historische reflectie op niet
historische wetenschappelijke disciplines en dat van de niet-historische, of al
thans niet primair historische analyse van verschijnselen of ontwikkelingen 
die uit historische bronnen bekend zijn. Zo is het onwaarschijnlijk dat 
iemand die uitsluitend tot historicus is opgeleid een wetenschappelijk bevre
digende geschiedenis van de natuurkunde tussen 1850 en 1950 schrijft of, 
tweede niveau, een astronomisch adequate analyse geeft van de verschijning 
van kometen in geschiedbronnen uit de middeleeuwen. Ais historici dan per 
se met dit soort onderwerpen aan de slag willen, ontkomen ze niet aan een 
aanvullende, gedegen specialisatie in een vaak totaal andere discipline. Zijn 
ze daartoe niet bereid, is hun taak in deze sfeer van meer bescheiden aard, 
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dat wi! zeggen een dienende of een synthetiserende. Met het eerste doe! ik op 
de zorg voor een betrouwbare onts!uiting van beschikbare bronnen (onder 
welke vorm ook), met het tweede op de integratie van de resultaten van de 
typen onderzoek die ik hier op het oog heb in een meer omvattend geschied
beeld. Ook dan zuBen ze, zoals het boek van Townsend aantoont, vaak ge
noeg een beroep moeten doen op een intermediair. Het laatste is, zoals een 
boek als dat van Townsend aantoont, iemand die voldoende kaas heeft gege
ten van twee vakken om aan te kunnen geven waarin het belang van de bij
drage vanuit discipline A voor discipline B nu precies schuilt. Tegelijkertijd 
mag men de noodzaak van zo'n vertaalslag en van aanvullende integratie in 
een meer omvattend geschiedbeeld opvatten als een aanwijzing dat ook inter
disciplinaire exercities met een historische component, uitgevoerd door niet
historici, vee! minder simpe! zijn dan mensen zoals Robert Townsend schij
nen te denken. 

H. Lintsen (e.a.), Geschiedenis van de Techniek in Nederland in de negentiende 
eeuw.De wording van een moderne samenleving 1800-1890 
(Zutphen: Stichting Historie der techniekIWalburg Pers) 

Dee! I (1992) Techniek en modernisering. Landbouw en voeding. 
Deel II (1993) Gezondheid en openbare hygiene. Waterstaat en infrastruc
tuur. Papier, druk en communicatie. 
Dee! III (1993) Textiel. Gas, licht en elektriciteit. Bouw. 
Dee! IV (1994) Delfstoffen, machine- en scheepsbouw. Stoom. Chemie. Te!e
grafie en te!efonie. 
Deel V (1994) Techniek, beroep en praktijk. 
Deel VI (1995) Techniek en samenleving. 

K.E. Sluyterman 
Universiteit Utrecht 

In mei 1995 verscheen het zesde en laatste dee! van de serie Geschiedenis van 
de Techniek in Nederland, De wording van een moderne samenleving 1800-
1890, hetgeen voor de redactie van het NEHA-bulletin aanleiding was voor 
een bespreking van de zes delen. Sinds de verschijning van dee 1 I in 1992 zijn 
er al vele recensies verschenen, zelfs is er bij de voltooiing van deel VI een 
heel congres aan de serie gewijd. Tijdens dit congres gaven vertegenwoordi
gers uit de hoek van de ingenieurswereld, de economische en sociale geschie
denis, de politieke geschiedenis en de techniekgeschiedenis commentaar op 
de serie. De commentaren zijn, tezamen met een repliek van de redacteuren 
van de serie, in het NEHA-jaarboek opgenomen. 1 Opvallend afwezig was een 
evaluatie vanuit de bedrijfsgeschiedenis. In deze bespreking zal daarom met 
name vanuit die discipline naar de serie gekeken worden. In hun repliek en 
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naar aanleiding van opmerkingen over een tekort aan techniek en cultuur in 
de zes delen riepen de redacteuren vertwijfeld uit dat een historische serie, 
die nauwelijks techniek en cultuur bevat, niet veel meer kan zijn dan een ma
ger bedrijfshistorisch overzichtswerk.2 Proef ik hier een zekere geringschat
ting voor de bedrijfsgeschiedenis? En mager is het laatste woord dat ik met 
de serie zou associeren. Door de brede benadering vanuit de techniekgeschie
denis is tevens een schat aan nieuw materiaal over de negentiende-eeuwse 
ontwikkelingen in het Nederlandse bedrijfsleven beschikbaar gekomen. 

Maar de redactie wilde meer dan de bedrijfsgeschiedenis bevorderen. In de 
inleiding van deel I formuleerden de redacteuren twee belangrijke doelstellin
gen. Ten eerste wilden zij de modernisering van Nederland beschrijven en de
ze met veranderingen in de techniek in verb and brengen. Weliswaar gaven 
zij toe dat het begrip modernisering vaag was, maar zij betoogden dat Neder
land er aan het eind van de negentiende eeuw onmiskenbaar anders uitzag 
dan aan het begin; dat proces van verandering wilden zij in kaart brengen. 
Ten tweede wilden de redacteuren een bijdrage leveren aan de techniekge
schiedenis door te laten zien hoe dit yak op mod erne wijze, contextueel, be
oefend zou kunnen worden . De ontwikkeling van techniek moet gezien wor
den als een proces van variatie en selectie en is een resultante van de interac
tie tussen mensen, groepen en systemen. De redactie hoopte door zorgvuldige 
bestudering van historische cases dit uitermate gecompliceerde proces van 
technische verandering te kunnen ontrafelen. Omdat Nederland in de negen
tiende eeuw in technisch opzicht eerder een volger dan een voorloper was, 
werd tevens het thema van de techniekdiffusie als interessant aandachtsveld 
naar voren geschoven. In feite had de redactie nog een derde doelstelling, na
melijk om met hun serie een ruimer lezerspubliek dan dat van de vakgenoten 
te bereiken. 

De redacteuren hebben een lijst met de belangrijkste aandachtspunten aan 
hun medewerkers voorgelegd, maar anderzijds hebben de diverse medewer
kers kennelijk een grote mate van vrijheid gekregen. Misschien ook zijn 
historici moeilijker te disciplineren dan technici . Hoe de redactie tot de keuze 
van thema's en deelgebieden is gekomen, wordt niet geheel duidelijk. Zeker 
werd die keuze heel pragmatisch mede belnvloed door de beschikbare voor
studies en beschikbare auteurs. Dankzij dit uitgangspunt kon in betrekkelijk 
snel tempo, ongeveer vijf jaar, de hele serie tot stand komen. Bijzondere aan
dacht is be steed aan de illustraties, die niet alleen origineel en een lust voor 
het oog zijn, maar mede door de uitvoerige onderschriften een belangrijke 
zelfstandige bijdrage aan het geheel leveren. 

Deze brede benadering van de techniekgeschiedenis heeft voor de bedrijfs
geschiedenis een ruime oogst opgeleverd . Voor het maken van case studies 
is veelvuldig uit bedrijfsarchieven geput. Daarbij hebben de ondernemers rui
me aandacht gekregen: immers de keuze van techniek is een van de strategi
sche beslissingen voor de ondernemer en heeft, behalve met een afweging van 
productiekosten, ook te maken met de vraag op welke markten de onderne
mer actiefwil zijn. Kostprijsberekeningen toonden inderdaad aan dat er voor 
de ondernemers bij de toepassing van verschillende technieken ruimte was 
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voor een eigen invulling. Zo was toepassing van stoomtechniek lang niet al
tijd de meest voor de hand liggende oplossing. Het is een verrijking dat in 
diverse casestudies ook kleinere ondernemingen en minder bekende bedrijfs
activiteiten aan bod zijn gekomen. 

Een deel van de bijeengebrachte cases was weliswaar al bekend via artike
len in het Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek en de proef
schriften van Bakker, Van Hooff en Verbong, die mede tot de totstandko
ming van de serie inspireerden, maar in deze zes delen is het materiaal verder 
uitgediept en in vele richtingen aangevuld. 3 In de zes delen is geenszins een 
volledige beschrijving van de negentiende-eeuwse economische ontwikkeling 
nagestreefd, hetgeen niet wegneemt dat toch bijna alle terreinen, die l.A. de 
longe over de industrialisatie van Nederland in zijn boek behandelde, zoals 
de suikerindustrie, de textielindustrie (met name katoen), de scheepsbouw, 
de machinenijverheid en de bouw, een vervolg en nadere uitwerking in de se
rie vinden.4 De grafische sector, bij De longe niet meer dan vier pagina's 
lang, is uitgewerkt tot een prachtig cluster papier, druk en communicatie van 
100 pagina's. De manier waarop in dit cluster de markt voor drukwerk met 
de ontwikkelingen in de papierindustrie en in het zetten en drukken worden 
gecombineerd met een detailstudie van de boekhandel, drukkerij en uitgeve
rij De Erven F. Bohn demonstreert uitstekend de kracht van de gekozen bre
de benadering van techniekgeschiedenis. De chemische sector, door De lon
ge in vier pagina's getypeerd als 'verschuivingen doch geen principiele ver
nieuwingen ', blijkt na uitvoerige bestudering van de fabricage van zwavel
zuur, loodwit, meek rap en stearinekaarsen, toch een bedrijfstak in verande
ring te zijn. De hoofdstukken over de infrastructuur zijn ook vanuit bedrijfs
historisch oogpunt interessant, want niet alleen is het bedrijfsleven afhanke
lijk van de mogelijkheden van transport, communicatie, verlichting etc., 
maar ook was hij als leverancier van diensten nauw bij de ontwikkelingen be
trokken. Bij het cluster gezondheid en openbare hygiene zijn de minste raak
vlakken met de bedrijfsgeschiedenis, maar als schets van de omgeving waarin 
werd gewerkt en geleefd, heeft ook dit belang voor bedrijfshistorisch onder
zoek. 

In het hoofdstuk 'Beheerst innoveren' in deel VI concludeert Bakker op 
basis van de vele cases dat de Nederlandse negentiende-eeuwse ondernemer 
niet per definitie behoudend was, maar weI bij voorkeur zo geleidelijk moge
lijk veranderde, omdat hij risico 's en onbeheersbare situaties wilde vermij
den. Het is weliswaar eigen aan ondernemen om risico te lopen, maar dit is 
niet het streven van de ondernemers, integendeel, zij proberen risico 's te ver
mijden. Deze conclusie nodigt uit tot verdere speculaties: zo betoogt Geert 
Hofstede dat Nederlanders (net als Britten) zich juist niet risicomijdend ge
dragen. 5 In diverse hoofdstukken verspreid over de serie toonde Lintsen aan 
dat de stoommachine weliswaar beeldbepalend voor de industriele revolutie 
is, maar toch slechts een bescheiden plaats in het totale proces van modern i
sering innam. Het debat over economische omstandigheden en psychische 
factoren kan na aile aangebrachte nuanceringen definitief in het museum bij
gezet worden. Overigens is G.M. Roentgen in de serie nog steeds de meest 
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genoemde ondernemer (aileen in deel I valt zijn naam niet), zoals hij dat bij 
Brugmans ook al was. 6 Al met al kan men zeggen (om in de terminologie van 
de serie te blijven) dat het be lang van de serie voor het yak bedrijfsgeschiede
nis moeilijk overschat kan worden . 

In deel I stelden de redacteuren twee synthetiserende delen in het vooruit
zieht, waarin onder meer de aetoren, zoals de uitvinders, ondernemers, arbei
ders, gebruikers en regelgevende overheid nader belieht zouden worden. Zo
als al is opgemerkt, komt de ondernemersfiguur uitvoerig aan de orde. Voor 
zover uitvinders en arbeiders samenvallen met de nieuwe groepen van techni
ci en ehemici, is hun bijdrage aan de teehniekontwikkeling geevalueerd in 
dee I V, waarin Verbong tot de eonclusie komt dat de wetensehap sleehts een 
beperkte bijdrage aan de oplossing van technisehe problemen leverde. Het 
overgrote deel van de Delftse ingenieurs kwam in dienst van de overheid . De 
industrie zat over het algemeen niet om aeademisch gevormde technici te 
springen. Kennelijk waren in de industrie de mensen uit de praktijk, de ma
ehinisten en ambachtslieden, belangrijker. Wie waren dat dan? Het was een 
van de doelstellingen van de serie ook deze groep voor het voetlieht te halen. 
Dat dit echter niet zo goed gelukt is, valt te begrijpen, want bedrijfsarehieven 
bevatten over het algemeen bedroevend weinig informatie over het personeel. 
Komt de bijdrage van het personeel aan de techniekontwikkeling minder uit 
de verf, wei wordt stilgestaan bij de gevolgen van mechanisatie en fabrieksar
beid voor de personeelsleden. 

Oorspronkelijk was in deel VI een apart hoofdstuk over de consumenten 
en de markt gepland, maar dat is er niet van gekomen. Wei wijst Sehot in 
zijn slotbesehouwing op de beperkte Nederlandse markt en de open Neder
landse eeonomie. In diverse case studies zijn de eonsumenten aan de orde ge
weest. Daaruit kwam naar voren dat ondernemers zich aanpasten aan signa
len uit de markt. Nu is dat weI begrijpelijk, want anders zouden de bedrijven 
al heel snel mislukt zijn. Vee I moeilijker te beantwoorden is de vraag of de 
ondernemers niet actiever nieuwe markten had den kunnen ereeren. Het is 
opvallend, dat op twee gebieden waar de serie althans nog enig enthousiasme 
voor de Nederlandse technisehe bijdrage kan opbrengen, de baggerindustrie 
en de compoundmachine, de overheid de belangrijkste klant was. Of Neder
landse ingenieurs in de bouw van spoorbruggen een eigen stijl ontwikkelden, 
laten de auteurs een beetje in het midden, maar duidelijk is dat ook hier de 
overheid als opdrachtgever optrad. Het is daarom jammer, dat het belang 
van de overheid als opdraehtgever niet geevalueerd is. De overheid komt 
overigens in deel VI uitvoerig aan bod, maar dan in de gedaante van regelaar 
en directe steunverlener. 

In het masterplan waren twee soorten vergelijkingen met het buitenland 
voorzien. Een vergelijking van de beschikbare technologieen waaruit Neder
land op een zeker moment had kunnen kiezen en een tweede vergelijking 
naar de 'ontwikkeling van de betreffende teehniek in Nederland verge Ie ken 
met die in het buitenland en gerelateerd aan het bredere patroon van de mo
dernisering' . De eerste type vergelijking is vrij consequent in de diverse 
hoofdstukken doorgevoerd. Daarbij komen vergelijkingen met Engeland en 
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Duitsland het meest aan bod, maar soms ook waren Frankrijk of Belgie de 
lichtende voorbeelden voor Nederland. Inzake de boterbereiding keek Ne
derland de kunst af van Denemarken. De tweede en veel gecompliceerdere 
vergelijking met het buitenland is vee I minder tot stand gekomen. Het werk 
dat er nu ligt biedt weI een uitstekend uitgangspunt om aan dit soort vergelij
kingen te gaan werken. 

Ten aanzien van de eigen originele bijdrage van Nederland aan de ontwik
keling van de techniek startte de serie nog enigszins optimistisch met het idee 
van de creatieve imitatie: Nederland nam weliswaar vrijwel aIle technische 
vernieuwingen over van het buitenland, maar de toepassing in de eigen con
text vereiste toch de nodige creativiteit. Het idee dat Nederland niet achter
lijk maar weI anders was, keert in diverse clusterconclusies terug. Maar de 
stemming wordt toch wat pessimistischer naarmate de delen vorderen en in 
deel VI wordt zelfs over een 'verloren paradijs' gesproken, waarmee met pa
radijs de periode van de zeventiende eeuw wordt bedoeld. Overigens is het 
teruggrijpen naar de ontwikkelingen in de zeventiende eeuw een opvallende 
terreinverbreding in het project. Wellicht dat het cluster chemie hiertoe de 
inspiratiebron vormde. Door dit teruggrijpen naar de Gouden Eeuw komt de 
negentiende eeuw weer enigszins in het licht van de gemiste kansen te staan. 

Een naslagwerk over de ontwikkeling van de techniek in de negentiende 
eeuw werd met de serie niet nagestreefd en is de serie inderdaad niet gewor
den. Wie over de negentiende-eeuwse ontwikkeling in de gistbereiding en ko
lommendistillatie informatie zou willen vinden, zoekt vergeefs. Maar een de
monstratie van moderne benaderingen van de techniekgeschiedenis is de se
rie duidelijk weI. Zozeer waren de makers betrokken bij de ontwikkelingen 
op hun vakgebied, dat in de loop van de serie een duidelijke verschuiving valt 
waar te nemen. De start was tamelijk pragmatisch, waarbij onder meer aan
sluiting werd gezocht bij het debat over de Nederlandse industrialisatie in de 
negentiende eeuw. In het afsluitende hoofdstuk van deel VI is het accent van 
mensen naar structuren verschoven. Conservatieve ondernemers zijn nu 'het 
effect van cognitieve structurering van technische zoekprocessen door para
digma's'. Het is bijna ironisch (of een bewuste compensatie?) dat juist in het 
laatste deel opeens portretten van belangrijke mensen (allemaal mannen dus) 
zijn opgenomen. 

In zijn artikel over 'Techniek in Nederland (TIN)' concludeert Homburg 
dat de serie het resultaat is van 'een heterogeen, evolutionair proces, waarin 
elementen uit aIle plannen die tussen 1978 en 1994 ooit zijn gemaakt, zijn aan 
te treffen ' .7 Het is de vraag of de makers van de tweede serie, 'Techniek in 
Nederland in de 20e eeuw', aan dit probleem van langzaam verschuivende 
doelstellingen zullen kunnen ontsnappen. De serie kampt hier met een veel 
algemener probleem bij de geschiedbeoefening. Modellen of generalisaties 
zijn nodig om het onderzoek, het verzamelen van historische data , richting 
te geven, maar het proces van het verzamelen van empirische gegevens ver
loopt veel trager dan de theorievorming. Op die manier wordt de verzame
laar van empirisch materiaal steeds door de theorievorming ingehaald. Tegen 
de tijd dat de empirische gegevens beschikbaar komen, zijn er weer nieuwe 

NEHA-BULLETIN 10 - 1996 - nr. 1 33 



ideeen en relevante samenhangen geformuleerd. Ret is frustrerend voor de 
empiristen onder ons. Een schrale troost is dat het verzamelde historische 
materiaal vaak op een andere wijze, binnen een nag te formuleren theorie, 
weer opnieuw dienst kan doen. Ongetwijfeld zullen de resultaten van de ca
sestudies in vele toekomstige theoretische discussies figureren. Met de zes de
len is het laatste woord over de modernisering van Nederland in de negen
tiende eeuw niet gezegd, maar wei zijn er vele nieuwe stukken op het bord 
gezet, waarmee de vakgenoten weer naar hartelust kunnen gaan schuiven bij 
hun beschouwingen over Nederland in de negentiende eeuw. 

Noten: 
1. Zie: NEHA-jaarboek voor economische, bedrijfs-, en techniekgeschiedenis 58 

(1995), de eommentaren van A.P. Oele, E. Horlings, B. Theunissen, S. Stuurrnan 
en CA. Davids. 

2. H. Lintsen, E. Homburg, J.Sehot, G. Verbong, D. van Lente en M. Bakker, 
'Tussen droom en daad ... ', NEHA-jaarboek 58 (1995) 89. 

3. M.S.C. Bakker, Ondernemerschap en vernieuwing. De Nederlandse bietsuikerin
dustrie, 1858-1919 (Amsterdam, Neha, 1989); W.H.P.N. van Hooff, In het rijk 
van de Nederlandse Vulcanus. De Nederlandse machinenijverheid 1825-1914. Een 
historische bedrijfstakverkenning (Amsterdam, Neha, 1990); G.PJ. Verbong, 
Technische innovaties in de katoendrukkerij en -ververij in Nederland 1835-1920 
(Amsterdam, Neha, 1988). 

4. J.A. de Jonge, De industrialisatie in Nederland tussen 1850 en 1914 (Amsterdam 
1968). Twee bedrijfstakken waaraan De J onge vrij veel aandaeht besteedde, de 
tabaksnijverheid en de leerlooierij annex sehoenmakerij zijn in de serie niet be
handeld. Gezien het gebrek aan technische vernieuwingen in de tabaksindustrie 
is de afwezigheid van deze sector in de serie logiseh. 

5. G.H. Hofstede, Culture 's consequences. International differences in work-related 
values (London 1984); G.H. Hofstede, Images of Europe (afseheidseollege 1993). 

6. 1.J. Brugmans, Paardenkracht en mensenmacht. Sociaal-economische geschiedenis 
van Nederland 1795-1940 Cs-Gravenhage 1976). 

7. E. Homburg, 'Teehniek in Nederland (TIN): de (voor)gesehiedenis van een pro
ject', NEHA-jaarboek 58 (1995) 21. 
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BOEKBESPREKINGEN 

D. Aten, 'Als het gewelt comt ... '. Poli
tiek en economie in Holland benoorden 
het /J 1500-1800 (Hilversum: Verloren, 
1995) 441 p. ISBN 90-6550-392-7 
Tevens proefschrift Universiteit van 
Amsterdam in 1995 

Wie een alomvattende term zoekt voor 
het vroegmoderne Holland, komt al snel 
uit bij het particu1arisme. Het plaatse
Iijk eigenbelang vormde het richtsnoer 
van denken en handelen. Het bepaalde 
de structuur van de Hollandse politiek 
met zijn stroperigheid vol belangente
genstellingen en gelegenheidsfacties. 
Het domineerde ook het economisch be
leid: de tegenstellingen tussen stad en 
p1atteland, tussen de steden (en de dor
pen niet minder trouwens) onderling. 
En met Amsterdam als het gekroonde 
summum, dat immers niet aileen de gan
se rest van het gewest als een platteland
se achterban behandelde, maar ook nog 
eens op hoger landelijk niveau volgens 
dezelfde spelregels opereerde. 

Die simpele weergave van een overi
gens veel ingewikkelder verhaal klinkt 
desondanks tamelijk traditioneel en be
kend, al is de betrokken historiografie 
intussen ietwat gedateerd. Om er toch 
weer onderwerp van studie van te ma
ken en er een prima dissertatie over te 
leveren, heeft Aten het op enkele punten 
degelijk en fris aangepakt. Hij heeft om 
te beginnen de diverse elementen van 
het oude gebouw van het vroegmoderne 
Holland opnieuw bezien, hun plaats 
daarin en hun werking en de eigenlijke 
structuur van het geheel. Twee fund a
mentele tegenstellingen kenmerkten 
Holland. Aile steden probeerden de 
handel en nijverheden van het platte
land te onderdrukken, en de steden on
derling streden om beheersing van regi-
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onale handelsroutes en afbakening van 
marktgebieden. Alkmaar, Hoorn, Pur
merend, Edam, Monnickendam gingen 
dus stuk voor stuk heel ver in het ver
sterken van hun economische regionale 
centrumfunctie, van regelrechte subsi
diering van stedelijke ondernemingen en 
het verbieden van activiteiten aan de in
woners van afhankelijke dorpen. Het 
belangrijkste was echter de opbouw en 
beheersing van een infrastructureel net
werk aan wegen, vaarwegen, bruggen, 
sluizen en overtomen. 

Dat verkeersnet bond niet slechts de 
eigen regio aan de betrokken stad, het 
verbond ook zo'n stad met de metro
pool aan het IJ. AI hun onderlinge ge
schillen had den immers een gemeen
schappelijke achtergrond: de opname 
van het gehele Noorderkwartier in het 
achterland van Amsterdam, die reeds 
omstreeks 1500 plaatsvond en sindsdien 
steeds versterkt werd . Amsterdam was 
voor al die steden het emporium, waar 
zij hun produkten verkochten en hun 
benodigheden aankochten, hun poort 
tot deelname aan de internationale han
del. Vandaar dat voor elk van de steden 
goede verbindingen richting Amster
dam van levensbelang waren. In de rea
lisering ervan gingen de concurrerende 
steden eveneens heel ver: met aanleg en 
beheer van verkeerswegen, incIusief bij 
inpolderingen, met regelgeving en subsi
dies maar desnoods met geweld. 

Atens studie behandelt dus een lang
lopend economisch proces, de structure
Ie ontwikkeling en de onderschikking 
van Holland benoorden het IJ aan Am
sterdam. Maar het sterke punt van zijn 
aanpak is dat hij dat proces benadert 
van onderaf. Hij begint op lokaal ni
veau, met de plaatselijke mogelijkheden 
en verlangens; hij bestudeert de politiek 
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van de plaatselijke beleidsmakers. Via 
hun maatregelen en activiteiten, via hun 
marktdagen en beurtveren, hun jaagpa
den en trekvaarten intregeert hij hen in 
de wijdere regio en komt dan terecht op 
het hoger niveau en het langlopende 
proces. Op die manier bewijst hij stap 
voor stap overtuigend zijn inzichten en 
conclusies. Aten beschrijft dus geen ge
schiedenis van de ontwikkeling van de 
economie van Noord-Holland alsof die 
door een of andere onzichtbare hand of 
economisch mechanisme werd gediri
geerd. Niet cijfertjes en tabellen domi
neren zijn boek, maar bestuurlijke over
wegingen. En voor aile duidelijkheid: 
het is toch een echt economisch-histo
risch boek! 

Die benadering heeft natuurlijk ook 
haar nadelen. Gedetailleerde beschrij
vingen voora\. Over trekvaart A van x 
via y naar z bijvoorbeeld, inclusief aile 
bruggen, sluizen, overtomen en bijho
rende jaagpaden, toltarieven en verkeer
regels. Met aile besluiten, overwegin
gen, conflicten. Aardige paragrafen, die 
het verleden ook laten leven: verhalen 
over de boeren van Wijde Wormer die 
jarenlang de markt op Purmerend boy
cotten uit reactie op de benoeming van 
een lansenistische pastoor aldaar. Of 
over dominee Van der Kemp die zo vee I 
haast had om naar Dordrecht te gaan 
om er op beroep te preken, dat hij van 
de Purmerender regenten toe stemming 
vroeg (en kreeg!) om een overigens voor 
karossen verboden veer te gebruiken. 
Zulke microstudies hebben dus hun 
aantrekkelijkheden; ze hebben zelfs hun 
nut om de werkelijkheid in beeld te krij
gen. Maar wie zo schrijft, heeft kenne
lijk wei gekozen voor een boek dat niet 
bladzijde na bladzijde gelezen moet 
worden. Wie leest een boek van 400 
bladzijden? Moet een promovendus aile 
materiaal in zijn dissertatie op tafelleg
gen? Hij kan natuurlijk ook niet trouw 
blijven aan zijn eigen opzet. In verhou
ding tot de vroege zeventiende eeuw is 
de achttiende eeuw zeer beknopt be-
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schreven, als een soort staart die nu een
maal erbij hoort, maar nauwelijks eigen 
leven had. Dat verzwakt het betoog. 
Het zal overigens duidelijk zijn, dat deze 
kanttekeningen slechts kleine opmer
kingen vormen bij een overigens interes
sant, belangwekkend en leesbaar boek. 

OJ.Schutte 
Vrije Universiteit 

E.J . Fischer, 1.L.J.M. van Gerwen en G . 
Reudink, Slap voor slap. Een proeve van 
macroseleclie inzake Nederlandse be
drijfsarchieven (Amsterdam: NEHA, 
Zeist: PIE, 1994) 222 p. ISBN 
90-71617-86-6 

In april 1995 werd de 'proeve', een ge
zamenlijke uitgave van het Neder
landsch Economisch-Historisch Archief 
(NEHA) en de Stichting Projectbureau 
Industrieel Erfgoed gepresenteerd aan 
twee gremia binnen het openbaar ar
chiefwezen, het Convent van rijksarchi
varissen en de Kring van Archivarissen 
van Lagere Overheden (KALO). Een te
rechte keuze, aangezien de auteurs daar
mee een groot deel van de doelgroep 
van deze publikatie bereikten. Maar 
ook voor de onderzoekers op sociaal
economisch gebied is de publikatie van 
belang. Wanneer de macro-selectie van 
bedrijfsarchieven door archiefdiensten 
en documentaire instellingen volgens 
het onderzochte model vorm wordt ge
geven, is daarmee tevens de context van 
hun onderzoeksmateriaal bepaald. 

Selecteren op macro-niveau is de 
boodschap die deze publikatie in ruime 
mate uitdraagt en op specifieke wijze on
derbouwt. Het specifieke ligt besloten in 
de thematiek, die van de bedrijfsarchie
ven. Het doel van de studie is het ontwik
kelen van een systematische, algemeen 
toepasbare, inhoudelijk consistente en 
praktische methode van macro-selectie 
van negentiende - en twintigste-eeuwse 
bedrijfsarchieven in Nederland. 
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De studie valt uiteen in twee delen: 
het eerste deel behandelt het 'Model 
voor macro-selectie' (11-36); het tweede 
deel handelt over de 'Toetsing van het 
model' met de textielindustrie als voor
beeld (36-67) . Hierna volgen dan nog de 
Samenvatting (69-74), een groot aantal 
bijlagen en het literatuuroverzicht (75-
222). In de publikatie wordt veelvuldig 
gebruik gemaakt van statistische over
zichten en grafieken, die, evenals de bij
lagen, de gebruiker een schat aan infor
matie over niet aileen het thema zelve, 
maar ook de relevante contextgegevens 
daarvan geven. Zo geeft een der tabellen 
niet aileen het aantal textielbedrijven in 
de verschillende regia's en het daarin 
werkzame aantal textielarbeiders, maar 
ook de omvang van de totale beroepsbe
volking in die regia. Gegevens die bij 
uiteindelijke keuzes van wezenlijk be
lang zijn. Voor de regionaal of lokaal 
geinteresseerde onderzoeker geven ook 
de overzichten van de textielbedrijven in 
een bepaalde regio of in een van de ne
gentig geselecteerde gemeenten be lang
rijke informatie. 

Belangrijk is ook dat de auteurs voor 
de toetsing van hun model zich mede 
hebben gebaseerd op de Standaard 
Bedrijfs-Indeling (SBI) van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek. Hierin zijn 
vier niveaus te onderscheiden, die voor 
het beschreven thema een automatische 
ordening betekenen. In een enkel geval 
hebben de auteurs het SBI op basis van 
de eigen onderzoeksgegevens aange
vuld. 

De invalshoek van deze recensie richt 
zich primair op het eerste deel: het mo
del voor de macro-selectie waarmee de 
auteurs hun doelstelling beogen te reali
sereno Hoewel de analogie met de situa
tie bij de selectie van de archieven van 
het rijk van na 1945 duidelijk is, blijft 
deze in dit kader buiten beschouwing. 
De daar gehanteerde methode van insti
tutioneel onderzoek kent een (eerste) 
vastlegging in de brochure Handelend 
optreden. Overheidshandelen: modellen, 
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onderzoeksmethoden en toepassingen 
(Den Haag, 1995). Concentreren wij ons 
op de aanpak van de auteurs dan ont
vouwt zich het volgende beeld. De 
noodzakelijke macro-selectie moet aan 
een tweetal voorwaarden voldoen. De 
methode moet algemeen toepasbaar zijn 
en rekening houden met de structuur 
van het openbaar archiefwezen, de cate
goriale instellingen en de particuliere ar
chiefvormers. Dientengevolge moeten 
de selectiecriteria toepasbaar zijn op het 
gehele veld van bedrijfsarchieven, dus 
voor aile bedrijfstakken en voor aile be
drijven in Nederland. Uit de methode 
moet derhalve niet aileen het landelijk, 
maar ook het regionale en lokale be lang 
kunnen worden afgeleid. Terecht wijzen 
de auteurs op het gebrek aan operatio
nele criteria, ook in internationaal ver
band, voor de macro-selectie van in dit 
geval de bedrijfsarchieven. En nog 
juister stellen de auteurs dat uit het fei
telijk gebruik van bedrijfsarchieven 
door onderzoekers geen bruikbare in
strumenten voor een verantwoorde 
macro-selectie zijn af te leiden; een stel
ling die ook voor de macro-selectie bij 
andere archieven dan bedrijfsarchieven 
mijns inziens opgeld doet. 

Voor hun studie kozen de auteurs 
voor een tweetal selectie-criteria, die 
kwantitatief en kwalitatief van aard 
zijn. De kwantitatieve criteria zijn ont
leend aan bijvoorbeeld de beschikbare 
landelijke en plaatselijke gegevens van 
het CBS over de beroepsbevolking. De 
auteurs hebben hieruit steekjaren geko
zen, die naar hun inzicht het economi
sche be lang van de onderscheidene be
drijfstakken in de negentiende en twin
tigste eeuw het best tot hun recht doen 
komen. Wellicht zijn andere keuzes 
even verdedigbaar, maar voor de toe
passing van het macro-selectiemodel is 
dat niet van belang. 

De kwalitatieve criteria worden ont
leend aan de kenmerken (of bedoeld: 
functies?) van de onderneming en de 
plaats die deze daarmee inneemt in de 
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bedoelde bedrijfstak, -klasse of -groep. 
Tegen deze achtergrond ontvouwen de 
schrijvers hun 8-stappenmodel. De eer
ste drie stappen rich ten zich naar mijn 
mening vooral op het beschrijven van de 
context en in mindere mate op de uitein
delijke selectie. Dit aspect komt, inclu
sief het onderzoek naar wat er aan feite
lijk materiaal bewaard is gebleven en 
waar zich dit bevindt, aan de orde bij de 
stappen 4-8. Afhankelijk van de uit
komsten kan het proces van de laatste 
drie stappen worden herhaald . 

De belangrijkste conclusie die mijns 
inziens aan dit model verbonden kan 
worden, is dat de auteurs zich bedienen 
van maximaal geobjectiveerde beschrij
vingselementen. Hun eerdere stelling 
dat de onderzoekswaarde geen basis 
vormt voor de selectie hebben zij in hun 
8-stappenmodel doorgevoerd. 

Toch wil ik enige kanttekeningen 
plaatsen bij enkele van de stappen: het 
model is praktisch getoetst aan de tex
tielindustrie. De wijze waarop de schrij
vers de kwalitatieve criteria bij de stap
pen 3 en 4 toepassen om tot uitkomsten 
te komen als 'de wolindustrie in Noord
Brabant en de katoenindustrie in Over
ijssel zijn van nationaal gewicht en dus 
zijn de archieven van ondernemingen 
daar van nationaal belang', blijft wat 
onderbelicht. Ook de uitkomst dat op 
grond van een 'historisch overzicht' 
(stap 4) het behoud van de archieven 
van twaalf Overijsselse ondernemingen 
noodzakelijk is, had een ruimere toe
lichting verdiend. Dit is temeer van be
lang, aangezien het model ook toege
past moet kunnen worden voor be
drijfstakken waar dergelijke inhoudelij
ke keuzes wellicht minder duidelijk lig
gen dan nu het geval was. Overigens 
hanteren de auteurs hierbij ook een on
derzoekselement: om comparatief on
derzoek mogelijk te maken stellen zij 
voor dat er per cluster een minimum van 
twee bedrijfsarchieven is. 

Bij de micro-selectie (stap 7) hanteren 
de auteurs een gestandaardiseerde op-
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somming, overigens helder verwerkt in 
een aantal grafieken, van de categorieen 
stukken (14) die in de geselecteerde ar
chieven zouden moeten voorkomen. Ais 
norm hanteren de auteurs dat er mini
maal 10 categorieen zouden moeten 
voorkomen bij een van de 'macro
geselecteerde' archieven om de begeerde 
status van het behoud te kunnen krij
gen. 

De centrale stelling van dit werk is, 
dat de acquisitie van particuliere archie
ven ook een taak is van het openbare ar
chiefwezen. Aangestipt wordt ook de 
vraag of deze acquisitie aanvullend 
dient te zijn op het handelen van de 
overheid dan wei of de geacquireerde 
archieven een evenwichtig inzicht geven 
in de Nederlandse samenleving (25). Dit 
wordt echter niet verder uitgewerkt, 
hoe wei dat mijns inziens voor de toepas
sing van het model wei van belang is. 
Het getoonde model gaat dan ook uit 
van een ruime interpretatie van de op
dracht, aangezien het begrip aanvullend 
op het overheidshandelen verder geen 
rol speelt bij de uitwerking ervan. 

Het model is opgesteld tegen de ach
tergrond van een beperkte beschikbaar
heid van publieke middelen voor het be
houd van particuliere archieven. Maar 
het model plaatst de bedrijfsarchieven 
niet in een relatieve positie ten opzichte 
van andere particuliere archieven. Het 
heeft dus vooral waarde voor een speci
fieke sector van de particuliere archie
ven, maar men mag zich afvragen of bij 
bijvoorbeeld verder aangescherpte se
lectiedoelsteliingen het model in die zin 
nog een bijdrage kan leveren. 

De bepaling van kwalitatieve selectie
criteria blijft een wat onderbelicht 
aspect. De indicatoren komen niet altijd 
helder uit de verr. Mijn twijfel neemt toe 
als ik in het tweede dee I lees (67) dat in 
41 gemeenten nog geen bedrijfsarchie
yen van textielondernemingen zijn ge
traceerd en dat daaraan prioriteit moet 
worden gegeven. Moet ik hieruit nu op
rna ken dat hier het begrip lokaal/regio-
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naal als primair criterium geldt (van 
iedere bestuurslaag een archief)? En, zo 
ja, waar ligt dan de relatie met de door 
het model voorgestane macro-selectie 
en de daaran verbonden indicatoren? 

Geconcludeerd kan echter worden 
dat de auteurs met hun 8-stappenmodel 
hun uitgangspunten waarmaken. Het 
model biedt een praktische mogelijk
heid om een onevenwichtige en onbe
heersbare acquisitie van bedrijfsarchie
yen tegen te gaan. Daarbij bedient men 
zich van geobjectiveerde beschrijvingse
lementen, waarbij de belangrijke gege
vensverzameling van BARN en de sta
tistische gegevens van het CBS een es
sentiele rol spelen. De eerder gemelde 
kanttekeningen doen dan ook niets af 
aan de waarde van deze studie. Niet aI
leen voor een specifieke, en omvangrij
ke, sector uit het brede aanbod van de 
particuliere archieven, maar ook van we
ge de mijns inziens geslaagde opzet om 
met behulp van geobjectiveerde be
schrijvingseiementen een logische struc
tuur voor de uiteindelijke keuzes neer te 
zetten. Daarmee wordt de vaak aan de 
hand van willekeurige voorbeelden ge
voerde discussie binnen het archiefwe
zen over wat er wei en wat er niet geac
quireerd zou moeten worden van de 
particuliere archieven van een nieuwe 
impuls voorzien. Ook over 100 jaar is 
nog duidelijk waarom er bepaalde keu
zes zijn gemaakt en dat is mijns inziens 
een van de belangrijkste taken van de 
archivaris. 

De studie roept om verdere navol
ging, zowel in de sector van de bedrijfs
archieven als bij andere particuliere sec
toren in de Nederlandse samenleving. 
Dit wordt nog belangrijker nu de over
heid meer en meer terugtreedt, waarmee 
de particuliere 'archiefsector ' aileen 
maar toeneemt. 

Dat de auteurs hun studie helder lees
baar hebben geschreven en een goed 
evenwicht tussen tekst en toelichtende 
schema's en grafieken hebben gevon
den, is een bijkomend voordeel dat deze 
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studie voor aile betrokkenen verplichte 
leesstof maakt. 

R.C Hoi 
Algemeen Rijksarchief/PIVOT, 

Den Haag 

CO.W.P. van der Heijden, Het heelt 
niet willen groeien. Zuigelingen- en 
kindersterlte in Tilburg, 1820-1930. 
Omvang, oorzaken en maatschappelijke 
context (Tilburg: Stichting Zuidelijk 
Historisch Contact, 1995) 224 p. ISBN 
906663036 I 
Tevens proefschrift aan de Katholieke 
Vniversiteit Brabant in 1995 

Wie een eerste blik werpt in het boek 
Het heelt niet willen groeien van C van 
der Heijden wordt getroffen door een 
zeer verzorgde tekstuele- en illustratieve 
opmaak. De vele foto's, prenten en gra
vures bieden een overduidelijk zicht op 
het onderwerp van deze dissertatie: wat 
was de oorzaak van de stijging van de 
zuigelingen- en kindersterfte in het be
gin van deze eeuw in Tilburg en welke 
factoren kunnen worden aangevoerd ter 
verklaring van dit fenomeen? Het lees
gemak wordt verder versterkt door een 
heldere hoofdstukindeling en afsluiten
de paragrafen per behandeld onder
werp. 

Om tot een antwoord te komen op 
zijn vraagstelling haalt Van der Heijden 
een groot scala aan historische bronnen 
uit de kast. Vit de bevolkingsboekhou
ding zijn grote hoeveelheden akten van 
de Burgerlijke Stand vastgelegd en is 
ook het bevolkingsregister niet ge
schuwd. Een statistiek over doodsoor
zaken leverde de nodige gegevens om
trent de red en van het op jonge leeftijd 
overlijden van pasgeborenen en jOI1R<:: 
kinderen. De sociale positie van het ge
zin waarin het kind werd geboren kon 
worden bepaald met behulp van gege
yens uit de belastingkohieren en gege
yens over de woonsituatie. Verder wer-
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den bronnen aangeboord die iets vertel
len over het al dan niet aangesloten zijn 
op het waterleidingnet en over de alge
mene medische voorzieningen. AI met al 
gaat het om indrukwekkende aantallen; 
aileen al meer dan 20.000 overlijdensak
ten zijn gebruikt voor het lange-termijn 
onderzoek. Het moge uit deze opsom
ming verder duidelijk zijn dat de auteur 
zich bij de verklarende factoren vooral 
richt op demografische, economische en 
sociale factoren als achtergronden van 
zuigelingen- en kindersterfte, zoals deze 
in de Iiteratuur ook al opgeld doen. 

De uitkomsten van een eeuw sterfte
ontwikkeling tonen de aantrekkelijk
heid aan van het kiezen van een van de 
zuidelijke provincies, met name Noord
Brabant, als geografisch kader: de on
derzoeker krijgt hiermee zicht op zowel 
relatieve stijging als absolute daling van 
de sterfte en hiermee tevens op belang
rijke ontwikkelingen in de demografi
sche transitie. Door het uit veler onder
zoek bekende verschijnsel van de onge
Iijktijdige demografische ontwikkelin
gen tussen noord- en zuid Nederland , 
waarbij die van de zuidelijke provincies 
duidelijk bij de rest achterbleven, zou 
het kiezen van een noordelijker gelegen 
gebied slechts zicht geven op de daling 
van de sterfte. Let weI: als dezelfde on
derzoeksperiode wordt gekozen. 

Een nadeel van de door Van der Heij
den gekozen geografische afbakening 
betreft het feit , dat de demografische 
ontwikkelingen ten aanzien van zuige
Iingen- en kindersterfte en achtergron
den hiervan in Noord-Brabant een dui
delijk ander patroon kent dan in andere 
delen van het land. De concIusies blij
yen derhalve van regionale of plaatselij
ke aard . 

De ontwikkeling van de zuigelin
gensterfte wordt onderscheiden in en
dogene- en exogene zuigelingensterfte. 
De endogene zuigelingensterfte (sterfte 
in de eerste levensmaand) vertelt iets 
over de mate van medisch-biologische 
doodsoorzaken; deze blijkt in Tilburg 
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vrij constant te zijn, waarbij Van der 
Heijden weI een dalende tendens waar
neemt. De ex ogene zuigelingensterfte 
(sterfte in het eerste levensjaar) kan in 
verband gebracht worden met het (so
ciale) milieu waarin de pasgeborene op
groeit. Deze vertoont een geheel ander 
verloop, namelijk een forse stijging aan 
het einde van de vorige eeuw en een 
eveneens forse daling vanaf omstreeks 
1910. De kindersterfte ten slotte, dat is 
de sterfte in het tweede tot en met het 
zesde levensjaar, geeft in de eerste helft 
van de vorige eeuw hoge cijfers te zien, 
maar na 1860 zet een structurele en ge
lijkmatige daling in. Naast deze lange
termijn benadering is voorzien in een 
diepte-analyse naar de achtergronden 
van zuigelingen- en kindersterfte. De 
periode die hiervoor is gekozen, komt 
overeen met de piek in de ontwikkeling 
van de exogene zuigelingensterfte: 
1904-1906. 

In vijf afzonderlijke hoofdstukken 
gaat Van der Heijden vervolgens in op 
verklaringen voor de ontwikkeling van 
zuigelingen- en kindersterfte in Tilburg. 
Het betreffen achtereenvolgens demo
grafische factoren als rangnumrner van 
de geboorte en leeftijd van de moeder 
bij de geboorte, algemene levensvoor
waarden uitgedrukt in bijvoorbeeld het 
beroep en inkomen van de vader, het 
aanbod en de vraag naar medische 
voorzieningen, de kwaliteit van het 
drinkwater en de voedingswijze. Bij de
ze laatste verklaring wordt het in histo
riografisch opzicht bekende onder
scheid gemaakt in het geven van borst
voeding en het geven van kunstmatige 
voeding. 

De studie wordt voltooid door aile 
hiervoor genoemde varia belen tezamen 
in een model te gieten en aan de hand 
van logistische regressie-analyse de be
langrijkste factoren hieruit te distilleren. 
Van aile hoofdstukken in het boek is dit 
weI de minst toegankelijke, al doet Van 
der Heijden aile moeite om zo min mo
gelijk met technische uitweidingen te 
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komen. De verklarende tekst bij de ta
bellen in paragraaf 4 zou naar mijn in
schatting iets uitgebreider mogen. 

De belangrijkste verklaring voor de 
hoge (exogene) zuigelingensterfte aan 
het begin van deze eeuw moet volgens 
Van der Heijden worden gezocht in de 
voedingsgewoonten, waarbij de kans dat 
een zuigeling gevoed met kunstmatige 
voeding het eerste levensjaar niet haait, 
bijna drie maal zo hoog is als voor een 
zuigeling gevoed met moederrnelk. De 
zogenaamde borstvoedingshypothese, 
eerder al door Vandenbroeke, Van Pop
pel en Van der Woude ontwikkeld, vindt 
voor deze specifieke groep dus navol
ging bij Van der Heijden. Ten aanzien 
van de kindersterfte blijkt de drinkwa
tervoorziening (door Hofstee als een be
langrijke verklarende variabele naar vo
ren gebracht) van belang te zijn geweest, 
zij het niet bijzonder groot. Het ver
huispatroon blijkt voor de hoogte van de 
kindersterfte een veel belangrijker varia
bele te zijn geweest. Het aantal adressen 
waar een gezin heeft gewoond, blijkt van 
groot belang voor de overlevingskansen 
van kinderen in de eerste levensjaren. 

De demografische variabelen bleken 
overigens een belangrijke rol te spelen, 
met name bij de verklaring voor de 
hoogte van de endogene zuigelingen
sterfte. Op zichzelf is dat natuurlijk geen 
verbazingwekkende constatering; zoals 
Van der Heijden zelf ook al aangeeft, 
zal bijvoorbeeld een hoog geboorte
rangnummer gekoppeld zijn aan een ho
ge leeftijd van de moeder. Het bijzonde
re aan deze studie is wei, dat Van der 
Heijden de demografische varia belen 
voor het eerst op zo'n grote schaal heeft 
kunnen inpassen in het geheel aan facto
ren voor de ontwikkeling van de zuige
lingen- en kindersterfte. 

ConcIuderend kan worden gesteld dat 
onze inzichten in het hoe en waarom 
van de ontwikkeling van de zuigelingen
en kindersterfte in zuidelijk Nederland 
door deze studie worden bevestigd en 
nader zijn onderbouwd. Kan er naast 
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deze verdieping van de factor daling van 
de sterfte in de demografische transitie
theorie nu ook gesproken worden van 
een verbreding hiervan? Van der Heij
den impliceert in het inleidende eerste 
hoofdstuk dat, gezien de uitkomsten 
van andere onderzoekingen, aan de fac
tor sterfte een grotere waarde gehecht 
moet worden dan aan de factor geboor
ten om beter zicht te krijgen in het ver
loop van de demografische transitie. 
Mede gezien de gigantische hoeveelheid 
bronnenmateriaal gebruikt bij deze stu
die, maar ook de resultaten van vooral 
het gebruik van de demografische varia
belen, was een nadere onderbouwing 
van deze stellingname mogelijk geweest. 
Deze eer laat de auteur wellicht aan toe
komstige onderzoekers. 

H.E. Delger 
IISG, Amsterdam 

G. Hirschfelder, Die KaIner Handelsbe
ziehungen im Spiitmittelalter (Koln: Ver
OffentIichungen des Kolnischen Stadt
museums; Heft X, 1994) ix+662 p. ISBN 
3 927396-58-3 

In een van zijn vele studies naar de ge
schiedenis van de stad Keulen heeft 
Franz Irsigler opgemerkt dat een poging 
om voor de late middeleeuwen 'die 
ganze Weite der [Keulse, C.L.] Handels
beziehungen zu erfassen' alleszins de 
moeite waard zou zijn. Van die taak 
heeft Gunther Hirschfelder zich met 
grote ijver gekweten. In ruim 650 pagi
na's geeft hij een uitputtend overzicht 
van de handelsactiviteiten van Keulse 
koopJieden in de periode van omstreeks 
het midden van de dertiende tot het be
gin van de zestiende eeuw. Geheel in 
overeenstemming met de wens van zijn 
leerrneester Irsigler poogt hij de uit
gestrektheid van het Keulse handelsnet
werk in kaart te brengen. In de struc
tuur van het boek komt dit ook duide
Jijk tot uitdrukking. 
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Na een zeer korte inleiding komt in 
afzonderlijke hoofdstukken de Keulse 
handel op achtereenvolgens het Iberisch 
Schiereiland, Frankrijk, Italie, Zwitser
land, Oostenrijk, Zuidoost-Europa, Bo
hemen, het Oostzeegebied en Skandina
vie, de Nederlanden, Engeland en tot 
slot 'das engere Reichsgebiet' aan bod. 
Binnen dit grove geografische raam
werk passeren dan vervolgens specifieke 
streken en de binnen die streken gelegen 
steden de revue. In aile gevallen wordt 
aandacht besteed aan de produkten die 
verhandeld werden (vooral wijn, laken, 
vis en ijzerwaren), de personen die zich 
daar mee bezig hielden en in mind ere 
mate de organisatie van de handel. De 
studie wordt afgesloten met een korte 
samenvatting en een zeer uitgebreid re
gister op persoons- en plaatsnamen. 

Welhaast onvermijdelijk krijgt een 
werk met een dergelijke structuur en 
omvang een encycIopedisch karakter. Ik 
kan me niet aan de indruk onttrekken 
dat Hirschfelder daar ook naar heeft 
gestreefd. De auteur moet vrijwel iedere 
verwijzing naar Keulen in gepubliceerde 
bronnen (archiefmateriaal werd niet ge
bruikt) en secundaire literatuur hebben 
bekeken en opgenomen. De Iijst met ge
raadpleegde werken beslaat dan ook bij
na 50 pagina's. 

Niettemin steken de concIusies die 
Hirschfelder trekt wat mager af tegen de 
enorme hoeveelheid informatie die in 
het boek wordt gepresenteerd. Zo zal 
het geen verbazing wekken dat de Keul
se handel tot omstreeks 1320 (eerste fa
se) vooral plaats yond op de grote jaar
mark ten in Frankrijk, Vlaanderen en 
Engeland. Met het verval van deze jaar
markten richtten de Keulse kooplieden 
zich in toenemende mate op opbloeien
de stedelijke centra als Brugge, Londen, 
Neurenberg en Wenen (tweede fase) . 
Vanaf omstreeks 1420 tot het einde van 
de bestudeerde periode (derde fase) won 
de Keulse driehoekshandel tussen Enge
land, de Nederlanden en het Oostzeege
bied aan betekenis. Ook in de organisa-
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tie van de handel yond het type verande
ringen plaats dat tevens van elders be
kend is. In eerste instantie reisden de 
kooplieden met hun produkten mee 
naar vreemde markten om ze daar te 
verkopen en goederen voor de thuis
markt in te slaan. In de loop der tijd, in 
Keulen in de veertiende eeuw, blijft de 
koopman echter steeds vaker thuis en 
stuurt hij vertrouwelingen met de goe
deren op pad. In een nog later stadium 
ontstaan netwerken van handelspart
ners waarbinnen onderling vertrouwen 
en de cohesie vaak op familiebanden be
rusten. 

Zoals de auteur terecht opmerkt, 
weerspiegelen deze veranderingen in de 
omvang en organisatie van het Keulse 
handelsnetwerk ingrijpende structuur
wijzigingen in de Europese economie en 
de interregionale goederenuitwisseling. 
Jammer genoeg blijft het bij die consta
tering. Tot verklaringen van de ingrij
pende wijzigingen in ruimtelijke struc
tuur van het Keulse handelsnetwerk 
komt het niet. Ook de veranderende or
ganisatie van de handel wordt nauwe
lijks in verband gebracht met verande
ringen in de context waarbinnen de 
Keulse kooplieden opereren. Het gevolg 
van dit alles is dat de functie van 
Hirschfelders studie grotendeels beperkt 
blijft tot die van een naslagwerk. Ais zo
danig is het uitermate bruikbaar maar 
deze recensent zou aan wat meer analy
se de voorkeur hebben gegeven. 

C. Lesger 
Historisch Seminarium, Amsterdam 

E. Horlings, The economic development 
of the Dutch service sector 1800-1850. 
Trade and transport in a premodern econ
omy (NEHA: Amsterdam, 1995) 472 p. 
ISBN 90-71617955 
Tevens proefschrift verschenen aan de 
Universiteit Utrecht in 1995 
J.P. Smits, Economische groei en struc
tuurveranderingen in de Nederlandse 
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dienstensector, 1850-1913. De bijdrage 
van handel en transport aan het proces 
van 'moderne economische groei '. 
(De Engelse handelseditie zal in 1996 bij 
het NEHA verschijnen.) 
Proefschrift verschenen aan de Univer
siteit Utrecht in 1995 

De samenhang tussen de welvaart van 
de Nederlanden in de zeventiende eeuw 
en de 'koopvaart' is altijd voor iedereen 
evident geweest. Het is ook allang een 
klassiek inzicht, dat in Nederland in de 
achttiende eeuw weliswaar de industrie 
in verval raakte, maar de handel niet, al
thans niet absoluut. Het mag dus ver
wondering wekken dat het debat over 
de economische ontwikkeling van Ne
derland in de negentiende eeuw groten
deels beperkt is gebleven tot de industrie 
en dat de rol van handel en transport in 
deze eeuw nooit integraal voorwerp van 
onderzoek is geweest. Met de afronding 
van de twee hier te bespreken disserta
ties is op buitengewoon grondige en 
systematische wijze in deze leemte voor
zien. Er werd tevens een voorlopig 
hoogtepunt mee bereikt in het Pionier
project 'Reconstructie Nationale Reke
ningen en de analyse van de Nederland
se volkshuishouding 1800-1940' onder 
leiding van Jan Luiten van Zanden. 

In het kader van dit project was het 
de eerste taak van de auteurs om, niet 
aileen voor de sectoren handel en trans
port, maar voor de gehele zogenaamde 
'dienstensector' te berekenen hoeveel 
waarde er in de loop van de negentiende 
eeuw vanuit de verschillende deelsecto
ren daarvan aan het nationaal produkt 
werd toegevoegd . Tot deze deelsectoren 
behoren, behalve buitenlandse handel 
en transport, ook binnenlandse handel 
en transport, communicatie, bank- en 
verzekeringswezen, overheid, huiselijke 
diensten, woningdiensten, onderwijs, 
gezondheidszorg, religie en overige 
dienstverlenende beroepen. Met grote 
vasthoudendheid en inventiviteit heb
ben de auteurs cijferrnateriaal uit uit-
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eenlopende bronnen bijeengebracht om 
de gewenste tijdreeksen te kunnen ma
ken. Er werden niet aileen van over
heidswege door tijdgenoten verzamelde 
statistische gegevens met betrekking tot 
buitenlandse handel en transport en be
roepsstructuur gebruikt, maar ook be
lastinggegevens, overheidsrapporten, 
bedrijfsarchieven en archieven van per
sonen op sleutelposities in het over
heidsapparaat. 

Door de auteurs is ook in internatio
naal perspectief werkelijk pioniersar
beid verricht. Waar elders in Europa ge
werkt is c.q. wordt aan de reconstructie 
van nationale rekeningen in het verle
den, is de dienstensector steeds de 
zwakste schakel in het geheel. 

Op basis van de berekeningen kon 
worden vastgesteld dat de bijdrage van 
de dienstensector aan de waarde volgens 
voorlopige schattingen van het bruto 
binnenlands produkt in Nederland aan 
het begin van de negentiende eeuw hoog 
was en in de loop van de negentiende 
eeuw nog iets is gestegen: van 43% in 
1807 tot 46% (Smits tabel 3.1) of 49% 
(Horlings tabel 3.7) in 1850 en tot 49% 
(volgens Horlings) of 52% (volgens 
Smits) in 1913. De auteurs laten daar
naast zien dat het percentage van de be
roepsbevolking werkzaam in de dien
stensector tussen 1807 en 1849 licht 
daalde van 31 % naar 29%, maar daarna 
steeg tot 37% in 1909. De gesignaleerde 
verschuivingen zijn natuurlijk niet echt 
spectaculair. Maar Smits signaleert te
recht uitdrukkelijk dat de structuur van 
de Nederlandse economie, voor wat be
treft het aandeel van de dienstensector 
in de economie, in de negentiende eeuw 
dus vooral leek op die van Groot
Brittannie en de Verenigde Staten: in 
andere Europese staten was het aandeel 
van de dienstensector in de beroepsbe
volking nog in 1910 veel kleiner (Smits 
tabel 8.4). Hij laat ook zien dat tussen 
1970 en 1990 het percentage van de be
roepsbevolking in de dienstensector in 
Nederland net als in Engeland en de 
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Verenigde Staten, en ook in Belgie en de 
Scandinavische landen, inmiddels is 
gestegen van ongeveer SO% naar maar 
liefst ongeveer 70%. Terecht verbindt hij 
de huidige (ook internationaal, en ook 
bij minder kwantitatief georienteerde 
historici waarneembare) belangstelling 
in de economische geschiedschrijving 
voor de dienstensector met deze actuele 
ontwikkeling. 

De wijze waarop Horlings en Smits 
hun stoutmoedige berekeningen hebben 
gemaakt is in beide boeken in grote aan
tallen in de appendices zeer overzichte
lijk geordende tabellen voorbeeldig ver
antwoord. Het enige wat ik nog miste 
was de toegevoegde waarde ten gevolge 
van loods-, opslag-, overslag- en andere 
havenfaciliteiten. Maar misschien door
zie ik alleen niet waar deze is onderge
bracht? Voorts riep Horlings' tabeIIS.7, 
over het aandeel van huurinkomens in 
het nationaal inkomen, vragen op: daar 
is kennelijk iets mis gegaan in de om
schrijving van de kolommen. 

Dat zijn echter futiele details in het 
licht van wat er wei geboden wordt. Met 
grote zorgvuldigheid is bij de correctie 
van de resultaten voor het prijsverloop 
bijvoorbeeld ook rekening gehouden 
met de sterke relatieve prijsveranderin
gen in de dienstensector. Hierboven 
werd al merkbaar, hoe de noodzaak tot 
schattingen in het geval van ontbreken
de gegevens, zelfs bij twee zo nauw sa
menwerkende auteurs soms tot verschil 
in uitkomsten leidt. Zo zijn er voor het 
jaar 18S0 ook (kleine) verschillen waar 
te nemen tussen de tabellen 2. IS bij 
Horlings en 12.1 bij Smits. Daar dient 
echter bij te worden vermeld dat de 
schrijvers, in navolging van de Britse 
historicus Feinstein, de lezer uitdrukke
lijk wijzen op de foutenmarges waarmee 
ten aanzien van hun resultaten rekening 
moet worden gehouden. Horlings stelt 
die voor zijn materiaal grotendeels op 
een orde van grootte van IS tot 30%, 
Smits van 10 tot IS%. Dat lijkt, zeker in 
het geval van Horlings, verontrustend 
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groot. Het daaruit voortvloeiende voor
behoud geldt echter vooral voor absolu
te waarden en in veel mindere mate voor 
gesignaleerde ontwikkelingen III de 
dienstensector. 

Op gedetailleerder dan het geaggre
geerde niveau blijkt uit de berekeningen 
van Smits en Horlings dat internationale 
handel en transport in Nederland gedu
rende de negentiende eeuw gezamenlijk 
minder dan een kwart leverden van de 
bijdrage van de dienstensector aan het 
BNP (Smits tabel 3.2). Het aandeel van 
binnenlandse handel en transport was 
daarentegen vaak meer dan een derde. 
Aan de hand van Horlings' tabel 2.IS 
kan worden vastgesteld dat dat niet ai
leen voor de tweede, maar ook voor de 
eerste helft van de eeuw geldt. Terecht 
signaleert Smits de bijdragen van bin
nenlandse handel en transport aan inte
gratie van de economie als het belang
rijkste structuurverschil tussen de eerste 
en de tweede helft van de negentiende 
eeuw. Zijn conc1usie dat er (pas) in de 
tweede helft van de eeuw een structuur 
tot stand kwam, 'waarin de dienstverle
ning in dienst van de rest van de [bin
nenlandse] economie kwam te staan ' 
(270) lijkt me echter niet juist. Zelfs in 
het onwaarschijnlijke geval dat de bere
keningen voor buitenlandse handel en 
transport in de eerste helft van de ne
gentiende ten gevolge van onjuiste 
schattingen inderdaad 30% te laag zijn, 
en tegelijkertijd die voor het binnenland 
30% te hoog, dan geldt nog dat de bij
drage van de internationale dienstensec
tor aan het BNP ook toen duidelijk la
ger was dan die van binnenlandse han
del en transport. De lezer wordt na deze 
berekeningen overigens steeds nieuws
gieriger naar de betekenis van binnen
landse handel en transport voor het 
BNP in de zeventiende en achttiende 
eeuw. Maar gezien de foutenmarge 
waarmee Horlings voor zijn peri ode al 
rekening moest houden is het twijfelach
tig ofhet ooit mogelijk zal zijn daar har
de uitspraken over te doen. 
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Daarnaast vraagt Smits voor wat be
treft zijn periode aandacht voor het feit 
dat de internationale diensten van 1850 
tot 1890 een nogal geringe dynamiek 
vertoonden, wat blijkens tabel 3.3. met 
name opgaat voor de sector transport 
van 1850 tot 1870. Dit terwijl er in de 
binnenlandse distributieve dienstverle
ning na 1850, vooral in de vervoerssector 
van 1850 tot 1870, juist sprake was van 
grote dynamiek. Dankzij het groeiende 
aandeel van spoorwegen in het binnen
lands vervoer was daar een sterk to ene
mende arbeidsproduktiviteit. Voor de 
eerste helft van de negentiende eeuw, die 
vrij algemeen gezien wordt als een perio
de van economische stagna tie, was het 
meest opvallende resultaat van de bere
keningen vanzelfsprekend dat de pro
duktie van de dienstensector bij een toen 
nog afnemend aandeel in de beroepsbe
volking evident groeide. Vit Horlings 
berekeningen bJijkt, dat dat toen juist te 
danken was aan een 'boom' in interna
tionale handel en transport, met name in 
de jaren dertig (zie tabel 3.3). 

De hoofdthese van Horlings' boek is 
nu dat we daarmee niet het begin van de 
moderne economische groei in Neder
land op het spoor zijn, maar een ken
merkende uitingsvorm van 'premoder
ne' economische groei, zoals we die ook 
al uit de zeventiende eeuw kennen. Met 
Kuznets definitie van 'moderne econo
mische groei' in de hand verzet Horlings 
zich aldus, zij het slechts impliciet, stel
Jig tegen de hoofdthese van het nieuwe 
handboek van De Vries en Van der 
W oude die de economische ontwikke
lingen in Nederland tot 1815 als de eer
ste ronde van 'moderne ' economische 
groei bestempelden. Men kan zich met 
aile respect voor Kuznets afvragen of de 
verschillen tussen de economische struc
tuur van de Nederlanden in de zeven
tiende eeuw en die in de eerste he1ft van 
de negentiende eeuw voor een adequaat 
inzicht daarin toch niet meer de nadruk 
verdienen dan de overeenkomsten. Hor
lings' en Smits' bevindingen bieden in-
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derdaad wei aanknopingspunten voor 
het vermoeden dat Nederland, voor wat 
betreft de dynamiek van de internationa
Ie dienstensector, in de eerste helft van 
de negentiende eeuw meer op de zeven
tiende eeuw leek dan op de tweede helft 
van de negentiende. Het is echter bij
voorbeeld bijzonder twijfelachtig of ook 
de geringe dynamiek in binnenlandse 
handel en transport in de eerste helft 
van de negentiende eeuw zijn pendant 
vindt in de zeventiende eeuw. 

De hoofdthese van Smits' boek sluit 
alleen al door het contrast fraai aan op 
de these van Horlings. De kern van zijn 
betoog is namelijk, dat in het op gang 
komen van 'moderne economische 
groei ' de binnenlandse dienstensector in 
Nederland een belangrijke rol heeft 
gespeeld, en dan met name de sector 
transport. Spoorwegaanleg leidde tot 
marktvergroting en tot integra tie van de 
landprovincies, zowel in de nationale als 
de internationale economie. Dat maakte 
Kuznets ' sustained growth mogelijk. 
Smits wijst ook uitdrukkelijk op het ver
rassend hoge niveau van de arbeidspro
duktiviteit in de gehele dienstensector, 
dat voor het overgrote deel daarvan vee I 
hoger lag dan in de industrie (tabel 3.8). 

Beide proefschriften beperken zich 
dus bepaald niet tot berekeningen. Op 
basis van hun grondige kwantitatief on
derbouwde beschrijving van de dien
stensector willen de auteurs een bijdrage 
leveren aan een beter inzicht in het bij
zonder in de rol van handel en transport 
in de economische ontwikkeling van 
Nederland in de negentiende eeuw. Ze 
willen niet alleen beschrijven, maar ook 
verklaren. Kenmerkend voor beide boe
ken is dat ze voor de verklaring van de 
produktiviteitsgroei in de dienstensector 
niet aileen de technologische ontwik
kelingen in de transportsector, maar 
ook politiek-institutione1e veranderin
gen van cruciaal be lang achten. Met na
me voor de verklaring van het ontwik
kelingspatroon van de dienstensector 
kennen ze beide een sleutelrol toe aan 
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binnenlandse politiek-institutionele fac
toren. In een fraaie analyse van de ont
wikkelingen in zijn periode plaatst Hor
lings daartoe de koloniale vaart tegen
over de Rijnscheepvaart en laat hij over
tuigend zien hoe de overheidsbemoeie
nis met de eerste tot 1840 sterk groeibe
vorderend werkte, maar dat nadien 
door de gegarandeerde benutting van 
scheepsruimte door de NHM tegen ho
ge prijzen elke impuls tot produktivi
teitshoging ontbrak, met een negatief ef
fect ook op andere delen van de zee
vaart. Van 1840 tot 1880 daalde zelfs zo
weI het bed rag aan toegevoegde waarde 
per arbeider werkzaam in deze sector als 
dat per ton scheepsruimte. De door 
Pruisen afgedwongen Iiberalisatie van 
de Rijnvaart werkte daar omgekeerd 
juist een proces van snelle technologi
sche verbetering in de hand. 

Dat binnenlandse handel en transport, 
ondanks bevolkingsgroei, in zijn perio
de slechts weinig groeiden verklaart 
Horlings uit het gebrek aan integra tie 
van de binnenlandse markt ten gevolge 
van de grote autonomie van de steden 
tot de Gemeentewet van 1851 , en het fi
nanciele onvermogen van de centrale 
overheid tot ongeveer 1850. Pas toen de 
centrale overheid overging tot staats
aanleg van spoorwegen en tot afschaf
fing van de locale accijnzen, kon de bin
nenlandse markt gaan groeien. Pas toen 
werd de voor een moderne economie 
kenmerkende, aanhoudende groei van 
de geaggregeerde vraag, en een voortdu
rende produktiviteitsgroei ten gevolge 
van technologische en institutionele ver
nieuwingen mogelijk. Uit dezelfde fac
toren verklaart ook Smits de grote en 
groeiende bijdrage van binnenlandse 
handel en transport aan de economische 
ontwikkeling van Nederland na 1850. 
Hij wijst er op dat er in zijn peri ode te
yens een einde kwam aan regionale sta
pelmogelijkheden en plaatselijke mono
polies in het binnenlands vervoer, het
geen de marktintegratie en produktivi
teitsgroei verder bevorderde. Uitvoerig 
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gaan beide auteurs ook nog in op de be
tekenis van de ontwikkeling van de bin
nenlandse vraag naar diensten . 

Overigens wordt de rol van buiten
landse factoren in het ontwikkelingspa
troon van Nederlands handel en trans
port, zoals de veranderingen in de En
gelse handelspolitiek en de politieke en 
economische ontwikkelingen in het 
Duitse achterland, ook genoemd. Om te 
verklaren waarom bijvoorbeeld de Rijn
vaart, ondanks een gunstige institutio
nele context, toch nog lang moeilijk te
gen de Duitse concurrentie op kon, was 
dat ook onvermijdelijk. Weinig nadruk 
krijgt aileen het feit dat de centrale over
heid aileen dankzij het 'batig slot' kon 
overgaan tot spoorwegaanleg. Dat 
roept toch de vraag op of naast techno
logische en binnenlandse politiek
institutionele veranderingen niet ook 
het Nederlandse imperialisme een be
langrijke factor is geweest in het op 
gang komen van de ontwikkeling van de 
dienstensector en van 'moderne econo
mische groei ' in Nederland. De grote 
studie van Cain en Hopkins uit 1993, 
waarin een relatie wordt gelegd tussen 
het Engelse imperialisme en de ontwik
keling van de Engelse dienstensector 
wordt in de literatuurlijst van Smits wei 
genoemd, maar heeft inhoudelijk weinig 
sporen nagelaten. 

Het is onmogelijk om in het bestek 
van deze bespreking recht te doen aan 
de totale soms overstelpende hoeveel
heid aan interessante gegevens, bewer
kingen en interpretaties die beide boe
ken bevatten. Voortdurend wordt bij
voorbeeld ook aandacht besteed aan re
gionale ontwikkelingen en verschillen 
daartussen. Wie zijn yak wil bijhouden 
dient deze boeken aan te schaffen en te 
lezen. Bijzonder jammer is het dat de 
uitgever voor de tabellen in Horlings' 
boek een proportioneel lettertype heeft 
gebruikt, waardoor aile kolommen aan 
de voorzijde een lelijk 'kronkelend ' ver
loop vertonen. Ook de zeer ontoeganke
lijke lay-out die de uitgever voor de ove-
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rigens voortreffelijke literatuurlijst heeft 
gekozen, verdient kritiek. Tot slot kan 
nog worden gezegd dat beide boeken 
worden gekenmerkt door een heldere 
schrijfstijl. Het boek van HorJings ken
merkt zich bovendien door een uit
gesproken kernachtige en krachtige be
toogtrant. Bij Smits raakt de Iijn van het 
betoog soms wat zoek door observaties 
ter zijde en doordat hij soms in herha
lingen vervalt. Het meest valt echter bij 
beide boeken het bijlOndere van de gele
verde prestatie op. Het is een fraai twee
luik geworden. 

W. Fritschy 
Vrije Universiteit, Amsterdam 

1. Houwink ten Cate, 'De Mannen van 
de Daad' en Duitsland, 1919-1939. Het 
Hollandse zakenleven en de vooroorlogse 
buitenlandse politiek (Sdu Uitgevers: 
Den Haag, 1995) 327 p. ISBN 90 1208 
2862 

't Is een bijzonder proefschrift en dat is 
' t, is de recensent geneigd te zeggen met 
een parafrase ontleend aan de vader van 
Dik Trom. Niet dat het proefschrift erg 
dik is naar analogie van de jonge held 
uit de jeugdboeken van lohan Kieviet, 
maar de kwikzilverachtige snelheid 
waarmee de lezer voor verrassende wen
dingen wordt geplaatst en de onortho
doxe manier van stokpaardjes berijden 
roepen herinneringen op aan de goeiige 
jongen, die het ook niet kon helpen in 
een nuchter polderland geboren te zijn. 

Het proefschrift verrast doordat het 
niet biedt wat het belooft, maar aan de 
andere kant veel biedt wat de lezer op 
het eerste oog niet lOU hebben ver
wacht. Zo gaat het boek, ondanks de 
ondertitel, niet over het 'Hollandse' za
kenleven, niet over de vooroorlogse bui
tenlandse politiek en al nauwelijks over 
een relatie tussen beide. 

Het boek gaat wei over enkele voor
aanstaande mannen, te weten de presi-
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dent van de Nederlandse Handelmaat
schappij (NHM) Van Aalst, de Rotter
damse ondernemer Kremer, de president 
van de Nederlandsche Bank Vissering, 
de reder Heldring en de man van de Ko
ninkJijke en de AR, Colijn . Dat zijn de 
'Mannen van de Daad', tenminste als ik 
het goed begrepen heb, want de auteur 
geeft nergens een duidelijke afbakening 
van de groep en dat is wei vreemd, te
meer daar zij zo klein van omvang moet 
zijn geweest. Op de achtergrond figure
ren nog Fentener van Vlissingen, Treub, 
Van Beuningen en Deterding, soms als 
dergelijke mannen (147), op andere 
plaatsen Iijken zij echter buiten de crite
ria te vall en. 

Wat was er volgens de auteur nodig 
om 'Man van de Daad ' te zijn? Het lijkt 
te gaan om iemand, bij voorkeur een 
'energiek zakem:nan, die in daadkracht 
het gros van zijn tijdgenoten en de gene
ratie voor hem ver achter zich Iiet' (17), 
'om hun daadkracht gewaardeerde figu
ren ' dus (23) . 

Maar niet aileen als individu, ook als 
groep iaten zij zich definieren, al mist 
men een beschrijving van de graad van 
cohesie. Relaties tussen de hoofdfiguren 
worden voornameiijk in termen van 
vriend- en vijandschap geduid. De 
auteur beweert dat hij met de 'Mannen 
van de Daad' 'een pressiegroep' (215) 
he eft ontdekt van personen 'die tijdens 
en na de Eerste Wereldoorlog behalve 
het Hollandse zakenleven ook de bui
tenlandse economische betrekkingen 
probeerden te beheersen ' (10). Het is 
weliswaar een wat klein aantal mannen 
voor een pressiegroep, maar dat was, zo 
bekent de auteur aan het slot van zijn 
boek, 'achteraf een in het oog springend 
kenmerk van de toenmalige politieke 
constellatie. Mede als gevolg daarvan 
viel de grens tussen de 'grote ' politieke 
geschiedenis en de petite histoire van 
persoonlijke vetes en vriendschappen 
zelfs vijftig jaar later wat moeilijk te 
trekken, voor mij tenminste ' (219). Nog 
royaler bedeelt de auteur de 'Mannen 
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van de Daad ' als hij hen typeert niet aI
leen als een pressiegroep, maar zelfs als 
een 'nieuwe aristocratie', een 'nieuwe 
geldadel' (218) . 

Als de lezer al bereid is mee te gaan 
met deze inflatoire benadering, dan kan 
toch met de beste wil van de wereld niet 
worden gezegd dat zij een representatie
ve steekproef vormen van het Hollandse 
zakenleven in het Interbellum. Waar 
zijn een S. van den Bergh, G.H. Crone, 
M.H. Damme (van Werkspoor), W.A. 
Engelbrecht, A.M. de longh, L.G. Kor
tenhorst, C.F. Menten, C.E. ter Meu
len, Ph. van Ommeren, de Philipsen en 
'hun ' Otten, F .E. Posthuma, A.K. 
Spanjaard, I.P. de Vooys en S. van Zwa
nenberg, om slechts enkelen te noemen 
die tijdens het Interbellum op het terrein 
van de buitenlandse en in het bijlOnder 
de handelspolitiek hun partijtje hebben 
meegeblazen? De monomanie, die soms 
vereist is om een proefschrift tot een 
goed einde te voeren, lijkt hier te ver te 
zijn doorgeslagen. Zo is het ook opval
lend dat de auteur als orgaan van han
delsspolitiek wei melding maakt van de 
Raad van Bijstand van de Directie Eco
nomische Zaken van het departement 
van Buitenlandse Zaken, maar niet van 
de belangrijkere Commissie voor de 
herziening der handelsverdragen, waar
in naast ambtenaren ook vertegenwoor
digers van het bedrijfsleven waren opge
nomen. Verder is hem het bestaan van 
de voor zijn onderwerp essentiele disser
tatie van Moquette over de buitenlandse 
economische betrekkingen blijkbaar on
bekend. 

Het boek gaat dan ook niet over de 
vooroorlogse buitenlandse politiek of 
de manier waarop die na de Eerste We
reJdooriog tot stand kwam (10), maar 
behandelt voornamelijk de financiele en 
in mindere mate de economische betrek
kingen tussen Nederland en Duitsland 
in het Interbellum. Dat de bankier 
Mannheimer daarin een rol speelde, is 
ontegenzeggelijk waar, maar het is 
merkwaardig dat er aan hem meer aan-
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dacht wordt be steed dan aan de 'Man
nen van de Daad ', met uitzondering van 
Colijn. Het wekt eveneens verbazing dat 
er in deze context een paragraaf wordt 
besteed aan de reacties van nazi
Duitsland op het huwelijk van prins 
Bernhard met prinses Juliana, maar de
ze prins wordt er in recente publikaties 
van RIOD-medewerkers wei vaker met 
de haren bijgesleept. 

Tenslotte de relatie tussen zakenleven 
en buitenlandse politiek. Wie daarover 
een methodische verantwoording ver
wacht, wordt licht teleurgesteld. De 
auteur schrijft dat hij 'een verhalend 
boek' heeft geschreven waarin 'zo pre
cies mogelijk' is aangegeven hoe de 
'Mannen van de Daad' hebben ingegre
pen in 'het buitenlands-politieke be
drijf, 'ook als het om ingewikkelde 
kwesties ging waar velen zich mee be
moeiden' (10). In een noot bij deze pas
sage schrijft de auteur dat er twee 'min
der precieze vormen van bewijsvoering' 
zijn ter bepaling van de verhouding tus
sen ondernemers en het buitenlands be
leid, die hij beide niet wenst na te vol
gen. De eerste 'construeert ' een wissel
werking tussen politiek en economie 
'die zich door zijn vaagheid vrijwel ge
heel aan een poging tot empirische toet
sing onttrekt' . De tweede gaat uit van de 
invloed van de economie op de politiek. 
De overtuigingskracht van deze benade
ring lOU geheel afhankelijk zijn van de 
representativiteit van de politici die in 
deze benadering worden beschreven als 
handelende personen. Met deze sum
miere opsomming van mogelijke invals
hoeken acht de auteur zich ontslagen 
van een verdere verantwoording van de 
door hem gekozen benadering van de 
'Mannen van de Daad ', die leidt tot de 
conc1usie: 'Wie lOals ik denkt in termen 
van macht, van elites, van met macht ge
preoccupeerde mensen die elites aan
voeren kan niet anders dan geloven dat 
het deze mensen waren die de politieke 
structuren maakten; en niet omgekeerd' 
(219). 
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Omdat het hier een proefschrift be
treft en niet een geloofsartikel, is het 
raadzaam na te gaan welke bewijzen de 
auteur voor zijn 'geloof aandraagt. De 
auteur begint zijn studie naar de relatie 
tussen ondememers en buitenlandse po
litiek met de Nederlandsche Overzee 
Trustmaatschappij en de Nederlandsche 
Uitvoer Maatschappij, die geleid door 
zakenlieden en in 1914 met instemming 
van de overheid als crisisinstellingen in 
het leven geroepen inderdaad gedurende 
de Eerste Wereldoorlog belangrijke be
slissingen namen op handelspolitiek ter
rein . Ook de in 1914 door Kremer en 
Van Aalst tot stand gebrachte kolen- en 
kredietovereenkomst met Duitsland 
past in dit beeld. Na de oorlog kregen 
Van Aalst, Kre>ller, Heldring en Colijn 
zitting in de Raad van Bijstand, maar 
door toedoen van minister Van Kame
beek van Buitenlandse Zaken, het op
treden van de onderhandelingsambte
naar van BZ, Snouck Hurgronje, en het 
tegen elkaar uitspelen van de Mannen 
van de Daad (38), hetgeen dus mogelijk 
bleek, was hun invloed op handels
besprekingen vanaf dat moment sterk 
gemarginaliseerd. Een poging van Vis
sering in 1919 om met een aantal buiten
landse bankiers en financie1e deskundi
gen een soort financiele correctie op het 
verdrag van Versailles te bewerkstelli
gen door mid del van intemationale kre
dietverlening aan Midden-Europa had 
even min succes. De grote invloed van 
een kleine groep zakenlieden op de han
delspolitiek lijkt dus vooral een crisisge
bonden verschijnsel van de Eerste We
reldoorlog te zijn geweest, waama de 
politieke en ambtelijke elites hun posi
ties hemamen, aangevoerd door minis
ter Van Kamebeek, die door Houwink 
als grote tegenstrever van de 'Mannen 
van de Daad' wordt afgeschilderd. 

Wei speelden Van Aalst en Fentener 
van Vlissingen nog een prominente en 
voor henzelf niet onvoordelige rol bij de 
totstandkoming van het lOgeheten Tre
definakrediet van 1920, dat Duitsland er 
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economisch weer bovenop moest helpen 
en tegelijk de Nederlandse export- en 
kolenbelangen diende. De auteur meent 
evenwel dat aan het begin van de jaren 
twintig zijn daadkrachtige heiden 'op 
hun retour'(99) en 'over het hoogtepunt 
van hun politieke invloed heen '(l02) 
waren. 'Als de ministers van Financien 
en Buitenlandse Zaken niet mee wilden 
werken, stonden de Mannen van de 
Daad machteloos ' (103) . 

Waarom lOU de auteur daarna het 
verhaal nog doortrekken tot 1939? In de 
eerste plaats is er de succesvolle actie uit 
de jaren 1925-1927 tegen het Neder
lands-Belgische verdrag, dat voorzag in 
de mogelijkheid van een waterverbin
ding tussen Antwerpen en het Roerge
bied en waaraan Van Kamebeek zijn 
politieke lot had verbonden. Ten tweede 
de betrokkenheid van Van Beuningen 
(toch een 'Man van de Daad'?) bij de 
publikatie in 1929 van de lOge he ten 
Utrechtsche documenten, die moesten 
aantonen dat er een Frans-Belgische 
overeenkomst bestond om Nederland in 
geval van een oorlog een anti-Duitse po
sitie op te dringen. Het bleken al spoe
dig falsificaties te zijn, die mede tot doel 
hadden een Antwerpen-Moerdijk-ka
naal onmogelijk te maken. Dit was 'de 
laatste overwinning van "De Mannen 
van de Daad"'(121), ja zelfs 'de laatste 
handelspolitieke overwinning van het 
Hollandse zakenleven'(216). 'Van de 
macht en het aanzien van de "Mannen 
van de Daad" was weinig meer 
over'(l47). Twee evenementen in de ja
ren twintig en geen enkele in de jaren 
dertig moe ten dus de voortzetting van 
het relaas tot 1939 rechtvaardigen, een 
wat schrale oogst voor de 'Mannen van 
de Daad ' zo hoog boven het maaiveld 
en nu niet dadelijk een staving van de 
bewering dat in dit proefschrift 'de these 
van het primaat van de binnenlandse 
politiek tot het uiterste is toege
spitst '(215). 

Op die ijle hoogte lijken zinnen soms 
ook los te komen van de grond. De op-
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merking dat Colijn 'nog wei het aller
minst' bezwaar had tegen de gedeelte
lijk joodse afkomst van de directeur
generaal van Handel en Nijverheid 
Hirschfeld lokt de suggestie uit: 'Mis
schien had Colijn eerder een voorkeur 
voor joodse topambtenaren als Hirsch
feld en Ries '(l80). De constatering dat 
Nederland in de jaren dertig in buiten
lands politiek opzicht de handen moest 
vrij houden ten opzichte van Engeland, 
zowel als Duitsland wordt gevolgd door 
de bewering dat Nederland 'daarom 
niet van alles [kon] beloven, als het om 
de doortocht van Britse troepen naar 
Duitsland ging'(184). 

Ook lager bij de grond is niet alles 
kosher. Zo ging Colijn niet naar Indie 
'om geld te verdienen ' (124) en was Van 
Thiel in de jaren dertig nog geen 
procureur-generaal (159, 163). Verder is 
het enigszins ongebruikelijk om in de Ii
teratuurlijst geen paginanummers te 
vermelden bij artikelen. 

Een interessant aspect dat de disser
tatie wei biedt, is een beschrijving van 
een aantal homines novi in het Neder
landse zakenleven van de jaren twintig 
en dertig die een uitbundig beste
dings patroon aan de dag legden en er 
niet voor terugschrokken in een land 
waarin leidende personen het meestal 
niet verder brengen dan primus inter 
pares een positie hoog boven het maai
veld te kiezen. Dat zij aan deze hybris 
tenslotte ten onder gingen verhoogt ai
leen maar het dramatisch gehalte van 
de beschrijving. Wellicht kan de auteur 
op deze uiting van de roaring twenties 
in Nederland, met een uitloper tot in de 
jaren dertig, nog eens nader ingaan. 
Zijn oog voor drama en petite histoire 
moeten hem in staat stellen daarover 
boeiend te schrijven, waarbij wellicht 
een verklaring kan worden gegeven 
voor de spanning tussen de bestedings
drift van enkele machtige nouveaux ri
ches als Van Aalst, Vissering en Mann
heimer en de legendarische spaarzaam
heid en ingetogenheid van de rest van 
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de Nederlandse bank- en handelswe
reid. 

B. de Graaff, 
Instituut voor Nederlandse 

Geschiedenis, Den Haag 

J.L. de Jager, Arm en rijk kunnen bij mij 
hun inkopen doen. De geschiedenis van 
Albert Heijn en Koninklijke Ahold 
(Baarn, 1995) 358 p. ISBN 90-5121-
559-2 

Iedereen kent wei het verhaal van de 
kleine Zaanse kruidenier Albert Heijn, 
die zijn winkeltje in de Oostzaan wist uit 
te bouwen tot een indrukwekkende win
kelketen. Die winkelketen groeide ver
volgens uit tot een multinational op het 
gebied van levensmiddelendistributie. 
Het is in ons kruideniersland de equiva
lent van het Amerikaanse idee 'van 
krantenjongen tot miljonair '. Toch rea
liseert de klant die zijn boodschappen
wagentje bij Albert Heijn vol met weke
lijkse boodschappen laadt, zich waar
schijnlijk niet welke turbulente ontwik
kelingen deze branche in de afgelopen 
eeuw heeft doorgemaakt. 

De zelfbedieningszaak is een ver
schijnsel dat pas na de Tweede Wereld
oorlog zijn intrede deed. Maar, ook de 
'ouderwetse' kruidenierszaak dateert 
eigenlijk pas van het einde van de vorige 
eeuw. Voor die tijd werden grutterswa
ren gewoonlijk ingekocht op de markt, 
direct bij de producent of bij een dorps
winkel die als een soort general store 
fungeerde. De groeiende vraag naar be
tere levensmiddelen als gevolg van de 
toegenomen welvaart, leidde aan het 
eind van de vorige eeuw tot specialisatie 
en differentiatie in de levensmidde1en
branche. Door de snelle urbanisatie ont
stond tevens een nijpend distributiepro
bleem waar gespecialiseerde midden
standers op inspeelden. De free lance 
historicus De Jager plaatst de opkomst 
en het succes van de Zaanse ondernemer 

NEHA-8ULLETIN 



Albert Heijn tegen de achtergrond van 
dergelijke ontwikkelingen. Zijn boek 
beschrijft op onderhoudende wijze hoe 
deze kleine kruidenierszaak uit kon 
groeien tot het wereldconcern Ahold. 
De Jager, die eerder een gedegen studie 
schreef over het textielbedrijf Nijverdal
Ten-Cate, bewaart daarbij de nodige 
objectiviteit en distantie. 

Albert Heijn, de founding father van 
het imperium, had een goede neus voor 
de nieuwe eisen van zijn tijd . Hij mikte 
op een breed publiek. Zijn onderneming 
moest het, vanaf het moment dat hij in 
1887 het winkeltje van zijn vader over
nam, niet zozeer hebben van de hoge 
winstmarges die vaak door winkeliers 
werden berekend, maar van een grote 
omzet en goede kwaliteit. 'Arm en rijk 
kunnen bij mij hun inkopen doen ' was 
dan ook zijn leus. Toch richtte hij zich 
daarbij, met een assortiment dat al in 
een vroeg stadium allerhande luxe 
etenswaren bevatte als koffie, chocola
de, groenten en vlees in blik en andere 
zogeheten comestibles, eerder op de be
ter gesitueerde klant. Heijn moest voor
zichtig het midden zien te houden tussen 
een zekere luxe uitstraling en niet al te 
hoge prijzen. En in feite is dat nog 
steeds het dilemma van zijn winkelke
ten . 

Daarbij was het succes voor Albert 
Heijn bepaald niet verzekerd. De con
currentie in de kruideniersbranche was 
fel. Verbruikerscooperaties, filiaalbe
drijven als Spar, Vivo en VeGe, maar 
ook winkelketens met inmiddels ver
dwenen namen als Simon de Wit en De 
Gruyter, richtten zich op vrijwel dezelf
de doelgroep en bleven Albert Heijn 
lange tijd op de hieIen zitten. Uiteinde
lijk kwam de keten van Heijn toch als de 
grote overwinnaar uit de bus. Daaraan 
droegen volgens De Jager een aantal 
factoren bij . Van groot be lang was het 
inzicht van Heijn dat zijn winstkansen 
niet zozeer in de marges alswel in de 
omzet zaten. Een dergelijke vooruitzien
de blik bleek ook uit de beursgang in 
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1946, toentertijd een unicum voor deze 
branche. De voordelen van het familie
bedrijf werden zo gecombineerd met de 
mogelijkheid om meer kapitaal van bui
ten aan te trekken. Maar, als familiebe
drijf fungeerde de onderneming even
eens goed. Niet aileen bleef het aantal 
mannelijke opvolgers beperkt, ook wa
ren zij zo verstandig om tijdig de nodige 
expertise van buiten aan te trekken. Op 
de golven van de naoorlogse hoogcon
junctuur wisten de nakomelingen van 
Albert Heijn de winkelketen uit te bou
wen tot een concern met een breed scala 
van activiteiten in vele landen. Daarbij 
moesten echter ook dure lessen worden 
betaald, zoals in Spanje waar de winkel
keten CadaDia na jaren van ploeteren 
van de hand werd gedaan. Ook andere 
debacles blijven bepaald niet onbespro
ken . 

Inmiddels hebben de nakomelingen 
van Albert zich volledig uit de onderne
ming teruggetrokken. Al in de jaren ze
ventig werd een hele nieuwe genera tie 
topmanagers van buiten aangetrokken. 
In 1979 zagen de Heijnen af van hun 
oprichtersbewijzen die hen een door
slaggevende stem gaven in de samenstel
ling van het bestuur. Ab Heijn, de laat
ste telg in de top van Ahold , trad in 
1989 terug, twee jaar na de fataal afgelo
pen ontvoering van zijn broer Gerrit
Jan. Tenslotte deed de familie in 1993 
geruisloos de laatste aandelen van de 
hand, waardoor de banden met de on
derneming die hun naam draagt, defini
tief werden doorgesneden. 

De Jager weet vooral de vroege ge
schiedenis van Albert Heijn op boeiende 
wijze te schetsen en heeft zich daarbij 
goed gedocumenteerd. Hij toont zich 
een verteller met oog voor saillante de
tails en anekdotes. Zo verhaaIt hij van 
het ingeblikte walvisvlees dat Albert 
Heijn in de naoorlogse jaren van 
schaarste op de markt bracht. Hoewel 
de verkoop daarvan vlot verliep en 
iedereen het een bijzonder smakelijk ge
recht vond, bleef het toch een eenmalig 
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verkoopsucces. Vermoedelijk speelde 
daarbij een rol, zo merkt De lager op, 
'dat een walvis minstens honderd jaar 
oud moet zijn voordat hij vangrijp is; 
men eet als het ware met zijn voorvade
ren mee.' 

Helaas wordt deze lijn niet doorgezet 
en beperkt het verhaal zich naarmate de 
auteur het heden nadert steeds meer tot 
een beschrijving van de interne ontwik
kelingen van Ahold, die overigens zeer 
adequaat worden geschetst. Het boek 
eindigt tamelijk droogjes met de laatste 
acquisities in de Verenigde Staten. Des
alniettemin vormt de beschrijving van 
de ontwikkeling van's lands grootste 
kruidenier een welkome bron van be
drijfshistorische kennis. Het is echter 
ook en vooral een onderhoudend, pret
tig geschreven geschiedverhaa!. Daarom 
is het des te meer te betreuren dat men 
in Zaandam ook nu weer vooral op de 
kleintjes heeft gelet. Het is een sober uit
gegeven en gezien het kleurrijke onder
werp, uitermate bescheiden gei1lustreerd 
boek. Bovendien is het vrijwel lOnder 
enige publiciteit uitgebracht, waardoor 
veel klanten van Albert Heijn nooit ken
nis zullen nemen van het interessante 
verJeden van hun kruidenier. 

1.1. Dankers 
Universiteit Utrecht 

M. H. Lessnoff, The spirit of capitalism 
and the Protestant ethic: an enquiry into 
the Weber thesis (Edward Elgar: Alders
hot, 1994) 144 p. ISBN I 85278 875 5 

Volgens Lessnoff is er wei al vee I ge
schreven over de Weberthese, maar is de 
discussie erover van een bedroevend 
pei!. Een niet onbelangrijk deel van de 
discussianten begrijpt zelfs niet wat de 
Weberthese is. Vandaar dat hij meent 
met zijn boek een nuttige bijdrage te 
kunnen leveren. Inderdaad is de uitleg 
van de Weberthese het aardigste deel 
van dit werk, maar te vrezen valt dat de 
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auteur de discussie niet wezenlijk voor
uit helpt. 

Lessnoffs belangrijkste middel om 
greep te krijgen op Webers these is de 
uiteenrafeling. Hij onderscheidt een 
Protestants arbeidsethos en een Pro
testants winstethos. Het arbeidsethos 
zet de Protestanten aan tot noeste ar
beid. In tegenstelling tot het Middel
eeuwse Christendom meenden de Pro
testantse kerken dat goede werken niet 
tot redding van de ziel konden leiden. 
Daartoe was men door God uitverkoren 
of niet. Of men uitverkoren was, viel 
niet met zekerheid aan uiterJijke teke
nen vast te stell en. Maar wei kon een 
goed leven daarop duiden. Om de 
geestelijke onzekerheid over de uitver
kiezing te verminderen werkte men 
hard. Op dezelfde twee manieren werkte 
ook het winstethos. Voorspoed in deze 
wereld kon gelnterpreteerd worden als 
een teken van Gods zegen. Daarnaast 
meent Lessnoff echter dat de Pro
testantse kerken rechtstreeks aanspoor
den tot het maken van winst. De Pro
testantse werk- en winstethos was niet 
hetzelfde als, maar leidde tot de 'Spirit 
of Capitalism', die weer leidde tot het 
Moderne Westerse Kapitalisme. Hierin 
wordt geldelijk voordeel gezocht door 
gespecialiseerde handelaren die hun 
winst berekenen en proberen te maxi
maliseren met vreedzame, wettelijk en 
eerJijke middelen. Uiteindelijk leidt dit 
tot de Industriele Revolutie. 

De laatste stap in dit schema is nogal 
problematisch. Het Nederlandse han
delskapitalisme van de zeventiende 
eeuw voldoet wei aan de gegeven ken
merken van Modern Westers Kapita
lisme, maar wordt door Lessnoff ge
noemd als een mogelijk tegenvoorbeeld 
tegen de Weberthese, omdat zich in de 
Republiek geen industrieel kapitalisme 
ontwikkelde. Dit probleem, en vele an
dere, laat Lessnoff echter buiten be
schouwing. Er zijn allerlei empirische 
toetsen van de Weberthese denkbaar 
(voor een recent overzicht zie H.-c. 
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Schroder, 'Max Weber und der Purita
nismus', in: Geschichte und Gesellschaft 
21(1995)4, 459-478). Lessnoff beperkt 
zich tot de vraag of Engelse en Schotse 
Protestanten inderdaad het door Weber 
gepostuleerde gedachtengoed verkon
digden. Economische beschouwingen 
zijn hem vreemd. Zelfs het cruciale be
grip winst is bij Lessnoff aanmerkelijk 
minder goed doordacht dan bij Weber 
zelf. Ook in zijn literatuur heeft Less
noff zich beperkt. Op een betrekkelijk 
onbelangrijk geval na is aile geciteerde 
literatuur in het Engels. 

Lessnoffs toets leidt tot de voorspel
bare conclusie dat het voor de Weber
these belangrijke gedachtengoed wei 
binnen de relevante Protestantse kerken 
voorkomt, maar dat er ook andere ten
densen zijn. Het minst problematisch is 
dit nog bij het werkethos. Inderdaad 
worden de Protestanten aangespoord ij
verig te zijn. Het verband tussen ijver en 
economische groei is ook begrijpelijk. 
Datzelfde geldt voor verwante deugden 
als spaarzaamheid en soberheid, althans 
voor lOver ze bij de producent aange
troffen worden. Minder duidelijk is het 
dat het ten toon spreiden van ijver of het 
incasseren van winst door de Protestan
ten gezien werd als een teken van Gods 
uitverkiezing. Duidelijk was dat rijk
dom ook op onchristelijke wijze verwor
yen kon worden, en dat dat wellicht 
zelfs waarschijnlijker was. Bovendien 
kon God op aarde de lOndige belonen 
en de uitverkorene met plagen belOe
ken. Hoewel Lessnoff de leer hier geva
rieerder vindt dan Weber suggereert, 
acht hij dat voor de these geen bezwaar. 
Hoe meer onzekerheid over de uitver
kiezing, immers, des te groter de drang 
om door nog meer zakensucces ge
ruststelling hierover te verkrijgen. Min
der optimistisch is Lessnoff over de di
recte variant van het winstethos. Het is 
duidelijk dat Protestanten aileen op een 
nette wijze winst mogen maken, maar is 
het ook een christelijk plicht om een zo 
groot mogelijk inkomen te verwerven? 
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Hier voert Lessnoff een voor lOver ik 
weet originele toets uit. Hij onderzoekt 
wat catechismussen op dit punt te zeg
gen hebben. Het is een zinnig idee om 
behalve in preken ook in catechismus
sen te zoeken, want als het winstethos 
de door de Weberthese veronderstelde 
invloed gehad heeft, zal het op de gelo
vigen overgedragen moeten zijn. Helaas 
meldden de catechismussen echter niet 
lo veel over economisch gedrag. Less~ 

noff meent dat de toelichting op het ge
bod niet te stelen in een aantal gevallen, 
waaronder de invloedrijke Westminster 
Shorter Catechism (1648), inderdaad de 
aansporing inhoudt om rijk te worden: 
'The eight commandeth requireth the 
lawful procuring and furthering the 
wealth and outward estate of ourselves 
and others'. Mij heeft hij niet weten te 
overtuigen. De formulering in aile geci
teerde catechismussen laat ook een an
dere, eenvoudiger uitleg toe. De schrij
vers wilden duidelijk maken dat het ge
bod niet aileen stelen verbood, maar 
ook andere vormen van oneerlijke ver
rijking. Eigen winst mocht dus aileen 
met wettelijke middelen verkregen wor
den. Niet stelen strekte zich zo ver uit 
dat de christen er in het algemeen voor 
diende te waken dat de rijkdom van de 
wederpartij niet onrechtvaardig werd 
benadeeld. 

Het boek biedt verder nog bladvul
ling over het gedachtengoed van Marga
ret Thatcher en het devies van de stad 
Glasgow, beide in verband met de We
berthese. De winst die dit boekje biedt 
had ook in een kort artikel gepast. 

L. Heerma van Voss 
IISG, Amsterdam 

P. Scholliers, Arm en rijk aan tafel, twee
honderd jaar eetcultuur in Belgil! (EPO: 
Berchem, 1993) 288 p. Geen ISBN 

De Brusselse historicus Peter Scholliers 
heeft een fraai boek gepubliceerd over 
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tweehonderd jaar eetcultuur in Belgie. 
In een vlotte, geengageerde stijl schrijft 
Scholliers over veranderingen in het 
voedingspatroon en de eetcultuur van 
stedelijke arbeidersgezinnen, plattelan
ders, de bourgeoisie en het hor. Arm en 
rijk aan tafel is meer dan een beschrij
ving: het boek behandelt veranderingen 
in voedingspatroon en eetcultuur in het 
kader van sociale ongelijkheid en de 
doorbraak van het industrieel kapita
lisme. We hebben hier dus niet te maken 
met een sociaal-economische studie: in 
de inleiding wijst Scholliers er op dat de 
vragen die in het boek aan de orde ko
men betrekking hebben op de economi
sche, sociale, politieke en culturele ge
schiedenis. De synthese tussen deze 
aspecten maakt het boek extra leesbaar. 
Nu eens niet een boek opgebouwd rond 
vele tabellen en bijlagen en uitklapbare 
tabellen over calorieverbruik. Door niet 
alleen de arbeidersklasse te beschrijven, 
maar ook andere groepen en door ook 
culturele en in mindere mate politieke 
aspecten op te nemen wint het boek aan 
leesbaarheid en reikwijdte. 

Om zoveel aspecten en het voedings
patroon van meerdere sociale lagen te 
kunnen beschrijven he eft Scholliers op 
een originele wijze gebruik gemaakt van 
een veelheid aan bronnen. Niet alle so
ciale lagen en niet alle aspecten komen 
op dezelfde wijze aan bod. Vooral de ar
beidersklasse en vooral het thema socia
Ie ongelijkheid zijn onderwerp van de 
belangstelling en het engagement van de 
auteur. In de inleiding wordt de lezer 
vast gewaarschuwd: 'Klassentegenstel
lingen en -strijd ontbreken nergens in 
deze terreinen van de geschiedenis'(9). 
Inderdaad, het boek staat er vol mee. 

Het eerste dee I van het boek omvat de 
periode 1800-1870. Scholliers beschrijft 
hoe de industrialisatie van Belgie een sa
menleving maakt met grotere klassever
schillen en -tegenstellingen dan voor
heen. Dit wordt zeer duidelijk gedemon
streerd in het voedingspatroon van de 
arbeidersklasse, waarvan wordt aange-
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toond dat deze in de beschreven periode 
vooral na 1810 achteruit ging, totdat in 
1845 een situatie was bereikt waarbij 
Scholliers spreekt van ' ... een algemene 
verzwakking en uitputting van nage
noeg de gehele arbeidersklasse. Men 
kan gewagen van de fysieke eliminatie 
(oorspronkelijke cursivering DvdV) van 
een deel van deze bevolkingsgroep. 
Toen de bourgeoisie dit besefte (zij werd 
met de neus op de feiten gedrukt vanaf 
het ogenblik dat de hongerlijders mas
saal steun zochten bij de stedelijke ar
menhulp) werd alarm geslagen. Er was 
immers nog een essen tie Ie taak wegge
legd voor de Europese arbeidersklasse 
omstreeks het midden van de negentien
de eeuw, namelijk voldoende arbeids
kracht leveren. Behoorlijk laat werd 
toen een aantal maatregelen getrof
fen '(35). Dit citaat is representatief voor 
de toon waarin Scholliers schrijft en de 
scherpe contrasten die hij neerzet. Het 
lot van de arbeidersklasse wordt in zeer 
zwarte bewoordingen neergezet, over de 
bourgeoisie is het oordeeI vrijwel steeds 
negatief. Ais deze groep iets onderneemt 
dat gunstig lijkt, wordt daarachter 
meestal een weinig altruistisch motief 
waargenomen. Dit leidt er toe dat er 
over de arbeidersklasse zelden iets nega
tiefs wordt gezegd, terwijl de bourgeoi
sie vrijwel steeds een negatieve kwalifi
catie meekrijgt. 

Klachten over overmatig drank en ta
bakgebruik onder de arbeidersklasse 
pareert Scholliers verontwaardigd. Deze 
klachten werden de berekenende burge
rij ingegeven door de overweging dat de 
lonen nog verder omlaag konden als het 
inkomen niet 'onproduktief werd be
steed.'De bourgeoisie wendde het hoge 
drankverbruik van enkelen (en wat heet 
'hoog'?) aan om de gehele arbeiders
klasse met schuldgevoelens te overladen 
en om haar eigen verantwoordelijkheid 
te ontlopen'( 45). Volgens Scholliers 
ging het bij bestedingen aan alcohol 
slechts om bescheiden bedragen, name
lijk 2,5% van de uitgaven. De auteur 
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geeft de arbeiders bovendien groot ge
lijk dat zij zich dit stukje vrijheid niet 
lieten afpakken. Hij gaat zelfs nog een 
stap verder: 'Zo beschouwd vormden 
roken en drinken (en elk ander 'onpro
duktier verbruik) een aspect van de 
loon- en klassenstrijd! '(46). Het beeld 
dat Scholliers voor de peri ode tot circa 
1870 neerzet van een verarmende arbei
dersklasse en een steeds rijker wordende 
elite, kortom een verscherping van de 
klassentegenstellingen die zich voor een 
niet onbelangrijk gedeelte manifesteert 
in de verschillende voedingspatronen, is 
nochtans overtuigend. 

In het tweede deel van het boek waar
in de doorbraak van het hoogkapita
Iisme centraal staat, laat Scholliers zien 
dat het voedingspatroon van de arbei
dersklasse na 1870 langzaam verbetert. 
Voortdurend worden we erop gewezen 
dat we ons vooral niet moeten laten ver
lei den tot een al te positief beeld van de 
ontwikkeling van de levensstandaard 
want: 'de arbeidersklasse heeft hard 
moeten vechten voor een betere le
vensstandaard '(183) en 'De levensstan
daard van de arbeidersklasse is na 1890 
ongetwijfeld gestegen, maar deze van de 
burgerij is nog in sterkere mate geklom
men. Trendgevoelige Iieden besteedden 
veel geld aan allerlei frivole nieuwighe
den . .'(184) . Toch erkent hij dat de te
genstellingen tussen arm en rijk met be
trekking tot voeding in deze periode 
verminderd zijn. 

In het laatste deel, dat de periode 
1950-1990 behandelt doet zich weer een 
andere situatie voor. De arbeidersklasse 
kreeg voedsel op tafel waar men voor
heen slechts van had kunnen dromen. 
Voor een geringer aandeel van het inko
men kreeg men een rijker en gevarieer
der menu. Arbeiders aten meer vlees en 
bezochten zelfs restaurants. Dit impli
ceert niet dat daarmee de sociale ver
schillen in het menu verdwenen. Inte
gendeel, de rijkeren aten steeds meer het 
heel dure voedsel en Iieten de ' traditio
nelere' dure produkten wat links liggen. 
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Zij kregen meer belangstelling voor exo
tisch en gezond eten. Dit deel van het 
boek, aantrekkelijk geillustreerd met re
produkties van advertenties en recIame 
geeft veel interessante informatie over 
nieuwe produkten en andere innovaties 
in het voedingspatroon. Ook de be
schrijvingen van de menu's van restau
rants en de analyse van kookboeken 
schetsen een interessant beeld van een 
steeds gevarieerder keuken. 

Scholliers heeft met zijn boek een de
gelijke analyse gegeven van de evolutie 
van de voedingsgewoonten. In deze ont
wikkeling heeft hij op aannemelijke wij
ze het onderscheid weergegeven tussen 
de arbeidersklasse enerzijds en de bour
geoisie en hofelite anderzijds. Tussen 
1800 en 1870 daalde de levensstandaard 
van de arbeiders en verdiepten de klas
sentegenstellingen zich. In de jaren 
daarna, vooral na 1890, verbeterde het 
voedingspatroon van de arbeidersklasse 
en werden de sociale tegenstellingen 
kleiner. 

In hoeverre wijkt dit beeld af van de 
situatie in Nederland? Deze vraag stond 
centraal op een discussie (in de Brakke 
Grond te Amsterdam in maart 1995) 
tussen Peter Scholliers en Anneke van 
Otterloo. De discussie leidde niet tot op
zienbarende nieuwe inzichten. Beide 
auteurs erkenden dat zij zich in hun on
derzoek door heel andere zaken hadden 
laten leiden. In de dissertatie van Van 
Otterloo staat vooral voedsel en de con
sumptie daarvan centraal, terwijl Schol
Iiers' belangstelling vooral bij sociale 
verschillen blijkt te Iiggen. Een verschil 
Iijkt echter zeer duidelijk: in Belgie leid
de de Industriele Revolutie tot of ging 
gepaard met een daling van de le
vensstandaard en een verdieping van de 
sociale kloof. In Nederland verliep de 
IndustrieIe Revolutie kennelijk geleide
lijker, parallel met een geleidelijke ver
betering van de levensstandaard. Hier 
lijkt mede een verklaring te liggen voor 
de meer harmonieuze politieke en so
ciale verhoudingen in Nederland in ver-
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gelijking met het meer gepolariseerde 
Belgie. 

Het aantrekkelijke van het boek van 
Scholliers is dat hij zich weliswaar op 
een onderwerp lijkt te concentreren, de 
ontwikkeling van het voedingspatroon, 
maar dat de lezer op allerlei plaatsen in 
het boek uitstapjes worden geboden 
naar andere thema's op sociaal-cultu
reel gebied. Een vergelijkbare studie 
voor Nederland zal een verrijking van 
de sociaal-economische geschiedenis be
tekenen. 

D. van der Veen 
Hogeschool Utrecht 

K.E. Sluyterman, Driekwart eeuw CSM. 
Cash flow, strategie en mensen (CSM 
NV: Diemen 1995) 236 p. ISBN 90-
9007903-3 

In 1993 reageerde het Westbrabantse 
dagblad De Stem op het jaarverslag dat 
CSM over 1992 had gepubliceerd: 'Elk 
jaar tien procent meer winst, elke keer 
keurige overnames lOnder leuke beurs
gevechten, de jaren gaan voorbij lOnder 
een keer gewoon duizend man op straat 
te zetten, de koers van het aandeel kent 
maar een richting (omhoog) en tja, 
CSM is eigen1ijk gewoon best een heel 
prettig bedrijf. Dit beeld van een wat 
saai concern wordt niet aangetast door 
de titel van het cadeau dat de voe
dingsmiddelengigant CSM zichzelf in 
1995 heeft gegeven: Driekwart eeuw 
CSM. Cash flow, strategie en mensen. 
Geen gelOchte alliteratie of een wat 
cryptisch citaat uit een archiefstuk, 
maar gewoon waar het op staat. 

Aan drie belangrijke voorwaarden 
voor een goede bedrijfsgeschiedenis was 
voldaan: CSM heeft een archief van 
aanzienlijke omvang; de onderneming 
bloeit als nooit tevoren; de directie wil
de een boek dat meer was dan een col
lectie foto's uit de oude doos gelardeerd 
met wat tabellen en namen van directie-
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leden. De lezer krijgt nergens de indruk 
een jubileumboek in handen te hebben, 
en blijkens het voorwoord was dat ook 
de bedoeling van de opdrachtgever. 
Niet aileen voor de jubilaris, maar ook 
voor de Nederlandse bedrijfsgeschiede
nis is het boek een waardevolle aan
winst. 

De oprichting van de Centrale Sui
kermaatschappij in 1919 komt pas op 
bladzijde 40 aan de orde, na een verhel
derende uiteenzetting over tal van, deels 
mislukte, eerdere concentratie- en fusie
pogingen. Interessant is de opmerking 
dat deze samenballing van particuliere 
suikerfabrieken plaatsvond in dezelfde 
peri ode waarin ook in andere be
drijfstakken grate concentraties tot 
stand kwamen: tussen 1910 en 1920 ont
stonden de NY Vereenigde Blikfabrie
ken, de NY Vereenigde Glasfabrieken 
en nog een aantal andere industrieIe 
machtsconcentraties. Dit betrof bij mijn 
weten nog een ongeschreven hoofdstuk 
in de Nederlandse bedrijfsgeschiedenis. 

In tegenstelling tot wat de ondertitel 
suggereert, is de cash flow in het boek 
niet het voornaamste aandachtspunt. 
Het verhaal gaat over een onderneming 
die onder steeds wisselende omstandig
heden zoekt naar een adequate strate
gie. De bedrijfsontwikkeling van 75 jaar 
krijgt relief omdat Sluyterman keer op 
keer de strategische beslissingen in een 
ruime context plaatst. Duidelijk wordt 
dat het leiden van een concern gepaard 
gaat met steeds wisselende, vooral tijde
lijke zekerheden. Macro- en micro
economische omstandigheden wisselen, 
de politieke con stella tie in Europa ver
andert meermalen, concurrentieverhou
dingen binnen Nederland, vooral de re
latie met de cooperatieve suikerfabrie
ken, zijn nu eens gespannen, dan weer 
mild. De opeenvolgende directeuren 
hebben geen grootse of geniale visies die 
alomvattend zijn, ze zijn vooral op zoek 
naar de mogelijkheden op de korte en 
middellange termijn. 

Maar niet alleen de omstandigheden 

NEHA-BULLETIN 



en vooruitzichten wisselen. Sluyterman 
laat zien dat ook de concepten waarin 
men een strategie kan verwoorden aan 
vernieuwing onderhevig zijn. 
In 1971 doet de Corporate Strategy van 
H. Igor Ansoff opgeld als inspiratiebron 
voor een nieuw te formuleren strategie. 
Het lijkt erop dat de CSM-directie een 
van de eerste in Nederland was om van 
die ideeen gebruik te maken. Het tekent 
het niet-hagiografisch karakter van 
Driekwart eeuw CSM dat enkele regels 
verder wordt meegedeeld, dat de direc
teuren Van Loon en Frank er ondanks 
hun grote inzet niet in slaagden om An
soffs theorie in concrete plannen om te 
zetten. De interne rapporten van de di
rectie riepen vooral vragen op en brach
ten weinig antwoorden. 

Dat er niet een antwoord is, blijkt 
ook uit andere strategische beslissingen. 
Veelbelovende activiteiten op het gebied 
van diversificatie werden na verloop van 
tijd wegens gebrek aan resultaat weer 
losgelaten, bijvoorbeeld het streven om 
ook buiten Nederland winstbronnen te 
vinden. Dat dateerde al van de jaren 
twintig, maar omstreeks 1930 liet de 
CSM haar suikerbelangen in Engeland 
en Polen weer los. Toen richtte de aan
dacht zich, binnen Nederland, op ande
re bedrijfsactviteiten dan de suikerfabri
cage. In 1937 waagde men zich in de 
vruchtenconserven, maar na de Tweede 
Wereldoorlog werd die diversificatielijn 
weer verla ten ten gunste van de sucro
chemie. Ondanks de hooggespannen 
verwachtingen en grote inspanningen 
zou het zo'n dertigjaar duren, tot ver in 
de jaren zeventig, voordat die lijn de ge
hoopte financiele resultaten ging ople
veren. Toen in 1978 CSM met de over
name van de levensrniddelengroep van 
Koninklijke Scholten-Honig een daad
werkelijke en grote stap naar diversifca
tie kon zetten, was de directie door ja
renlang zoeken, onderhandelen en stra
tegisch denken-op-papier vertrouwd ge
raakt met de complexiteit van een veel
potige ondernerning. 
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Toch bleef de directie sindsdien vast
houden aan geleidelijkheid bij het over
nemen van andere bedrijven: geen spec
taculaire klappers, geen buitennissige 
markten. Dat leidde tot het 'saaie' beeld 
waar de journalist van De Stem op doel
de. Eind jaren tachtig was het de beurt 
aan Michael E. Porter om het diversifi
catiebeleid te evalueren. Met name di
recteur Van Loon was gecharmeerd van 
het onderscheid tussen competitive en 
corporate strategy dat Porter hanteerde: 
CSM als concern moest meer zijn dan 
een suiker-, een sucrochemie- en een le
vensmiddelendivisie met een gemeen
schappelijk hoofdkantoor. 

Aan het begin van het boek vraagt de 
auteur zich af of de CSM-directie in de 
loop van de decennia een samenhangen
de visie voor de lange terrnijn ontwik
kelde, of dat er eerder sprake was van 
een aaneenschakeling van korte-ter
rnijnbeslissingen, die in hoge mate wer
den bepaald door de omstandigheden 
van het moment. Het wordt duidelijk 
dat pas omstreeks 1970 tastenderwijs 
een echte lange-terrnijnvisie werd ont
wikkeld. Maar ook sindsdien heeft de 
directie haar beleid moeten bijstellen 
onder invloed van nieuwe ontwikkelin
gen. 

Het is aardig om te zien dat inspira
tiebronnen als Ansoff en Porter, er zul
len er vast nog wei meer zijn geweest, 
vooral aanleiding gaven om de bestaan
de situatie in andere begrippen te be
schrijven. Het blijkt eens te meer dat on
dernemerschap veel meer inhoudt dan 
boekhouden, en dat veel vernieuwing 
zich onttrekt aan de waarneming van de 
buitenwereld. Ondernemen is vooral 
een kwestie van zoeken, zij het dat de 
opeenvolgende CSM-directeuren dat 
(niet) deden niet op de herolsche, ruste
loze manier die Joseph Schumpeter als 
archetypisch veronderstelde. 

Dit overziend is het niet vreemd dat 
de directie van CSM ervoor gekozen 
heeft om het 75-jarig bestaan te laten 
vastleggen in een degelijke bedrijfsge-
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schiedenis. Althans, de opdracht sluit 
goed aan bij andere activiteiten van 
CSM, waarbij men het eigen reilen en 
zeilen met enige afstand beschouwde. 
Het is een boek geworden zonder trom
petgeschal, maar allesbehalve saai. 

M. Bakker 
Nijmegen 

W.F. Stolper, Joseph Alois Schumpeter. 
The Public Life of a Private Man (Prin
ceton University Press: Princeton, 1994) 
400 p. ISBN 0-691-04305-1 

Het algemene beeld dat oprijst uit re
cente biografieen over J.A. Schumpeter, 
bijvoorbeeld Opening doors: The Life 
and Work of Joseph Schumpeter uit 1991 
van R. Loring Allen, is dat van een man 
met een moeilijk karakter en een tragi
sche persoonlijke levensgeschiedenis. 
Hoewel Stolper deze kant van Schum
peter niet helemaal uit de weg gaat, ligt 
hier niet zijn belangstelling. Zijn werk 
wijkt vooral van voorgaande biogra
fieen af omdat hij een sterke nadruk legt 
op het openbare leven van Schumpeter. 

Schum peter was een van de meeste 
prominente economen van de eerste 
helft van de twintigste eeuw, maar weI 
een die afweek van wat toen en ook nu 
nog gangbaar is in het economisch den
ken. Hoewel hij veel invloed had en 
heeft, is er geen 'Schumpeterschool' 
ontstaan. Stolper legt vooral in het eer
ste deel van zijn biografie The Theoreti
cal Bases of Economic Policy: Statics, 
Dynamics, and Evolution or History 
Matters uit waar Schumpeters denk
beelden verschilden van de mainstream. 
Het economisch proces was in Schum
peters ogen een dynamisch proces dat 
niet in een gangbaar statisch even
wichtsmodel valt te passen. De bedoe
ling van een klassiek geschoolde eco
noom was ' to make your model and 
then to see what the model finally pro
duced'. Een model tussentijds wijzigen 
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was 'to put it mildly, frowned 
upon'(94) . AIleen op deze manier kon 
een model enige regelmatigheden en 
voorspellingen geven. Schumpeter zag 
dat de historische werkelijkheid zelden 
strookte met dergelijke statische model
len. Een model was zelf onderhevig aan 
verandering. Dat wil niet zeggen dat 
Schumpeter helemaal geen regelmatig
heden zag. Integendeel. Hij probeerde 
om 'historic uniqueness with theoretic 
regularity ' (92) te verzoenen. Schumpe
ter onderkende een business cycle in het 
economisch proces. Het meest karakte
ristieke van Schum peters theorie is het 
grote gewicht dat hij toedicht aan inno
vatie en de rol van de ondernemer. 
Nieuwe produktiefactoren of nieuwe 
combinaties en toepassingen daarvan 
zorgen in zijn theorie voor economische 
vooruitgang. Aangezien het op grote 
schaal toepassen van innovaties een dis
continu proces is, treden er volgens 
Schum peter cyclische conjunctuurbewe
gingen op. Vooruitstrevende onderne
mers introduceren met behulp van 
bankkrediet de inn ova ties in het econo
misch proces, daarbij gevolgd door imi
tators. De pioniers zorgden daarmee 
voor economische vooruitgang. (Een 
aspect van Schumpeters theorie dat ze
ker de bedrijfshistoricus moet aanspre
ken.) De neergang in de cyclus is het ge
volg van de lagere winstmarges die te 
wijten zijn aan de grootschalige imitatie 
van de oorspronkelijke innovator. Een 
tijdelijk nieuw evenwicht wordt bereikt, 
dat weer wordt verstoord als een nieuwe 
innovatiebeweging in het produktiepro
ces op gang komt. 

Stolper was in 1986 een van de 
oprichters van de Joseph Schumpeter 
Society en was medeverantwoordelijk 
voor een meerdelige uitgave van de 
toespraken en essays van Schumpeter. 
Hiervoor verrichte de auteur jarenlang 
archiefonderzoek, hetgeen te merken is 
aan de in sommige opzichten zeer gede
tailleerde en goed gedocumenteerde bio
grafie. De biograaf beperkte zich tot the 
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public life van Schumpeter. Het meer 
traditioneel biografische gedeelte is dan 
ook tot enkele pagina's beperkt geble
ven (in hoofdstuk 2 en een dee I van de 
epiloog). Opvallend is dat Stolper weI 
meer plaats inruimde voor het ant
woord op een paar specifieke vragen 
aangaande Schumpeter's persoonlijk
heid . Er is een paragraaf, waarin ge
tracht wordt de indruk weg te nemen 
dat Schumpeter anti-semiet was. Enigs
zins vreemd komt het over dat Stolper 
in een paragraaf van een halve pagina 
met een paar voorbeelden meent aan te 
kunnen tonen dat Schumpeter 'might be 
considered an early feminist' (13). 
Voorts gaat Stolper uitgebreid in op 
Schumpeter's vermeende jaloezie op on
der andere Keynes (13-20) . In deze pa
ragrafen toont Stolper zich niet een kri
tische biograaf, maar Iijkt zijn doel veel 
meer om in zijn ogen misverstanden 
over Schumpeter uit de weg te ruimen. 
Dat Stolper Schumpeter als prive
persoon onderbelicht laat, kan men als 
een gemis ervaren. Stolper kende 
Schum peter als student en als huis
vriend van zijn vader Gustav Stolper, 
een eminent econoom en uitgever van 
Schum peters geschriften. Stolper jr. lOU 
waarschijnlijk in staat zijn geweest een 
persoonlijk, hoewel waarschijnlijk ge
kleurd, beeld van Schum peter te geven. 

In de eerste delen van het boek krijgt 
zelfs het open bare leven van Schum peter 
niet eens veel ruimte. De denkbeelden en 
geschriften krijgen daar de meeste aan
dacht, worden becommentarieerd en uit
gelegd. Bijvoorbeeld in het tweede deel 
van de biografie komen Schum peters 
denkbeelden over de toekomst van het 
kapitalisme aan bod. Met name zijn 
klassieke werk uit 1942, Capitalism, soci
alism and democracy, wordt besproken. 
Hoewel hij zelf geen socialist was, voor
zag Schumpeter dat het kapitalisme ge
doemd was te verdwijnen om geleidelijk 
over te gaan in socialisme. Dit werd ech
ter niet veroorzaakt door economische 
redenen. 'The capitalist process produ-
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ces a distribution of political power and 
a socio-psychological attitude - expres
sing itself in corresponding policies -
that are hostile to it... so that they will 
eventually present the capitalist engine 
from working'(I08). 

Pas in de volgende delen van het boek 
geeft Stolper echt aandacht aan het pu
blic life van Schumpeter. Hier wordt pas 
goed duidelijk waarom de voorgaande 
theoretische delen van het boek nodig 
waren: Schumpeters ideeen ziet men als 
het ware in actie. Dat Schum peters 
open bare leven diepe dalen kende, blijkt 
uit een paar sterk uitgelichte fases uit 
zijn carriere. Onder andere de korte pe
riode van Oostenrijks minister van Fi
nancien (1919) en de loopbaan als ban
kier komen aan bod. Ook hier komt in 
het boek het uit de weg ruimen van mis
verstanden aan bod. Niet zozeer mis
verstanden over de denkbeelden als weI 
over schandalen die Schum peter's loop
baan hebben begeleid. Hoewel de grote 
gedetailleerdheid afbreuk doet aan de 
leesbaarheid, leveren deze op grondig 
bronnenonderzoek gebaseerde delen een 
aanvulling op andere biografieen. Stol
per slaagt er in om aan te tonen dat 
Schumpeter weinig blaam trof als het 
bijvoorbeeld ging over zijn mislukking 
als minister. De concIusie dat Schumpe
ters rol in 1919 in het Oostenrijkse kabi
net die van lOndebok was (whipping 
boy, 288) Iijkt van hem echter teveel een 
slachtoffer te maken. Het beeld van 
Schumpeter dat blijft hangen is van een 
persoon die misschien weliswaar gelijk 
had, maar die ook 'overoptimistic' (262) 
was, verkeerd werd begrepen en die 
moeite had met de politieke realiteit van 
zijn dagen. Ook voor de teloorgang van 
de onder zijn leiding staande Bieder
mann Bank kan Schumpeter in de eco
nomische chaos van de begin jaren twin
tig misschien niet al te veel worden ver
weten. Maar toch bleef het een smet. 
Ook voor Schumpeter zelf, die behalve 
moreeI beschadigd tevens met torenhoge 
schuld en bleef zitten. 
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1.K. Galbraith noemde Schum peter 
'veruit de meest dramatische en roman
tische figuur in de toenmalige economi
sche wetenschap' (Economie in perspec
tie/). Deze figuur zal men in de biografie 
van Stolper niet altijd kunnen herken
nen. Het dramatische lOU men kunnen 
vinden in de mislukte carriere van mi
nister of bankier. De romantische kant 
van Schum peter wordt pas in de epiloog 
beknopt becommentarieerd. Daar komt 
Stolper pas met de vraag hoe iemand 
met de flamboyante levensstijl van 
Schumpeter toch nog tijd kan vinden ' to 
produce at the same time so much out
standing work'(370). Een duidelijk ant
woord kan of wil Stolper op die plaats 
in het boek niet meer geven. De vraag 
past ook niet in de biografische vorm 
lOals Stolper die heeft gekozen. Wie 
meer wil weten over Schurnpeter als za
kenbehartiger van een Egyptische prin
ses, de invloed van zijn moeder en vele 
persoonlijke tegenslagen kan beter bij 
andere biografieen terecht. Vooral het 
hierboven genoemde werk van Robert 
Loring Allen is hiervoor geschikt. Daar
naast geven de biografieen van Richard 
Swedberg (Schumpeter: A Biography . 
Princeton, 1991) en van Eduard Marz 
(Joseph Alois Schumpeter, Forscher, 
Lehrer und Politiker. Wenen, 1983) meer 
informatie over het priveleven van 
Schumpeter dan Stolper. Diens be
schrijving van het open bare leven van 
Schumpeter vormt hierop een goede 
aanvulling. Omdat er nogal wat mis
verstanden zijn over de interpretatie en 
het gebruik van Schumpeter's denkbeel
den is Stolpers boek, en dan vooral de 
eerste twee delen, bovendien uitstekend 
geschikt om als comrnentaar naast het 
oorspronkelijke werk van de meester 
zelf te worden gelezen. 
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Katholieke Universiteit Brabant, 

Tilburg 

M. van Tielhof, De Hollandse graanhan
del, 1470-1570. Koren op de Amsterdam
se mo/en (Den Haag: Hollandse Histori
sche Reeks, 1995) x+282 p. ISBN 
90-72627-15-6 

De opvatting dat de graanhandel aan de 
basis stond van de handelsbloei ten tijde 
van de Republiek is niet van vandaag of 
gisteren. Reeds in de zeventiende eeuw 
werd de graanhandel aangeduid als 
'moedernegotie' en 'sie1e van de gehele 
negotie' . Deze algemene wijsheid en de 
publikatie van tabellen en samenvattin
gen uit een ongekend rijke bron als de 
Sonttoladministratie hebben in de eerste 
helft van deze eeuw geleid tot een grote 
aandacht voor de Hollandse graanhan
del. Door de aard van de belangrijkste 
bron (de registratie van scheepvaart en 
goederenstromen in de Sont) heeft die 
aandacht zich vooral gericht op de han
del in Oosters graan. De lokale produk
tie en de handel met nabijgelegen gebie
den in de Nederlanden, het Rijnland en 
Noord-Frankrijk bleef daardoor sterk 
onderbelicht. 

Nu, vele decennia later, is er opnieuw 
een uitvoerige studie naar de Hollandse 
graanhandel verschenen en het is de gro
te verdienste van Van Tielhof dat zij zich 
niet beperkt heeft tot de handel in gra
nen uit het Oostzeegebied. In dit in 
Leiden verdedigde proefschrift komen 
twee belangrijke thema's aan bod: het 
verschuivende be lang van de verschillen
de graanproducerende gebieden voor de 
Hollandse graanhandel in dejaren 1470-
1570 (deel I) en het ontstaan en functio
neren van de Amsterdamse graanstapel 
in de zestiende eeuw (deel U). 

In het eerste deel van het boek wor
den de Hollandse handelsrelaties met 
graanproducerende gebieden in Noord
Frankrijk en de zuidelijke Nederlanden, 
Oost-Engeland, Zeeland, Utrecht en het 
stroomgebied van Rijn en Maas alsme
de in de Kleine Oost en het Oostzee
gebied aan een nauwkeurig onderzoek 
onderworpen. Dat is bepaald geen sine-
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cure want het beschikbare bronnenma
teriaal is lacuneus en vanwege talrijke 
vrijstellingen zijn ook seriele gegevens 
als tolopbrengsten moeilijk te interpre
teren. Het onderzoek van Van Tielhof 
laat zien dat de graanvoorziening in 
Holland in de tweede helft van de vijf
tiende eeuw vooral afhankelijk was van 
importen uit de zuideJijke Nederlanden 
en Noord-Frankrijk en dat er in de loop 
van de tijd een verschuiving naar de im
port van Oosters graan plaatsvond. 

Dat bevestigt in grote lijnen het beeld 
dat Van Uytven in de jaren zeventig 
heeft geschetst. De politieke en econo
mische crisis aan het einde van de vijf
tiende eeuw heeft in combinatie met een 
reeks van misoogsten inderdaad het 
voor export beschikbare graansurplus 
in de zuidelijke Nederlanden en in 
Noord-Frankrijk doen inkrimpen. Ais 
gevolg daarvan was men in Holland, 
waar de graanproduktie onvoldoende 
was om in de behoefte van de eigen be
volking te voorzien, gedwongen van el
ders graan te importeren. Dit gaf een 
krachtige impuls aan de handel op het 
Oostzeegebied waar voor export be
schikbare graanoverschotten aanwezig 
waren. Het prijsverschil tussen het 
Oostzeegebied en de Nederlanden was 
in deze crisisperiode bovendien zo groot 
dat de relatief hoge transportkosten niet 
langer een belemmering vormden. An
ders dan Van Uytven veronderstelde, 
werd het Westerse graan tijdens de crisis 
echter niet definitief van de Hollandse 
markt verdrongen. Omstreeks 1500 her
stelde de graanproduktie en -export in 
de zuidelijke Nederlanden en Noord
Frankrijk zich. Pas toen als gevolg van 
bevolkingsgroei de exportoverschotten 
in de traditionele graanproducerende 
gebieden inkrompen en de prijzen ste
gen, kon Oosters graan een vaste plaats 
in de Hollandse graanhandel veroveren 
(vanaf het tweede kwart van de zestien
de eeuw). 

Voor Amsterdam heeft het toenemen
de belang van Oosters graan uiteraard 
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belangrijke gevolgen gehad maar ook 
hier is geen sprake van een simpel cau
saal verband. In het tweede deel van 
haar boek wijst de auteur er terecht op 
dat concurrerende havensteden als Mid
del burg en Antwerpen eveneens een 
goede kans maakten de expanderende 
handel in Oosters graan naar zich te 
trekken. Dat Amsterdam uiteindelijk de 
grote stapelmarkt voor Oosters graan 
werd, is volgens de schrijfster in niet ge
ringe mate te danken aan de handelspo
litiek van de Hollandse steden. Uit wel
begrepen eigenbelang kocht men het 
congegeld, een uitvoerbelasting op 
graan, af en bevorderde daarmee de sta
pelfunctie van Amsterdam en de van de 
Oostzeehandel afhankelijke (export)in
dustrieen in vele Hollandse steden. Am
sterdam zelf profiteerde uiteraard ook 
van de goede verbindingen met een om
vangrijk achterland en van de expertise 
met betrekking tot de Oostzeehandel die 
men in de loop der tijd had opgebouwd. 

Toch moeten we er voor waken, aldus 
Van Tielhof, de handel in Oosters graan 
als een exc1usief Amsterdamse of Hol
landse aangelegenheid te zien. In enkele 
fraaie hoofdstukken wordt duidelijk ge
maakt dat de ontwikkeJingsgraad van 
de Hollandse handel nog gering was. 
Deze was tijdens de hier bestudeerde pe
riode nauw verbonden met scheepvaart 
en rederij. Van een beslissende voor
sprong op de Hanze was tot ver in de 
zestiende eeuw evenmin sprake. In de 
jaren 1560 werd nog altijd lO'n 35 tot 
40% van het Oosters graan door Hanze
kooplieden naar het Westen verscheept. 
De Hanzeaten beschikten omstreeks het 
midden van de eeuw dan ook over talrij
ke (tijdelijke en permanente) vertegen
woordigers in Amsterdam en drukten 
een duidelijk stempel op de Amsterdam
se graanhandel. 

Daarnaast was ook de Antwerpse in
vloed op de Amsterdamse graanhandel 
aanzienlijk. Een grote hoeveelheid 
graan werd vanuit Amsterdam over de 
binnenwateren naar het Zuiden ge-
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transporteerd en ten minste een deel 
daarvan was bezit van Antwerpse koop
Iieden. Het hoeft dan ook niet te verba
zen dat Antwerpse kooplieden in per
soon of via hun agenten actief waren op 
de Amsterdamse markt en dat Antwerps 
kapitaal een belangrijke ral speelde in 
de Amsterdamse handel. Hoewel de 
auteur niet zover wil gaan Amsterdam 
als een voorhaven van Antwerpen te be
schouwen, is duidelijk dat de activitei
ten van Hanzeaten en Antwerpenaren 
een onmisbaar element waren in de ont
wikkeling van de Amsterdamse graan
stapel. 
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Uit het voorgaande zal duidelijk zijn 
dat in De Hollandse graanhandel een 
brug geslagen wordt tussen de oudere 
historiografie en de hernieuwde discus
sies over de economische ontwikkeling 
van Nederland tijdens de vroegmoderne 
tijd. De publikatie van dit proefschrift 
kan de diepgang van de huidige discus
sie aileen maar ten goede komen en zal 
ongetwijfeld stimuleren tot vervolgon
derzoek op dit terrein. En dat is toch 
waar we het allemaal voor doen! 

C. Lesger 
Historisch Seminarium, Amsterdam 
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VERSCHENEN LITERATUUR 

P. Adriaanse, Op weg naar Delta Lloyd, 
'een boek over mensen' (Delta Lloyd: 
Amsterdam, 1994) 386 p. ISBN 90 
9007441 4 

Door omstandigheden vertraagd nog 
een aankondiging van een bijzonder 
boek. De auteur maakte carriere in het 
verzekeringswezen en was ondermeer 
bestuursvoorzitter van het onderhavige 
bedrijr. Op verzoek van de Raad van 
bestuur vervaardigde hij twee manu
scripten om het 25-jarig bestaan luister 
bij te zetten. Deze uitgave bevat een be
schrijving van het totstandkomen van 
het concern als een proces van schaal
vergroting in het verzekeringswezen 
sinds 1928. Het manuscript met de ge
schiedenis van Delta Lloyd 1969-1994 
zal 'voorshands' niet worden gepubli
ceerd'.(JJ) 

T. Aspromourgos, On the Origins of 
Classical Economics. Distribution and 
value from William Petty to Adam Smith 
(Routledge: Londen, 1996) 222 p. ISBN 
0-415-12878-1 

De titel suggereert anders, maar dit 
werk handelt vrijwel uitsluitend over de 
zeventiende-eeuwse Engelse econoom 
Petty. Ongeveer de helft van de hoofd
stukken zijn eerder gepubliceerd. Toch 
heeft de auteur ook veel origineel, onge
publiceerd werk van Petty geanalyseerd 
en mogen citeren van de eigenaar van 
Pettys nalatenschap, de British Library. 
(HW) 

Christoph Buchheim: Industriellen Re
volutionen. Langjristige Wirtschaftent
wick lung in GrojJbrittannien, Europa und 
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in Ubersee (Deutscher Taschenbuch
verlag: Munchen, 1994) 160 p. ISBN 
3-423-04622-8 

In dit boekje wordt een poging gedaan 
de wereldgeschiedenis van de laatste 
eeuwen te bezien als een gevolg van de 
Industriele Revolutie, zoals die begon in 
Groot-Brittannie in de late achttiende 
eeuw. De stijging van de welvaart en de 
institutionalisering van de groei staan 
centraal, waarbij niet aileen naar de 
Britse ontwikkeling wordt gekeken, 
maar ook naar de meer algemeen Euro
pese, de Amerikaanse, de Japanse en de 
Russische.(HK) 

W.E. Bijker, Of bicycles, bakelites and 
bulbs. Toward a Theory of Sociotechni
cal Change (The MIT Press: Cambridge, 
Massachusetts, 1995) 380 p. ISBN 
0-262-02376-8 

Teruggrijpend op de theorievorming 
ontwikkeld in de auteurs dissertatie 
geeft dit werk de sociale relaties weer die 
ten grondslag liggen aan de techniek. 
De veranderende man-vrouw relaties 
aan het einde van de negentiende eeuw 
belnvloedden het ontwerp van de fiets. 
Risicovol ondernemerschap was nodig 
om de chemie in staat te stellen het eer
ste plastic te maken. Politiek-econo
mische relaties bleken onmisbaar voor 
de technische ontwikkeling van de gloei
lamp.(HW) 

Bulletin Nederlandse Arbeidersbeweging 
(BNA) neemt met aflevering 40( decem
ber 1995) afscheid. In de eerste zeven 
pagina's geeft de redactie een bespiege
ling waarom publikaties over de sociale 
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geschiedenis het niet meer zo goed doen 
en over economische geschiedenis weI. 
Ook brengt EN A in deze zwanenzang en
kele (sociaal)economische artikelen: J . 
Houkes en P. Hoekman, 'Levensverze
kering Aurora 1887-1972'(8-45); een ne
crologie over Ernest Mandel (157-160); 
L. Karsten, 'De hardnekkigheid van 
arbeidstijdverkorting'( 161-179).(HW) 

N. Canny (red.), Europeans on the move. 
Studies on European Migration 1500-
1800 (Clarendon Press: Oxford, 1994) 
xii+329 p. ISBN 0-19-820419-1 

Tien hoofdstukken over de reden tot en 
de transatlantische migratie-stromen 
vanuit Duitsland, Engeland, Frankrijk, 
Ierland, Nederland en Schotland met 30 
pagina's bibliografie per land (284-314). 
De Nederlandse bijdrage van J. Lucas
sen is getiteld 'The Netherlands, the 
Dutch, and Long Distance Migration in 
the Late Sixteenth to Early Nineteenth 
Centuries' (153-191).(HW) 

W.A. de Clercq, Graan en reizen. Wi/
lem de Clercq in 1814 (De Bataafsche 
Leeuw: Amsterdam, 1995) 152 p. ISBN 
906707 3547 

Willem de Clercqs dagboek is uitvoerig, 
zeer waardevol en praktisch ontoegan
kelijk, want het handschrift stelt zeer 
hoge eisen aan de lezer. Na eerdere deel
publikaties geeft een achter-achterklein
zoon nu het dagboek uit van een zaken
reis naar Bremen tezamen met de brie
yen welke De Clercq tijdens zijn reis 
naar de graancommissionairs firma S. & 
P. de Clercq stuurde.(JJ) 

J.P. Corten, W.H.P.M. van Hooff, B. 
Jongerius, J. van der Laan, Sporen van 
nijverheid: op zoek naar industrieel erf
goed. Een handleiding (Haarlem: Regio
nale geschiedbeoefening Noord-Hol-
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land, 1995) 48 p. ISBN 90-802023-2-0 
Wie is wie van het cultureel erfgoed in 
Nederland en Vlaanderen (Brusse1: 
Stichting Algemeen-Nederlands Con
gres, 1995) JOO p. Geen ISBN 

Dit jaar is door het Projectburo In
dustrieel Erfgoed (PIE) te Zeist uitge
roepen tot' 1996 Jaar van het Industrieel 
Erfgoed' om de aandacht voor het be
houd en de herbestemming van monu
men ten van industrie en bedrijvigheid te 
bevorderen. In dit kader is in opdracht 
van de consulenten geschiedbeoefening 
van 3 provincies (Utrecht, Noord- en 
Zuid-Holland) een handzaam boekje 
uitgebracht, waar (amateur) bedrijfs
historici nuttige tips en naslagwerken in 
aantreffen. In 4 hoofdstukken komt aan 
bod: hoe doe je historisch onderzoek, 
wat zijn sociaal-economische en wat 
bouwkundige aspecten, hoe doe je on
derzoek naar bedrijven en prod uk tie
technieken. 

In Belgie is tegelijkertijd een gids uit
gekomen waarin zowel Vlaamse als Ne
derlandse verenigingen en diensten voor 
monumentenzorg genoemd worden als
mede aile aspecten van conservering: 
onderzoek en opleiding, gids en tijd
schriften op dit gebied, regionale orga
nisaties voor specifieke monumenten. In 
Nederland was in 1994 reeds een soort
gelijke uitgave uitgebracht Almanak 
voor 1ndustrieel Erfgoed is.(HW) 

J .-M. Duvosquel en E. Thoen, Peasants 
& Townsmen in medieval Europe. Studia 
in honorem Ariaan Verhulst (Snoeck
Ducaju & Zoon: Gent, 1995) 787 p. 
ISBN 90-802816-1-1 

Compilatie van 42 bijdragen voor de 
Gentse mediaevist Verhulst, verdeeld in 
drie thema's: towns and commercial ac
tivity; the countryside; rural-urban re
lations and social history of the middle 
ages.(HW) 
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J.M.F. Fritschy, J.K.T. Postma, J. Roe
levink (red.), Doel en middel. aspecten 
van financieel overheidsbeleid in de Ne
derlanden van de zestiende eeuw tot he
den (NEHA: Amsterdam, 1995) 288 p. 
ISBN 90 71617 94 7 

De redacteuren gaven elk van de elf me
dewerkers aan deze bundel opdracht in 
te gaan op de vraag welk doel de over
heid met het gevoerde financieJe beleid 
trachtte te bereiken, en welke middelen 
ze daartoe gebruikte. Gewestelijke fi
nancien komen aan de orde bij W. van 
de Pas (Gelre 1543-1581), L. van der 
Ent (Drenthe 1621-1633) en W. Fritschy 
(Overijssel in de zeventiende eeuw). Ma
ritieme zaken worden behandeld door 
V. Enthoven (verschillen in de financie
ring van zeeoorlogen tussen Spanje en 
de Republiek) en J.F. Meijer (herzie
ningsvoorstellen convooien en licenten 
omstreeks 1720). E.J. Janse de Jongen 
toont de Hollandse invloeden op de 
Amerikaanse overheidsfinancien in de 
achttiende eeuw. De negentiende eeuw 
staat centraal bij T. Pfeil (Bataafs bezui
nigingsbeleid) en S. Verstegen (parle
menta ire discussies over het succesie
recht), terwijl K. van Popta het bezuini
gingsbeleid in de jaren 1982-1994 tegen 
het licht houdt. J. van Maarseveen duikt 
in de gemeentelijke belastingen in de 
twintigste eeuw. J. Postma gaat ten slot
te in op de verhouding tussen sociale 
zekerheid en open bare financien.(JJ) 

G. Grantham en M. MacKinnon (red .), 
Labour Market Evolution. The economic 
history of market integration. wage flexi
bility and the employment relation. 
(Routledge: LondonINew York, 1994) 
xiv + 322p. ISBN 0 415 10865 9 

In deze fraaie bundel essays staat de 
ontstaansgeschiedenis van de moderne 
arbeidsmarkt centraal. In een dertiental 
bijdragen van zowel economen als 
economisch-historici worden belangrij-
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ke thema's uit de arbeidseconomie be
handeld, waarbij een drietal vraagcom
plexen centraal wordt gesteld. Allereerst 
wordt nagegaan in hoeverre de diverse 
regionale arbeidsmarkten ieder een 
eigen ontwikkeling hebben doorge
maakt, of dat ze in nauwe verbinding 
met elkaar hebben gestaan. Een tweede 
vraagstelling betreft de flexibiliteit van 
arbeidsmarkten. Hierbij wordt met na
me gekeken in hoeverre de loonhoogte 
in de loop van de tijd varieerde ten ge
volge van veranderingen in de vraag 
naar arbeid. Tenslotte wordt er aan
dacht besteed aan de verhouding tussen 
werkgevers en werknemers. De vraag 
wordt gesteld welke invloed deze sociale 
relaties hadden op de flexibiliteit en de 
integra tie van de diverse arbeidsmark
ten.(JS) 

Haarlem ging op wollen zolen. Opkomst. 
bloei en ondergang van de textielnijver
heid aan het Spaarne (Schoorl: Pirola, 
1995) 187 p. ISBN 90 64 55 208 8 

Ruim zes jaar hebben professionele 
historici samengewerkt met amateur
historici aan dit geslaagde systematische 
onderzoek naar de voor Haarlem zo be
langrijke bedrijfstak. Het boek is ver
deeld in drie hoofdstukken: de periode 
tot 1575, 1575-1800 en de negentiende
en twintigste eeuw.(HW) 

D. Hancock, Citizens of the world: 
London merchants and the integration of 
the British Atlantic community. 1735-
1785 (CUP: Cambridge, 1995) 478 p. 
ISBN 0-521-47430-2 

Na een schets van de oorsprong van En
gelse handelshuizen en -contacten voigt 
een hoofdstuk over het management 
van de handel: de boekhouding, de fi
nanciering van de handel en scheep
vaart, de beleggingen in de slavenhandel 
en plantages. Het derde dee I handelt 

65 



over de levenstijl met aandacht voor de 
genealogies van de families, het in op
dracht vervaardigen van kunstwerken, 
waaronder huizen, en het nalaten van 
kunstcollecties en legaten aan maat
schappelijk instellingen. Vele ongepu
bliceerde bronnen van overal ter we reid 
zijn geraadpleegd, maar geen enkele Ne
derlandse of van de voormalige kolo
nieen.(HW) 

P. Huys Janssen, Werken aan Kunst. 
Economische en bedrijfskundige aspecten 
van de kunstproduktie 1400-1800 (Verlo
ren: Hilversum, 1995) 150 p. ISBN 90 
65504257 

In deze handelsuitgave van een syllabus 
voor beginnende studenten van de Rot
terdamse vakgroep Kunst en Cultuur
wetenschappen zijn kunstwerken be
handeld als economische goederen. De 
rode draad is: de permanente rol van de 
opdrachtgever/mecenas door de tijd; aI
leen de bemiddelde, onafhankelijke 
kunstenaar kan kunst maken voor zich
zelf; de voortschrijdende industrialise
ring in de kunstproduktie; het blijven 
bestaan van de kunst als unicum on
danks de komst van de massale vervaar
diging, met name prenten en kera
miek.(HW) 

J . Jobse-van Putten, Eenvoudig maar 
voedzaam. Cultuurgeschiedenis van de 
dagelijkse maaltijd in Nederland (P.J. 
Meertens-Instituut, SUN Memoria: 
Nijmegen, 1995) 573 p. ISBN 
90-6168-427 -7 

AI handelt dit omvangrijke werk vooral 
over eetgewoonten in Nederland over de 
periode circa 1300-1940 de reactie van 
het NEHA-bulletin, meende deze titel in 
deze aflevering te moeten signalering in 
samenhang met de recensie van Van der 
Veen over het onlangs in Belgie versche
nen boek van Scholliers (zie p. 53).(HW) 
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Geoffrey Jones, The Evolution of Inter
national Business. An Introduction , 
(Routledge: London, 1996) 360 p. ISBN 
0-415-09371-6 

Tot op heden ontbrak het aan een inlei
dend handboek over het ontstaan en 
functioneren van multinationals. Dit 
boek poogt in die lacune te voorzien. 
Zowel de theorievorming over de multi
nationale onderneming, het ontstaan 
van zulke ondernemingen als de proble
men voor overheden komen in dit werk 
ter sprake.(HK) 

D.P. Kalb, Expanding class: Power and 
everyday politics in industrial communi
ties, North Brabant illustrations, 1850-
1950 (Utrecht, 1995) 415 p. Geen ISBN 
Proefschrift van de Universiteit Utrecht 

Het tweede deel van deze dissertatie 
(300 p.) is gewijd aan industriele rei a
ties, te weten de invloed van Philips op 
families en de wording van de stad 
Eindhoven door de auteur 'The enigma 
of Philipsism' genoemd.(HW) 

A. Landuyt (red.), Europa unita e didat
tia integrata. Storiografie e bibliografie a 
confronto. (A united Europe and integra
ted didactics. Historiographies and bibli
ographies compared) Centro di Ricerca 
sull 'Integrazione Europea Universita 
degli Studi di Siena (Protagon Editori 
Toscani: Siena, 1995) 284 p. ISBN 
88-8024-013-7 

Twaalf beknopte historiografische 
schetsen van wisselende kwaliteit en een 
thematisch geordende bibliografie van 
100 pagina's leveren een nuttig naslag
werk op over literatuur en bronnenma
teriaal voor de bestudering van de ge
schiedenis van de Europese integra tie. 
De historiografische bijdragen zijn lan
denstudies, en wei over Belgie, Italie en 
Luxemburg (aile door A. Landuyt), 
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Denemarken, Groot-Brittannie en Grie
kenland (R. Bideleux), Nederland en 
Duitsland (A.J. Boekestijn), Frankrijk 
(1. Valette), Ierland (G. McNiocaill), 
Portugal (L. Reis Torgal en M. Tavares 
Ribeiro) en Spanje (M. Samaniego Bo
neu en J.e. Gay Armenteros). 

De economisch-historische thema's in 
de bibliografie zijn onder meer: de 
EGKS, de Gemeenschappelijke Markt 
en Euratom, de EVA, het Verdrag van 
Maastricht en de Europese Economische 
Ruimte. Daarnaast wordt voor elke fase 
in de Europese integratie verwezen naar 
literatuur en documentatie over de eco
nomische en sociale context.(WAB) 

M.E. Nawas, Management van fusie en 
integratie, de vorming van ABN AMRO 
(Tilburg University Press: Tilburg, 
1995) 326 p. ISBN 90361 99352 

De bloedgroepen zijn nog nauwelijks 
gemengd of er verschijnt al een proef
schrift over de fusie tussen de twee Ne
derlandse grootbanken. Deze studie 
werd geschreven van binnenuit, door 
iemand die door zijn werk nauw bij het 
fusieproces betrokken raakte. In acht 
hoofdstukken beschouwt Nawas bank
fusies in het algemeen, de Iiteratuur over 
fusieprocessen en dit specifieke fusie
proces. Hij slaagt er ook nog in een ver
gelijking te trekken met de fusie tussen 
Mees & Hope en Pierson, Heldring & 
Pierson. Het boek maakt een uitsteken
de indruk door de verantwoording van 
het onderzoek en de aan de dag gelegde 
openheid.(JJ) 

C. Nicholson, Writing and the rise of fi
nance, capital satires of the early eight
eenth century (Cambridge University 
Press: Cambridge, 1994) 219 p. ISBN 0 
521 453232 

Tijdens de late zeventiende en vroege 
achttiende eeuw deden zich in Engeland 
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belangrijke omwentelingen op zakelijk 
en financieel gebied voor, zoals de 
oprichting van de Bank of England, de 
stichting van een nationale schuld, de 
opkomst van naamloze vennootschap
pen en de daaraan gerelateerde bloei 
van de aandelenhandel. Nicholson on
derzocht de sporen hiervan in het werk 
van satirische schrijvers uit de achttien
de eeuw, voornamelijk Swift, Pope en 
Gay, die enerzijds zelf actief deelnamen 
aan de commerciele nieuwigheden, 
maar deze anderzijds aan de kaak stel
den in hun werk. Ontstaan en inhoud 
van de satires laten zo zien hoe tijdgeno
ten de veranderingen ervoeren, waar
door de lezer van nu ervaart wat de 
nieuwheid ervan was.(JJ) 

R.H. Parker en B.S. Yamey (red.), Ac
counting history. Some British contri
butions (Clarendon Press: Oxford, 1994) 
661 p. ISBN 0-19-828886-7 

In Nederland missen we het: onderzoek 
naar de geschiedenis van het boekhou
den. Daarom is deze door Britse hoogle
raren financiele administratie verzorgde 
uitgave interessant. Na een bibliogra
fisch overzicht van 10 pagina's voigt een 
hoofdstuk (7 artikelen) over de periode 
tot de introductie van het dubbel boek
houden, daarna het Italiaans boekhou
den (3 artikelen), bedrijfsadministraties 
1770-1914 (3 artikelen) en de Engelse 10-
kale overheidsadministratie tot 1835 (I 
artikel). Vervolgens komt het negen
tiende-eeuwse probleem van de kost
prijsberekening aan bod (4 artikelen). 
Actuele theoretische debatten over de 
waarderingsgrondslag en de inflatie
cyclus en 3 comperatieve artikelen 
besluiten het boek.(HW) 

G.J. Peltjes, Leidse Lasten. Twee be
lastingkohieren uit 1674 (Leiden: 
NHDA, 1995) 154 p. + diskettes ISBN 
90-75051-02-6 
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Deze bronnenuitgave van twee Leidse 
belastingkohieren, kwam tot stand in 
het kader van de postdoctorale cursus 
Historische Informatiekunde aan de 
Universiteit van Leiden. Door middel 
van druk en van wat met enige overdrij
ving een 'multimedia presentatie' wordt 
genoemd, zijn de Tweehonderdste Pen
ning van het vermogen en het Klein Fa
miliegeld uit 1674 ontsloten. De bron
nen geven inzicht in zaken als burgerlij
ke staat, beroep, omvang en samenstel
ling van het vermogen en woonplaats 
binnen de stad maar jammer genoeg 
werd slechts 20% van de Leidse beroeps
bevolking geregistreerd. De rest van de 
bevolking was niet in staat deze be
lastingen op te brengen. Op twee bijge
leverde floppy's worden de gegevens uit 
de kohieren visueel gepresenteerd met 
behulp van kaarten over ondermeer de 
spreiding van beroepen, de gemiddelde 
aanslag per bon (=stadswijk) en de 
looproute van de belastinginner. Via de 
menugestuurde applicatie zijn ook gege
vens van individuele personen opvraag
baar. Het meest bruikbaar voor de 
historicus zijn zonder twijfel de twee 
DBase-bestanden die de kern van de 
presentatie vormen en tal van mogelijk
heden bieden tot de bestudering van het 
bezittende deel van de Leidse bevol
king.(CL) 
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K.C. Schaefer, Deutsche Portfolio in
vestitionen im Ausland 1870-1914. Ban
ken, Kapitalmarkte und Wertpapierhan
del im Zeitalter des lmperialismus (Lit 
Verlag: Munster 1995) (Munsteraner 
Beitriige zur Cliometrie und quantitati
ven Wirtschaftsgeschichte 2) 634 p. 
ISBN 3 8258 2124 2 

De kern van deze lijvige dissertatie uit 
1993 bestaat uit een uitputtende behan
de ling van de aan Duitse beurzen geno
teerde buitenlandse fondsen naar land 
van herkomst, met jaar van uitgifte en 
notering, lotgevallen van de leningen en 
de koersen ervan. Daaraan vooraf gaan 
hoofdstukken over institutionele ont
wikkelingen, economisch verband en 
discussies over kapitaaluitvoer. Het 
boek sluit af met een bespreking van de 
economische gevolgen van de kapitaal
export en de verhouding tussen politiek 
en kredietveriening.(JJ) 

H.A.V.M. van Stekelenburg, Hier is al
les vooruitgang. Landverhuizing van 
Noord-Brabant naar Noord-Amerika 
1880-1940 (Stichting Zuidelijk Histo
risch Contact: Tilburg, 1996) 229 p. 
ISBN 90-7064-152-6 

Dit is een lezenswaardig vervolg met ve
Ie plaatjes op de promo tie van de auteur 
uit 1991, die handelde over de periode 
1820-1880.(HW) 
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WERK IN UITVOERING 

Geschiedschrijving Rotterdam vanaf circa 1400 

door P. van de Laar 
Gemeentelijke Archiefdienst Rotterdam 

Sinds april 1993 wordt in het Gemeentearchief Rotterdam gewerkt aan een 
nieuwe wetenschappelijke geschiedschrijving van de stad. Het onderzoek, 
met een looptijd van vijf jaar, geschiedt in opdracht van de gemeenteraad en 
onder regie van de gemeentearchivaris. Het werk zal bestaan uit twee delen. 
De gemeenschappelijke rode draad voor beide delen be staat uit de economi
sche ontwikkeling van Rotterdam in reactie op veranderingen in regionale, 
interregionale en internationale handels- en industriele netwerken vanaf 1400 
tot heden. Het verhaal beperkt zich echter niet tot de economische ontwik
keling, maar omvat ook de voorwaarden voor en consequenties van de eco
nomische ontwikkeling op ruimtelijk, mentaal-cultureel en politiek gebied 
(P. van de Laar, en A. van der Schoor, Geschiedschrijving Rotterdam: Opzet 
en verantwoording, typo script 14 maart 1994). 

Van der Schoor zal in aansluiting op zijn in 1992 verschenen studie de ont
wikkeling van Rotterdam in de periode vanaf de late middeleeuwen tot om
streeks het midden van de negentiende eeuw beschrijven. Simpel gezegd gaat 
het hierbij om de groei van dorp tot handelsstad die plaatsvond nadat Rot
terdam tegen het einde van de zestiende eeuw een begin maakte met de inte
gratie in het internationale stapelmarktnetwerk dat door Amsterdam werd 
gedomineerd. 

In het kader van het lopend onderzoek wordt voor zover binnen de onder
zoeksopzet mogelijk door middel van deelprojecten getracht gesignaleerde 
lacunes op te vullen. Zo is voor het onderzoek naar handelsstromen, migratie 
en beroepsstructuur in de zeventiende en in de achttiende eeuw reeds een 
groot aantal seriele bronnen ten behoeve van verdere bewerking in data
bestanden ondergebracht. We hopen aan de hand van het goederenstromen
onderzoek (meer dan 30.000 records) inzicht te krijgen in de betekenis van 
de Rotterdamse 'stapelmarkt' in deze periode en de taakverdeling tussen 
Amsterdam en Rotterdam. Op termijn zal deze bron beschikbaar komen 
voor andere onderzoekers. E. Palm en verrichtte een deelonderzoek naar de 
activiteiten van de Rotterdamse welstandselite in de tweede helft van de acht
tiende en in het begin van de negentiende eeuw. 

Het tweede deel van het project begint bij de omslag die zich, aanvankelijk 
nog zeer geleidelijk, vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw heeft 
voorgedaan. Het Duitse achter/and en de Rijnvaart gaf de stoot aan de ont-
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wikkeling van de Maasstad. Voor Rotterdam was een dienstverlenende rol 
weggelegd, waarvoor een kostbaar havennetwerk moest worden aangelegd. 
Het is opvallend dat ondanks de economische betekenis van de Maasstad aan 
het einde van de negentiende eeuw de sociaal-economische geschiedschrij
ving van de stad slecht is bedeeld. Sinds het werk van H. van Dijk, dat han
delde over de periode 1810-1880, heeft men helaas niet geprobeerd de peri ode 
na 1880, waarin de meest ingrijpende verandering plaatshad, te onderzoeken. 
Voor wat betreft de economische ontwikkeling van Rotterdam in de periode 
1850-1940 wordt aan de hand van de diverse beroepentellingen, bedrijfsge
schiedenissen en dergelijke getracht de veranderingen die zich in Rotterdam 
aan het einde van de negentiende eeuw hebben voorgedaan te beschrijven. 
De systematiek die A. Knotter is zijn studie over Amsterdam hanteerde, 
wordt daarbij zoveel mogelijk gevolgd, zodat vergelijkingen tussen beide ste
den mogelijk zijn. Binnenkort zullen we het nog niet in kaart gebrachte mi
gratiepatroon in de jaren tachtig en negentig systematisch onderzoeken. Op 
cultureel en politiek gebied moet eveneens nog veel werk worden verzet. Zo 
is bijvoorbeeld kerkgeschiedenis in Rotterdam zeer populair, maar het uitge
brei de overzichtswerk over de diverse geestelijke stromingen in Rotterdam 
dateert van rond de eeuwwisseling! 

Dat betekent natuurlijk niet dat Rotterdam onvoldoende aandacht krijgt 
van wetenschappelijke onderzoekers. Naast de zeventiende en achttiende 
eeuw is vooral de naoorlogse peri ode populair, in het bijzonder de 
architectuur- en wederopbouwgeschiedenis, maar ook de geschiedenis van de 
woningbouw mag zich verheugen in een grote belangstelling. Dit geldt ook 
voor de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, of schoon een overzichts
werk nog ontbreekt. Het onderzoek van na 1945 zullen we eindigen rond het 
midden van de jaren zeventig. De meest recente geschiedenis van Rotterdam 
zal worden gegoten in de vorm van een epiloog om te voorkomen dat deze 
al snel gedateerd aandoet. 

Contactadres: Paul van de Laar, Arie van der Schoor, Gemeentelijke 
Archiefdienst Rotterdam, Postbus 25082, 3001 HB Rotterdam, tel. 010-
4775166, fax 010-4780721 

Onderzoeksproject Geschiedenis van de Informatietechnologie in 
de Twintigste Eeuw 

door J. van den Ende 
Technische Universiteit, Delft 

Momenteel wordt door de Stichting Historie der Techniek (SHT) en het Ne
derlands Genootschap voor Informatica (NGI) een onderzoeksproject 
gestart naar de geschiedenis van informatietechnologie in de twintigste eeuw. 
De initiatiefnemers brengen hiermee twee activiteiten samen: het cluster 

70 NEHA-BULLETIN 



'kantoortechniek' uit het project 'Geschiedenis van de Techniek in Neder
land in de twintigste eeuw' van de SRT en de activiteiten van de Cornrnissie 
Ristorie Automatisering in Nederland van het NGI. Ret gecombineerde pro
ject beoogt de geschiedenis van de informatica in Nederland in de twintigste 
eeuw in kaart te brengen. Ret betreft onderwerpen als de geschiedenis van 
administratieve mechanisering en automatisering, wetenschappelijk rekenen, 
procesbesturing, de automatiediscussie in de jaren vijftig, het ontstaan van 
informatica als vakgebied, de software-sector, opleidingen, beroepsvereni
gingen en nieuwe toepassingsgebieden. Voorbeelden van thema's zijn: de 
achtergronden van de toenemende behoefte aan informatieverwerking in de 
maatschappij; de relatie tussen informatietechnologie, bedrijfsorganisatie en 
managementmethoden; het kantoor als knooppunt van verschillende tech
nieken en veranderingsprocessen; de invloed van informatietechnologie op 
de arbeidsdeling naar sekse in het kantoor; de rol van verschillende toepas
singsgebieden binnen het vakgebied informatica. 

Ret project kent twee fasen. In de eerste fase, die loopt tot medio 1998, 
wordt de geschiedenis tot 1970 onderzocht. In deze fase wordt een boek ge
produceerd over de opkomst van de informatietechnologie in Nederland en 
een bijdrage geleverd aan het overzichtswerk 'Techniekgeschiedenis in Ne
derland in de Twintigste Eeuw'. De tweede fase , die duurt tot 2000, betreft 
de geschiedenis van het vakgebied vanaf 1970 en zal worden afgesloten met 
een overzichtswerk over de hele twintigste eeuw. 

De financiering van het project zal deels komen uit universiteiten, die 
onderzoekstijd van medewerkers beschikbaar stellen en deels uit het be
drijfsleven. Er wordt een projectraad opgericht om het project en de fonds
werving te coordineren. Ret project wordt gesteund door organisaties op het 
gebied van de informatica, accountancy en organisatie-adviseurs: NIVRA, 
NOREA, VRI en Ooa. Daarnaast is een comite van aanbeveling opgezet. De 
uitvoering van het onderzoek wordt gecoordineerd door een redactie be
staande uit Jan van den Ende, Gerard Alberts en Ellen van Oost. Ais start 
voor de fondswerving worden momenteel donateurs geworven. Tegen beta
ling van f 95,- tekenen zij in op het bovengenoemde boek De opkomst van 
de informatietechnologie in Nederland. 

Voor meer informatie: Stichting Ristorie der Techniek, Technische Universi
teit Eindhoven, Postbus 513, 5600 MB Eindhoven, tel. 040 - 2474641 

Wat is er voor historici te vinden op het Web? 

door G.M. Welling 
Rijksuniversiteit Groningen 

Momenteel kun je nauwelijks een televisieprograrnrna bekijken of een krant 
lezen of er wordt vermeld, dat je ook via het World Wide Web (yVWW) de 
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informatie kunt ophalen. Een onbegrijpelijke combinatie van letters moet als 
toegangssleutel tot deze nieuwe informatiebron dienen. Ais modern mens wil 
je toch eigenlijk wei weten of je deze rage rustig kunt laten passeren of dat 
het zaak is erbij te zijn. 

Het WWW gebruikt een mondiaal netwerk van computers, het zogenaam
de Internet, waarover gebruikers elkaar communiceren. Het bekendste voor
beeld hiervan is de electronische post (email): het versturen van berichten en 
bestanden van de ene computer naar de andere via een een slim adresseer
systeem. Het WWW maakt gebruik van een variant op deze adressering. 
Normaal gesproken zijn mijn bestanden aileen voor mij toegankelijk, maar 
ik kan anderen toegang verlenen. Daarop is het WWW gebaseerd: gebruikers 
van systemen over de hele wereld maken bestanden algemeen toegankelijk. 
Ze maken een soort index van bestanden die zij beschikbaar stellen op een 
Home-page: daarvoor worden in een tekstbestand markeringen aangebracht, 
die door een speciaal computerprogramma (een Web-browser) worden gein
terpreteerd. Die markeringen bevatten opmaakinstructies of ze verwijzen 
(links) naar andere bestanden. Deze links zijn duidelijk herkenbaar. Je kunt 
ze activeren door ze met de muis aan te klikken en zo kan je bestanden opha
len van over de hele wereld: als de adressering correct is, zal de Web-browser 
dat bestand voor je ophalen. 

De hoeveelheid informatie die aangeboden wordt op het Web is zo gigan
tisch, dat je eenvoudig de weg kwijt raakt al springend van link naar link. Dit 
web-surfen brengt je soms leuke vondsten, maar meestalleidt ongericht zoe
ken tot niets. Verstandiger is het van een goed beginpunt uit te gaan: een pa
gina die aansluit bij je interesse en links naar relevante plekken (sites) biedt. 
Er zijn een aantal van dergelijke sites voor historici: als Web-master van de 
Association for History and Computing (AHC) houd ik er zelf een bij 
(http://www.let.rug.nl/ahc/hist.html). die toegang tot de belangrijkste sites op 
historisch gebied biedt. Http staat voor HyperText Transfer Protocol en 
komt in iedere verwijzing naar een machine voor. 

De kwaliteit van de aangeboden informatie varieert van triviaal tot buiten
gewoon interessant en bruikbaar. Zeer interessant is het groeiende aantal ge
transscribeerde historische bronnen, dat via het Web toegankelijk is. Ook al
lerhande datasets zijn toegankelijk, maar hier is de achterstand van Europa 
op dit gebied ten opzichte van de Verenigde Staten er de oorzaak van dat ver
reweg de meeste historische informatie over de USA gaat. Congresaankondi
gingen, informatie van allerhande professional societies, uitgeverijen, kran
ten, en software fabrikanten, maar ook pagina's van individuele aanbieders 
kunnen de moeite waard zijn. Het ziet er naar uit dat electronisch publiceren 
een grote vlucht zal nemen. 

Steeds meer Nederlandse instellingen, bedrijven en particulieren begeven 
zich op het Web om informatie aan te bieden. Bibliotheken, archieven, het 
CBS, KNA W -instellingen, de meeste Universiteiten en Hogescholen zijn pre
sent, dikwijls met de gehele catalogus. Wie snel iets wil vinden, moet gebruik 
maken van de speciale Web-zoekprogramma's, te vinden op de eerdergenoem
de site van de ARC. Daarmee kun je via trefwoorden relevante sites zoeken. 
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Op deze plaats kan ik niet ingaan op alle mogelijkheden en complicaties; 
er zit meer aan vast dan ik hier kan vermelden en per dag komen er meer 
bij . Maar voor historici he eft de electronische snelweg veel te bieden: wereld
wijd onderling contact en een schat aan informatie. Er zijn ook nadelen: voor 
je het weet heb je lange tijd van de ene site naar de andere gesprongen, zonder 
iets zinnigs te vinden: verknoeide tijd en een flinke telefoonrekening. Het ge
bruik van het Web heeft voor vele gebruikers verslavende trekjes. Maar houd 
er rekening mee dat al je stappen binnen het Web ergens vastgelegd worden, 
dus als je liever niet wil dat Grote Broer je in de gaten houdt, blijf dan ver 
van dit medium. 

Nadere inlichtingen: G.M. Welling Vakgroep Alfa-informatica RUG 
http://www.let.rug.nll-wellinglwelcome.html 
email:welling@let.rug.nl 
fax 050 - 3634900 

Het Beeldarchief van de Stichting Historie van de Techniek 

door G. van }{ooj"j" 
Technische Universiteit, Eindhoven 

Bent u op zoek naar een fraaie serie foto's van de aanleg van het Merwedeka
naal? Dan kan ik u de afdeling speciale collecties van de Landbouwuniversi
teit te Wageningen adviseren. Of bent u misschien meer geinteresseerd in 
oude menukaarten? Bij de Atlas van Stolk te Rotterdam is een fraaie kaart 
bewaard gebleven van het diner gegeven bij gelegenheid van de eerste steen
legging van de Utrechtsche beetwortelsuikerfabriek, in 1871. Desserts: onder 
meer sucreries. 

Deze twee enigszins willekeurig gekozen voorbeelden vormen op beschei
den schaal een kleine illustratie van het beeldend geheugen van Nederland, 
dat op verrassend verschillende plaatsen in vele vormen bewaard is gebleven. 
Naast de archiefdiensten en musea zijn er nog talloze andere instanties die 
zich met het verzamelen van beeldmateriaal bezighouden, ieder met een spe
cifieke invalshoek en vaak een daarbij behorende ordening. 

Oat maakte de speurtocht naar geschikt illustratiemateriaal, zoals de 
Stichting Historie van de Techniek dat nodig had voor de serie Geschiedenis 
van de Techniek in Nederland in de negentiende eeuw, een spannende maar 
wei tijdrovende en ingewikkelde klus . Om voldoende keuze te hebben voor 
deze uitgave (zes delen met in het totaal bijna 2100 pagina's, zie 'Naar aanlei
ding van ' p. 29) is, bij wijze van spreken, stad en land doorgereisd of schrifte
lijk of telefonisch benaderd. Bij vrijwel aile langer bestaande bedrijven is wei 
historisch beeldmateriaal aanwezig, maar soms moeilijk te vinden. Helaas 
wordt het lang niet altijd op de juiste wijze bewaard. 

Met de bescheiden collectie beeldmateriaal die reeds binnen de vakgroep 
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Techniekgeschiedenis van de TV Eindhoven aanwezig was en met de erfenis 
van het zogeheten Documentatiecentrum voor een nationaal museum van In
dustrie en Techniek vormt de weerslag van deze zoektochten de kern van de 
huidige collectie. 

Deze omvat origineel materiaal, met als belangrijkste voorbeeld enkele 
recentere reportages van Brabantse bedrijven. Als totaal vormt het Beeld
archief echter met zijn circa 15.000 foto's en andere afbeeldingen een unieke 
verzameling. Het is een staalkaart van wat vele andere collecties en bronnen 
te bieden hebben op het terrein van techniek en industrialisatie, met name 
in Nederland in de negentiende en twintigste eeuw. Zo zijn technische hand
boeken naast gelegenheidsuitgaves en complete jaargangen van diverse gell
lustreerde Nederlandse tijdschriften op dit punt doorgenomen. Daarnaast 
zijn er, in eigen beheer vervaardigde, reprodukties uit minder toegankelijke 
of gebruikelijke verzamelingen. Zo beschikt het Beeldarchief over tientallen 
reprodukties van foto's uit het bezit van de Rotterdamse Droogdokmaat
schappij en collega De Schelde, naast bijvoorbeeld reprodukties uit de spe
ciale collecties van de Bibliotheek van de Landbouwuniversiteit Wageningen 
rond waterbouwkundige onderwerpen en zuivel. Inmiddels zijn we druk be
zig om verder beeldmateriaal te verzamelen rond het 200-jarig bestaan van 
Rijkswaterstaat en voor het vervolgproject, Techniek in Nederland in de 
twintigste eeuw. 

Als eerste orienta tie voor mogelijk beeldmateriaal rond met name techniek 
en industrie is een bezoek aan het Beeldarchief een goed vertrekpunt. De col
lectie is ter plaatse te raadplegen; uitlening behoort ook tot de mogelijkhe
den. Voor zover het om materiaal gaat waarvan we negatieven hebben zijn 
reprodukties te bestellen. Viteraard zuBen we ook specifieke vragen op dit 
gebied beantwoorden. 

Beeldarchief van de Stichting Historie van de Techniek, TV Eindhoven, tel. 
040-2474056, Giel van Hooff / Wil de Vries. Postadres: TEMA Z.5, Postbus 
513, 5600 MB Eindhoven. Bezoekadres: TV Eindhoven, Faculteitsgebouw 
Technologie Management 
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Handscheermolens in de Stoombontweverij firma Bogaers & Zonen, Helmond circa 
1890. (Codenr 222; uit een serie van een tiental opnames die de verschillende afde
lingen van het bedrijf tonen. Bron: prive-collectie) 
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Exterieur van de gemeentelijke gasJabriek Helmond circa 1885. (Codenr 402.096. 
Bron: GemeentearchieJ Helmond) 
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De montage-loopkraan in de machinefabriek van de Koninklijke Maatschappij De 
Schelde te Vlissingen in 1898. ( Codenr 374.174. Bron: Fotoarchief De Schelde) 
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'Bi} de Zei}lweg. Gezicht op den voltooiden overstoom voor den Haarri}n '. De op
name is gedateerd 20 september 1892 en gemaakt bi} de nieuwe overhaal van het 
Merwede kanaal. ( Codenr. 742 Bron: Landbouw-Universiteit Wageningen Biblio
theek) 
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Centrale ruimte in het hoofdgebouw van de suikerfabriek Zwartenberg. Jaar onbe
kend. (Codenr 205.046. Bron: Gemeentearchief Etten-Leur; col/ectie Heerma van 
Voss) 
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Exterieur van de bierbrouwerij 'De drie hoefijzers ' 1887. De Joto is genomen ter 
ge/egenheid van het 25-jarig bestaan. ( Codenr 215.108. Bron: ArchieJ van de 
Verenigde Bierbrouwerijen Breda-Rotterdam) 
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VOORAANKONDIGINGEN 
CONGRESSEN 

Oproep papers 
Conferentie Maatschappijgeschiedenis 
1997. De grote lijn . Sociale geschiedenis 
van Nederland in de twintigste eeuw 
tussen eenheidsworst en vergruizing. 
Vrijdag 30 mei 1997 
Over de sociale ontwikkeling van Ne
derland in de twintigste eeuw. Met na
druk worden ook niet-historici uitgeno
digd een bijdrage te leveren. 

In1ichtingen worden verstrekt alsmede 
voorstellen voor papers (niet langer dan 
een A4) ingewacht tot uiterlijk 1 juni 
1996: 
contactpunt: IISG, Lex Heerma van 

Voss 
postadres: Cruquiusweg 31, 1019 AT 

Amsterdam 
tel.: 020 - 66 858 66 
fax: 020 - 66 541 81 
e-mail: LHV@IISG.NL 

Oproep papers 
12th International Congress of Economic 
History 1998 
B-sessie 'Global Markets: The Interna
tionalization of the Sea Transport In
dustries since 1850'. 

De papers zullen zowel in september 
1997 in Piraeus (Griekenland) als in 
Sevilla (Spanje), 1998 worden voorge
dragen. Voorstellen tot papers kunnen 
tot uiterlijk 1 juni 1996 worden inge
diend bij: 
David J. Starkey, 
Department of History, University of 
Hull, Hull, HU6 7RX, United Kingdom 
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Aankondigingen 

Aigemene ledenvergadering vereniging 
NEHA, 
Amsterdam (Nederland), IISG, 6 juni 
1996 
Inlichtin.gen en aanmeldingen: NEHA 
secretariaat 
postadres: Cruquiusweg 31, 1019 AT 

Amsterdam 
tel. : 020 - 66 858 66 
fax: 020 - 66 541 81 
e-mail: #secretar@IISG.NL 

Second International Congress of Mariti
me History 
Evolution and Revolution in the Mariti
me World in the 19th and 20th centuries 
Amsterdam (Nederland), Maritiem Mu
seum, 5-8 juDi 1996 

Inlichtingen en aanmeldingen (via een 
op te vragen registratieformulier) tot 
uiterlijk 15 mei 1996: 
Congres secretariaat SICMH 
Postbus 102 
2350 AC Leiderdorp 
tel. 071 - 589 5382 

Seminar ESTER-netwerk (toegankelijk 
voor Posthumus-promovendi) European 
Economic Growth: preindustrial-indus
trial 
Pisa (Italie) 17-22 juni 1996 
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First Leiden Summer School 
New Media and Advanced Methods for 
Historical Research 
Leiden (Nederland) 17-29 juni 1996 

Inlichtingen en aanmelding: Nederlands 
Historisch Data Archief 
pia Vakgroep Geschiedenis RUL, 
Post bus 9515, 
2300 RA Leiden 
tel. 071 - 527 2742 
fax 071 - 527 2615 
E-mail: ESF2@stpc.wi.1eidenuniv.nl 

Summerschool European Association of 
Historical Economics 
Economic Growth in the Very Long 
Run 
Pisa (Italie) eind juni 1996 

Inlichtingen: Prof. Gunnar Persson, 
Institute of Economics, Copenhagen 
Fax (+45) 35 323000 
E-mail: okokgp@oc.ibt.dk 

SHOT '96 Annual Meeting Society for 
the History of Technology 
54 sessies en 184 papers worden gepre
senteerd 
Londen (Groot-Brittanie), Science mu
seum, 1-4 augustus 1996 

Inlichtingen: Julia Law, The Science 
Museum, Exhibition Road, London 
SW7 2DD fax {+44)171 938 8050 
tel.{+44)171 9388076 
e-mail: j.1aw@nmsi.ac.uk 

3e Internationale Conferentie Stedenge
schiedenis 
Cities in Eastern and Western Europe 
Boedapest (Hongarije) 29-31 augustus 
1996 

Inaugurele conferentie European Busi
ness History Association. 
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Business and European Integration 
since 1800. Regional, National and In
ternational Perspectives 
Gotenborg (Zweden) 30 augustus-l sep
tember 1996 

Inlichtingen en registratie: 
Bertil Andersson, Dept. of Economic 
History, Skanstorget 18, 
S-411 22 G6tenborg, Sweden, 
fax (+046)31 773 47 39 E-mail : 
Bertil.Andersson@econhist.gu.se 

Annual Meeting Economic History As
sociation (EHA) 
'Comparative History: What Can We 
Learn from Comparing Two Historical 
Episodes, One of Which May be the 
Present' 
Berkeley/Oakland Hills (Californie, 
USA) 6-8 september 1996 

Inlichtingen: Martha Olney, EHA An
nual Meetings Office, 190 EI Cerrito 
Plaza 370, EI Cerrito, CA 94530 Fax 
(+09) 510-527-4558 
E-mail: MOlney@econ.berkeley.edu 

Seminar ESTER-netwerk (toegankeJijk 
voor Posthumus-promovendi) 
Guilds and guildsman in European 
Towns, 16th and 19th century 
Amsterdam (Nederland) 12-17 november 
1996 (onder voorbehoud) 

Seminar ESTER-netwerk (toegaokelijk 
voor Posthumus-promovendi) 
Cities, regions and States: Community 
Building in History Nijmegen (Neder
land) 25 november-l december 1996 

Third World Congress of Cliometrics 
Munchen (Duitsland), 10-13 Juli 1997 
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12th International Congress of Economic 
History 
Sevilla (Spanje), 24-28 augustus 1998 

Joseph Goy, General Secretary IEHA, 

Centre de Recherches Historiques 
EHESS, 
54 Boulevard Raspail , 
75270 Paris Cedex 06, France 

KRONIEK 

L' Administration des Finances sous 
I' Ancien Regime 
Parijs, 22-23 februari 1996 

De Franse financieie administratie tij
dens de zestiende, zeventiende en acht
tiende eeuw kan zich verheugen in een 
grote belangstelling van historici en eco
nomen. Dit bleek onder andere op het 
colloquium L 'Administration des Finan
ces sous l'Ancien Regime, georganiseerd 
door het Comite pour l'histoire economi
que etfinanciere de la France, met mede
werking van het ministerie van finan
cien en economie. 

Dit congres, dat eigenlijk gepland was 
voor december, maar afgelast werd van
wege de stakingen, vond uiteindelijk 
eind februari plaats. Gedurende twee 
dagen konden de ongeveer 200 dee!ne
mers 26 voordrachten aanhoren over al
lerlei onderwerpen met betrekking tot 
de Franse financien van Francois I tot 
de Revolutie. Niet aileen het onderwerp 
was uitsluitend op Frankrijk gericht, 
ook de meeste sprekers en deelnemers 
waren Frans, evenals de voertaal. 

De eerste dag was gewijd aan Les ad
ministrations centrales, waarbij de tot
standkoming en ontwikkeling van de 
Franse financieie administratie werden 
behandeld. Men besteedde niet aileen 
aandacht aan de instellingen, maar ook 
aan de staatslieden en ambtenaren be
last met de uitvoering van het financiele 
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beleid op centraal niveau. Sommige 
sprekers behandelden een groep ambte
naren zoals Joei Felix (Comite pour 
I'histoire economique et jinanciere de la 
France) die vee! nieuwe gegevens ten ge
hore bracht over Les commis du controle 
general des finances . Andere sprekers 
bezagen de financiele administratie van
uit een persoon. Zo trachtte Munro Pri
ce (Universiteit Bradford) de conseillers 
du controle general des finances te bekij
ken vanuit Jacques Marquet de Bourga
de, een invloedrijke achttiende-eeuwse 
adviseur van de minister van financien, 
Joly de Fleury. Een groot aantal bijdra
gen handel de over de belastingen en de 
staatsschulden, waarbij een link met de 
huidige politiek soms niet ontbrak. 

De bekendste spreker van de eerste 
dag was Michel Morineau, die een le
zing hield, getiteld Les avatars du bud
get, les arcanes de la comptabilite, les 
avanies des finances de l'Etat sous l 'An
cien Regime en France. Hierin ging hij in 
op de oorsprong en betekenis van het 
woord budget, waarbij hij M. Marions 
bewering in twijfel trok dat het Franse 
Koninkrijk tijdens het Ancien Regime 
geen budget had gekend. Een aantal 
sprekers, waaronder de Engelsman Ri
chard Bonney (Leicester), Joel Felix en 
de Canadezen Catherine Desbarats 
(Universiteit Mac-Gill) en Tim Le Goff 
(Toronto), was ook aanwezig op het 
congres over staatsfinancien dat vorig 

83 



jaar juli plaats op de Universiteit van 
Essex (zie NEHA Bulletin 9(1995)2). 

Het thema van de tweede dag was Les 
administrations provinciales, waarbij de 
verschillende provinciale en lokale over
heidsinstellingen aan de orde kwamen. 
Hierbij ging het niet aileen over de in
stellingen zelf, maar ook over de func
tionarissen ter plaatse zoals de inten
dants de province en de ambtenaren 
werkzaam op de bureaux des finances. 
Bijzondere aandacht kregen Lyon in een 
bijdrage van Franyoise Bayard (Univer
siteit Lyon III tevens organisatrice van 
dit congres) en Philippe Rosset (Ar
chives departementales du RhOne) en 
Bretagne, door Dominique Le Page en 
de Amerikaan James Collins (Universi
teit Georgetown). 

De mijns inziens meest interessante 
bijdrage kwam van Philippe Minard 
(Universiteit Lille III), die een verhaal 
hield over zijn dissertatie-onderzoek be
treffende L'Inspection des Manufactu
res. Hierbij richtte hij zich niet zoals de 
andere contribuanten op de financiele 
aspecten, maar meer op de administra
tieve organisatie in de provincie, waar
binnen de inspecteurs des manufactures 
een belangrijke schakel vormden. 

Ondanks de diversiteit van de onder
werpen, waarbij de vele aspecten en 
niveaus van de Franse financiele admi
nistratie aan bod kwamen, was het al 
met al toch een vrij droog congres over 
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de Franse institutionele geschiedenis. 
Want, zoals te verwachten, bood dit 
twee-daagse colloquium met 26 voor
drachten en de 'nodige' officie!e praat
jes, nauwelijks ruimte voor enige discus
sie of overdenking. In rap tempo volgde 
de ene lezing op de andere, waarbij het 
meer draaide om het overdragen van zo
veel mogelijk gegevens dan om het op
zetten van een plausibele hypothese of 
doordachte analyse. Tijdens dit congres 
ontbrak het aan een rode draad, die de 
vele voordrachten met elkaar verbond, 
als ook een internationale vergelijking. 
Met uitzondering van de lezing over de 
Franse Indische Compagnie door Phi
lippe Haudrere (Angers), waagde geen 
van de sprekers zich aan een vergelij
king met een van de Europese landen. 
Voor wie echter in korte tijd veel te we
ten wilde komen over de Franse finan
cien ten tijde van het Ancien Regime was 
het een zeer informatief congres, waar
op veel recent onderzoek werd gepre
senteerd. 

Indien de vruchtbare samenwerking 
tussen de verschillende universiteiten, 
onderzoeksinstellingen en het ministerie 
van Economische en Financiele Zaken 
zich voortzet, dan zal dit colloquium ze
ker een vervolg krijgen. 

S. Bos 
IISG, Amsterdam 
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Overzicht lopend onderzoek, gestart in 1995 

Onderstaand overzicht behelst het sinds I januari 1995 gestarte onderzoek door pro
movendi en vormt een aanvulling op de in eerdere NEHA-bulletins verschenen over
zichten. 
Aan post-doc onderzoek wordt doorIopend aandacht besteed in de rubriek 'Werk in 
uitvoering' . 

uitvoerder: 
begeleider: 
titel: 

D.l.G. Arnoldus 
prof. dr. CA. Davids 
Familieondernemingen III de NederIandse voedingsmiddelenindustrie 
1880-1970 

uitvoerder: Drs O. Gelderblom 
begeleiders: prof. dr. M. Prak; prof. dr. l.L. van Zanden 
titel: Zuid-NederIandse immigranten en Amsterdamse kooplieden, 1580-1630 

NB Aan dit project werd eerder gewerkt door Drs N . AI 

uitvoerder: 
begeleider: 
titel : 

drs. A.W.P.M. Langenhuyzen 
prof. dr. l.F.E. Blasing 
Europese eenwording in historisch perspectief, een comparatieve analy
se van eerdere economische integratieprocessen 

uitvoerder: I. van Loo 
bege1eiders: prof. dr. l.R. Bruijn; prof. dr. A. Wijffels 
titel: Kaapvaart tijdens de Tachtigjarige OorIog 

uitvoerder: 
begeleiders: 
titel: 

uitvoerder: 
begeleider: 
tite!: 

uitvoerder: 
begeleider: 
tite!: 

Ir. P. van Overbeeke 
dr. ir. G.P.l. Verbong en prof. dr. ir. H.W. Lintsen 
Huishoudelijk energieverbruik en huishoudelijke apparaten in Neder
land 

mw. drs. B.S. Panhuijzen 
prof. dr. M. Prak; prof. dr. l.M.W.G. Lucassen 
Comparatieve studies van ambachtsgilden in Vlaanderen en Nederland 
17e-18e eeuw 

mw. drs M. Rensman 
prof. dr. S.K. Kuipers, prof. dr. R.R. Fremdling en dr. B. van Ark 
Produktiviteitsverschillen en schaaleffecten in Europa, 1870-1990 

Overzicht van promoties in 1995 

D. Aten, 'Als het gewelt comt. . .' Politiek en economie in Holland benoorden het 11, 
1500-1800 (UvA; 12 april 1995; prof. dr. L. Noordegraaf) 

R . van der Bie, 'Een doorlopende groote roes .. .' (VU; 25 september 1995; prof. dr. 
l.L. van Zanden) 
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N. Bos, Notabele ingezetenen. Historische studies over Nederlandse elites III de 
negentiende eeuw (UU; I december 1995; prof. dr. M. Prak) 

G . van den Brink, De grote overgang. Een lokaal onderzoek naar de modernisering 
van het bestaan. Woensel 1670-1920 (Amsterdam 1995) 

R. Filarski, Kanalen van de Koning-Koopman. Goederenvervoer, binnenscheepvaart 
en kanalenbouw in Nederland en Belgie in de eerste helft van de negentiende eeuw 
(RUL; 15 februari 1995; prof. dr. J.R . Bruijn) 

L.J.P. van Gastel, Roosendaal tussen platteland en stad, 1770-1900 (KUB; 3 mei 
1995; prof. dr. H.FJ.M. van den Eerenbeemt) 

M.A.W. Gerding, Vier eeuwen turfwinning. De verveningen in Groningen, Friesland, 
Drenthe en Overijssel tussen 1550 en 1950. (LU Wageningen; 8 september 1995; prof. 
dr. A.M. van der Woude) 

J.J.A.M. Gorisse, Roosendaal tussen platteland en stad, 1900-1970 (KUB; 3 mei 
1995; prof. dr. H.F.J.M. van den Eerenbeemt) 

P.D. Groote, Kapitaalvorming in infrastructuur in Nederland 1800-1913 (RUG; 27 
april 1995; prof. dr. R.R. Fremdling) 

e.G.W.P. van der Heijden, Het heeft niet willen groeien. Zuigelingen- en kindersterf
te in Tilburg, 1820-1930. Omvang, oorzaken en maatschappelijke context (KUB; 18 
december 1995; prof. dr. H.F.J.M. van den Eerenbeemt) 

E. Horlings, The economic development of the Dutch service sector, 1800-1850. 
Trade and transport in a premodern society (UU; 24 november 1995; prof. dr. J.L. 
van Zanden) 

A. Lewe, Invoer te lande verboden. Een verkenning van de handel over landwegen 
tussen Nederland en de Pruisische provincies Rheinland en Westfalen 1836-1857 
(KUB; 29 juni 1995; prof. dr. K.F.E. Veraghtert; prof. dr. J.F.E. Bliising) 

R. Paping, Voor een handvol stuivers. Werken, verdienen en besteden: de levensstan
daard van boeren, arbeiders en middenstanders op de Groninger klei , 1770-1860 
(RUG; 30 maart 1995; prof. dr. P. Kooij; prof. dr. R.R. Fremdling) 

P.B. Schuman, tussen vlag en voorschip. Een eeuw wettelijke en maatschappelijke 
emancipatie van zeevarenden ter Nederlandse koopvaardij 1838-1940 (RUL; 12 okto
ber 1995; prof. dr. J.R. Bruijn) 

J.P. Smits, Economische groei en structuurveranderingen in de Nederlandse diensten
sector, 1850-1913. De rol van de handel en transport in het proces van moderne eco
nomische groei . (UU; 2 oktober 1995; prof. dr. J .L. van Zanden) 
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