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CHALLENGING CHANGES:
CURRENT THEMES IN
THE ECONOMIC HISTORY
OF INDONESIA
Pierre van der Eng
The Australian National University

In the 1970s the perception was widely shared that much of Indonesia's
economic past was a case of perpetual doom and gloom, from which the
country had only managed to escape since the late-1960s. In part, this perception was caused by the demise of the study of Indonesian history in the
Netherlands since the 1950s. In part, it was due to the fact that studies refuting
this interpretation, such as that of Burger, were only available in Dutch at a
time when academic interest in Indonesia's past was budding in the Englishspeaking world, in particular in the United States and Australia.' Consequently, perceptions of Indonesia's sustained underdevelopment were dominated by the concise explanations which a few monographs in English seemed
to provide, in particular by the works of Geertz and his precursor Boeke. 2
Indonesia's rapid economic transformation during recent decades has
discredited interpretations that economic stagnation was inherent to the
country's economy and society. It has attracted the attention of academics
willing to study the past in order to understand the present and predict the
future. Old issues in Indonesia's rich economic historiography have been
debated at greater length and new ones have been broached. Five compilations of conference papers suggest that the economic history of Indonesia has
indeed entered a state of flux. 3 This article takes stock of some of the changes
in the recent historiography of Indonesia's economy during the 19th and
20th centuries. It clusters research published since the 1970s by major
themes, roughly in chronological order.

1. The Impact of the Cultuurstelsel in 19th Century Java

Geertz' booklet Agricultural Involution introduced a wide audience to a succinct explanation of perpetual economic stagnation in Java. It was based on
an interpretation of the structural impact of the Cultuurstelsel and some
perceived characteristics inherent to a cohesive and egalitarian Javanese
society. The thesis of 'agricultural involution ' triggered a wave of research
by social scientists and historians in the 1970s who set out to uncover the acNEHA-BULLETIN 10 - 1996 - nr. 2
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tual processes of 'involution' in Java. The results indicated that such processes were actually hard to find and that Geertz' characterisation of
Javanese society disregarded socio-economic differentiation in both past and
present.'
The demise of 'involution' did not mark an end to the discussion about
the lasting consequences of the Cultuurstelselon the economy of 19th century
Java. Generally speaking, these consequences are discussed in terms of a
system nipping later economic development in the bud, either because its
labour requirements and/or economic opportunities triggered high population growth, or because it prevented farm households from growing more
remunerative crops for distant markets. 5
Some authors have been more upbeat about the impact of the
Cultuurstelsel. Fasseur drew attention to the fact that farm households were
paid for the crops they were compelled to deliver. He also indicated that the
system's demise was largely due to political pressure in the Netherlands,
given that it continued to be economically lucrative for the Dutch government. 6 Still, Elson maintained that it was not political developments in the
Netherlands, but structural weaknesses of the colonial government in Indonesia that precipitated the Cultuurstelsel's collapse. Using several
qualitative and quantitative indicators, Elson also suggested that the system
is unlikely to have caused an economic relapse and that it may have furthered
rural development. 7
The sheer volume of Elson's follow-up study might lead one to believe that
the author has conclusively ended all debate on this subject. 8 However, his
study does not strike a balance between the 'hardship' and 'opportunities'
which Java's farmers endured. He is adamant about the positive effect of the
Cultuurstelsel on the material welfare of Javanese farmers, but does not relate returns to farmers to the opportunity cost of their land and labour. In
the end he rephrases the thesis that Java's economy was 'drained' of its
surplus, and concludes: 'The enhanced prosperity which the Javanese came
to enjoy was one of degree and not of kind. While the patterns of their lives
became more elaborate, compressed and complicated, the structural essence
of village Java remained substantially unchanged.'9 After many pages with
meticulously compiled evidence of dynamic changes wrought by the
Cultuurstelsel, this conclusion comes as an anti-climax.
The system's impact on Java's economy and society has been studied in
detail for several regions (see below). These studies confirm Elson's observations of considerable diversity across time and geographical space in the
ways in which land and labour were mobilised under the Cultuurstelsel,
which altogether suggests that it may be difficult to speak about one system.
Another outcome of the debate is the understanding that it is no longer appropriate to depict Java's rural society as an amorphous mass of peasants
operating their own land, and to describe economic change as the interaction
between this mass and the colonial state. Rather, rural Java during the 19th
century accommodated considerable social stratification and economic
dynamism.
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2. Changing Economy in Indonesia: Accomplishments and Opportunities

Further discussion of Cultuurstelsel's impact will be aided by volume 13 in
the series Changing Economy in Indonesia, which was recently completed with
the 16th and last volume on Forestry. The compilation of these historical
economic statistics for colonial Indonesia has taken more than 20 years of
diligent work and has generated a collection of volumes that will be indispensable to further historical research.
The completion of the series will not end the task of assembling historical
statistics. The volumes on Balance of Payments (Vo!.7) and Foreign Trade
(Vol.12a) and the volume containing estimates ofIndonesia's terms of trade
(Vol.15) comprise consistent data series which can easily be compared over
time. The other volumes reproduce data from the original sources, albeit
with corrections for mistakes and explanations of discrepancies. As a result,
not all data can be compared over time, and users should be well aware of
their limitations before applying them. A concerted effort to generate consistent data series with the best possible corrections for underestimation would
have enhanced the value of the collection. This certainly would have
benefited the key volume on Population (Vol.1!), which has only one small
table with the best guesses of the actual size of the indigenous population in
Java, and for a few benchmark years only.
Use of the volumes is also inhibited by the fact that they are confined to
the colonial era. Some data series stop in 1938 and some in 1942. This is unfortunate at a time when research is about to 'cross the divide' of the 1940s
(see below). Few of the volumes in the collection attempt to take account of
the continuity in statistical reporting in post-colonial Indonesia. For instance, the volume on Population entirely ignores the population count of
1944 and the population census of 1961 in estimating population size in the
1930s.
One final reason why the collection's completion does not signal an end
to the need for statistical data compilation is that there are still many relevant data that can be collected from the original sources, such as those on
livestock, health care, mail and telegraph services, and from the accounts of
major private companies.

3. Measuring Business Cycles

The first volume of Changing Economy in Indonesia promised readers a
monograph which would combine all collected indicators of business cycles
in order to assess economic change in colonial Indonesia during the period
1816-1940. This promise seems to have gone astray, possibly because it is difficult to estimate long-term change in an economy with an incomplete and
disparate set of indicators. Still, the discussion of the Cultuurstelsel indicated
that quantification helps to generalise and clarify issues which more
qualitative analysis leaves ambiguous.
NEHA - BULLETIN 10 - 1996 - nr. 2
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Quantification may also help to settle a second major theme in Indonesia's
historiography: mindere lVelvaart (declining welfare).lo The argument that
prosperity was decreasing around 1900 was effectively used to mobilise support in the Netherlands for a concerted development effort: the Ethische
Politiek (Ethical Policy). The argument has since led a life of its own, fuelling
the perception of perpetual stagnation up to 1900, if not beyond.
Economic change can be generalised with a set of macro-economic indicators in a national accounts framework. Unfortunately, the data from
Changing Economy in Indonesia cannot easily be compressed into such a
framework. Maddison therefore extrapolated backwards the results of
Polak's estimates of national income by ethnic group (Indonesians, Chinese,
Europeans) to assess economic change since 1700. 11 Among other things, he
found 0.5 percent annual average growth of real per capita income during
1870-1913 and 1.4 percent during 1913-29. The results of his analysis depend
crucially on the assumption that Polak's estimates are correct and can be
linked to postwar series. Van Laanen made inventive use of monetary data
to conclude that real average income increased 0.5 percent on average per
year between 1850-1940. 12 But his results depend on the assumed rates of
monetisation and velocity of money.
Van der Eng found that up to the 1983 revision of the Indonesian national
accounts, GDP had been underestimated. 13 The further back in time, the
higher the degree of underestimation. Using estimates of real value added in
agriculture and indicators of economic activity for other sectors, he extrapolated 1983 data back to 1880 to obtain revised annual estimates. These
indicated that real GDP per capita increased only 0.3 percent during
1800-1900, but a considerable 1.5 percent during 1900-29. A broad periodisation of economic growth in modern Indonesia would suggest that 1900-29
and 1967-1993 were periods of expansion, while 1880-1900 and 1929-67 were
characterised by stagnation, if not regression.
All these estimates implicitly assume that there has always been a national
economy in Indonesia. Dick explained that the national economy was a process rather than a state of affairs; the further back in time we go, the more
markets in Indonesia were geographically fragmented. lo

4. Paradox of Ethical Policy

The identification of 1900-29 as a period of economic expansion seems to confirm the positive impact of the 'Ethical Policy' . Boomgaard and Cribb have
indicated that the formulation of this policy around 1905 can be regarded as a
turning point in Dutch colonial government in Indonesia. ls The government
departed from its previous 'night-watchman' stance by initiating several
'welfare services' which aimed particularly at increasing the prosperity of the
indigenous population. Van Doorn even suggested that the Dutch regarded
Indonesia as a 'colonial project' in which the 'welfare services' were part of a
concerted paternalistic Dutch effort to modernise Indonesian society.'6
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Prince has indicated that the 'welfare services' formed one of several ways
in which the colonial government took economic policy initiatives. 17 In fact,
the 'ethical' stance was only one source of inspiration, some of the others being the growing complexity of economy and society which required the provision of public goods, and the shocks of economic down-turns following
World War I and 1929. Booth even bridged the gap of the 1940s by suggesting that economic planning in postwar Indonesia had its roots in the colonial
government's growing intervention in the economy, in particular during the
government-orchestrated economic recovery of the late-1930s. 18
Still, this unprecedented level of economic engineering was not necessarily
the cause of significant economic growth during 1900-29. Indeed, indications
of the actual impact of policies are diffuse. They did not yield a conspicuous
improvement in general living standards, which has prompted Elson and
Barlow among others, to suggest that the 'welfare services' were window
dressing, mere palliatives to help peasants to cope. 19 Why this paradox?
Cribb suggested that several deficiencies, such as 'technocratic spirit', explain this lack of impact. Prince underlined that the formulation of a consistent package of economic policies depended on a gradually growing awareness of the coherence of the Indonesian economy. Van der Eng confirmed
this for farm agriculture, noting that the development of a profound understanding of the conditions for farming improvements took 25 years after the
start of the Ethical Policy.20
The underlying explanation is that the impact of economic policy cannot
merely be assessed by its intentions. It should also be gauged by the resources
that were mobilised, since a close focus on intentions may disregard certain
dimensions. Booth surveyed the development of fiscal policy in colonial
Indonesia. 21 The forced mobilisation of land and labour under the Cultuurstelsel would suggest that the monetised tax base was small. The perpetuated
predicaments of the land tax system and the continuation of the system of
revenue farming both indicate that the government long lacked intimate
knowledge of a large part of the tax base. 22
After 1870 fiscal development was characterised by a gradual expansion
of the revenue base and of the extent to which this base could be tapped. Van
der Eng's estimates of GDP would suggest that the government mobilised
less than 10 percent of GDP up to World War I, rising to 15 percent in the
late 1930s, compared to 20-25 percent of a greatly expanded GDP during the
1970s and 1980s. 23 Overseas borrowing and different priorities in expenditure
may have produced a more favourable result, as Booth noted, but these figures suggest that the ambitions of the colonial government were severely curtailed by the revenues it could muster. 24

5. Impact of Colonialism: Imperialism and Foreign Trade

Apart from flaws in government policy, other explanations for Indonesia's
underdevelopment have been discussed. A protracted issue in the interNEHA-8ULLETIN 10 - 1996 - nr. 2
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national literature is the impact of 'imperialism'. The Netherlands-Indonesia
tandem hardly featured in that discussion, because the Netherlands has been
regarded as an exception to the Hobson-Lenin model. Its small industrial
base could not have warranted an imperialist search for overseas markets. 25
Rather than being a consequence of metropolitan pressures, the events in Indonesia itself have been identified as the engine of Dutch colonial expansion. 26 Several regional studies suggest that a combination of different
political and economic considerations motivated the colonial government to
subdue various indigenous states in Indonesia. 27
Another element is the extent to which the 'colonial drain' of funds sapped
the Indonesian economy and benefited the Dutch economy. It is obvious that
the coffers of the Dutch government gained from the batig slot (positive balance) which the colonial budget achieved during most of the 19th century.28
Actually, the benefits to the Dutch economy from colonial rule in Java may
have been more extensive. After all, the Cultuurstelsel was part of a set of
directions defining the economic relations between Indonesia and the
Netherlands. Lindblad and Van der Kraan indicated that Java was forced to
import textiles from the Netherlands at prices well above those of English
textiles, a situation which only ended in 1874. 29
Maddison quantified the extent to which the Indonesian economy was
'drained' and the Dutch economy supported since 1700, using the Indonesian
trade surplus as an indication. He estimated a 'drain' of 6-11 percent of Indonesia's NDP during 1838-1938. Booth suggested that the trade surplus was
an indication of the 'double drain' of Dutch and Chinese overseas remittances. Van der Eng argued that a trade surplus in itself cannot be taken as
an indication of 'drain'.30 An approximation of total net factor payments
abroad with balance of payments data from Vo!.7 of Changing Economy in
Indonesia yields significantly lower estimates of an annual average of at most
5.7 percent of Indonesian GDP during 1914-29. Although levels of GNP are
thus lower than GDP, even GNP per capita showed remarkable growth during 1900-29. Van der Eng noted that the opportunity cost of the services of
foreign labour and capital productively employed in colonial Indonesia
should be deducted from the overseas remittances to approximate the actual
'drain'. Given that most of the overseas payments were related to the services
of foreign capital, the question then is whether company profits exceeded
their opportunity cost of invested capital (see below).
Lindblad's discussion of the development of commodity trade between Indonesia and the Netherlands confirms that the Dutch-Indonesian tandem
does not fit the Hobson-Lenin model. 31 Dependence on mutual trade flows
decreased significantly in both countries during 1874-1939, while the model
would predict increasing dependence. One reason was that Dutch manufacturers lost preferential access to the Indonesian market in 1874.32 However,
Huijts and Tils indicated that Dutch textile producers managed to face
British and Japanese competition in the Indonesian market by anticipating
market trends, by using their distribution network in Indonesia and the improving communications between the Netherlands and Indonesia.33
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Lindblad used foreign trade data to estimate economic change in the Indonesian economy during 1874-1914, and he observed an export-led
economic expansion based on a shift in the composition of export production in Indonesia, rather than a shift in overseas demand. 34 Van Ark
augmented the data in the volumes 1 and 12a of Changing Economy in Indonesia by calculating price and volume indices of Indonesian commodity exports for 1823-1938 and facilitate further analysis. 35 He found rapid growth
of farm exports since the 1890s and noted an interaction between export production by foreign and indigenous producers, which is a significant departure from Boeke's 'dual economy' paradigm. Lindblad distinguished more
explicitly between Java and the Outer Islands in the development of foreign
trade at a later stage, which revealed two phenomena. 36 Firstly, the unbalanced integration of the Outer Islands into international commodity
markets. Secondly, the integration of the Indonesian economy, more particularly a 'domestic drain ' of funds from the Outer Islands to Java due to the
fact that the Outer Islands contributed relatively more to government and export revenues than Java.
Booth has indicated that the ratio of commodity exports and GDP was
relatively high in Indonesia, while export growth was strong. 37 But two factors impinged on the high potential for export-led economic growth. Firstly,
the high trade surplus, which she takes as a proxy for the 'double drain '.
Secondly, the structural fall in the barter terms of trade, due to the fact that
exports were dominated by primary produce, which compounded the
country's economic woes during the early 1930s in particular. Booth maintained that a correction of Van der Eng's estimates of the growth of real
GDP per capita for this fall in the terms of trade nullifies growth during
1913-38. 38

6. Impact of Colonialism: Agricultural and Agrarian Change

The agricultural sector not only dominated Indonesia's exports until the
1970s; it also overshadowed the country's entire economy in terms of output
and employment. Recent studies on long-term agricultural development
therefore provide important new foundations for the interpretation of Indonesia's long-term economic change.
Several overlapping publications of Booth discussed the development of
farming and plantation agriculture. 39 A major theme in this work is the
resilience of indigenous farmers in Indonesian agricultural history. Over time
they adapted production and production technologies according to changing
factor endowments and the demands for land and labour by plantation
agriculture. While in the Outer Islands the growth of production was characterised by the expansion of arable land, in Java it was characterised by three
broad phases: until 1920 by the extension of arable land, during 1920-60 by
intensification of land use, and since the 1960s by growth of crop yields, in
particular in rice production. Only the last phase was accompanied by a
NEHA-BULLETIN 10 - 1996 - nr. 2
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significant increase in labour productivity in food production, which
precipitated the unprecedented economic development in recent decades.
Central to Booth 's explanation of Indonesian underdevelopment is the conclusion that labour productivity in agriculture had long been bridled. Firstly,
the colonial government failed to spread Green Revolution technology in
rice agriculture. Secondly, priority was given to plantations to the detriment
of smallholder cash crops. Thirdly, plantations used coercion to mobilise
land and labour, in order to generate 'monopoly profits' for remittance to
the Netherlands rather than for investment in Indonesia.
Overlapping publications of Van der Eng emphasised different points.40 A
rigorous quantification of long~term productivity change in Indonesian
agriculture suggestiS that the extension of arable land and the intensification
ofland use continued side by side in Java during 1890-1930. More intensified
land use and the growth of land productivity characterised the situation in
Java from the 1920s, albeit that the latter accelerated from the 1960s.
Amongst others, Van der Eng concluded that a Green Revolution in rice
cultivation would not have been feasible before 1930, given consumer
preferences, available technology and funding. He drew attention to the
positive role which cassava played in food supply when increasing demand
for food could not be met with greater rice production until the 1970s. He
also argued that plantations were not likely to have wasted productive resources. Rather than resorting to rent-seeking, the Java sugar industry met
the challenge of falling international sugar prices up to the 1930s by developing innovations in production technology and marketing strategies.
Bottema specified that long-term agricultural change in Java has to be
analysed primarily in the context of the developing rural economy of Java
in terms of the (inter-) seasonality of production and money supply, and the
formation and integration of domestic product and factor markets. 41 These
markets enabled farm households to react flexibly to changes in factor endowments and to development within the wider economy. Java 's integration
with international markets and government policies aimed at furthering
agricultural production would be of secondary significance.
Bottema emphasised that the resilience of Java's farm agriculture was
based on constraints on scale technologies in land use, a notion which has
profound implications for the study of agrarian change in Java. In the early
19th century Java was sparsely populated and property rights were largely
fuzzy, although hereditary ownership of land was not uncommon.
Boomgaard noted that during the period 1830-1850, the definition of villages
was changed to include communal land, in an attempt at sharing the burden
of the Cultuurstelsel. 42 After 1850, however, the growing population density
and the falling burden of the Cultuurstelsel caused a steady decline in communal ownership of land. From then on, more strictly defined property
rights in land emerged in Java.43
Growing population density caused further fragmentation of holdings. It
is often assumed that small farms were not economically viable, and that
'commodification' of farm production forced small farmers into debt and
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into selling their land to landlords, thus swelling the numbers of tenant
farmers and/or wage labourers (or 'landless peasants').44 Although a labour
market developed (see below), there is no evidence for the period up to the
1980s that tenant farming in general expanded in proportion to population
density.45 Rather than regard agrarian change as a shift to 'landlordism' and
'proletarianisation' of the peasantry, Bottema's analysis suggests that the
resilience of small-scale farm agriculture enhanced the flexibility of land use,
while the growth of wage labour enhanced the mobility of labour, both
facilitating a more optimal use of productive resources. 46 This is not merely
a difference in semantics, but amounts to a fundamentally different interpretation of the broad process of economic development in Java.

7. Impact of Colonialism: Industrialisation

The re-interpretation of agricultural change has not yet found its equivalent
in the analysis of industrial development, despite the elaborate collection of
data in Changing Economy in Indonesia, volume 8. Industrial change in the
19th century has often been described in terms of de-industrialisation due to
the inflow of cheap manufactures from the metropolis. In fact, the Netherlands' main export product to Indonesia, textiles, was not cheap, given that
until 1874 it could only compete with preferential access to the Indonesian
market. Boomgaard and Van der Kraan have pointed out that small-scale indigenous industries did not disappear, but rather specialised production,
often benefiting from imported semi-manufactures such as undyed cloth.47
The industrial ventures which developed most rapidly involved the processing of agricultural produce for export, in particular the sugar industry.
Dick postulated that, after the overhaul of the sugar industry in Java in the
1890s, no industrial sector emerged to take the lead. Prince explained that
the government felt no urge to further industrialise until supplies of
manufactures from Europe stalled during World War I; the issue then
evaporated during the 1920s.48 Thee described the return of the issue in the
1930s, when the colonial government chose to combat the impact of the crisis
through import-substituting industrialisation. 49 Telkamp elaborated the prominent position of the textile industry in this industrialisation drive. 50 This
policy of import-substitution was continued after independence in 1949,
resulting in the shift of the country's industrial centre from Surabaya to
Jakarta-Bandung, a move that was also reinforced by the rapid development
of export-oriented, labour-intensive industries (such as textiles, clothing and
foot-wear) in the 1980s. 51
Hill's discussion of the disappointing experience with governmentorchestrated import-replacing industrialisation during the 1950s-70s may
serve as a warning against Dick's counterfactual proposition that government intervention could have decisively spurred industrial development in
the late-19th century. 52 Indonesia's domestic market may have been expanding, but was it big enough to bear the higher prices of manufactures which
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protection would have generated? Would the agricultural export sector have
been crowded out of the thin labour and capital markets? What would the
recurring effects of poorer export performance have been? And a more fundamental question is whether industrialisation has generally been the result
of government choice, or the evolution of small-scale ventures.

8. Economic Modernisation: The Role of the Informal Economy

The role of small-scale informal ventures has received increasing attention,
after research related to the Cultuurstelsel and 'involution ' suggested the importance of off-farm activities in rural economies. Fernando has been most
prolific in detailing the prevalence of both off-farm and non-agricultural employment in rural Java throughout the 19th century.53 This work clearly indicates that rural Java can no longer be typified with food and export crops,
but its meticulous descriptions tend to detract from analytical purpose. Consequently, Fernando reached the contradictory conclusion that economic opportunities induced workers to quit agriculture, but that this structural process of change occurred without significant economic growth, because farm
incomes remained low.
Boomgaard and White discussed the role of off-farm employment in the
informal sector of Java's rural economy in more fundamental terms. 54 The
main question is whether people are 'pushed' or 'pulled ' out of agriculture
into this sector, and therefore whether the informal economy has been an employer of last resort, or a necessary, though transitory sector. The authors
maintained that for some people non-farm activities were a 'survival'
strategy, while others employed a 'consolidation' strategy to hedge against
the risks of agricultural production, and a third group pursued an 'accumulation' strategy to increase returns. Operationalising such perceptions proved
to be difficult, often because of the ambiguity in defining the sector, in particular in deciding whether to include full-time non-agricultural vocations.
Boomgaard underlined that, unlike Europe, non-agricultural employment
during the 19th century was so small, and off-farm employment considerable, due to the lack of investment in physical capital caused by the 'colonial
drain'. White emphasised that the development of non-agricultural employment during the 20th century was essentially a survival strategy of an increasing mass of small farmers and landless poor who were 'pushed ' into lowpaying marginal jobs, downplaying evidence to the contrary and stressing the
absence of rapid manufacturing development in rural Java.

9. Business History and Entrepreneurship

A closer look at the motivations of private investors would help to explain
the indifference towards investment in manufacturing industry, which
resulted in tenacious off-farm and marginal non-agricultural employment.
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The field of business history in Indonesia is slowly evolving in two directions.
From vast collections of data, Lindblad and it Campo distilled the broad
structure of incorporated enterprise in colonial Indonesia.55 They concluded
that the majority of ventures were small and mostly established during the
20th century. The main changes during the late-colonial era in company operations were shifts from agriculture and mining to the tertiary sector, and
from Java to the Outer Islands, while business orientations shifted from the
Netherlands to Indonesia. Profitability proved difficult to assess, because not
all companies reported dividend payments. it Campo 's best estimates suggest
dividend rates of 5-7 percent during 1889-1904, rising to 11-15 percent during
1905-13. Van der Eng argued that much of Dutch investment in Indonesia
had not been financed through foreign direct investments, but through the
re-investment of earnings and therefore that the nominal value of company
shares underestimates the value of Dutch-owned productive assets in Indonesia. 56 He estimated returns to Dutch-owned capital to be 3-7 percent
during 1900-39, not very different from interest rates on government bonds.
A disadvantage of an aggregated view is that it detracts from the fact that
the experiences of individual companies were actually mixed. Kamerling
elaborated the most notable failure of the Oliefabrieken Insulinde, which invested heavily in its coconut oil producing plants during World War I, when
international prices were high, but collapsed when prices plummeted after
the war. Lindblad's discussion of four firms (Michiels Arnold, Wonolangan ,
the Deli and Billiton companies), which each pursued different strategies during the interwar years, indicated that generalisation is difficult.57 Indeed,
other histories of companies and economic sectors indicate that, except
within the booming petroleum industry, the development of corporate enterprise was usually not an endless succession of high dividend rates. Rather,
it was marred by the vagaries of primary commodity markets.58
The development of incorporated enterprises should not distract from the
entrepreneurial role of informal enterprises and small producers. The Siauw
Giap and Rabe confirmed the traditional view of Chinese entrepreneurs as
intermediaries between small producers and distant markets.59 Rush
discussed the benefits which Chinese merchants drew out of opium revenue
farming, while Y oshihara and Dick sketched the career of Oei Tiong Ham,
a prominent revenue farmer who later established a conglomerate enterprise
on the basis of sugar.60 Somers-Heidhues discussed the tin and pepper-based
fortune of the Chinese in Bangka. 61
Entrepreneurship in the indigenous sphere has hardly been researched,
although the new interpretations of the socio-economic fabric of rural Java
suggest that the role of small-scale Indonesian ventures cannot be ignored
off-hand. Indeed, Clemens, Purwanto and Lindayanti discussed in intricate
detail the responsiveness of Indonesian rubber smallholders to market
signals from abroad , without the need for government intervention. 62 Heersink and Leirissa examined similar cases of copra producers in Sulawesi.
These studies confirm Van Ark's suggestion that the 'dual economy'
paradigm is no longer tenable.63
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10. Labour Supply and Labour Conditions

The appraisal of the contribution offoreign investment to economic development coincided with an elaborate discussion of poor labour conditions and
human bondage at foreign-owned plantations. Labour conditions in Java
were mainly discussed in the context of the emergence of wage labour since
the 19th century. Boomgaard refuted the idea that human bondage characterised labour conditions in pre-colonial Java by listing cases of wage
labour. 64 But it remains difficult to regard most of Indonesia in the 19th century as a labour surplus area, given that the Cultuurstelsel used negative incentives (compulsion) rather than positive incentives (wages) to mobilise
labour, and given that corvee labour was important in the construction of
public works. Boomgaard indeed noted that the labour market became thinner during 1830-50.
Traditionally, it was believed that this phenomenon enhanced socioeconomic egalitarianism in rural Java; wage labourers were absorbed in
villages which shared the burden of the Cultuurstelsel. But Knight found that
sugar factories in Pekalongan continued to operate with 'landless peasants'
rather than forced labour, a situation which Dros generalised for Java. 65
Elson noted that by 1870 sugar factory owners in Pasuruan were still reluctant to accept the abolition of the CS and the need to recruit wage labour,
but it appears that under the Cultuurstelsel wage labour continued to exist
in parts of Java and that the system merely delayed its expansion. 66
Elson explained that during the 1880s increased population growth and
the crisis in the sugar industry had increased labour supply to such an extent
that coercion was no longer necessary throughout Java. 67 Breman, Suroyo
and Knight have indicated that by the end of the 19th century forms of
'extra-economic' coercion were no longer necessary to mobilise labour for
the sugar industry, which drew labour largely from the growing pool of
migrant wage labourers rather than from the local peasantry.68 Continued
population growth and the approach of the land frontier, further expanded
labour supply and gradually eased property rights over labour in Java.
Wolters used this interpretation to explain the demise of corvee labour.
Wertheim stressed that labour conditions in the sugar industry deteriorated
due to the growing labour market in Java. 69
The change in the Java labour market was very different from the sparsely
populated Outer Islands, in particular the plantations in Sumatra, where
defined property rights in man continued in the form of contract labour with
penal sanction. Stoler and Breman contended that labour conditions in East
Sumatra continued to be poor during the colonial era, even though the contract labour system ended in the early 1930s. 70 Stoler suggested that this strict
control over labour formed the basis of the profitability of Western plantation companies, while Breman implied that the poor labour conditions were
condoned by colonial officials and reflected the racism on which the Dutch
had constructed colonial Indonesia. Kamphues indicated that the public discussion of these labour conditions in 1903-04 led to an improvement of
100

NEHA-8ULLETIN

labour conditions on plantations in East Sumatra.71 Houben questioned the
methods which Breman employed to interpret the past, suggesting that seeking confirmation of up-front perceptions does not help to comprehend
historical change in labour conditions.12 Homan explained that, like the
Cultuurstelsel, contract labour was not ended for economic but for political
reasons, namely the Americans threat to halt all imports from countries
operating such a system. 73

11. Regionalism: Moving Away from Java

The discussion of the Cultuurstelsel indicated that regional studies can provide important corrections of general impressions. The collection of regional
studies has increased considerably since the 1970s.74 Many of them investigated regional socio-economic change in detail, often focusing on the interaction between foreign-owned plantations and indigenous society.
These regional studies indicate that the impact of colonial policies was less
devastating than 'exploitation ' theorists suggested, but also less constructive
than colonial 'apologists ' would have it. By emphasising the resilience,
autonomy and diversity of economic change, they indicate that it is inappropriate to regard economic change as the interaction between government,
indigenous farmers and Western enterprise, because this fails to capture the
more complex interactions within and between different sections of the local
economy. It also fails to acknowledge that these different actors each pursued their own agendas.
Although regional and socio-economic differentiation is revealing, it
makes it harder to identify the common denominator and to generalise the
findings. Indeed, the methodology, time frame and subject matter of these
studies differ considerably, which may explain why there is no concise overview of the new insights that they have yielded.
One trend to highlight is that studies shift away from regions in Java to
the Outer Islands.75 The studies of various areas in the Outer Islands all indicate the different ways in which these areas were brought into an economic
orbit around Java, a process that was part and parcel of the political integration of Indonesia during the late-colonial era. Other studies have indicated some of the means used in this process. Potting discussed the
monetary re-orientation of East Sumatra and West Kalimantan from
Singapore to Batavia. 76 a Campo and Dick elaborated the role of the development of inter-island shipping in the process of national integration.77

12. Japanese 'Burrowing ' and Japanese Interlude

Another welcome correction of conceived wisdom are the studies on the development of trade between Japan and Indonesia. 78 They reflect a growing
understanding that intra-Asian trade initiatives have been more significant
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than hitherto acknowledged , and emphasise that the growing complexity of
Indonesia's foreign economic relations is not adequately captured with a
model based on the colonial relationship between the Netherlands and Indonesia. These studies also help to appreciate later developments. One
reason why Japan was so successful in entering Indonesian markets during
the 1930s is that it had gradually constructed shipping and commercial networks to and within Indonesia. Indonesia 's growing exports of primary commodities to Japan explain why the country was a prime target in Japan's
southward surge during 1941-42.
It has long been assumed that economic change during the Japanese occupation would always be shrouded from view, because relevant archival
sources had been lost. However, recent publications indicate that it is possible to say something worthwhile, in particular on economic change in Java.
An important issue is the dramatic decrease of food production in Java.
Kurasawa explained this as a consequence of the suspension of foreign trade,
physical impediments to production such as shortages of labour and cattle,
and the 'lack of working spirit' among Javanese farmers. 79 Sato suggested
that the shortages were caused by inadequate distribution systems. Van der
Eng argued that lower real prices for deliveries caused farmers to drop out
of food markets and that the absence of a free market inhibited a more efficient allocation of increasingly scarce supplies. 80

13. Crossing the Divide

If recent historiography can clarify economic change during the Japanese occupation, a period which has long been considered off limits, it is clear that
further research will also enhance our understanding of Indonesian
economic change in the period thereafter. The broad features of economic
chaos and political tumult during the years until the New Order regime are
known, but the details are often sketchy.
Much will depend on available sources. For that reason a start has already
been made in the Netherlands, where archival sources related to Indonesia
are readily available and reach well into the 1960s. Not surprisingly, Baudet
and Fennema, Clerx and Meijel have focused on the economic and financial
sides of the decolonisation process, which continued to linger until the
reunification of West Irian with Indonesia. 81 Baudet and Fennema
highlighted the hand-in-glove teamwork of Dutch-owned companies
operating in Indonesia and the Dutch government. Their discussion of
business strategies suggests that these companies gradually branched out to
other countries, anticipating the nationalisation of their assets in Indonesia
in 1958. However, Goedkoop indicated that the example of the
Handelsvereeniging Amsterdam does not underscore this interpretation.8 2
Primary sources are not readily available in Indonesia, but Dick and Oey
have shown that secondary sources can go a long way towards re-interpreting
changes in respectively shipping and monetary policy during the 1950s.83
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The colonial era still contains many topics for further research, but the
economic history of Indonesia under Sukarno will soon become a new challenge, focusing on whether economic policies were badly implemented, or
whether the nationalist objectives which they meant to serve were
fallacious. 84 The Sukarno era may have been one of gloom, but with hindsight it was a crucial period. If history is the study of continuity and change,
the study of the early postwar years will help to comprehend why and how
the New Order regime chose to shape its economic institutions as it did.

14. Broadening the Scope

This survey has shown that the historiography of economic change in Indonesia has yielded several new interpretations of old issues. In fact, a range
of new topics has been raised, which cannot be discussed here. Often these
are tangential to economic history, indicating a growing use of interdisciplinary approaches and methodologies. A rising star is the history of
human impact on Indonesia's environment. Deforestation is a major issue,
although Diemond and others contend that overt concern about erosion
caused by human-induced deforestation may tend to neglect Nature's impact. 85 Some other seemingly idiosyncratic topics have been introduced, such
as the possible use of data on human growth as indicators of the standard
of living and the use of data from the opium trade in colonial Indonesia to
estimate price elasticity in markets for illicit substances. 86
Although such new topics have been broached and postwar economic
change may become the edge of Indonesia's economic history, there are still
numerous issues in the colonial era which require further research. Which
ones should be given priority? With the exception of economic research on
the Cultuurstelsel, it seems that the economic historiography of Indonesia
during recent decades has largely been driven by the availability of sources
rather than by issues and questions. This echoes Sutherland's lament that
much of the wider historiography of Indonesia tends to be introspective and
parochial, particularly in the Netherlands. 87 In setting the agenda for the
near future, it may be relevant to consider raising the profile of the discipline
by connecting to issues of wider debate in economic history or economic development. This means that historians of Indonesia will have to overcome
their reluctance to articulate the presuppositions, analytical frameworks or
theories that they often use implicitly-albeit sometimes in incomplete and incoherent ways. In economic history this could mean a greater role for explicit
economic theory.
For instance, assessments of foreign investment in colonial Indonesia at a
macro-level may not be of direct relevance to the situation in Indonesia today. At a micro-level, however, business history of colonial Indonesia could
contribute significantly to prevailing perceptions in business economics.
What, for example, does the experience of the Cultuurbanken have to say
about the 'Principal-Agent problem' and the ways in which big companies
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internalise transaction costs? Another example is the growing recognition in
development economics of the positive, if somewhat transient role of informal money markets in less-developed countries, which by far exceed formal
supply of small-scale credit. De Waal 's broad overview of informal credit
supply in colonial Indonesia would suggest that economic history can provide a myriad of contributions to this debate, even though this may require
a reconsideration of the traditional usurer-stigma of money lenders.88
The agenda for the near future will require some introspection and an explicit acknowledgment that history matters. Economic historians of Indonesia will have to explain that it does.
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Europe since 1918 (Edward Elgar Aldershot 1995) 277 p ISBN 1 85278 819 4
De discussie over de economische ontwikkeling van ooste!ijk Europa (het
grondgebied van Polen, Tsjechoslowakije, Hongarije, Joegoslavie, Roemenie
en Bulgarije) keert met Aldcroft en Morewood terug naar de themata van v66r
1939: inclusief de zorgen om inflatie en
schuldenlast en het onderscheid tussen
landen met een west- en een oostwaartse
orientatie.
Aldcroft en Morewood vatten het
probleem van de regio, niet geheel originee!, samen in het verhaal van enkele
tragische erfenissen. Ze stell en dat de
bron van de economische backwardness
in een ver verleden ligt. Ze was reeds
prominent zichtbaar bij het uiteenvallen
van de Oostenrijks-Hongaarse dubbelmonarchie en leidde in het begin van de
twintigste eeuw tot de twijfelachtige
faam van insolvabiliteit en een groeiend
algemeen Westers wantrouwen. Deze
achterstand en wantrouwen zijn aileen
nog maar versterkt door de erfenis van
een dikke veertig jaar 'economic mismanagement under communism' (231).
De vooruitzichten zijn niet rooskleurig, de insolvente boedel blijft voorlopig
onverdeeld. Duurzame economische
groei is nog nauwelijks zichtbaar, wei
een gebrekkig democratisch functionerend staatsapparaat en de voortdurende
dreiging van reactionaire, populistische
koerswendingen die de weg naar een
volledige vrije markt kunnen dwarsbomen. Aldcroft en Morewood worden er
af en toe wat cynisch onder. Ze citeren
instemrnend een auteur die een snelle
toetreding tot de Europese Unie bepleit,
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zodat de Tsjechen, Siowaken, Serven,
Kroaten en Transcarpatische Ruthenen
zich kunnen verenigen in 'deriding, serving and defrauding Brussels'(233).
Slechts enkele roze randjes schijnen
langs de donkere wolken. Dat zijn de
positieve levenstekens van de Tsjechische en Sloveense economieen.
Het boek is chronologisch van opzet
en zeer goed leesbaar. Het is, zoals men
van een handboek mag verwachten,
meer beschrijvend dan analytisch, meer
samenvattend dan problematiserend
van aard. Desondanks worden verschillende opinies weergegeven en duidelijke
standpunten gekozen. Een enkele maal
is de stijl wat al te populair. Zo wordt de
balans opgemaakt over de jaren-1970
hervormingen met de opmerking dat
'Most of Eastern Europe's economies had
plunged head-first into the swimming
pool of Western capitalism and instead of
emerging refreshed and revitalized had
surfaced gasping for air and saddled with
unsustainable debt'( 170). En een paar
bladzijden verder heet het misplaatst:
'The pOSition adopted by the West to the
brave new world to its east isfundamental
to the latter 's future prospects' (233) .
Aldcroft en Morewood zijn opmerkelijk verhalend. Ze bieden weinig cijfermateriaal, geen grafieken, maar wei een
paar nuttige kaartjes. Ze beperken hun
uiteenzetting tot de economische ontwikkelingen. Er worden bijzonder weinig uitstapjes gemaakt naar sociale of
politi eke ontwikkelingen. Dit ondanks
het in de introductie beleden belang
hiervan. Per peri ode wordt het meest
kenmerkende opgediend, gelardeerd
met voorbeelden. De landbouw, industrialisatie en het geldwezen krijgen
ruime aandacht, de dienstensector, investeringen en technologie-overdracht
NEHA-BULLETIN

worden minder belicht, terwijl bijvoorbeeld de verdeling van de beroepsbevolking onzichtbaar blijft. Nuttig en interessant zijn de regelmatig terugkerende
vergelijkingen van de economische
prestaties. Deze worden in absolute termen en op een per capita basis onderling vergeleken en in perspectief geplaatst met andere landen. Factoren die
de economische groei stimuleerden dan
weI belemmerden worden meestal afdoende besproken. De aandacht gaat
daarbij eerder uit naar de internationale
elementen, dan de intern-binnenlandse
zaken. Het voordeel is een blijvende
overzichtelijkheid. De literatuurverwijzingen kunnen wellicht de soms dreigende vereenvoudigingen opvangen.
Minder geslaagd is in mijn ogen de
beschrijving van de agrarische ontwikkeling. Hier wreekt zich onder meer de
afwezigheid van inzicht in de ontwikkeling van de (beroeps-) bevolking. De
sterke groei van de agrarische bevolking
en de latere vergrijzing blijven ongenoemd. Ook wordt de tijdelijke opname
van een groot bevolkingssurplus in de
agrarische sector tot de grootschalige
industrialisatie in de jaren 1950 niet
besproken, maar is er weI een wat obligate en institutionele beschrijving van
de cooperaties, de machine- en tractorstations en de megalomane plannen
tot agro-industrieIe complexen.
Re!atief vee! aandacht krijgen de ontwikkelingen sinds het midden van de jaren tachtig. Hier komen ook regelmatig
de beloofde sociale en politi eke factoren
om de hoek kijken. De demonstraties,
relletjes en koerswendingen worden
daarbij wat houterig geplaatst tegen de
achtergrond van de economische groeicijfers voor het betreffende jaar. Een verband tussen beide wordt gesuggereerd
via de bekende voorbeelden van de
slechte voorziening in de eerste levensbehoeften, inclusief het volgens mij apocriefe verhaal over het gebruik van eieren als ruilmiddel in Roemenie. Echter
een systematische vergelijking van de leNEHA-8ULLETIN 10 - 1996 - nr. 2

vensstandaard in de verschillende landen blijft achterwege, evenals een behandeling van de distributiesector. De
auteurs volstaan met een meer macroeconomische verklaring die stoelt op het
failliet van de produktieplanning, zich
uitende in een algemene inefficientie, een
te sterk accent op zware industrie, een
gebrek aan harde valuta en innovatief
vermogen en ten slotte het onvermogen
te komen tot handel op basis van realist ische prijzen. Zij vormen de centrale elemen ten in het oosteuropese debacle.
Duidelijk speelt in dit boek op de achtergrond de, na het socialistisch echec,
niet verrassende overtuiging dat slechts
een ontwikkelingsmodel voor geheel
Europa geldigheid heeft. Voor Aldcroft
en Morewood gaat het in essen tie om
een probleem van 'catching up', dat geen
verdere behandeling krijgt. En dat is
jammer. Toch ontkomt het boek niet geheel aan de mogelijkheid van alternatieve ontwikkelingspaden. Zo worden de
afhankelijkheidsrelaties van de regio
met het Duitse rijk tussen 1933 en 1945
duidelijk geschetst en nadien die met de
Soviet-Unie. En bij de bespreking van
de actuele perspectieven zijn ook verwijzingen naar een complementaire ontwikkeling, die zou kunnen leiden tot een
nieuwe afhankelijkheidsrelatie tot WestEuropa. Maar de auteurs stappen bij
deze optie snel over naar een Europees
'Hongkong', met sterke economische
groei op basis van een 'echte' vrije
markt met bijbehorende arbeidsvoorwaarden in de meest centrale landen van
Oost-Europa.
Maarten Duijvendak
Algemene economie, RUG

R.S. Bagnall en B.W. Frier, The demography of Roman Egypt (Cambridge
University Press, Cambridge 1994) 354
p. ISBN 0-521-46123-5
In zijn inaugurele rede van 1948 verraste
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de Britse hoogleraar A.H.M. Jones zijn
gehoor met de ontboezeming dat The
chief problem of ancient economic history
is ... that there are no ancient statistics.
Velen, binnen en buiten het vakgebied,
hebben het hem nagezegd, zich daarbij
overigens niet altijd realiserend dat Jones geenszins wilde zeggen dat op basis
van het Griekse en Romeinse bronnenmateriaal geen zinvol sociaal-economisch onderzoek verricht kon worden.
Los van deze laatste kanttekening dient
natuurlijk de vraag gesteld te worden of
de aangehaalde woorden 50 jaar na dato
hun geldigheid ten volle hebben behouden. Voor de meeste gebieden van de
Grieks-Romeinse wereld kan het antwoord slechts bevestigend luiden. Toch
bestaat er op deze regel tenminste een
uitzondering: Egypte in de Hellenistische en Romeinse tijd .
Dit brengt mij tot het hier te bespreken boek, waarin de Arnerikaanse oudhistorici Bagnall en Frier een kwantificerende studie van de demografische
structuur van Romeins Egypte ondernemen. De basis voor het onderzoek werd
gevormd door een 300-tal census-formulieren, d.w.z. per huishouden georganiseerde aangifte-documenten door
middel waarvan eens in de veertien jaar
de complete bevolking van de provincie
in kaart werd gebracht. Deze registratie
geschiedde voornamelijk met het oog op
de inning van de laographia, een hoofdelijke belasting die uitsluitend door mannelijke personen tussen de 14 en 62 jaar
verschuldigd was. Niettemin geven de
desbetrefTende papyri een volledig overzicht van de aangeslagen huishoudens,
inclusief de vrouwelijke familieleden en
slaven. Alles bij elkaar zijn op deze wijze ongeveer 1100 personen bekend,
waarbij in ca. 1000 gevallen het geslacht
en in ca. 700 gevallen de leeftijd
vast staat.
De beperkte omvang van het bronnenmateriaal noopt natuurlijk tot een
zekere mate van voorzichtigheid , te
meer daar het bestreken tijdvak van 11
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n. Chr. tot diep in de derde eeuw loopt.
Daar staat echter tegenover dat aile tekenen erop wijzen dat het demografische regime van Egypte gedurende deze
periode zeer stabiel is geweest en dat de
gegevens van zeer hoge kwaliteit zijn.
£en aanwijzing in deze laatste richting is
het extreem lage percentage afgeronde
leeftijden (een opmerkelijk verschil met
Romeinse grafstenen, die in ca. 60% van
de gevallen een afgeronde leeftijd vermelden). Verder wordt de betrouwbaarheid van het materiaal bevestigd door
de vaak verbluffende correspond en tie
met de life tables van Coale en Demeny
enerzijds en met comparatieve gegevens
anderzijds. Terecht concluderen de
auteurs dan ook dat het hier gaat om the
best available source for any population
prior to the Renaissance (50).
Tot de meest geslaagde delen van het
boek behoren de hoofdstukken vier, zes
en zeven, waarin achtereenvolgens de levensverwachting, de huwelijksleeftijd en
de fertiliteit van Romeins-Egyptische
vrouwen aan een onderzoek worden onderworpen. De levensverwachting van
vrouwen bij de geboorte blijkt rond de
22,5 jaar te hebben gelegen . Het spreekt
vanzelf dat bij een zo lage levensverwachting een hoge fertiliteit nodig was
om de grootte van de populatie hetzelfde te houden. In Romeins Egypte werd
dit bereikt doordat vrouwen al op jonge
leeftijd (vanaf hun twaalfde jaar) begonnen te trouwen en bovendien doordat
vrijwel aile vrouwen in het huwelijk traden (hfdst. 6). Verder laat zich niet aIleen berekenen dat de gemiddelde Egyptische vrouw tussen haar I5de en 50ste
levensjaar een fractie minder dan zes
kinderen op de we reId moet hebben gezet, maar ook dat er nauwelijks sprake
kan zijn geweest van abortus en/of effectieve contraceptie (althans binnen het
huwelijk). WeI zijn er sterke aanwijzingen dat het aantal geboorten binnen de
perken werd gehouden door sexuele
onthouding tijdens de borstvoedingsperiode en doordat weduwen en gescheiNEHA-BULLETIN

den vrouwen boven de 30 it 35 jaar niet
vaak hertrouwden. Ondanks het hoge
sterftecijfer - iets meer dan 42 per 1000
voor de totale bevolking (105) - geeft
het Egyptische materiaal dus aanleiding
tot een iets genuanceerdere stellingname
dan Wrigley's bewering dat een populatie met een hoge mortaliteit must mobilize maximum fertility If it is to survive at
all (People, Cities and Wealth 209).
Behartigenswaardige conclusies zijn
ook te vinden in het derde hoofdstuk,
waarin de samenstelling van het Egyptische huishouden wordt besproken. Ongeveer 43% van de op de censusformulieren vermelde huishoudens bestond uit een kerngezin, terwijl de percentages voor huishoudens met meer
dan een kerngezin (21%) en huishoudens waarin een echtpaar samenleefde
met een overlevende ouder (15%) daar
ver onder blijven. De auteurs benadrukken echter terecht dat deze cijfers buitengewoon misleidend zijn, in de eerste
plaats omdat de tot het tweede en derde
type behorende huishoudens (vanwege
hun grotere omvang) 55% van aile household residents omvatte. Ten tweede
omdat het merendeel van de kerngezinnen evident was ontstaan door het overlijden van de ouders en andere verwanten. De getalsmatige dominantie van het
kerngezin betekent dus geenszins dat gehuwde kinderen normaal gesproken een
zelfstandige huishouding stichtten.
Tenslotte moet men bed en ken dat het
percentage kerngezinnen in de stad beduidend hoger was (51 ,4%) dan op het
platte land (36,8%). Deze laatste observatie is met name van belang omdat (op
basis van stedelijk materiaal) recentelijk
is betoogd dat gedurende de Romeinse
Oudheid het kerngezin het meest gangbare type huishouden is geweest.
Minder succesvol zijn de hoofdstukken die handelen over de levensverwachting van de mannelijke bevolking
(hfdst. 5), over de migratie van dorpelingen naar de stad (hfdst. 8) en over de
effecten van de pokkenepidemie onder

keizer Marcus Aurelius (1651166 n.
Chr.). Het grootste probleem in het vijfde hoofdstuk is dat de census-documenten relatiefte veel mannelijke personen onder de 15 en boven de 60 vermelden. De meest voor de hand liggende
verklaring is dat potentiele belastingplichtigen er belang bij hadden een leeftijd onder de 14 ofboven de 62 op te geyen. Helaas betekent dit wei dat een betrouwbare berekening van de levensverwachting van mannen nauwelijks mogeIijk is. Bagnall en Frier komen uit op
een levensverwachting bij de geboorte
van 25 jaar (ondanks voetnoot 27, waar
we lezen dat het getal 27,7 nog betere resulaten geeft), maar zien zich genoodzaakt een paragraaf met de titel Doubts
toe te voegen (vergelijk ook hun latere
veronderstelling that male life expectancy was roughly the same as that of females (44) . Mutatis mutandis kunnen dezelfde bezwaren worden ingebracht tegen de voorzichtige pogingen van de
auteurs om getalsmatig vat te krijgen op
de migratie van jongemannen naar de
stad: de meeste overwegingen in het desbetreffende hoofdstuk berusten op fluctuaties in de (onbetrouwbare!) sexeratio en dus op drijfzand. Andersoortige
problemen doen zich voor in het slothoofdstuk, waarvan de belangrijkste bevinding is dat de Egyptische bevolking
na 166 na Christus relatief minder jongeren en meer personen van middelbare
leeftijd (35-59 jaar) telde. Helaas moeten de schaarse gegevens aan nogal wat
statistische operaties onderworpen worden om dit demografische 'gegeven'
zichtbaar te maken, nog afgezien van
het feit dat het 'gegeven' zelf voor een
groot aantal interpretaties vatbaar is
Vit de voorgaande aline a moge blijken dat zelfs het Egyptische bronnenmateriaal zijn beperkingen heeft. Niettemin kan men na lezing van dit boek
niet anders dan concluderen dat er in
sommige gevallen wei degelijk ancient
statistics bestaan of althans gerecon-
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(175-177).

strueerd kunnen worden. Een andere
verdienste van Bagnall en Frier is dat zij
een grote hoeveelheid vergelijkende gegevens (o.a. het Toscaanse materiaal
van Herlihy en Klapisch-Zuber) in hun
eigen werk hebben gelntegreerd en zelf
weer een boek hebben geschreven dat in
een voor historici van andere tijdvakken
klare taal is gesteld.
L. de Ligt
Universiteit Utrecht

J. Barendregt, T. Langenhuijzen, Ondernemend in Risico. Bedrijfsgeschiedenis van Nationale-Nederlanden. 18451995 (NEHA: Amsterdam 1995) 478 p.
ISBN 90-71617-90-4

J.L.J.M. van Gerwen, N.H .W. Verbeek,
Voorzorg & de Vruchten. Het verzekeringsconcern AMEV: zijn wortels en vertakkingen van 1847 tot 1995 (NEHA:
Amsterdam 1995) 352 p. ISBN 9071617-88-2

Deze twee omvangrijke en belangwekkende studies worden samen besproken;
ze zijn gelijkwaardig, ze behoren tot hetzelfde genre en ze betreffen dezelfde
economische sector.
Het verhaal van de "Nationale-Nederlanden " begon in 1845 met de oprichting van een bescheiden n.v. "Assurantie-Maatschappij tegen Brandschade" in Zutphen. Ondanks de heel beperkte eigen middelen - oorspronkelijk
was er slechts f 40.000 gestort - bereidden de zaken snel uit. Om grotere contracten met de Nederlandse Handelmaatschappij te kunnen afsluiten richtte
de directie in 1859 een zustennaatschappij op, de "Nederlanden van 1859" met
een iets groter kapitaal en met de ambitie in het buitenland, vooral in Nederlands-Indie, zaken te doen .
Naast de hogere tekencapaciteit bood
een zustennaatschappij voordelen op
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het gebied van het herverzekering. In
1888 fuseerden de twee maatschappijen
tot de "Nederlanden van 1845" die zich
op het einde van de eeuw de grootste
brandverzekeraar van Nederland kon
noemen. In 1903 werd begonnen met levensverzekeringen, een tak die doorgaans stabielere winsten opleverde dan
de schadesector en die de financiele
armslag zou kunnen opleveren voor expansie in andere sectoren. Weer was het
een gouden gok. Verder groeide het bedrijf door overnames en diversificatie
van de aangeboden producten. Verzekeringen volgen en stimuleren de expansie
van nationale economieen maar ze kunnen wei sneller groeien; in goede tijden
zijn er meer risico's, in slechte tijden zijn
gezinnen geneigd zich beter te beveiligen .
De tweede pijler van het NationaleNederlandenconcern ontstond in 1863
toen in Rotterdam de "Nationale Levensverzekerings Bank" werd opgericht.
Oorspronkelijk was het een volksverzekeraar die echter al spoedig een suksesvolle kapitaalverzekeraar werd. Na de
Eerste Wereldoorlog werd de "NationaIe" marktleider op het gebied van de levensverzekeringen. Vanaf 1932 ontstond er enige samenwerking tussen de
zwaargewichten "De Nationale" en "De
Nederlanden" in het Bureau voor
Groepsverzekering. Pas in 1962 besloten de twee grootste verzekeraars van
Nederland tot een fusie. Dan komt het
verhaal in een stroomversnelling met
enkele grote acquisities, produktdiversificatie en investeringen in het buitenland. Door de liberalisering van het
structuurbeleid verviel in 1990 de taakverdeling tussen banken en verzekeringen en ontstond na de fusie met de
NMB Postbank Groep de InternationaIe Nederlanden Groep.
De oorsprong van het verzekeringsconcern AMEV, vandaag Fortis AMEV,
is nederig. In 1847 werd in Utrecht een
begrafenisfonds opgericht onder de zinspreuk "Let op uw Einde" door een uitNEHA-8ULLETIN

drager en een bode van een ander fonds.
In 1871 was het dank zij de bekwame en
zuinige leiding gegroeid tot het grootste
van de 1200 gelijkwaardige fondsen in
Nederland. In 1883 telde het, verspreid
over het gehele land, meer dan 260.000
leden die wekelijks een kleine contributie
aan de talloze boden afdroegen. Ondanks de geringe premies en de hoge inningskosten was de volksverzekeraar
rendabel en solide, ondermeer dank zij
een voorzichtige beleggingspolitiek,
vooral gericht op hypotheken, spoorwegobliglaties en onroerend goed . De
concurrentie van de steeds talrijker moderne levensverzekeringen dwong "Let
op uw Einde" in 1883 tot de oprichting
van de levensverzekeringsmaatschappij
"Utrecht", die in 1893 de portefeuille van
het fonds overnam. Ook de nieuwe maatschappij was een familiebedrijf. De helft
van de aandelen was in hand en van dezelfde families die het fonds beheerden.
Het maatschappelijk kapitaal was opvallend gering,f20.000 gestort, wat niet belette dat de n.v. snel groeide, zowel door
verhoging van de eigen produktie als
door een geslaagde overnamepolitiek.
Een belangrijke stap werd in 1920 gezet
met de oprichting van de Aigemene
Maatschappij tot Exploitatie van Verzekeringsondernemingen (A.M.E.V.) door
de leiding van de "Utrecht". Ongeveer
twee derde van de aandelen van de
"Utrecht" werden omgeruild voor
A.M.E.V. aandelen, waardoor de controle over de n.v . Utrecht werd veilig
gesteld. Het was een mooie en nuttige
constructie; A.M.E.V. nam bedrijven
over, stroomlijnde ze en bracht ze in de
familievennootschap Utrecht in.
Het verzekeringswezen heeft een opmerkelijke bloei gekend, zeker in Nederland waar buitenlandse maatschappijen tot voor enkele decennia nauwelijks een rol speelden. De snelle bevolkingsgroei, de toename van de welvaart
na de Tweede Wereldoorlog en de overheidstussenkomst in de verzorgingsmaatschappij hebben de consumptie

van individuele en collectieve verzekeringen gestimuleerd. Reeds voor 1960
werd 3% van het nationale inkomen
besteed aan levensverzekeringen. De
Utrechtse groeide niet zo snel als het
Nederlandse verzekeringsbedrijf omdat
de maatschappij zich bleef richten op individuele verzekeringen , terwijl de collectieve een explosieve groei kenden.
Toch bleef de "Utrecht " na 1945 de derde verzekeraar van Nederland . De beschermingsconstructie A.M.E.V. was na
1945 een slapende holding geworden. In
1961 kwam daarin verandering en in
1963 nam de houdstermaatschappij
AMEV het roer van de "Utrecht", de
"Holland van 1859" en de Hollandse
Aigemene Verzekerings Bank geheel in
handen. Dat was meteen een antwoord
op de fusie in 1962 van de twee grootste
Nederlandse concurrenten tot de
Nationale-Nederlanden. Daarmee was
nog lang geen einde gekomen aan de
schaalvergroting in de sector. De komst
van de E.E.G. en de daaruit voortkomen de buitenlandse con curren tie op de
eigen markt leiden tot verdere diversificatie van de producten, tot geografische
spreiding en tot uitbreidingen buiten de
branche AMEV werd een multinationaal concern , geleid vanuit Nederland .
In 1990 werd de stap gezet naar de
bankwereld door de samenwerking met
de VSB Groep en in datzelfde jaar werden de krachten gebundeld met de
grootste Belgische verzekeraar, de AG
Groep. Een paar jaar later volgde de
voorlopig laatste naamsverandering en
ontstond Fortis, een van de grootste
Europese verzekeraars en financiele
dienstverleners.
Deze schets kan slechts enkele data en
namen voorstellen en geeft geenszins de
rijke inhoud van de boeken weer. De
auteurs dragen er zorg voor de evolutie
van het verzekeringswezen in een maatschappelijke context te plaatsen. De
strategie van de onderneming zal immers aangepast zijn aan die omgeving
waartoe ook de concurrentie behoort.
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Per chronologisch tijdvak worden de
bedrijfsactiviteiten, de organisatie en de
bedrijfsresultaten diepgaand doorgelicht. Beide werken zijn perfect gestructureerd en boeien tot de laatste bladzijde.
l. Hannes
Vrije Universiteit Brussel

M.l .E. Blauw, Van Friese grond. Agrarische eigendoms- en gebruiksverhoudingen
en de ontwikkelingen in de Friese landbouw in de negentiende eeuw (Leeuwarden: Fryske Akademy, 1995) Fryske
Histoaryske Rige XI. 334 p. ISBN 90
61717957 Proefschrift Rijksuniversiteit
Leiden.
Een sociaal-economische geschiedenis
van de Friese landbouw in de negentiende eeuw te schrijven, is geen geringe opgave. Niet aileen is de kwaliteit en het
abstractieniveau van vergelijkbare studies waarrnee men zich noodgedwongen
uiteenzet betrekkelijk hoog. De onderzoekers van de Wageningse school en
hun collega's elders hebben een standaard gesteld die zich niet gemakkelijk
laat navolgen: minitieus bronnenonderzoek, omvangrijke cijferreeksen en diepgaande statistische analyse hebben de
agrarische geschiedschrijving in Nederland op een heel eigen peil gebracht. Bovendien is het onderwerp weerbarstig.
Meer nog dan in de andere kustprovincies kenmerkte Friesland zich door een
grote agrarische verscheidenheid. Enerzijds bestaan er grote verschillen in bodemgesteldheid, uiteenlopend van vette
kleigronden langs de kust, drassige
veengebieden in het midden van de provincie tot de hoger gelegen zand- en dalgronden van de Friese Wouden. We vinden hier intensieve veehouderij, grootschalige akkerbouw en grove tuinbouw
naast gemengde bedrijfstypes en uitgestrekte veenderijen. Anderzijds liep in
het verleden ook de exploitatievorm uit120

een van agrarisch grootbedrijf en kleine
marktproducenten (gardeniers, koemelkers, voerlieden) tot deels zelfverzorgende keuterbedrijfjes.
Maili Blauw is daarom uitgegaan van
een aspect dat in ander onderzoek vaak
weinig aandacht krijgt: de agrarische
eigendoms- en pachtverhoudingen.
Daarmee heeft ze tevens een factor gei:soleerd die de verschillende bedrijfstypes met elkaar verbindt. Friesland behoorde - met Zeeland - vanouds tot de
provincies waar comrnerciele pacht het
meest verbreid was. Met name in de
kuststreek was een Oink deel van grond
en bedrijfsgebouwen in handen geraakt
van een aristocratische elite voor wie
landbezit de toegang vormde tot politieke ambten. Staatkundige omwentelingen en de getalsmatige achteruitgang
van de adel brachten hierin geen verandering. Integendeel, grondaankoop
bleef een veilige belegging voor renteniers die mee wensten te profiteren van
de gunstige agrarische conjunctuur. Tegelijkertijd bood deze aristocratische
belangstelling de boeren een mogelijkheid de noodzakelijke investeringen in
gebouwen en afwatering niet zelf te bekostigen .
In de loop van de negentiende eeuw
nam het aandeel van verpachte landerijen - net als elders in Nederland - verder
toe ten koste van het eigenerfde boerenbezit. Verlenging van de huurovereenkomsten werd minder vanzelfsprekend
en met name bij losse percelen land
werd de concurrentie heviger: de eenheden werden kleiner en de termijnen korter. Eenjarige contracten voor wei landen en tuingrond waren geen uitzondering en hooilanden werden soms per
snede verhuurd. Deze commercialisering van de pachtverhoudingen stuitte
bij veel tijdgenoten op kritiek omdat
prijzen kunstmatig zouden worden opgedreven. Verarming en sociale ellende
tijdens de grote landbouwcrisis werden
mede toegeschreven aan het beleid van
grootgrondbezitters die geen rekening
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hielden met de belangen van hun pachters. Bovendien investeerden veel pachters weinig in hun bedrijven omdat de
zekerheid ontbrak dat zij de vruchten
van hun arbeid zelf konden plukken.
Op de achtergrond speelt uiteraard
het verschijnsel dat tientallen grootgrondbezitters in de tweede helft van de
negentiende eeuw wegtrokken uit Friesland . Hun interesse voor de ontwikkeling van het Friese platteland nam navenant af, terwijl zij een belangrijk deel
van het agrarische inkomen aan de regio
onttrokken. Op grond van gegevens uit
vier kadastrale gemeenten becijfert
Blauw dat mogelijk ruim een kwart van
de belastbare opbrengst van de Friese
grond naar andere delen van het land
wegvloeide (54). Afkeer van het grootgrondbezit was dan ook een belangrijk
element in de sociale bewegingen die het
Friese platteland sinds 1880 hebben beroerd. Het leidde onder andere tot de
oprichting in 1922 van de Bond van
Landpachters en Hypotheekboeren, een
organisatie die vooral kleine landgebruikers verenigde. Eerst de Pachtwet
van 1937 maakte in Nederland een einde aan de commerciele landverhuur
door stilzwijgende verlenging van contracten tot regel te maken.
B1auw onderwerpt de retoriek van de
pachtersbeweging die tot op heden
doorklinkt in het Friese regionalisme
niet aan directe kritiek. Haar is het eerder te doen om de vraag in hoeverre
eigendoms- en pachtverhoudingen de
produktierichting van de Friese landbouw daadwerkelijk hebben belnvloed.
Na een korte inleiding gaat zij daarom
uitvoerig in op de bezitsverhoudingen in
de landbouw, grotendeels aan de hand
van kadastrale en notarieIe bronnen uit
vier voorbeeldgemeenten. Dit deel van
het boek biedt weinig verrassingen. De
analyse van het grondeigendom levert
ondanks rijkelijke tijdsinvestering betrekkelijk weinig op: de eigendomsverhoudingen blijken gedurende de negentiende eeuw tamelijk statisch te zijn ge-

weest. Tot een daadwerkelijke reconstructie van de bezitsverhoudingen
komt het niet. Ik verrnoed dat vooral de
schaal hier verkeerd gekozen is. Eerst
een gedetailleerde analyse op dorpsniveau had zaken als familiebanden , mobiliteit, patronage en clientele aan het
licht kunnen brengen. Omdat dit echter
nog bewerkelijker is dan de gevolgde
procedure, had de auteur zich misschien
beter kunnen beperken tot bronnen van
een hoger aggregatieniveau. Ook vraag
ik me af waarom ze in de verschillende
hoofdstukken geen gebruik heeft gemaakt van het overvloedige statistische
materiaal uit de Franse tijd dat in andere studies vaak zo rijkelijk aanwezig is.
Het meest substantiele deel van het
boek vormen de hoofdstukken over
agrarische produktiegroei. Enerzijds
werd er in de negentiende eeuw flink
gelnvesteerd in de grond. Door ontginningen van heidevelden, landaanwinning aan de kust en droogmakerijen
nam de beschikbare hoeveelheid cultuurland toe. De kwaliteit van het bestaande land werd verbeterd door verlaging van de waterstand door middel van
goede afwatering, bemaling en aanleg
van veenpolders. Complete terpen werden als compost over het land uitgestrooid. Anderzijds werd ook de produktie gelntensiveerd: in de bouwstreek
nam het aandeel van hakvruchten - met
name aardappelen - en grove tuinbouw
toe, in de weidestreken bracht men de
zuivelproduktie op een hoger peil door
betere voeding, selectie van het erfelijk
materiaal (Fries stamboek), strengere
hygiene en - sinds de jaren 1880 - concentratie van de melkverwerking in fabrieken. In het zandgebied kwam daarnaast de varkensfokkerij op.
Gezien het opmerkelijke resultaat van
dit alles is het de vraag of de eigendomsverhoudingen werkelijk zo negatief hebben uitwerkten als sommige tijdgenoten
Iieten voorkomen. Blauw geeft hierop
geen direct antwoord. In vergelijking
met Groningen valt echter vooral op dat
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akkerbouw en veeteelt in Friesland ook binnen hetzelfde bedrijf - grotendeels gescheiden bleven. Terwijl in Groningen het akkerbouwareaal spectaculair kon worden uitgebreid dankzij een
gei"ntegreerd stelsel dat optimaal gebruik maakte van vruchtwisseling, stalvoedering en verlaging van het waterpeil
door drainage, heeft men in Friesland
vooral de bestaande produktierichtingen uitgediept. Deels was dat een
kwestie van remmende voorsprong: in
de achttiende eeuw ontwikkelde de Friese landbouw zich zeer voortvarend
langs dit pad. Maar we krijgen tevens de
indruk dat de - weliswaar goed bedoelde - bemoeienis van grondeigenaren in
zekere zin een conserverende werking
heeft gehad. Niet die bemoeienis zelf,
maar vooral het wegvallen daarvan Ieidde volgens mij tot kritiek op het grootgrondbezit.
Hieraan verbonden is een tweede
vraag: hadden andere bezitsverhoudingen tot een ander resultaat geleid? Ook
hier krijgen we slechts indirect antwoord . De Friese economie was uitzonderlijk open. Dankzij een uitstekende
natte infrastructuur was de landbouw al
vroeg ingespeeld op internationale
mark ten. Het waren dan ook vooral de
afzetmogelijkheden die de produktierichting van de Friese landbouw bepaalden, zo betoogt ook Blauw. Is daarmee
echter ook te verklaren dat er in Friesland - naast een enkele suikerfabriek,
cichorijovens en vlasspinnerijen - nooit
zoals in Groningen grootschalige industrieen voor de verwerking van akkerbouwprodukten zijn opgekomen?
Het is best mogelijk dat de conserverende werking van het pachtstelsel en de
daarmee samenhangende afroming van
agrarisch winsten hierop wei degelijk
van invloed waren.
De verrassing zit hem vooral in het
laatste hoofdstuk. Blauw laat tamelijk
overtuigend zien hoe de toenemende dynamiek van de bezitsverhoudingen
vooral merkbaar was aan de onderkant
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van de grondmarkt. Vooral in de kleibouwstreek werd steeds meer land verpacht ten behoeve van kleinschalige
grove tuinbouw, in de veenweidestreek
ontstond een levendige concurrentie om
percelen hooiland, terwijl het zandgebied zich vooral kenmerkte door toenemend grondgebruik door arbeiders die
grotendeels hun eigen voedsel verbouwden. Het was hier, meer dan bijvoorbeeld in Groningen, vooral de kleine
man die profiteerde van de commercialisering van de pacht- en eigendomsverhoudingen. Dankzij de opkomst van
plaatselijke zuivelfabrieken kon ook de
kleine landgebruiker voor de markt
gaan produceren. Tegelijkertijd werd hij
echter afhankelijker van schommelingen op die wereldmarkt en kon hij
steeds minder vaak terugvallen op de
beschermende hand van zijn grondheer.
Dat riep weer spanningen op die zich
gemakkelijk konden rich ten tegen het
grootgrondbezit zelf.
Misleidend is echter de suggestie dat
grootbedrijven die gebruik maakten van
loonarbeid over de hele linie plaats
moesten maken voor kleinere. Uit de
cijfers die Blauw geeft (245 e.v.), blijkt
dit niet. In de weidestreken was rond
1800 85-95% van de grond in handen
van landbouwbedrijven groter dan 20
ha, een eeuw later was dat nog altijd
79%. In de kleibouwstreek zakte dit
aandeel van 75-85 tot 70%, maar hier
nam het belang van de allergrootste bedrijven juist toe, terwijl het produktieproces tevens meer arbeiders vergde. AIleen in de Wouden - waar het pachtstelsel minder dominant was - zakte dit cijfer onder de 50%. AI met al kunnen we
concIuderen dat "verkeutering" en
grootschaligheid in Friesland uitstekend
samen gingen.
Blauws boek mist de sophistication
van de Wageningse school. Maar daarin
ligt ook zijn charme. De ruime aandacht
voor kleine landgebruikers is zeker niet
misplaatst. Andere sociale groepen komen echter weinig aan bod. Wie echt
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van dit boek wil profiteren, doet er goed
aan Yme Kuiper's Ade/ in Friesland
1780-1880 (Groningen 1993) tegelijkertijd ter hand te nemen. Overbodig is
tenslotte de Friestalige samenvatting.

Economen hebben met sportbeoefenaren gemeen dat zij er zijn in soorten en
maten. Er zijn topspelers, heel goede
vaklieden en de rest. T opspelers onder
economen uit het verleden zijn bijvoorbeeld Adam Smith, Alfred Marshall, Irving Fisher, Schumpeter en Keynes.
Hun namen zijn ook bekend buiten de
kring van directe vakgenoten. Voor Allyn A. Young is dit zeker niet het geval
en toch was hij , zoals Schum peter in zijn
monumentale History of Economic
Analysis met zoveel woorden schreef,
een uitmuntend econoom. Young is
thans grotendeels geschiedenis en ook
door economen vergeten, hoewel vele
studenten in de jaren 1960 gefascineerd
waren - zo herinner ik mij - door
Youngs inzichten over monopolistische
concurrentie en de daarin besloten natuurlijke remming op overmatige
machtsconcentratie. Het is dan ook
goed dat er thans een wetenschappelijke
biografie over hem is verschenen, geschreven door de emeritus hoogleraar
economie Charles P. Blitch uit Virginia.
Allyn Abbott Young werd in mei
1876 in een plaatsje in de staat Ohio geboren uit ouders die afstamden van
Britse emigranten die zich reeds in de
eerste helft van de 17e eeuw in Nieuw
Engeland vestigden. Na enige tijd werkzaam te zijn geweest op een drukkerij te
Cleveland. Ohio, ging hij in 1898 studeren aan de economische en sociale faculteit van de Universiteit van Wisconsin te

Madison, waar sinds 1891 Richard T.
Ely, nog steeds vermaard wegens de
naar hem vernoemde jaarlijkse voordracht op de jaarvergadering van de
American Economic Association, de
leerstoel voor economie bezette. De universiteit van Wisconsin bezat voortreffelijke docenten als de economen Ely en
Scott, de statisticus Jones - die hem introduceerde bij zijn coli ega Willcox van
het Amerikaanse CBS - en de historici
Turner en Haskins. Hier legde Young
de grondslag voor zijn economische inzichten en maakte hij kennis met de wiskundige en bevolkingsstatistiek. Op dit
laatste terrein verwierf hij in 1902 het
doctoraat met de econoom Ely en statisticus Willcox als promotoren.
Zouden we het leven van de geleerde
Young schematisch willen karakteriseren dan waren er twee grote aandachtsgebieden. Dit was in de eerste plaats zijn
leven als docent en onderzoeker. Daarnaast was er zijn werkzaamheid als statistisch en economisch regeringsadviseur. Op beide terreinen zou hij excelleren, zonder overigens de loop van de
economiebeoefening zo diepgaand te
bei"nvloeden als zijn bij tijd en wijle Britse tegenvoeter Keynes.
Youngs academische loopbaan was
niet alleen in bepaalde opzichten wetenschappelijk invloedrijk, maar ook zeer
wissel end naar instelling waaraan hij
was verbonden. Van zijn arbeid op het
terrein van de economie moet in de eerste plaats zijn levenslange betrokkenheid bij de achtereenvolgende herzieningen van Ely 's in die tijd toonaangevende
leerboek genoemd worden. Onder zijn
invloed werd dit overwegend beschrijvende boek analytisch verdiept en de
eenzijdige invloed van de Oostenrijkse
school geleidelijk aan vervangen door
de meer synthetische benadering van
Marshall zoals die gestalte had gekregen
in diens Principles van 1890. Daarnaast
bracht Young met zijn beide medeauteurs meer statistisch en empirisch detail in Ely's versie van dit boek. Als ge-
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volg van Youngs invloed was dit boek ,
waarvan tot 1933 350.000 exemplaren
werden verkocht, het meest gezaghebbende leerboek economie in de VS in die
jaren. Maar ook op het gebied van het
zuivere economische onderzoek verrichtte Young belangrijk werk. Zo werd
hij met zijn doorwrochte analyse van de
toenemende opbrengsten bij schaalvergroting en economische vooruitgang de
grondlegger van het leerstuk der monopolistische concurrentie, een marktvorm die in zijn ogen een natuurlijk halt
toeriep aan overmatige machtsvorming
van monopolies. Nog steeds aangehaald
wordt ook Youngs werk over de maatschappeJijke en private produktiekosten. Onder Youngs leiding schreven
de later vooraanstaande economen
Frank H. Knight en Edward H. Chamberlin in Harvard hun dissertaties over
respectievelijk risico en onzekerheid en
monopolistische concurrentie.
Een van zijn andere werkterreinen
was de leer van het geld- en bankwezen.
Tijdens zijn periode op Harvard gedurende de jaren 1920-1927 verrichtte hij
onder andere een nauwgezette statistische analyse van het bankwezen in de
VS voor het tijdvak 1867-1926. Een van
zijn opvallende bevindingen was dat de
elasticiteit van het geldaanbod onder
het nieuwe in 1913 ingevoerde stelsel
van Federale banken groter was geworden en de beheersbaarheid zoals beoogd
verbeterd .
Was de academische kring waarin de
aan verschillende universiteiten docerende Young zich bewoog klein, veel
groter werd deze als gevolg van zijn consultatieve arbeid voor regering en centrale bank. De hierboven genoemde statistische studie van het Amerikaanse
bankwezen verricht in opdracht van
bankpresident Benjamin Strong van de
Federal Reserve Bank van New York is
hiervan een voorbeeld. Belangrijker was
wellicht zijn Jidmaatschap van de Amerikaanse delegatie bij de vredesonderhandelingen in Parijs in 1919. Evenals
124

Keynes, die deel uitmaakte van de Britse vredesdelegatie, was de econoom en
statisticus Young tegenstander van de
aan Duitsland opgelegde herstelbetalingen omdat die, naar zijn oordeel , de
economische capaciteit van dit land te
boven gingen. Youngs schatte - evenals
Keynes overigens - de betaalcapaciteit
van Duitsland op ongeveer $ \0 miljard
en yond de opgelegde $ 33 miljard irreeel en wraakzuchtig. Anders dan Keynes protesteerde Young echter niet in
geschrift omdat hij , en naar mijn mening terecht, meende dat ambtelijke
economisch adviseurs de politieke
besluitvorming in een democratische samenleving niet in het openbaar behoren
te hinderen met hun persoonlijke visies.
Later, in 1924, werd Young opnieuw betrokken bij de herziening van de regeling in het kader van het zogenaamde
Dawes-plan, dat de betalingstermijnen
aanzienlijk verruimde. Ook tegenover
het zogenaamde Young-plan uit 1929 naamgenoot Owen D . Young was een
Amerikaanse zakenman die de des betreffende commissie leidde - dat de rekening voor Duitsland terugbracht tot
$ 8 miljard en voor de afwikkeling onder andere de Bank voor Internationale
Betalingen te Bazel in het leven riep,
stond Young sympathiek. Evenals Keynes in Engeland heeft Young in de VS
zeer vee! toespraken en krantenartikelen
gewijd aan de problemen van de Duitse
herstelbetalingen en zich daarin een
overtuigd en loyaal medestander getoond van de verzoeningspolitiek van de
door hooggestemde idealen geleide president Wilson.
Dit boek laat duidelijk zien dat zuiver
academische arbeid met succes dienstbaar kan worden gemaakt aan de gemeenschap. Kortom, Blitch's boek is
een leerzaam en interessant boek, wei iswaar geschreven door een bewonderaar
maar geen hagiografie. Jammer is wei
het geheel ontbreken van fotografische
illustraties uit deze voor de wording van
de economie als yak historisch zo inteNEHA-8ULLETIN

ressante periode. Met enige moeite hadden die tach wei gevonden kunnen worden.

Dit is een van de interessantste en belangrijkste boeken recentelijk verschenen over de stoomscheepvaart. Boyce
heeft zich gebaseerd op zijn proefschrift
over de Furness groep van rederijen en
aanverwante maatschappijen (London
School of Economics 1984), uitgebreid
onderzoek gedaan in de archieven van
en Iiteratuur gelezen over talloze andere
Britse scheepvaartondernemingen. Met
een grondige kennis van de economische theorie over de ontwikkeling van
de onderneming, heeft Boyce een stimulerende studie geschreven over de groei
van het grootbedrijf gedurende het stadium in de wereldeconomie waarin de
Britse scheepvaart aan de top stond. Hij
is erin geslaagd de Britse vloot in zijn totaliteit aan een geheel nieuw onderzoek
te onderwerpen. Daarbij biedt hij een
optimale combinatie van structurele
analyse en individuele cases.
Boyces uitgangspunten waren de bekende studies van Chandler, Lamoureaux en anderen over de opkomst en
structurele ontwikkeling van het moderne grootbedrijf. Binnen dit historiografische kader heeft hij, door de toepassing van begrippen als informatiestromen, netwerken en principal-agent theory een onderwerp, dat lange tijd uitgekauwd leek te zijn, nieuw leven ingeblazen. Informatie over markten, prijzen,
vrachtstromen en talloze andere zaken

staan centraal in de ontplooide aktiviteiten en de ontwikkeling van het
scheepvaartbedrijr. Het onderhouden
van netwerken voor het bevorderen van
informatiestromen wordt voorgesteld
als de belangrijkste ondernemerstaak
van de reder. Maar netwerken van
verbindingen met andere person en en
ondernemingen zijn niet minder onmisbaar voor talloze andere aspekten
van het rederijbedrijf. De reder is dus
ook verbonden met collega's, kooplieden, leveranciers (in het bijzonder
scheepsbouwers), agenturen en bankiers
in zijn voortdurend streven zijn bedrijf
vooruit te brengen. In vee I opzichten
leest Boyces boek als een 'Who is Who'
van de Britse scheepvaart en daarin,
vooral, van de grote lijnvaart. Talloze
rederijen, reders en families verschijnen
op zijn tonee1 in een bewonderenswaardige vervlechting van objectieve economische krachten en individuele ondernemersgeest en -aktiviteit. (Vanuit een
Australisch-Aziatisch perspektief mag
wei gesteld worden, dat de P&O en British India relatief minder aandacht krijgen dan de rederijen in de Atlantische
vaart.) De contrasten tussen de lijnscheepvaart en de industrieen op de wal,
die ten grondslag lagen aan de studies
van Chandler c.s., worden bijzonder
duidelijk gemaakt. Vooral in relatie tot
strategieen voor diversificatie en verdediging. Ook vanwege Boyces diepe kennis aangaande Furness, een tot nu toe
nogal in de schaduw gebleven reder,
krijgt de lezer een indringend begrip van
vee I wat zich binnen het scheepvaartbedrijf afspeelde en wat tot nu toe weinig
meer dan incidenteel in de historiografie
aan de orde werd gesteld. Terecht ook
krijgt de scheepsagentuur een zeer belangrijke rol toegedeeld. Tegelijkertijd
worden bekendere thema's als de con ferenties aan een grondige revisie onderworpen.
Desondanks zijn enige vragen onbeantwoord gebleven. Boyce baseert
zijn analyse altijd op de 'pool' van be-
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staande rederijen. Vooral in de 'trampvaart', maar ook daarbuiten, moet dikwijls toch ook juist de vraag worden
gesteld hoe en waarom nieuwe ondernemingen in de scheepvaart ontstaan. Dat
hierbij zo nauwkeurig en gedetailleerd
mogelijke informatie een belangrijke rol
speelt, kan niet bestreden worden, maar
dat is niet alles. Ook bij de grote rederijen van het New Imperialism en het ongebreidelde sociaal-darwinisme waren informatie, netwerkverbindingen en conservatieve overeenkomsten niet het he Ie
verhaal. Financiele macht speelde een
grote rol. Ook belangrijk om te onderkennen is, dat de meeste lijnvaartrederijen niet aileen door een relatief kleine
groep nauw-verwante ondernemers
werd opgericht, maar vooral produkten
waren van de commerciele wil van hun
thuishaven . De concurrentie tussen de
Britse rederijen onderling komt weI uit
de verf, terwijl die tussen de grote havens zoals Londen, Liverpool, Glasgow,
Hull, veel minder aandacht krijgt. Een
veelzeggende uitzondering is de nadruk,
die gelegd wordt op Furness ' connectie
met Hartlepool (233).
Een groter bezwaar is, dat Boyce nauwelijks over de grenzen van het Verenigd Koninkrijk kijkt. De ontwikkeling van de grote Britse scheepvaart, hoe
belangrijk die in het onderhavige tijdperk ook was, kan niet geisoleerd worden gezien van de gebeurtenissen in de
internationale lijnvaart. Het lijkt erop
dat de ontwikkeling en invloed van de
grote Duitse rederijen (in 1913 waren de
HAPAG en Norddeutscher Lloyd tenslotte de twee grootste ter wereld) over
het hoofd worden gezien. Boyces discussie van de Morgan crisis vertoont dan
ook enige zwakke punten. Morgans
IMM was gedoemd om te falen daar de
onvermijdelijke zware overkapitalisatie,
in tegenstelling tot wat hij op de binnenlandse Amerikaanse markt kon doen,
niet op de klant verhaald kon worden.
Bovendien waren de prijzen, die hij betaalde, gebaseerd op de vrachtprijzen
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van 1900, die door de Boerenoorlog buitengewoon hoog opgedreven waren.
(Geen wonder, dat dat niveau pas in
1912 weer bereikt zou worden.) Een
winnaar van deze crisis was inderdaad
Ellerman, die verkocht, maar niet minder Pirrie, die vanaf nu een nog grotere
stal van rederijen aan zijn werf bond,
waarbij ook de Hamburg- en HollandAmerika Lijnen, en de Duitse rederijen.
De rol van de NDLloyd hierin was belangrijker dan die van Ballin. Deze crisis
ook was het, die Owen Philipps ertoe
bracht zich door de Royal Mail tot een
groot magnaat te ontplooien. Maar zijn
diversificatie was een totaal andere dan
die van P&O, British India of Cunard .
In tegenstelling tot de laatsten met hun
organisch groeipatroon had Philipps '
groep een typische M-formatie zonder
vee I innerlijke samenhang. Philipps '
aankoop van Elder Dempster was inderdaad op informatie gebaseerd, maar
niet in Boyce's zin: als lid van de Royal
Commission on Shipping Rings had
Philipps de gehele, in camera gegeven,
getuigenis van Sir Alfred lones met
vrucht aangehoord! luist ook de verhoudingen in de Duitse lijnvaart had den
belangrijke aanknopingspunten voor
een beoordeling van groep-formatie in
de Britse lijnvaart en het al dan niet
vreedzame karakter van de conferenties
kunnen bieden.
Op enige plaatsen zijn onnauwkeurighe den ingeslopen. Freda Harcourt is
verwisseld met Sarah Palmer (75 noot
54); Francis Carleton wordt 'Carlton '
geschreven (66-67); de alliantie tussen
de P&O en de opiumhandelaren wordt
verzwegen; in de sectie over regeringscontracten wordt geen verschil tussen
marktprijzen en subsidies gemaakt (114117); het was niet Kroatie maar Hongarije, dat een contract met Cunard afsloot, en British India voer al vanaf
1881 op Queensland). En dan is er geen
verwijzing naar de redersgroep in het
House of Commons, die met Argusogen
over de belangen van de Britse lijnen
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waakte. In de discussie van de nauwe
relatie tussen rederijen (240-242) zou het
ook interessant geweest zijn te weten, of
en hoeveel bankdirekteuren in rederijdirekties zitting hadden. Evenzeer hadden enige voorbeelden van 'decorative
directors ' (214) gegeven kunnen worden. Zo haalde British India veldmaarschalk Lord Roberts binnen. Maar talloze andere persoonlijkheden komen
volop uit de verf, en mij zal de uitzonderlijke Mr Stoker van Manchester
Lines lang bijblijven.
Als analyse van een gehele bedrijfstak
verdient Boyce door aile economische
historici gelezen te worden vanwege zijn
verstandig gekozen en vakkundig toegepaste theorie, diep inzicht in de omstandigheden van het functioneren en de
dynamiek van de scheepvaart en een
creatief gebruik van collectieve biografie over de branche. Voor beoefenaars
van maritieme en transportgeschiedenis
is zijn boek verplichte kost.

Meer dan een decennium geleden verzuchtte Massey: ' ... conceptual work in
economics [...] frequently proceeds as
though the world existed on the head of
a pin - as though it were distanceless
and spatially undifferentiated'. Voor
economisch-historisch onderzoek, dat
doorgaans de door de economische
theorie gebaande paden voigt, geldt hetzelfde: de ruimtelijke aspecten van economische processen in het verleden blijyen veelal onder- of onbelicht. In de
handelsgeschiedenis kan dit gebrek aan
aandacht voor de factor ruimte al snel

leiden tot een onderschatting van de
complexiteit en samenhang van het middeleeuwse en vroegmoderne handelsnetwerk. Aileen een nauwgezette reconstructie van de richting, samenstelling
en, voor zover mogelijk, omvang van
handelsstromen in het verleden kan
recht doen aan de soms verbijsterende
prestaties van de pre-mod erne economieen op dit terrein.
Francis Carter, van huis uit een geograaf, heeft een omvangrijke studie gewijd aan de economisch-geografische
ontwikkeling van Krakow in de periode
tot het Finis Polonia in 1795, toen Polen
bij de derde deling als zelfstandige staat
van de aardbodem verdween. Zijn waarde ontleent de studie vooral aan het feit
dat de economische ontwikkeling van
Krakow niet uitsluitend in verband
wordt gebracht met lokale en regionale
factoren, maar tevens met de structuur
en dynamiek van het algemene Europese handelsnetwerk. Daarnaast moeten
we de auteur dankbaar zijn dat hij een
grote hoeveelheid moeilijk toegankelijke Oosteuropese Iiteratuur heeft samengevat en daarmee toegankelijk heeft gemaakt.
Uiteraard is Krakow niet op een lijn
te stell en met handelscentra als Venetie,
Antwerpen of Amsterdam maar dat
neemt niet weg dat de stad lange tijd een
belangrijke rol heeft gespeeld in het zich
voortdurend wijzigende netwerk van
handelsrelaties dat Europa overdekte en
dat vele vertakkingen kende naar
buiten-Europese gebieden. Gelegen aan
de Vistula en op een snijpunt van landwegen vervulde Krakow tot in de zeventiende eeuw de functie van emporium in
het continentale binnenland. De handelsstromen over de stad verbonden
West-Europa met Oost-Europa, het Ottomaanse rijk en het Midden-Oosten.
Mede dankzij het lidmaatschap van de
Hanze functioneerde Krakow ook als
een schakel in de goederenuitwisseling
tussen het Oost- en Noordzeegebied
enerzijds en Zuid-Europa anderzijds.
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Frank Broeze
University of Western Australia,
Nedlands

F.W. Carter, Trade and urban development in Poland. An economic geography
of Cracow, from its origins to 1795
(Cambridge 1994) xxii + 509 p. ISBN
0521 412390

Zo rond het einde van de vijftiende
eeuw was Krakow interrnediair in een
uitgestrekt netwerk waarin nijverheidsprodukten, wijn en luxeprodukten
uit de economisch meer ontwikkelde delen van Europa uitgewisseld werden tegen grondstoffen uit de minder ontwikkelde regio 's in Oost- en ZuidoostEuropa.
Met het openleggen van de oceaanroutes in de zestiende eeuw werd een dynamiek geintroduceerd die uiteindelijk
heeft geleid tot ingrijpende veranderingen in het handelsnetwerk. Door de verschuiving van het economisch zwaartepunt in Europa naar de Atlantische en
Noordzeekust werden de Oostzee en de
Middellandse zee in zekere zin gedegradeerd tot binnenzeeen, een proces dat
door R6rig en Braudel uitvoerig beschreven is, en raakten de landroutes in
verval. In de tweede helft van zijn boek
analyseert Carter de gevolgen van deze
ontwikkeling voor een continentaal emporium als Krakow. Vanuit het perspectief van de Nederlandse handelsgeschiedenis is het vooral interessant te constateren dat de snelle expansie van de Hollandse Oostzeevaart tijdens de zestiende
en zeventiende eeuw de gateway-functie
van Danzig (Gdansk) sterk stimuleerde
ten koste van de overland handel en de
positie van plaatsen als Krakow . Danzig werd de stad van waaruit de graanoverschotten werden geexporteerd en
waar de nijverheidsprodukten, luxeartikelen en specerijen voor het Oosteuropese achterland werden aangevoerd.
Dat bracht een ingrijpende herstructurering van de ruimtelijke economie in
Oost-Europa met zich mee. Voor Krakow betekende die herstructurering dat
het zeer uitgestrekte handelsnetwerk
van de stad in de loop der tijd ineen
schrompelde tot een louter regionale
aangelegenheid . Zoals het een geograaf
betaamt, wordt dit hele proces uitvoerig
gedocumenteerd en gepresenteerd met
behulp van kaartmateriaal.
Al met al zal duidelijk zijn dat de hier
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besproken studie 66k van belang is voor
wie niet specifiek in de geschiedenis van
Krakow of van Polen is geinteresseerd.
Carters Trade and urban development in
Poland geeft een belangrijke aanvulling
op onze kennis van het handelsnetwerk
in pre-industrieel Europa en de veranderingen die daar op langere termijn in
zijn opgetreden.
Cle Lesger,
Historisch Seminarum, Amsterdam

E. Gemmill en N. Mayhew, Changing
Values in Medieval Scotland. A Study of
Prices, Money and Weights and Measures (Cambridge University Press: Cambridge 1995) 419 p. ISBN 0 521473853
Het feit dat de middeleeuwse prijsgeschiedenis voor Schotland zo lang op
een standaardwerk heeft moeten wachten, hangt vermoedelijk samen met een
combinatie van factoren. Enerzijds is er
sprake van een schaarste aan gegevens
die zulk onderzoek moeizaam en weinig
aantrekkelijk maakt, anderzijds zijn de
kwaliteitseisen zoals die al tijdens het
interbellum zijn geforrnuleerd door het
International Scientific Committee on
Price History uiterst streng. Gemmill en
Mayhew laten vanaf het begin ondubbelzinnig blijken dat zij zich op intelligente wijze hebben willen kwijten van
hun ondankbare maar noodzakelijke
taak. Hun boek valt uiteen in een vrij
zakelijke beschrijving en ontleding van
de beschikbare prijsgegevens (hoofdstukken 1, 2 en 5), van de maten en gewichten (hoofdstuk 3 en glossarium) en
van de munt (hoofdstuk 4) en in een eerder speculatieve, klassieke uiteenzetting
over de Schotse economische ontwikkeling aan de hand van de prijsgegevens
uit de eerdere hoofdstukken, aangevuld
met commerciele, fiscale en monetaire
indicatoren (hoofdstuk 1 en 6). De sterk
heterogene databank omvat bij benadering 6000 prijsnoteringen van 24 goedeNEHA-8ULLETIN

ren o Al deze prijsgegevens betreffen de
peri ode vanaf ± 1260 tot 1542. De
bruikbaarheid ervan achten de auteurs
voldoende verantwoord door te wijzen
op de vroege invloed van het marktmechanisme in zowel de stad als op het
land . Of dit juist is valt nog te bezien,
gegeven het feit dat een substantieel deel
van de prijzen is ontleend aan de Council Registers en Dean of Guild Accounts
van Aberdeen, waarvan de stedelijk en
institutioneel economische context
wordt toegelicht. Nuttige achtergrondinforrnatie over import- en exportbewegingen (bijvoorbeeld betreffende wol ,
huiden, zalm, zeep, ijzer, zout, teer en
wijn) de marktwerking (bijvoorbeeld
betreffende de graanmarkt), de ambachtelijke nijverheid al dan niet in de voedingsmiddelenindustrie en de officiele
prijsregulering (bijvoorbeeld de assize,
de officiele prijszetting van brood, bier,
vlees, talk en kaarsen) verdiept het inzicht in de aard en het mogelijk gebruik
van de magere prijsgegevens. Veelal zijn
die prijzen ontleend aan officiele tarieyen en al dan niet geoorloofde transacties van publieke organen en particuliereno De vergelijking tussen de verschillende prijzen wordt bemoeilijkt door de
extreme verschillen in terminologie, in
transportmiddelen, verpakkingen, maten en gewichten. Naar beste verrnogen
zijn de opgaven gei"dentificeerd, ruw gepeild en eventueel herleid naar de meest
voorkomende eenheden. Incidentele gegevens betreffende de internationale
verhoudingen, de wettelijke voorschriften en allerlei boekhoudkundige bevindingen over standaardisering en geleidelijke wijziging van de waarde van bepaalde maten en gewichten, hebben dit
onderzoek enigszins een vaste voet gegeyen, maar het merendeel van de resultaten blijft binnen bepaalde marges uitermate onzeker. De veronderstelde toeneming in omvang van sommige maten en
de minder voorkomende afneming daarvan, ondermijnen juist het lange termijnonderzoek dat met dit boek wordt

beoogd. In zekere zin is het geordend
beschikbaar zijn van allerlei verspreide,
uiterst schaarse prijsgegevens voor bepaalde goederen echter zo belangrijk,
dat het precieze onderscheid tussen de
maten, tussen klein- en groothandelsprijzen en tussen verschillende gebieden,
van ondergeschikt belang genoemd mag
worden. Ondanks de moeilijkheden
hebben de auteurs gekozen voor een ongedifferentieerde berekening van de gemiddelden van de prijzen voor elk artikel, waarbij bovendien zeer wisselende
perioden zijn gehanteerd. Het spreekt
voor zich dat hierdoor zeer ruwe, gemanipuleerde prijsindicaties ontstaan, met
een uiterst vereenvoudigde verschijningsvorm. Daarom is het van essentieel
belang dat de verspreide, losse noteringen waarop de berekeningen berusten,
in tabelvorrn beschikbaar zijn met een
ruwe jaartalaanduiding, een indicatie
van de plaats van herkomst, de eenheidsprijs en een gecategoriseerde bronverrnelding. Deze gegevens zijn het gemakkelijkst hanteerbaar via de electronische snelweg ESRC (Universiteit van
Exeter). Zo 'n geautomatiseerde toegang
maakt het principieel mogelijk een duidelijker inzicht te krijgen in de precieze
hoedanigheid van dergelijke heterogene
en bijgewerkte middeleeuwse prijsgegeyens. Op basis van aileen het boek is het
niet vanzelfsprekend om bij andere berekeningen een andere selectie uit de
prijsgegevens te kiezen. In verband met
de prijsvergeJijking tussen Engeland en
Schotland hebben Gemmill en Mayhew
rekening willen houden met het eigen
monetaire regime van Schotland en met
de muntontwaarding in dat land vanaf
1367. Om neutralisatie van het ontwaardingseffect te bereiken zijn de enigszins
gecorrigeerde Schotse prijsgemiddelden
omgezet in sterling-equivalenten. De
auteurs hebben er wijselijk niet voor gekozen de prijzen om te zetten in 'zuivere' edelmetaalprijzen. Uiteindelijk zijn
ook prijsindices voor de bestudeerde periode berekend. V66r de vijftiende eeuw
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zijn steeds slechts voor enige artikelen
gegevens beschikbaar (bijvoorbeeld
voor tarwe, havermeel, koeien, schapen ,
zout, wol en wijn). Met enig voorbehoud laten die een trend zien in Schotland en in Engeland. Geconstateerd kan
worden dat de Schotse graanprijzen gemiddeld boven en de veeprijzen onder
het Engelse niveau lagen, hetgeen de
heersende handelsstromen kan verklaren o Graan werd in Schotland in- en
dierlijke produkten werden uit Schotland uitgevoerd. De Zwarte Dood liet
de Schotten niet onberoerd, maar de
prijsgegevens in de jaren onmiddellijk
na die ramp zijn zo dun gezaaid dat
voorzichtigheid hier meer dan ooit gebod en is. De prijsstijging van importgoederen en de prijsdaling van exportgoederen rechtvaardigen, gegeven de
huidige stand van het onderzoek, de
veronderstelling dat de laatmiddeleeuwse depressie zich in tegenstelling tot Engeland in het noorden minder dramatisch liet voelen dan tot nu toe werd
aangenomen.
Jan Materne
GIB, Brasschaat

M.A.W. Gerding, Vier eeuwen tur/winning. De verveningen in Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel tussen 1550
en 1950 A.A.G. bijdragen 35 533 p.
proefschrift Landbouwuniversiteit Wageningen 1995
Een systematische studie naar de economische betekenis van de vervening in
Nederland ontbrak tot dusverre. Deze
lacune is nu in belangrijke mate gedicht
door het proefschrift dat de provinciaal
historicus van Drenthe, Michiel Gerding, vorig jaar in Wageningen verdedigde. Gerding reconstrueerde daarin
de produktie van turf in de vier Noordelijke provincies gedurende vier eeuwen
(1550-1950). Daarnaast hield hij zich
bezig met het verbruik van turf en de be130

tekenis daarvan voor het totale energieverbruik. Zijn reconstructies maken het
mogelijk om voor verschillende perioden na te gaan , hoe groot de betekenis
was van de Noordelijke turfproduktie
voor de Nederlandse economie.
Gerding heeft voor zijn dissertatie een
gigantische hoeveelheid werk verzet. Hij
had te rna ken met schaarse, onvolledige
en tegenstrijdige gegevens. Turfmaten
waren in het verleden allerminst gestandaardiseerd. Om tot een vergelijking te
komen, moest hij tal van cijferreeksen
omrekenen en waar die ontbraken een
schatting maken. Voor zijn doorzettingsvermogen en voor de moed om op
grond van dergelijk amorf cijfermateriaal de Noordelijke bijdrage in het landelijk energieverbruik te schatten, kan
men niet anders dan bewondering tonen . Gerding berekende dat in het
Noorden van ons land in vier eeuwen
tijd in totaal zestien miljoen dagwerk
turf was geproduceerd (waarbij een dagwerk door hem op 10.000 turven werd
gesteld). De provincies Groningen,
Friesland, Drenthe en Overijssel voorzagen rond 1650 en rond 1850 in iets
meer dan een derde van de landelijke
turfproduktie. In de tussenliggende perioden schommelde dit aandeel tussen
de 14 en 21 %. Daarvan nam Drenthe de
helft voor zijn rekening, Overijssel 20%,
Friesland 18% en Groningen 15%. De
auteur laat zien dat de vervening een
vergaande invloed had op de infrastructuur van de behandelde veengebieden:
700 km waterwegen werden aangelegd ,
nieuwe nederzettingen ontstonden en
vele kleinere plaatsen groeiden uit tot
omvangrijke regionale centra.
Gerding komt op grond van zijn berekeningen tot de conclusie dat het Noordelijk aandeel in de turfproduktie in vergelijking met dat van andere gewesten
door sommige auteurs is overschat. De
betekenis van de Hollandse en Utrechtse
lage venen moet volgens hem beslist groter zijn geweest dan tot dusverre werd
aangenomen. Daarnaast constateert hij
NEHA-8ULLETIN

op grond van zijn berekening van de
energiebehoefte, dat het belang van de
turf voor de Gouden Eeuw vaak is overdreven. De Zeeuw was zelfs van mening
dat de bloei van de Hollandse nijverheid
uit de turf was voortgekomen. Gerding
concIudeert dat steenkool en andere
energiebronnen belangrijker moeten zijn
geweest dan altijd is gedacht. De veenindustrie voorzag weliswaar in 15-40% van
de landelijke energiebehoefte, maar een
groot dee I daarvan bleef in de regio om
huishoudens en de lokale nijverheid van
energie te voorzien. Het Noorden was op
het vlak van de energievoorziening,
meent Gerding, geen wingewest van HoIland. De talrijke financieel moeizaam
veri open projecten rna ken bovendien
duidelijk dat vervening niet overal commercieel succes betekende.
Bij aIle waardering voor al dat gigantisch gecijfer en de daaruit voortkomende concIusies moe ten toch vraagtekens
worden gezet bij de waarde van Gerdings berekeningen. De produktiecijfers
die ons op grond daarvan door de
auteur worden voorgeschoteld, moeten
met de nodige voorzichtigheid gehanteerd worden. De auteur maakt zelf
reeds het nodige voorbehoud: de turfproduktie voor eigen verbruik kon noch
worden berekend noch worden geschat
en datzelfde gold voor de huishoudelijke consumptie. Dergeiijke handicaps
maken van de schatting van het energieverbruik per hoofd van de bevolking
een onderneming met het nodige risico.
Daarnaast ontbreken vaak fundamenteIe gegevens, zoals de produktiecijfers
van de lage veenderij in Friesland over
de jaren 1750-1813 en die van de nietNoordelijke provincies vanaf 1870. De
auteur gaat naar mijn mening iets te gemakkelijk voorbij aan de beperkingen
die de bronnen opleggen. Daar komt
nog bij, dat de berekeningen van de
turfproduktie zijn gebaseerd op twee
aannames, namelijk a) dat de prod uktiecapaciteit door de eeuwen heen gelijk
is gebleven en b) dat het mogelijk is de

bestaande produktiecijfers te standaardiseren tot een maat (het dagwerk).
Gerding baseert zich , wat de eerste aanname aangaat, op de constatering dat
het maken van turf tot het eind van de
negentiende eeuw voornamelijk handwerk bleef, met slechts een beperkt gebruik van machines. Die constatering is
op zich juist, maar of verandering van
het ploegenstelsel, de duur van het veenseizoen en verbeterd graafgereedschap
geen wezenlijke invloed hadden op de
arbeidsproduktiviteit blijft natuurIijk de
vraag. Hoewel we daar weinig van weten, lijkt de verkorting van het graafseizoen en de verkleining van de ploegen
toch te wijzen op een verhoging van de
arbeidsproduktiviteit. De invoering van
de beugel in de Friese lage venen rond
1750 maakte de vervening tot groter
diepte en op een omvangrijker schaal
mogelijk, maar de cijfers om dit na te
gaan ontbreken. Gerding is weliswaar
van mening dat de Friese laagveenproduktie voor 1750 kan worden verwaarloosd, maar gezien bepaalde overheidsvoorschriften en de aanwezigheid van
grote veenplassen mag dit niet zonder
meer worden aangenomen. De veenmachine voor het maken van baggelturf die
na 1900 in enige omvang in gebruik
werd genomen, kon in een dag even vee I
klijn (veenspecie) op de wal smijten als
een span arbeiders in zes tot zeven weken. In de jaren 1916-1920 - zo laten de
slikgeldcijfers zien - werd in de veenpolder onder Nij Beets per jaar meer dan
tien keer zoveel turf geproduceerd als
een dertig, veertig jaar eerder. In die jaren was dus beslist geen sprake meer
van een gelijkblijvende arbeidsproduktiviteit. Gerding constateert dat ook zelf,
maar neemt dit gegeven niet mee in
diens berekeningen over deze peri ode.
Ook bij een omrekening van de diverse turfmaten in een standaardmaat kan
men vraagtekens zetten bij de betrouwbaarheid van de methode. De auteur
maakt zelf reeds melding van de wirwar
van inhouds- en oppervlaktematen in
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het veenbedrijf. In feite was het zo, dat
de maat van turf varieerde al naar gelang de turfsoort die men in het hoogveen stak of in het laagveen baggelde en
bovendien per plaats verschilde. Gerding heeft aile maten omgerekend naar
een hoogveenmaat, het 'dagwerk'
(10.000 uit het hoogveen gestoken turyen). Hij is daarmee aan de voorzichtige
kant, zo geeft hij aan. Dat een dagwerk
eind negentiende eeuw van 9.000 tot
13.000 turven kon inhouden, maakt
echter zowel duidelijk dat de schatting
van Gerding inderdaad aan de voorzichtige kant is, als dat de berekende
produktiecijfers met bijna een derde hoger kunnen uitvallen. Hoe andere varierende maten, met name die uit het laagveen, door hem in dagwerken worden
omgerekend is niet goed na te gaan. Bovendien was de ene turf in grootte en
kwaliteit de andere niet.
Dat Gerdings cijfers van de turfproduktie rond 1850 wei eens aan de lage
kant zouden kunnen zijn, wordt duidelijk wanneer men zijn op deze prod uk tie
gebaseerde schattingen van het aantal
turfarbeiders confronteert met beschikbare gegevens. Gerding schat, dat er in
1850 in de vier Noordelijke provincies
ongeveer 6000 zijn geweest: 2500 turfgravers en hun gezinnen en 3500 seizoenarbeiders. Maar aileen al de aantallen voor Friesland zijn hoger dan zijn
schatting van het Noordelijk totaal. Cijfers van andere plaatsen duiden daar
eveneens op.
De lage venen krijgen in het boek duidelijk minder aandacht dan het hoogveen. Zo wordt aan de techniek van de
hoge vervening 5Y, pagina be steed en
aan die van de laagveenvervening nog
geen halve. Het verschil in turf en turfproduktie tussen hoog- en laagveen
wordt ons niet echt duidelijk gemaakt,
evenmin als dat tussen het Gieterse slagturven en de oude Friese methoden. Het
hart van provinciaal historicus Gerding
trok kennelijk meer naar zijn Drentse
hoge venen dan naar de zompige veen-
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derijen in het Friese. De beschrijvingen
van de vervening in de hoge venen van
Drenthe en Groningen voldoen mij ook
beter dan die van de Friese hoge venen
of die van Overijssel.
Zijn boek geeft wei een uitstekend inzicht in de regionale en lokale ontwikkeling van de vervening, door een systematische behandeling van 23 door hem
onderscheiden verveningssystemen die
72 aparte veengebieden omvatten. Grote onderlinge verschillen worden goed
zichtbaar, omdat de ontwikkeling van
de vervening, de bezitsverhoudingen en
de turfproduktie per gebied worden
besproken. De auteur heeft met Vier
eeuwen turfwinning een belangrijke bijdrage geleverd aan de geschiedenis van
de veenindustrie in Nederland . Ondanks een vracht aan grafieken, kaartjes, statistieken en cijfers - en ook dat is
een prestatie - presenteert hij zijn onderzoeksresultaten op een uiterst overzichtelijke wijze.
10han Frieswijk
Fryske Akademy, Leeuwarden

AJ.S. Gibson en T.c. Smout, Prices,
Food and Wages in Scotland 1550-1780,
(Cambridge University Press: Cambridge 1995) 398 p. ISBN 0 521 346568
De Britse geschiedenis van lonen en
prijzen, zoals die werd bedreven door
Thorold Rogers, William Beveridge,
Phelps Brown en Sheila Hopkins kent
nog steeds navolging. Qua onderzoeksopzet passend bij die rijke traditie hebben Alex Gibson en Christopher Smout
hun orienta tie verlegd van het ZuidEngeland van deze pioniers, naar het tot
op heden verwaarloosde Schotland.
Aansluitend bij recente publikaties van
Elisabeth Gemmill en Nicholas Mayhew over de Middeleeuwen, hebben de
beide auteurs getracht een eerste systematische databank betreffende prijzen
en lonen op te bouwen voor de dark age
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tussen 1550-1780. Behalve een bronnenboek willen Gibson en Smout met dit
boek ook een eerste, voorlopige analyse
bieden van de Schotse prijs- en loongeschiedenis. In verband met het lange termijnperspectief is de nadruk komen te
liggen op de verwerking en systematisering van officiele prijsnoteringen, spijkerprijzen (de omrekenwaarde van huren, pachten etc. die worden uitgedrukt
in goederen) en instellingsrekeningen.
Daarin zijn de prijzen van granen en
soortgelijke voedingswaren (hoofdstukken 2 tot 5), dierlijke produkten (hoofdstuk 6) en de lonen van ervaren bouwvakkers, ongeschoolde arbeiders, landbouwknechten en vrouwelijke dienstboden (hoofdstuk 8) terug te vinden. Het
betreft een klassieke onderzoeksmethode, die er in resulteert dat zelfs van de
actieve stedelijke beroepsbevolking in
de secundaire en tertiaire sector nog de
meeste loon trekkers buiten beschouwing blijven. Tevens blijven de prijzen
van het merendeel van de al dan niet ingevoerde industrie-produkten en diensten, die gezocht moeten worden in
soortgelijke of alternatieve bronnen,
buiten beschouwing. De studie van de
basisgegevens, die via de electronische
snelweg onderzoekers gemakkelijk ter
beschikking staan (appendix II: ESRC
Data Archive-adres: ajgibson@uk.ac.
exeter), resulteert in beschouwingen
over het Schotse dieet (hoofdstuk 7) en
de levensstandaard (hoofdstuk 9). Deze
uitweidingen zijn verantwoord voor zover ze een aanzet vormen tot het inkaderen van het zogenaamde harde statistische prijsonderzoek, in een breder
perspectief van de economische geschiedenis, waarin thema 's als voedselsubstitutie, werkgelegenheid , inkomensontwikkeling, marktontwikkeling en overlevingsstrategieen aan de orde komen.
De betekenis van dit bronnenboek en
daarmee van de bijgaande analyse is in
sterke mate afhankelijk van het aangewende materiaal en de wijze waarop dit
is verwerkt. Bij nader onderzoek blijken

vele prijsreeksen, die de hoofdmoot van
de databank vormen, niet steeds te berusten op een systematische registratie
van de geldende marktprijzen. Waar dit
op het eerste gezicht wei het geval lijkt,
gaat het om secundaire en slecht gedefinieerde korte termijngegevens voor een
bepaalde lokatie (graan in de groothandel te Haddington of Gifford; meel in de
klein handel te Edinburg) uit achttiendeeeuwse periodieken. Vaak valt aannemelijk te maken dat deze gegevens terug
te voeren zijn op ambtelijke gegevens .
Dat de precieze berekeningswijze bij de
jaarlijks vastgestelde spijkerprijzen
(fiars) vaak de grote onbekende is, ligt
enigszins in de lijn der verwachtingen,
maar beperkt hun waarde als nauwkeurige indicatoren voor de marktprijsontwikkeling. Over het algemeen zijn ze
zo 'n 10% te laag, terwijl ze bovendien
zeer onbetrouwbaar zijn in perioden
van grote prijsfluctuaties. Ten slotte zijn
ook spijkerprijzen pas vanaf de achttiende eeuw geregeld beschikbaar. Na
vergelijking met de daartoe geschikte
marktgegevens zijn de lokale verschillen
in de ontwikkeling van de spijkerprijzen
bruikbaar in eventuele studies naar het
gebruik van die laatste als sociaaleconomische en politieke instrumenten
bij de monetaire omrekening van pachten, renten etc. , voor zover die waren
vastgesteld in natura. Op die manier
kan een passende analyse voor de vroeg
mod erne tijd worden gemaakt, van de
negentiende-eeuwse
probleemstelling
dat in ... these days of quick communication, when prices tend, like water, toward a common level, it is difficult to understand how counties practically adjacent can show such discrepancy in their
fairs. Uitgaande van dit boek lijkt een
dergelijk comparatief onderzoek niet
overal mogelijk. Zelfs bij de parallelle
samenstelling van jaarprijsseries op basis van officieel opgelegde prijzen van
eindprodukten (statutes) is niet steeds
duidelijk op basis van welke marktprijzen , onkostenvergoedingen en heffingen
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deze maximumprijzen werden geconstrueerd en of ze in de steden, laat
staan op het platteland, overeen kwamen met de prijzen in feitelijke transacties. De onduidelijke informatie over
het vaststellen van de broodprijs, feitelijk een administratieve weergave van
politieke onderhandelingen, maakt het
niet steeds mogelijk dat de marktprijs
van graan (goed voor 80% van de calorieen die men binnenkreeg) nauwgezet
in een reeks wordt weergegeven. AIle
veronderstelde samenhang ten spijt zijn
deze losstaande tabellen van onontleedbare broodprijzen weinig geschikt als
indicator voor de graanprijsontwikkeling. Behalve de prijsbepaling op zich, is
het voor de kennis van de koopkracht
ook van het grootste belang enig inzicht
te krijgen in de maatschappelijke draagwijdte van de officieie stedelijke broodprijzen. Het hoge Schotse verbruik van
meelspijzen levert in deze enige problemen op. Enige informatie over de mate
waarin het de gewoonte was gebruik te
maken van de diensten van bakkers,
respectievelijk thuis te bakken, zou al
een beter beg rip van het belang van de
broodprijzen opleveren. Vit de intelligente samenvattingen bij de tabellen
blijkt dat Gibson en Smout zeker niet
onzorgvuldig zijn omgesprongen met de
klassieke technische problemen van 10nen en prijzen, maar dat neemt niet weg
dat er bij de oplossingen voor die elementaire kwesties vraagtekens blijven
staan. Zo baart bijvoorbeeld de consistentie van de Schotse maten en gewichten (appendix J) zorgen. Ook de
loongegevens zijn soms niet helder, hetgeen een geografische, sectorale en seksegebonden vergelijking bemoeilijkt.
Toch zijn de samenstellers zich niet te
buiten gegaan aan misplaatste aanspraken. Met veel zin voor bescheidenheid
beschouwen zij hun reeksen als een
., .general guide to the major long-term
trends of prices ... en ... a rough measure
of trends in the cost of subsistence. Dit
laatste is evident gegeven de grote moei134

Iijkheden die zich voordoen bij een lange termijnbeschouwing van de koopkrachtontwikkeling. Om de historische
prijsanalyse echter op een hoger plan te
tillen, dient men een kritische methode,
met eenheid van maat, munt, tijd, plaats
en kwaliteit strikt toe te passen. Om een
bronnenonderzoek verantwoord te
doen aansluiten bij veeleisender onderzoek binnen en buiten de economische
geschiedenis, is het bovendien noodzakelijk dat er diepgravend onderzoek
wordt verricht waarbij de op het eerste
gezicht kant en klare cijfers, systematisch in hun context worden geplaatst.
De bestudeerde periode valt goeddeels samen met het tijdperk van relatieve prijssstabiliteit, dat volgde op de
zestiende-eeuwse
prijsrevolutie
en
abrupt werd afgebroken door de (oorlogs)inflatie op het einde van de achttiende eeuw. Het Schotse patroon van
de zestiende-eeuwse inflatie, dat slechts
gedeeltelijk in de studie aan bod komt,
ligt in de Iijn van de Europese evolutie,
hoewel aan de onbeduidende instroom
van Amerikaans zilver geen grote waarde kan worden toegekend. De peri ode
van inflatie van de 'lange' zestiende
eeuw was gezien de grote hongersnood
een kritische fase, gekenmerkt door het
samengaan van klimatologische tegenvallers, een scherpe muntontwaarding
en oplopende bevolkingsdruk. De beweeglijkheid van de belangrijke havermeelprijzen nam pas in de achttiende
eeuw duidelijk af, maar bleef ook toen
vee I groter dan die van de lonen, die op
een niveau beduidend onder het Engelse, sinds het einde van de prijsrevolutie
(ongeveer halverwege de zeventiende
eeuw) nauwelijks meer hadden bewogen. Op grond van de ontdekking dat de
uitgaven aan voeding, hoofdzakelijk berekend op basis van verspreide
achttiende-eeuwse gegevens van stedelijke instellingen (soldaten, knechten, studenten, armen) tot tweederde van het
huishoudbudget (sic) opslokten, hebben
de Schotse prijsgegevens, zoals die te
NEHA-8ULLETIN

vinden zijn in dit waardevolle boek dat
een lacune opvuJt, een onbetwistbaar
belang.

The principal aim here is to describe how
the system actually functioned and not to
produce from thin air or from the scribbUngs of some defunct economist a model
of development. In a perfect world, it
would be mandatory for any theorist to
sweat over a ledger for six months before
he could pontificate about capitalism.
(xiii) Daarmee wordt de toon van
Grassby's boek over entrepreneurs in
Engeland tijdens de zeventiende eeuw
gezet. Hier is iemand aan het woord die
weliswaar erkent dat theorieen can be
stimulating even if proved wrong maar er
zelf de voorkeur aan geeft vanuit het
bronnenmateriaal een weg omhoog te
worstelen naar meer algemene uitspraken over het bestudeerde fenomeen.
Die werkwijze maakt het niet eenvoudig criteria te ontwikkelen op grond
waarvan een zinvolle selectie uit primaire en secundaire bronnen gemaakt kan
worden en mede daardoor is deze benadering vaak bijzonder arbeidsintensief.
Vit het feit dat Grassby in 1957 (sic!) begonnen is aan deze studie moge blijken
dat ook hier sprake is geweest van een
nauwelijks te begrenzen project. Daarop wijst ook de bibliografie van 176
dichtbedrukte pagina's. Hieruit blijkt
dat de auteur vele tientallen particuliere
archieven heeft geraadpleegd bij zijn
zoektocht naar de karakteristieken van
de Engelse business community tijdens
de zeventiende eeuw en de context waarin deze functioneerde . Inderdaad werpt
Grassby zijn netten wijd. Zijn business

community omvat in principe aile personen in Engeland die zelfstandig actief
waren in de financiele sfeer en/of de distributie en produktie van goederen en
diensten voor zover dezen voor £ 500
aan aandelen en £ 1000 aan bedrijfskapitaal bezaten. Aileen producenten in de
agrarische sector vallen buiten het onderzoek.
Helaas hebben de integrale benadering die de auteur voorstaat en het afwijzen van een theorie-gestuurde
vraagstelling er toe geleid dat deze zeer
omvangrijke studie weinig concrete conc1usies oplevert. Ook biedt de studie
geen werkelijk inzicht in de complexe
wisselwerking tussen de activiteiten van
de business community en de context
waarin deze opereerde. Vanuit het
perspectief van de recente belangstelling
voor de relatie tussen structurele factoren en individueel gedrag is dat te betreuren. Met zijn afkeer van vooral sociologische theorieen doet de schrijver
zichzelf en zijn werk dan ook tekort. De
stukken over het belang van vertrouwen
bij handelstransacties, het functioneren
van netwerken en menselijk gedrag in situaties van onzekerheid zouden beslist
aan scherpte en diepgang hebbetT gewonnen wanneer recente en minder recente sociologische inzichten in de analyse waren betrokken. Nu heeft het
boek het karakter van een conventioneIe collectieve biografie waarin vooral
het verzamelen en beschrijven en veel
minder het analyseren doel van onderzoek is. Herhaaldelijk bekroop me dan
ook het gevoel dat de resultaten van deze studie niet in verhouding staan tot de
ontzagwekkende hoeveelheid bronnen
en literatuur die Grassby heeft geraadpleegd en verwerkt.
De inductieve en descriptieve aanpak
heeft uiteraard ook voordelen. Het boek
bevat een schat aan gedetailleerde informatie over vrijwel aile aspecten van het
doen en laten van de business community
in het Engeland van de zeventiende
eeuw. Opleiding en vaardigheden, moti-
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R. Grassby, The business community
of seventeenth-century England (Cambridge 1995) xxix + 615 p. ISBN 0 521
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vatie, religie en ethiek, gezinsstructuur,
consumptief gedrag en vrijetijds besteding komen uitgebreid aan de orde.
Vooral de hoofdstukken over de relatie
tussen het in Engeland overheersende
erfrechtstelsel (primogenituur), het
functioneren van de landbezittende gentry en de instroom en uitstroom bij de
ondernemersklasse yond ik interessant
en overtuigend. Het maakt beter duidelijk wat Josiah Child bedoelde toen hij
over Engeland schreef: We always begin
young men here, en dit contrasteerde
met de situatie in Holland waar ondernemerschap, aldus Child, holds from
generation to generation.
Zijn gedetailleerde onderzoek stelt
Grassby ook in staat te beoordelen in
hoeverre de recentelijk door Brenner
(R. Brenner, Merchants and revolution,
Princeton 1993) geformuleerde stelling
hout snijdt. Brenner stelde dat de facties
in de Engelse politiek in de eerste helft
van de zeventiende eeuw in belangrijke
mate samenvielen met de belanghebbenden in de verschillende handelsstromen.
Vit een voetnoot wordt duidelijk dat
Grassby Brenners these verwerpt maar
in het betreffende hoofdstuk wordt deze
problematiek niet verder uitgediept en
daarmee wordt opnieuw een kans gemist aansluiting te vinden bij recente
opvattingen en ontwikkelingen binnen
het yak. AI met allijkt Grassby het boek
in volstrekt isolement te hebben geschreven en dat is, ben ik bang, iets dat
slechts zeer weinigen zich straffeloos
kunnen permitteren.
Cle Lesger
Historisch Seminarium, Amsterdam

P.D . Groote, Kapitaalvorming in infrastructuur in Nederland 1800-1903. (Capelle aan den IJssel: Labyrint, 1995)
XVIII + 342 p. Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen
De studie van Groote vormt een deel
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van het onderzoeksproject Historische
Nationale Rekeningen van Nederland
en presenteert de kapitaalvorming voor
de verschillende vormen van infrastructuur. Centraal staan de tijdreeksen die
werden opgebouwd volgens het 'permanent inventaris systeem' of de perpetual
inventory-methode. De vraagstelling en
de gevolgde methode worden uitvoerig
en kritisch toegelicht in twee inleidende
hoofdstukken die uitmunten door helderheid. De resultaten - en dat zijn
vooral databestanden - werden samengebracht in de hoofdstukken vier tot elf.
Deze als bijlagen te beschouwen hoofdstukken bevatten de gebruiksvriendelijke tijdreeksen over bruto kapitaalvorming, afstoot, nieuwe kapitaalvorming,
bruto kapitaalgoederenvoorraad, afschrijving, netto kapitaalvormingen netto kapitaalgoederenvoorraad , zowel in
constante (guldens van 1913) als in 10pende prijzen. De sector werd verdeeld
in transport (spoor- en tramwegen, wegen, scheepvaartwegen), communicatie
(telegraaf en telefoon), nutsbedrijven
(gas, waterleiding, electriciteit) en waterstaat (afwatering en drainage, zee- en
rivierdijken, landaanwinning). In totaal
worden dertien tijdreeksen opgesteld.
Iedere reeks is het resultaat van een gedetailleerde studie waarvan de opeen
volgende stappen systematisch worden
besproken; de institutionele en fysieke
ontwikkeling van het onderdeel, de gebruikte bronnen, de samenstelling van
de deflator en de perpetual inventoryrelaties. Terloops zij vermeld dat per infrastructuuronderdeel een aangepaste
samengestelde prijsindex werd berekend. Naast de investeringen van de
rijksoverheid werden deze van provincies, gemeenten, waterschappen en commerciele ondernemingen opgenomen. In
de tijdreeksen wordt het aandeel van
ieder echter niet gepreciseerd.
De strenge wetten van het genre werden nauwgezet nageleefd. De lezer mag
echter geen volledig correcte cijfers verwachten. De auteur was immers verNEHA-BULLETIN

plicht over talloze leemten in de informatie heen te stappen. Zonder allerhande aannames kan een lo ambitieus project eenvoudig niet gerealiseerd worden.
De schrijver heeft wei iedere arbitraire
beslissing of schatting beredeneerd en
kritisch toegelicht, lOdat de gebruiker
over eventuele zwakke plekken is ingeIicht. En die zijn er. Het is doorgaans al
niet eenvoudig bruikbare investeringsgegevens te vinden, het is nog veel moeilijker uit te maken welke bedragen betrekking hadden op lopend onderhoud ,
vervanging of uitbreiding van het bewuste kapitaalgoed. De jaarlijkse afstoot moest veelal bepaald worden door
een afstootmodel te koppel en aan de gemiddelde levensduur van het betreffende kapitaalgoed. Voor afschrijvingen
was een gelijkaardige ingreep noodzakeIijk. Het grootste vraagstuk was derhalve het bepalen van levenscycli van infrastructurele goederen . De wijze waarop de auteur dit cruciale probleem heeft
aangepakt verdient aile waardering. Hij
heeft de onvermijdelijke onzekerheden
gevoelig verminderd door een hoog desagregatieniveau voor de berekingen aan
te houden . Zo werden straatwegen verdeeld in categorieen van verharding;
grindwegen, klinkerwegen, keiwegen en
bruggen en van ieder werd naar beste
vermogen de levensduur bepaald.
Spoorwegen werden verdeeld in hoofden lokaalspoorwegen en voor iedere categorie werden berekeningen uitgevoerd
voor de onderdelen onderbouw, rails en
bielzen waarvan de levenscycIi redelijk
goed bekend zijn. Het is een tijdrovende
werkwijze, maar het Iijdt geen twijfel
dat de kwaliteit van de series door die
consequente opbouw van de berekeningen aanmerkelijk werd verhoogd. De
auteur is terecht fier op zijn werk (5760); beter kan op dit ogenblik niet. De
auteur is zelf erg kritisch en aarzelt niet
de blinde vlekken in zijn studie aan te
wijzen. Zo merkt hij op (130): 'De hier
gepresenteerde schatting van de ontwikkeling van het wegennet in Nederland is

niet meer dan een eerste ankerplaats in
een zee van onduidelijkheid '.
Sommige cijfers verrassen. Enkele
voorbeelden . In 1913 bedroegen de berekende eenheidskosten voor de aanleg
van een km hoofdspoorweg 1240.000
(95). Dat was vee I meer dan in het vlakke Vlaanderen en het is niet duidelijk
wat die hoge kostprijs kan verklaren.
Verder (96) wordt meegedeeld dat in
1880 het gemiddelde gewicht van ijzeren
rails nog 38 kg per meter bedroeg. Ook
dat is veel , zelfs als het gewicht van de
hulpstukken wordt meegerekend. Belgie
wordt een leverancier van rails genoemd
(99), maar er worden geen Belgische
prijzen gebruikt, wei Engelse en Duitse
(40). Volgens de Belgische uitvoerstatistieken werden er in de jaren 18571880 nochtans een goede 150.000 ton
ijzeren rails naar Nederland vervoerd ,
voldoende voor de aanleg van meer dan
2.000 km hoofdspoorweg. Waar zijn die
gebleven? In het wonderjaar 1877, toen
in Nederland een piek werd bereikt in
de infrastructurele investeringsquote,
ging maar Iiefst 31,3% van de Belgische
uitvoer van rails naar Nederland. Belgische prijzen lOuden de deflator wei niet
veel hebben beinvloed , maar ze verdienden toch vermelding.
Het beeld van de kapitaalvorming in
infrastructuur in Nederland is nu gekend. Correcties en nuanceringen zullen
nog wei worden aangebracht maar ze
zullen vee I inspanningen vragen. De fasen van groei en relatieve stagnatie in de
sector zijn afgebakend. Wat dit werk
vooral buitengewoon interessant maakt,
is dat de samenstelling van de kapitaalvorming gekend is. Jaar na jaar kan
worden afgelezen hoeveel in welke deelsector werd geinvesteerd. Dat is knap
werk en het is meteen een solide basis
voor verder economisch-historisch onderzoek.
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Bart van der Herten , Michel Oris en Jan
Roegiers, Nijver Belgie. He! industriele
landschap omstreeks 1850, (MIM/Gemeentekrediet: s.l., 1995) 375 p. ISBN
90-341-0870-8
Tussen 1852 en 1855 verschenen bij de
Brusselse uitgever Jules Geruzet 200 Iithografieen waarop Belgische industrieIe ondernemingen staan afgebeeld. Het
geheel vormde een tweetal albums getiteld La Belgique industrielle. Het was
mogelijk elke plaat afzonderlijk aan te
schaffen, hetgeen ook weI geregeld zal
zijn gebeurd . Niet aileen was de prijs per
lithografie Bfr 1,50 nog weI op te brengen, maar was de 300 frank die het geheel kostte in 1855 weI erg vee I geld, ook
bestaat de indruk, zo schrijft Jan Roegiers in zijn bijdrage aan deze bundel,
dat bedrijven slechts in de serie werden
opgenomen indien de directie bereid
was een zeker aantal exemplaren af te
nemen van de lithografie met hun bedrijf. Elsschots Wereldtijdschrift kwam
niet uit de lucht vallen. Evenals in dat
slecht befaamde tijdschrift, werden de
bedrijven in deze serie op hun voordeligst voorgesteld. Een viertal grafici,
geen top-kunstenaars maar weI gedegen
ambachtslieden, werden door de firma
Geruzet ingehuurd om de belangrijkste
en ook enige minder belangrijke, maar
betalende, Belgische industriele ondernemingen af te beelden. Een gunstig
perspectief onder ander bereikt door te
hoge schoorstenen, een idyllische, rustgevende sfeer in het omringende landschap, waar het bedrijf - op de plaat althans - goed inpast, het gebruiken van
een de indruk verhogende tweede of
derde kleur en het te klein afbeelden van
de mensen die op de platen voorkomen
om de indruk te wekken dat de fabriek
veel groter was dan deze in werkelijkheid was; dit alles moest laten zien wat
een prachtige successen de betrokken
bedrijven, maar ook de Industriele Revolutie in het nog jonge koninkrijk Belgie hadden geboekt. Vooral plaat 71
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(153) waarop de hoogovens van Cockerill's nachts staan afgebeeld, met blauw
en rood als steunkleuren, is een prachtig
voorbeeld van de wijze waarop de lithograaf en de directrie van het bedrijf samenwerkten om indruk te rna ken op de
kijker en welicht potentiele client. Al deze platen zijn terug te vinden in de bundel Nijver Belgie, een uitgave verschenen bij gelegenheid van het eeuwfeest
van het Verbond van Belgische Ondernemingen . Voor elke plaat is een gehele
pagina in dit ruim opgezette boek gereserveerd . Telkens is de plaat en het oorspronkelijke onderschrift in prachtige
kleuren gereproduceerd. Ook de oorspronkelijke bijschriften zijn in het werk
terug te vinden. Het boek is een lust
voor het oog en een begerenswaardig
bezit. Het Belgische Verbond van Ondernemingen heeft hiermee niet aileen
een schitterend relatie-geschenk laten
maken, maar ook een prachtige bron
ontsloten voor degenen die gei'nteresseerd zijn in industriele archeologie.
Behalve een mooie serie reprodukties
is ook nog een aantal stukken opgenomen over deze lithografieen en over de
industrie in Belgie in de laatste anderhalve eeuw. Opnieuw is er kennelijk niet
op een paar frank gekeken. Er is een
keur aan befaamde Belgische historici
bereid gevonden een bijdrage te leveren,
waarbij zowel in Vlaanderen als in WalIon ie, zowel in Leuven als aan de VUB
is gerecruteerd. Na een drietal artikelen
over de Iithografieen en de traditie
waarin deze serie staat, geschreven door
boek- en kunsthistorici - op zich interessante bijdragen maar voor de lezers
van dit tijdschrift van minder belang opent prof. Van der Wee de bundel met
een stuk getiteld 'De Belgische ' Industriele Revolutie', een verkenning.
Hij wijst in dit niet van patriottisme
gespeende stuk op het bijzondere van
die ontwikkeling in de zin dat... 'een
geografisch-klein Europees gebied, zonder politiek gewicht, zich op korte termijn kon opwerken tot een leidende NEHA-BULLETIN

gedurende een zekere tijd zelfs de leidende - industriele regio van het continent. ' Een bijdrage van Bart Pluymers,
met medewerking van Suzy Pasleau, is
kennelijk bedoeld om het belang van de
Industriele Revolutie voor Belgie te relativeren. Er wordt gewezen op het
voortdurend grate belang van de landbouw in de negentiende eeuw, het feit
dat het verdwijnen van de traditionele
linnennijverheid in Vlaanderen voornamelijk armoede veraorzaakte en op een
schatting waaruit zou blijken dat de industrie in 1846 nog geen grater aandeel
in het BNP had dan de landbouw, beide
37%. In een daarap volgend artikel beschrijft Van der Herten de grate betekenis van de ontwikkeling van wegen en
spoorwegen, scheepvaart, en in mindere
mate van de telegraaf. Daarbij komt de
enorme ral die de Belgische overheid bij
de aanleg van die voorzieningen heeft
gespeeld, ruim aan de orde. Van der
Hertens bijdrage is de eerste van een
grate serie artikelen, waarin steeds een
bepaald onderwerp wordt behandeld.
Tomsin schrijft over technologie, Scholliers over de textieIindustrie en de overgang van prato-industrie naar moderne
industriele
bedrijvigheid,
Duchene
schrijft een bijdrage over de chemie,
Soete over de metaalnijverheid en
Caulier-Mathy over de steenkolenmijnen. Het geheel wordt afgesloten door
een bijdrage van Buyst over de ontwikkeling van het bedrijfsleven in Belgie
sinds het midden van de vorige eeuw.
Over het algemeen zijn de niet minder
dan zeventien bijdragen telkens over een
afzonderlijke bedrijfstak van goede
kwaliteit. Het is duidelijk de bedoeling
een werk op hoog niveau te schrijven
voor de gei"nteresseerde leek. De annotatie ontbreekt, maar er wordt nauweIijks door de knieen gegaan. Toch is er
op dit deel van het werk wei een aanmerking te maken. De auteurs hebben
kennelijk tot taak gekregen indien mogelijk de platen horende bij de bedrijfstak waaraver zij schreven en die bij
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hun stuk staan afgedrukt, in hun beschou wing te betrekken. Bovendien
staat de precieze beschrijving van de
platen steeds na het artikel waarbij ze
staan afgebeeld. Het gevolg is enerzijds
dat de platen en de bijhorende beschrijving niet op hun oorsprankelijke volgorde staan (hetgeen wordt opgelost
door een omzettingstabel achterin het
boek), anderzijds dat er in de artikelen
soms op een wat kunstmatige wijze naar
de platen wordt verwezen. Bovendien
wordt de keuze van de sectoren waarover wordt geschreven bepaald door de
vraag of Geruzet er al dan niet Iithografieen van heeft laten maken. Aan de
'luxe industrie', een samenraapsel van
drukkerijen, piano- en orgelbouwers
wijdt Koen Dries een drietal, overigens
zeer leesbare pagina 's, maar de Antwerpse haven komt nergens aan de orde. Wellicht was het beter geweest om
de artikelen over de economie in deze
periode en de Iithografieen losser naast
elkaar te plaatsen. De platen hadden
dan op hun oorspronkelijke volgorde
kunnen worden afgedrukt met de beschrijvingen er direct bij , terwijl in de
artikelen over de Belgische economie in
het midden van de negentiende eeuw
geen concessies gedaan hadden hoeven
te worden omdat de platen dat vereisten. De keuze van de onderwerpen
had dan puur kunnen worden bepaald
aan de hand van het belang van de sector voor de Belgische nijverheid en de
economische ontwikkeling.
Het gemopper over het feit dat een
iets andere opzet wellicht een nog mooier boek had opgeleverd, of over de slordigheid van de uitgever die plaats en
jaar van uitgave onvermeld laat, betekent niet dat het geheel geen prachtig
boek is, dat de lezer veel over de Belgische economie in de laatste twee eeuwen
bijbrengt.
Hein A.M. Klemann
Universiteit Utrecht
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A.N. Hesselmans, 'De ware ingenieur ',
Clarence Feldmann , Delfts hoogleraar en
grondlegger van de provinciale elektriciteitsvoorziening (Histosearch: Utrecht
1995) 322 p. ISBN 90-72105-04-4 (te
bestellen bij de Werkgroep Geschiedenis der Elektrotechniek TU Delft)
In 1989 werd in Nederland een nieuwe
Elektriciteitswet van kracht. Een belangrijk element in deze wet is de strikte
scheiding tussen produktie en distributie van elektriciteit. De provinciale
maatschappijen stootten hun produktieactiviteiten af. Deze werden ondergebracht in vier regionale bedrijven, namelijk de EPON, EPZ, EZH en UNA.
Ook in de distributiesector, waarin ook
de distributie van gas en in enkele gevallen water was ondergebracht deed zich
een concentratieproces voor. Met deze
(voorlopige) afsluiting van het reorganisatieproces van de elektriciteitsvoorziening kwam een einde aan een structuur
die in Nederland in het tweede decennium van deze eeuw vorm had gekregen. De essentie van deze structuur was
dat de voorziening op provinciaal niveau werd georganiseerd. De eerste serieuze plannen werden in 1909 in Groningen en Noord-Brabant gelanceerd.
V66r 1921 hadden aile provincies behalve Drenthe en Zuid-Holland een eigen
provinciale maatschappij .
Een sleutelfiguur in dit proces was
Clarence Feldmann, 1867-1941 , een
Duitse Jood met een Amerikaans paspoort, die tot de eerste genera tie ar:ademisch opgeleide elektrotechnici behoorde. Na zijn studie in Darmstadt werkte
Feldmann korte tijd bij de firma Ganz
uit Budapest, een van de eerste bedrijyen die een succesvolle transformator
op de markt bracht. Daarna was Helios
uit Keulen, een van de pioniers op het
gebied van wisselstroomcentrales, langere tijd zijn werkgever. Na het fail lisement van Helios en een kort privaatdocentschap in Darmstadt werd Feldmann in 1905 hoogleraar in de sterk140

stroomtechniek in Delft, een positie die
hij tot enkele jaren voor zijn dood zou
blijven bekleden . In Delft was hij verder
onder andere Rector Magificus.
Hesselmans heeft met 'De ware ingenieur' een techniek-biografie willen
schrijven. Hij verstaat hieronder een
biografie waarin de geschiedenis van
een techniek wordt geplaatst tegen de
achtergrond van een persoon die in de
ontwikkeling daarvan een belangrijk
aandeel heeft gehad (15). Verder beperkt hij zich tot Feldmanns werk, zijn
persoonlijke leven komt slechts sporadisch ter sprake (16).
De techniek-biografie is in Nederland
zonder meer een verwaarloosd genre.
Weinig technici of ingenieurs hebben
een biograaf gekregen . Ten onrechte,
zoals Hesselmans duidelijk laat zien met
zijn boek. Feldmann heeft grote invloed
uitgeoefend op de ontwikkeling van de
elektriciteitsvoorziening in een cruciale
fase , namelijk de overgang van een
plaatselijke naar een regionale voorziening. Dat schaalvergroting de oplossing
was voor een aantal problemen waar de
jonge bedrijfstak mee worstelde, werd
steeds duidelijker. Ook waren er voldoende technische opties, maar hoe dit
proces van schaalvergroting vormgegeyen diende te worden en welke keuzes
hiervoor noodzakelijk waren, was nog
niet duidelijk.
Dit was het strijdperk waarin Feldmann kon schitteren. Na enkele kleinere
projecten raakte hij in 1909 als adviseur
betrokken bij de Groningse plannen om
tot een provinciale voorziening te komen. Feldmann zou vervolgens nog in
acht andere provincies als (belangrijkste) adviseur optreden. Zijn adviseurschap ging in een aantal gevallen zo ver
dat hij ook de centrales en het distributienet ontwierp. Deze fase in de loopbaan van Feldmann, die zich tussen
1909 en 1918 afspeeJt, vormt de kern
van Hesselmans boek. Hoe terecht deze
keuze van Hesselmans is, blijkt uit het
hoofdstuk over de koppeling van cenNEHA-BULLETIN

trales, het volgende grote vraagstuk in
de ontwikkeling van de voorziening, dat
vanaf omstreeks 1916 op de agenda
kwam te staan en pas in 1949 met de totstandkoming van het eerste landelijke
koppelnet werd 'opgelost'. Hoewel de
perioden elkaar overlappen speelde
Feldmann bij dit laatste vraagstuk geen
opvallende rol. Door deze grote en legitieme nadruk op de wordingsfase van
de provinciale elektriciteitsvoorziening
komt het biografische karakter van het
boek enigszins in het gedrang. De rest
van Feldmanns carriere in Nederland
wordt in een epiloog behandeld. Ook de
inleidende hoofdstukken, waarin de
opleiding, het werk en het hoogleraarschap uitgebreid behandeld worden,
staan relatief los van de centrale hoofdstukken in het boek.
Ook in een ander opzicht kan men
zich afvragen of Hesselmans boek wei
een techniek-biografie is in de door hem
aangegeven betekenis. Met de geschiedenis van een techniek doelt Hesselmans ongetwijfeld op de opkomende
sterkstroomtechniek. Toch moet Feldmanns werk en invloed niet zozeer geplaatst worden tegen de achtergrond
van de sterkstroomtechniek als wei tegen die van de elektriciteitsvoorziening
in zijn geheel. De ontwikkeling van de
elektriciteitsvoorziening was geen kwestie van aileen techniek. Technische, economische en organisatorische vraagstukken waren juist in zeer sterke mate
met elkaar verweven. Feldmann diende
al deze vraagstukken in hun onderlinge
samenhang op te lossen en bovendien
strategisch te opereren om zijn oplossingen en plannen succesvol doorgevoerd
te krijgen. Deze verwevenheid laat zich
aan het werk van Feldmann schitterend
illustreren, zoals uit de thematische
hoofdstukken blijkt, waarin telkens een
van die aspekten wordt behandeld. Duidelijk wordt dat een organisatie op provinciaal niveau absoluut geen vanzelfsprekendheid was. Feldmann zelf
was aanvankelijk voorstander van parti-

culiere exploitatie in de vorm van districtscentrales. De omslag in Feldmanns
den ken, in belangrijke mate bepaald
door de ervaringen met de politieke realiteit in Nederland en zijn pragmatische
inslag, weerspiegelt het verloop van een
proces, waarin een provinciale grondslag van de voorziening langzaam verandert van een weinig waarschijnlijke
optie tot de best denkbare.
Hierbij kunnen twee kanttekeningen
geplaatst worden. Ten eerste hadden de
argumenten van de betrokken provinciale besturen wei wat kritischer geanalyseerd mogen worden. Het belangrijkste argument lijkt nu te zijn dat aileen
provinciale bedrijven in staat waren de
'onrendabele gebieden', het platteland,
van elektriciteit te voorzien . De verhouding tussen de verschillende bestuurlagen, ideeen over de rol van de overheid
ten aanzien van de nutsvoorzieningen en
potentiele winstgevendheid en daarmee
ruimere budgetten komen nu niet voldoende uit de verf. Op de tweede plaats
zou een meer expliciete vergelijking met
de vergelijkbare ontwikkeling in de omringende landen duidelijk hebben kunnen maken in hoeverre de organisatie
van de elektriciteitsvoorziening in Nederland unieke kenmerken vertoonde.
Comparatief onderzoek stelt hoge eisen
aan de beschikbaarheid en de kwaliteit
van het vergelijkingsmateriaal. Hesselmans levert in elk geval een bouwsteen
voor een dergelijke vergelijking. Het theoretisch kader ontleent Hesselmans aan
de moderne techniekgeschiedenis en aan
de systeembenadering van T.P. Hughes
in het bijzonder. Hughes heeft in zijn
Networks of Power de opkomst van de
elektriciteitsvoorziening in een aantal
landen beschreven en vergeleken vanuit
een systeemperspektief. Hesselmans
hanteert, vanuit zijn biografische optiek,
vooral het concept van systeembouwer.
Edison geldt als het prototype van de
systeembouwer. Hij was niet aileen een
van de uitvinders van de gloeilamp,
maar ontwierp ook het he Ie bijbehoren-
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de systeem voor de produktie en distributie van elektriciteit. Is een (groot)
technisch systeem eenmaal gevestigd,
dan worden andere eisen aan systeembouwers gesteld, omdat het oplossen
van economische en financiele problemen belangrijker wordt dan het technische vernuft. Hesselmans concIudeert
dat Feldmann geen Hughiaanse systeembouwer was omdat hij niet de initiatiefnemer was en omdat hij zijn eigen
ideeen ondergeschikt maakte aan die
van zijn opdrachtgevers. Ik ben van mening dat Feldmann hiermee te weinig
recht wordt gedaan. Inderdaad, hij was
niet de drijvende kracht, maar hij bleek
wei in de beslissende peri ode zich op een
zodanige positie te bevinden dat hij in
staat was om het transformatieproces te
begeleiden en mede vorm te geven. Hij
beschikte bovendien over de juiste kennis en eigenschappen om dit succesvol te
doen. Andere aspekten uit de benadering van Hughes, met name het belang
van de load factor en de verscheidenheidsfactor (65), worden ook door Hesselmans gebruikt, maar de mogelijkheden om hier algemenere concIusies te
trekken ten aanzien van de (theorie van
de) ontwikkeling van technische systemen worden niet benut. Dit is jammer
aangezien Hesselmans in staat is om aan
de hand van Feldmanns werk te laten
zien welke cruciale rol de bezettingsgraad ging spelen in de expansiedrift van
de elektriciteitsvoorziening.
Deze opmerking kan ook ten aanzien
van de concIusies in het algemeen gemaakt worden. Pregnante en prikkelende conclusies over de waarde en betekenis van Feldmanns werk ontbreken, terwijl het materiaal daar zeker aanleiding
toe geeft. Dat neemt niet weg dat Hesselmans een bijzonder waardevolle bijdrage heeft geschreven over een weliswaar beperkte, maar belangrijke fase uit
de geschiedenis van de elektriciteitsvoorziening. De keuze om dit te doen
aan de hand van een van de sleutelfiguren, Clarence Feldmann, is een gelukki142

ge geweest. Deze was niet aileen een
goed technicus maar ook een voortreffelijk heterogeneous engineer of in zijn
eigen woorden 'Een ware Ingenieur'.
G .P.l . Verbong
TV Eindhoven

W.L. Korthals Altes, Van pond Hollands
tot Nederlandse gulden (NEHA: Amsterdam 1996) 322 p. ISBN 90 7161792 0
Willem Korthals Altes heeft meer dan
vier jaar ongemakkelijk geslapen op het
harde kussen van alwetendheid. Daarvan getuigen in het begin van het Van
pond Hollands tot Nederlandse gulden de
vele typeringen van zijn onderzoek naar
vijf eeuwen Nederlandse moneta ire geschiedenis. Hij heeft het over een niet
bepaald eenvoudige monetaire, staatkundige, militaire en internationale werkelijkheid , een realiteit die zorgde voor
een verward algemeen beeld, een doolhof, ja zelfs een praktisch onoverzienbaar, chaotisch en ondoorgrondelijk
terrein van rekeneenheden . Toch is het
niet zo opmerkelijk dat de complexiteit
van het probleem van de valutaverhoudingen voor een stroef scheppingsproces
heeft gezorgd. Het geld als rekeneenheid
is een van de meest geduchte problemen
van de Nederlandse economische geschiedenis. Het boek is een belangrijk en
oorsprankelijk, maar ook een frustrerend en soms wat schools verslag geworden. Dit klinkt paradoxaal. Treft de
schrijver nu lof of blaam?
De beschreven peri ode loopt van de
Romeinse Tijd tot de ineenstorting in
1973 van het Bretton-Wood-stelsel van
vaste pariteiten. Het boek bevat een inleiding, drie grate hoofdstukken en een
epiloog annex slothoofdstuk. Het eerste
hoofdstuk 'Oorsprong en begintijdvak'
handelt over de Romeinse tijd tot 1609,
het tweede heeft 'Integratie, kolonisatie
en bankgulden, 1609-1816' tot onderwerp en het derde en laatste behandelt
NEHA-BULLETIN

de periode tot aan de Eerste Wereldoorlog: ' Naar een gouden standaard en een
muntunie met de overzeese gebieden,
1816-1914'.
De draagwijdte van het boek is minder uitgestrekt dan deze indeling suggereert. Hoofdstuk een is duidelijk een opwarmer voor de latere hoofdstukken. In
dat eerste hoofdstuk komt onder meer
de eerste belangrijke breukperiode in de
veertiende eeuw aan bod. In die peri ode
slaat de staatkundige desintegratie in
West-Europa toe en verandert de aard
van de betaalmiddelen die circuleerden
wezenlijk. Was tot circa 1300 eeuwenlang een soort munten, de kleine zilveren penning, in gebruik geweest, nadien
rukten de grotere zilver- en goudstukken op. Deze munten hadden niet overal hetzelfde gewicht. Dit was niet aileen
uitermate onpraktisch, maar het vele
herleiden en omrekenen had bepaald
ook ongunstige economische effecten.
In het begin van de zeventiende eeuw
was dit probleem van de geldcirculatie
nog niet opgelost. De Republiek had in
die periode nog geen standaardmunt
met een wettelijk vastgestelde hoeveelheid ruw edelmetaal en een op de munt
zelf aangegeven waarde in rekeneenheden. Toch hechtten de Staten Generaal
van de Republiek het grootste belang
aan waardevast geld, dat wil zeggen aan
stabiele monetaire verhoudingen. Ze
stelden muntverordenigen op en probeerden aldus via tarifering de relatie
klinkende muntl rekeneenheden te regelen. Desondanks stond de monetaire
stabiliteit onder permanente druk. Pas
tegen het einde van de zeventiende eeuw
slaagde de overheid er in de wettelijke
zilverwaarde van de rekeneenheid gelijk
te houden, met als gevolg een stabilisatie van de waarde van het geld tussen
1694 en 1839.
Rond het midden van de negentiende
eeuw is de Nederlandse geldvijver een
toonbeeld van rust temidden van de betrekkelijk woelige wateren . In 1816
krijgt Nederland een dubbele standaard

(gouden en zilveren standpenningen).
De regering acht dit voor het muntstelsel de beste bescherming tegen verstoringen als gevolg van onderlinge waardeverhoudingen van goud en zilver. Dezelfde overweging ligt in 1847 ten
grondslag aan de keuze voor een zilveren standaard .
Kort daarna, in 1852, gaat ons land
over tot de enkele zilveren standaard.
Deze wordt aangehouden tot 1872. Vanaf dat jaar is er een kort standaardloos
tijdperk dat duurt tot 1875, het jaar
waarin er een hinkende standaard komt
die tot 1914 de basis van het geldstelsel is.
Dit is grosse modo het verhaal dat de
auteur vertelt en de argumenten die door
het boek lopen. Als lezer moet je je heenworstelen door een massa dicht opeengepakte feiten en wetenswaardigheden die
niet altijd oorspronkelijk zijn. Korthals
Altes selecteert niet, nee, hij schudt de
doos bestaande kennis leeg, kijkt secuur
naar de ingewikkelde geschiedenis die op
de grond ligt, verifieert, en stapelt vervolgens zeer nauwgezet op basis van eigen
inzicht opnieuw.
Hij haalt daardoor alles overhoop.
Het niveau van complexiteit stijgt,
waardoor het verloop van het verI eden
voor de lezer soms onverklaarbare proporties dreigt aan te nemen. Soms komt
de schrijver ook tot nieuwe inzichten,
bijvoorbeeld over de negentiende eeuw.
Zo mag het toch weI opmerkelijk heten,
de schrijver benadrukt het overigens
verder niet, dat de oprichting van De
Nederlandsche Bank slechts zijdelings
ter sprake komt en dat hij de rol van De
Bank in de stabilisatie van de geldvraagfunctie beperkt tot valutasubstitutie en
buffervorming. Toch is het boek door
de presentatie van die verbijsterende en
frustrerende hoeveelheid details een originele kostbaarheid. Want hoe zou het
anders moeten?
Het verhaal van deze geschiedenis ordent zich niet vanzelf. Het ontstaat door
wat reeds gedacht is nog een keer te overdenken. Rauw en voorgekookt materiaal
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wordt zo verteerbaar gemaakt. Korthals
Altes gebruikt hiervoor, in navolging
van wat historici doen, een beschrijvende
taal waarbij het vooral aankomt op de
structuur van het verhaal, op beheersing
en organisatie. Hij hanteert twee criteria:
plausibiliteit en consistentie. Een empirische onderbouwing laat hij achterwege.
Het is geen methodologisch monetaire
verhandeling. Niet aile geschiedenis, zo
zal de gedachtengang zijn geweest, kan
worden teruggebracht tot een paar vergelijkingen. In dit licht is het een verdienste een toegankelijk boek te schrijyen over een van de meest ontoegankelijke economisch-historische onderwerpen. Een onderwerp dat zich nu eenmaal
niet leent voor een onderhoudende creatie. Bovendien zijn er grenzen aan het beschrijvingsvermogen.
Het resultaat is bepaald geen eerzuchtige conceptie of een historisch tableau
vivant. Het is een conventioneel geschiedverhaal geworden, of een evenwichtige bespiegeling die stoelt op originele en systematische exploratie van
nieuwe bronnen en duidelijke herinterpretatie van oude gegevens. Het is een
persoonlijke visie geworden, een demonstratie van creatieve potentie. Het is
een boek voor iedereen: monetaire insiders, kennishongerige economisch-historici en geinteresseerde leken of een nog
breder publiek. Buitenstaanders die 'een
pond Hollands' niet direct associeren
met een gulden, zuBen even weI enige
moeite hebben met enkele raadselachtige
brokstukken monetair idioom, het gebezigde historische ordeningsprincipe en
de soms krasse schrijfstijl. Desondanks is
het betoog helder opgebouwd en gelet op
de beperking goed geformuleerd. Degenen die aangrijpend drama verwachten,
moet het lezen echter worden ontraden,
omdat dit voor hen slechts een apocriefe
technocratische verhandeling is en geen
boek voor bij een lichte lunch of in bed
als vie romancee.
De gereserveerde toon is opvallend.
De auteur is niet echt een schimpdich144

ter, zo blijkt. Hij blijft indrukwekkend
integer en houdt doorgaans meer dan
gepaste afstand tot zijn onderwerp. Je
zou zo nu en dan wat meer directheid
wensen. Nu die ontbreekt moet hij extra
moeite doen om geloofwaardig over te
komen. Voorts is mij duidelijk geworden dat het monetaire beleid niet effectief is geweest en dat het beleidsinstrument van de verschillende overheden,
het geldmarktbeleid, niet altijd uit de
verf kwam omdat v66r de negentiende
eeuw de financieJe structuur aan de basis lag van de vele conflicten tussen steden, provincies en Staten-Generaal.
Met name dit aspect blijft naar mijn mening te vee I op de achtergrond . Misschien ligt dit aan de moeilijke tussenvorm die het midden houdt tussen een
strikt chronologische aanpak met daarbinnen ruimte voor minder strakke, thematische uitwijdingen. Wellicht raakt
hierdoor ook het antwoord op de vraag
waarom de gulden als muntstuk en ruilmiddel is ontstaan en zich verder kon
ontwikkelen tot rekeneenheid wat op de
achtergrond. Het is door de complexe
detailbenadering niet altijd duidelijk
wanneer er sprake is van een inherente
tendentie tot steeds grotere economische complexiteit. Of wanneer er vooral
externe krachten aan het werk waren,
die als ware het een natuurlijke selectie
de gulden zijn rol hebben gegeven. Hier
wreekt zich het feit dat de auteur geen
algemeen patroon schetst, maar slechts
de afzonderlijke delen specificeert.
Ook blijven er onduidelijkheden en
vragen. Hoezo is 1847-1872 standaardloos (185), als kort ervoor op dezelfde
pagina staat dat 1852-1871 nog ' ... zonder voorbehoud kan worden aangeduid
als een systeem van een enkele zilveren
standaard'? Waarom is na het mooie
hoofdstuk over de negentiende eeuw de
twintigste eeuw na 1914 zo summier behandeld, nota bene in de epiloog 'de
twintigste eeuw tot 1974'? We hoeven
toch pas in 1997 0 f 1999 in ecu' s te gaan
betalen?
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Ten slotte nog dit. Gegeven de vele
voetangels en klemmen van de monetaire geschiedenis is weinigen het lef gegeyen om de geschiedenis van de gulden te
schrijven. Zelfs des duivels kapelaan
lOU aan lO'n onderneming niet beginnen . Korthals Altes, die zich naar eigen
zeggen in een doolhof zag geplaatst,
heeft een bijzondere tocht over kronkelpaden afgelegd, waarbij hij wonderlijk
genoeg vooral moeite had om in het labyrint te geraken, maar eenmaal binnenin ging de lOektocht naar buiten
hem steeds beter af. Eenmaal buiten de
omsloten tuin zal hij heen en weer worden geslingerd tussen lof en blaam; van
mij aile lof.
Pit Dehing
CBS, Voorburg

A. Kunz en J. Armstrong (red .), Inland
navigation and economic development in
nineteenth-century Europe (Verlag Philip
von Zabern: Mainz 1995) 330 p. ISBN
3-8053-1730-1

De binnenvaart speelde in het goederenvervoer in de negentiende eeuw in geheel west-Europa een belangrijke en
vaak overheersende rol. De kwantitatieve kennis over de economische betekenis van het binnenvaartvervoer in deze
periode, de wisselwerking tussen de kanalenaanleg en de industrie!e ontwikkeling, alsmede de concurrentie tussen de
vaarwegen en de spoorwegen is echter
nog zeer beperkt. Om in deze lacune te
voorzien werd in 1993 in Mainz over dit
onderwerp een symposium gehduden,
waarbij drie thema's centraal stonden,
namelijk de economische betekenis van
de binnenscheepvaart in de peri ode
v66r de Industriele Revolutie en de veranderingen die daarin optraden als gevolg van de industrialisatie en de spoorwegenbouw, en de vraag of de economische betekenis van het binnenscheepvaartvervoer zou kunnen worden geNEHA-BULLETIN 10 - 1996 - nr. 2

kwantificeerd en welke organisaties
(overheids- en niet-overheids-) zich in
deze peri ode bezig hielden met de bevordering van de binnenscheepvaart en
de vaarwegenaanleg.
De zeventien bijdragen zijn in het
boek tot een samenhangend geheel gebundeld. Van Nederlandse zijde leverden A.F.]. Niemeijer en M. Clement
hun bijdragen. Van Belgische kant was
dat B. van der Herten.
Voor diegenen, die in de economischhistorische aspecten van de binnenscheepvaart ofhet goederenvervoer geinteresseerd zijn, is dit boek zeker van betekenis. De aanvankelijke doelstellingen
worden echter lang niet aile gerealiseerd.
De kracht van dit boek is, dat een duidelijk beeld wordt geschetst van de ontwikkeling van het Europese vaarwegennet
en het goederentransportsysteem in de
negentiende eeuw. Daaruit blijkt, dat de
kanalenaanleg zich in twee fasen voltrok.
De eerste fase viel samen met de eerste industrialisatieperiode aan het begin van
de negentiende eeuw. De aanleg hing
enerzijds samen met de toenemende
vraag naar goedkope transportmogelijkheden voor het vervoer van massa-produkten, vooral steenkool, maar schiep
anderzijds de voorwaarden waaronder
dit industrialisatie-proces kon plaatsvinden. Helaas ontbreekt een vergelijking
met de ontwikkeling van de Engelse kanalen. De kanalenaanleg had tot gevolg,
dat grote delen van West- en MiddenEuropa reeds in de eerste helft van de negentiende eeuw over een uitgebreid net
van binnenvaartwegen beschikten, waarlangs de voornaamste transportstromen
konden worden afgewikkeld .
Ook de opkomst van de spoorwegen
en de verhouding tussen de binnenscheepvaart en het spoorwegvervoer
worden in verschillende bijdragen helder geanalyseerd. De opkomst van de
spoorwegen betekende dat de kanalenbouw in het midden van de eeuw voorlopig tot stilstand kwam. Het vervoer
per binnenschip was weliswaar goedko145

per dan het spoorwegvervoer, maar dit
laatste vervoer ging veel sneller. Het gevolg was dat de spoorwegen zich vooral
het vervoer van spoedeisende en hoogwaardige goederen wisten toe te eigenen . De binnenscheepvaart moest zich
tot het vervoer van massa-goederen beperken. De tweede fase van de kanalenbouw viel samen met de industrialisatieperiode aan het einde van de negentiende eeuw, toen het vervoer van massagoederen opnieuw sterk toenam. Het
vaarwegennetwerk was in deze periode
reeds zo uitgebreid, dat het accent meer
op schaalvergroting en efficientieverbetering dan op de aanleg van nieuwe kanalen kon worden gelegd . Voor de vaarwegen, die in deze periode niet werden
verbeterd , gold vaak dat hun functie in
het vervoersysteem veranderde van
hoofdvervoersader tot Jeeder-Iijn naar
de dichtstbijzijnde spoorweg.
Vooral uit de bijdrage van de Franse
auteur M. Merger blijkt dat gedurende
de negentiende eeuw in de binnenvaartsector een aantal belangrijke technologische en organisatorische vernieuwingen plaatsvonden, waardoor de concurrentiepositie ten opzichte van het spoorwegvervoer aanzienlijk werd versterkt.
Aanvankelijk yond het vervoer vooral
plaats met kleine houten schepen, die
door paarden werden getrokken. Naarmate de eeuw vorderde, veranderde dit
beeld. Paarden werden geleidelijk vervangen door stoom en ijzer en staal deden hun intrede in de scheepsbouw. Tegelijkertijd yond er een aanzienlijke
schaalvergroting plaats. Ook op de
vaarwegen zelf waren er grote veranderingen. Sluizen werden vergroot, rivieren werden met behulp van stuwen verdiept en gekanaliseerd, terwijl langs de
kanalen oeververdedigingen werden
aangebracht. Al deze veranderingen
hadden tot gevolg dat de binnenvaart
sneller, betrouwbaarder en goedkoper
werd, hetgeen er in een aantal regio 's
toe leidde, dat vervoer van de spoorwegen werd teruggewonnen.
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Een van de voornaamste problemen
bij de verschillende studies is het gebrek
aan statistisch materiaal. Vrijwel aile
auteurs geven aan dat zij hiermee te
kampen hebben en dat hun mogelijkheden om ontwikkelingen te analyseren
hierdoor worden beperkt. Overigens
blijkt uit de verschillende bijdragen duidelijk, dat het binnenscheepvaartgoederenvervoer in de loop van de negentiende eeuw in de meeste regio 's sterk toenam.
Het boek heeft enige tekortkomingen
waarvan enkele te wijten zijn aan de gebruikte vorm van publikatie, een bundel
lezingen. Zo zijn de bijdragen van de
verschillende auteurs sterk wisselend
van kwaliteit. Naast informatieve artikelen over binnenscheepvaartontwikkelingen in (delen van) Belgie, Duitsland,
Zweden, de benedenloop van de Donau,
Spanje, Frankrijk en Nederland en de
handelsbetrekkingen en het vervoer van
een steenkolenhandelaar via het riviertje
de Ouse in Engeland, bevatten de bijdragen over de Britse, Italiaanse en
Tsjechische vaarwegen nauwelijks enige
relevante informatie. Een bijdrage over
de import van Britse steenkolen via de
haven van Hamburg is op zich wei interessant, maar valt buiten het kader van
dit boek.
Tot diepgaande uitwerking van de
probleemstellingen komt het niet. Bij de
wisselwerking tussen de kanalenaanleg
en de industriele ontwikkeling ontbreekt het aan analyse. Wat betekende
de kanalenaanleg voor de afzetmogelijkheden van de aanliggende bedrijven?
In hoeverre werd de kanalenaanleg nu
veroorzaakt door de economische ontwikkelingen? Schiep zij de voorwaarden
voor economische groei? Overigens
moet hierbij worden aangetekend , dat
dergelijke analyses verre van eenvoudig
zijn.
Een andere lacune is, dat ook de rol
en de werkwijze van de belanghebbenden bij de kanalenaanleg en het scheepvaartvervoer, zoals de overheid, de kaNEHA-BULL E TIN

pitaalverschaffers, de vaarweggebruikers en de tegenstanders van de kanalenaanleg in de verschillende bijdragen
onderbelicht blijven. Wie nam bij de kanalenbouw het eerste initiatief'? Wat waren daarvoor de argumenten? Hoe
speelden de andere partijen hierop in?
Wie waren de tegenstanders en hoe reageerden zij? Wie waren de kapitaalverschaffers? Hoe werd de vaarwegenaanleg gefinancierd? Welk rendement behaalden de kapitaalverschaffers? Wie
nam het initiatief bij efficientievergrotingen? Vragen als deze komen in het
boek slechts in beperkte mate aan de
orde.
Resumerend kan worden gesteld, dat
het boek een samenhangend en duidelijk beeld schetst van de ontwikkeling
van de Europese binnenvaart en het
goederentransportsysteem in de negentiende eeuw. Daarbij komt ook de verhouding tussen de binnenscheepvaart en
het spoorwegvervoer op een heldere wijze aan de orde. Daar staat tegenover dat
de oorspronkelijke doelstellingen niet
worden gerealiseerd. Zowel de wisselwerking tussen de kanalenaanleg en de
industrieJe ontwikkeling als de rol van
de verschillende belanghebbenden bij de
ontwikkeling van het scheepvaartvervoer blijven onderbelicht.
R . Filarski
Adviesdienst Verkeer en Vervoer,
Rijkswaterstaat, Rotterdam

l .R . Leinenga, Arctische walvisvangst in
de achttiende eeuw. De betekenis van
Straat Davis als vangstgebied (Bataafsche Leeuw: Amsterdam 1995) 237 p.
ISBN 9067073652.
Walvisvangst is een ongewis bedrijr.
Zeventiende-eeuwse beleggers combineerden het om die reden bij voorkeur
met minder speculatieve bezigheden. In
de achttiende eeuw, zo blijkt uit dit
proefschrift, was dat niet anders. LeiNEHA-BULLETIN 10 - 1996 - nr. 2

nenga gebruikt een internationale invalshoek en legt het accent op Straat
Davis, de binnenzee tussen Groenland
en de Canadese kust. In deze beide opzichten biedt zijn boek iets nieuws. De
auteur wil een goede detailstudie leveren . Cijfermatig materiaal maakt de
kern uit. Het boek brengt niet slechts
een aanvulling op bestaande kennis. Bij
Straat Davis gaat het om de exploitatie
van een lange tijd versmade hulpbron.
Het gebied ligt verder van Europa dan
Spitsbergen, en de langere reistijd betekende hogere kosten. Pas in 1719, toen
al anderhalve eeuw bekend was dat daar
vee I walvissen voorkwamen, werd een
begin gemaakt met de jacht (visserij ,
zegt de auteur) in dit gebied . De glorietijd van de bedrijfstak was toen al voorbij. Dit gegeven, meer dan het weinig
onderzochte vangstgebied als zodanig,
maakt deze studie interessant.
De Hollandse en Engelse walvisvangst bij Spitsbergen was kort na 1610
begonnen. Het gemiddeld per reis gevangen aantal exemplaren, aanvankelijk
acht, liep sinds de laatste decennia van
de zeventiende eeuw tot aan het eind
van de achttiende terug van vijf naar
twee (58). In Straat Davis daarentegen
vertoonde het gemiddelde een lichte stijging (54). Desondanks liep de totale
Europese aanvoer terug van 15 miljoen
liter traan in de jaren 1670 tot minder
dan 5 miljoen aan het eind van de achttiende eeuw. Straat Davis leverde namelijk slechts 20% van de traanproductie
en kon die dus niet op peil houden.
Na een schets van het verloop van de
tocht van een walvisvaarder en een
hoofdstuk over de relatie tussen aantallen gevangen walvissen en klimaatontwikkelingen komen economische onderwerpen aan de orde. De auteur heeft
voor dit onderdeel niet op eigen reistijd
beknibbe1d. Hij baseert zich op overheidsarchieven in Hollandse, Engelse en
Schotse steden, in Hamburg en Bremen,
Stockholm en Boston, en vooral ook
Kopenhagen als zetel van de kolonise147

rende mogendheid in het vangstgebied.
Met dit en ander materiaal worden vervolgens winsten en verliezen bezien van
rederijen in De Rijp, Monnickendam,
Flensburg, Edinburgh, Exeter, Newcastle en Whitby.
Het opmerkelijkste in de vele observaties en bevindingen is wellicht het
voortbestaan van de activiteiten in
Straat Davis als zodanig. Het zou te ver
gaan om een woordspeling op 'traan ' te
suggereren, maar door de bank genomen was de rentabiliteit bedroevend.
Dit wordt al summier aangeduid in de
inleiding van het boek: 'Over het algemeen kon men beter naar andere investeringsmogelijkheden uitzien ' (12).
Met een gemiddelde vangst van iets
meer dan twee walvissen viel Straat Davis nogal tegen. Het enthousiasme van
grote kapitaalbezitters verflauwde sne!.
Slechts in een aantal Duitse steden hielden grote handelshuizen 's zomers schepen in de va art naar arctische gebieden .
Maar het waren toch overwegend kleine
spaarders en beleggers die zich blijvend
interesseerden. Naast lokaal gerichte
kooplieden treffen we de beroepen van
dokter, (oud-)kapitein, klerk, pruikenmaker en dominee. Een dergelijk gezelschap kwam gewoonlijk samen in de
vorm van partenrederij (128-29) .
Een deel van deze kapitaalverschaffers had een goede reden voor de investering. Die was gelegen in een handige
combinatie van activiteiten (78). Verre
tochten betekenden ornzet van scheepsbeschuit. In een Aberdeen Whale Fishing
Company blijken leveranciers van proviand en scheepsbenodigdheden niet minder dan 75% van de deelhebbers te hebben uitgemaakt. Ook in dat opzicht is
het verschil met de zeventiende eeuw gering. Ook toen ging het in belangrijke
mate om scheepsbouwers, zeilmakers en
leveranciers van levensmiddelen. Toen
de groten verdwenen namen de kleintjes
het terrein in bezit.
In Engeland en Schotland kwam daar
nog iets bij. De Britse regering zorgde
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omstreeks 1740 voor herintreding van
de natie in deze tak van bedrijf door de
introductie van forse premies (110). Als
gevolg daarvan werden de Hollanders
volledig overvleugeld. Nederland werd
van het belangrijkste exportland tot een
import land van traan . Een pendant van
dit stelsel in de Republiek, vanaf 1788,
functioneerde maar zeven jaar en stelde
niet vee I voor. Gezien het voorgaande
verrast het niet dat de Engelsen een nieteconomische doel beoogden. De marine
had in tijd van oorlog behoefte aan ervaren zeelieden. Zoals de Hollanders
om die reden haringschepen subsidieerden, deden de Britten dat met de walvisvaarders. Die inzet van subsidiegeIden
was minstens zo effectief, want de walvisvaarders hadden een bemanning van
meer dan 40 koppen. De nieuwe walvisreders voerden de premies op als vast
bestanddeel van de verwachte winstmarge (J 12). Het Britse rijk is gegrondvest op walvisvet.
Wat betreft degenen die het zonder
premies moesten stellen, zoals de rederij
van boekhouder Jan Boon uit De Rijp,
blijft de vraag waarom ze ermee door
gingen. Dat was geen kwestie van gebrek aan aandacht voor de zaak. De rederij in De Rijp was juist heel behoedzaam als het ging om de keuze tussen
huren ofkopen van een schip voor tochten naar de vangstgebieden. De rederij
zorgde ook keurig voor verkoop van de
volledige productie, al naar het uitkwam in Amsterdam of in Meppel. Dat
Boon andere inkomstenbronnen had,
onder meer uit de vrachtvaart op Portugal, kan daarom onmogelijk worden
aangemerkt als een volledige verklaring
voor zijn trouw aan de walvisvangst
(118). Weliswaar kon hij daarmee de
verIiezen compenseren, maar het betekende evenzeer dat hij beschikte over
voldoende kennis van alternatieve investeringsmogelij kheden .
De rederijen waren opvallend traag in
het vaarwel zeggen van de walvisvaart
en weinig geneigd tot modernisering.
NEHA-BULLETIN

Op de vergaderingen van aandeelhouders ging het democratisch toe en niemand, zo verzekert de auteur, was uit
op verstoring van de voortkabbelende
orde. Maar hoe was het dan geste1d met
de participanten die niet teze1fdertijd
verdienden aan het leveren van scheepsbenodigdheden? Ook voor hen, aldus
Leinenga, was de walvisvaart slechts een
nevenactiviteit (173). De verklaring van
hun gedrag zowel als voor de opstelling
van Jan Boon blijft aldus binnen de kaders van een economische benadering.
Toch is dit onvoldoende om de indruk
van een irrationele component weg te
nemen. DergeJijke kapitaalverschaffing
heeft iets weg van de inertie van mensen
die hun geld op een rekening met minieme rente laten staan.
De auteur verschaft ook enke1e aanknopingspunten voor een ander perspectief, en afgaand op zijn strakke stijl
van schrijven is hij zich bewust van het
mogelijke belang van de betreffende gegevens. De scheepsparten werden gewoonlijk vererfd. De betrokkenheid was
dus een familieaangelegenheid (137).
Dorps- en geloofsgenoten waren bovendien sterk vertegenwoordigd (104). Deze surnmiere gegevens worden helaas
niet verder uitgediept. Levensstijl, sociaIe netwerken en strategieen van 'mensen
van klein vermogen' (A.Th. van Deursen) om hun kapitaal veilig te stellen
voor henzelf en voor volgende generaties blijven buiten zicht. Leinenga heeft
een degelijk en goed leesbaar boek geschreven, maar avontuurlijk is het niet.
De beperkingen van de concentratie
op de economische factor springen in
het oog bij het slothoofdstuk over interculturele aspecten van de walvisvaart in
Straat Davis. Het betoog komt op het
volgende neer. Aanvankelijk bleef door
de taalbarriere de culture1e uitwisseling
tussen Europeanen en Groenlanders
zeer beperkt (142) maar geleidelijk ontstond waardering over en weer en groeide er onderling vertrouwen (168-69).
Een antropoloog zou zich uiteraard niet
NEHA-BULLETIN 10 - 1996 - nr. 2

beperken tot vaststellingen als deze.
Voor de economisch historicus is het
wellicht de kern van de zaak: vertrouwen als voorwaarde van geordende handelsbetrekkingen.
Jaap Kerkhoven
Workum

Agnes Lewe, '/nvoer te lande verboden'.
Een verkenning van de handel over landwegen tussen Nederland en de Pruisische
provincies Rheinland en West/alen 18361857 N.W. Posthumus Reeks VI (Uitgeverij Verloren: Hilversum, 1995) 350 p.
Proefschrift Katholieke Universiteit Tilburg 1995
In het onderzoek naar de handelsrelaties tussen Nederland en Duitsland
heeft de Rijnvaart altijd in het middelpunt van de belangstelling gestaan.
Vanaf de eerste helft van de negentiende
eeuw was dit een explosief groeiende bedrijfstak, voortdurend onderhevig aan
technologische en organisatorische verandering. De landhandel is altijd veroordeeld als een verwaarloosbaar klein
en achterlijk deel van de internationale
dienstverlening, de moeite van een onderzoek niet waard: wie vervoert er nu
iets over de weg als er spoorwegen en
stoomschepen zijn? Het is daarom bijzonder dapper van Agnes Lewe dat zij
zich in haar proefschrift volledig heeft
geconcentreerd op de NederlandsDuitse landhande1 rond het midden van
de negentiende eeuw.
Lewe wil onderzoeken in hoeverre de
Nederlands-Pruisische landhandel beantwoordde aan het stereotype beeld
van een kleine en regionaal beperkte bedrijfstak. Ze werd in haar streven danig
gehinderd door de kwaliteit van het
bronnenmateriaal. Negentiende-eeuwse
handelsstatistieken zijn bijzonder bewerkelijk en, zeker v66r 1850, niet zelden onbetrouwbaar. De Nederlandse
statistieken van in-, uit- en doorvoer
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waren voor haar doeleinden ontoereikend; pas ruim na 1850 wordt het mogelijk om de in- en uitvoer over de weg per
land te onderscheiden. In plaats daarvan heeft Lewe gebruik gemaakt van
vrijwel maagdelijke Duitse bronnen de Kommerzialnachweisungen - die vanaf 1836 per douanekantoor een overzicht geven van de goederen die de grens
passeerden. Hoewel ze zich gedwongen
zag de noordelijke grens (die tussen Nederland en het koninkrijk Hannover)
buiten beschouwing te laten en ze zich
beperkt heeft tot de periode 1836-1857
heeft Lewe met haar onderzoek een belangrijke bijdrage geleverd aan de
voortgaande pogingen om de Nederlandse economie in de negentiende eeuw
kwantitatief in kaart te brengen.
Het boek bestaat uit drie delen. Het
eerste deel, de hoofdstukken 1 tot 3,
geeft een overzicht van de politi eke, economische en infrastructurele context
van de landhandel in Nederland en
Pruisen. Lewe probeert een beeld te
schetsen van de structuur van de twee
economieen, de ontwikkeling van de
verschillende vormen van transport, de
verbeteringen die rond het midden van
de negentiende eeuw werden aangebracht in het verkeersnetwerk, en de
handelspolitiek die door beide landen
werd gevoerd. Het zijn evenwel sterk beschrijvende en weinig gestructureerde
hoofdstukken. Er wordt geen expliciete
vergelijking gemaakt tussen de ervaringen van Nederland en Pruisen. En dit is
nu juist het gedeeIte waarin de centrale
vraagstelling nader lOU kunnen zijn uitgewerkt. Lewe geeft bijvoorbeeld geen
aandacht aan de wisselwerking tussen
de Nederlandse en Pruisische handelspolitiek en het effect daarvan op de
landhandel; in de ontwikkeling van de
Rijnvaart is de politieke strijd tussen
beide landen juist van cruciaal belang
geweest.
Het volgende deel, de hoofdstukken 4
tot 6 bespreekt de aard en kwaliteit van
het Duitse en Nederlandse bronnenma150

teriaal en onderzoekt de groei en structuur van de totale landhandel. Het vijfde en zesde hoofdstuk, waarin een eerste
overzicht wordt gegeven van de kwantitatieve resultaten, bieden weinig spectaculairs. Een aantal uitkomsten verdient
echter speciale aandacht. Zo valt op dat
de Pruisische invoer over land vele malen groter was dan de uitvoer, een verschil dat overigens niet wordt verklaard.
Interessanter is de structuur van de invoer en uitvoer. Bulkgoederen (grondstoffen, steenkool) hadden een groot
aandeel in de landhandel, terwijl het
wegvervoer van dergelijke produkten
juist bijlOnder duur was. Bovendien was
een dee I van de ingevoerde goederen zoals steenkolen en koloniale waren niet uit Nederland afkomstig, waarmee
Lewe aantoont dat de land handel direct
was ingeschakeld in de wereldhandel en
niet aileen een regionale functie had.
De derde groep hoofdstukken (7 tot
13) beschrijft de ontwikkeling van de
grensoverschrijdende handel en transport per Duitse regio. Ieder hoofdstuk
begint met een algemene inleiding waarin de voornaamste kenmerken van de
regio worden beschreven. Vervolgens
onderzoekt Lewe hoe de landhandel en
het wegtransport zich tussen 1836 en
1857 ontwikkelden, met bijzondere aandacht voor de goederen die voor de regio van strategisch belang waren. De
grote hoeveelheid gedetailleerde informatie in de region ale hoofdstukken leidt
echter niet tot nieuwe inzichten. Evenals
in de voorgaande delen is gekozen voor
een sterk beschrijvende benadering en
worden de resuItaten van het kwantitatieve onderzoek niet gebruikt om nieuwe vragen te formuleren. Een ernstiger
probleem betreft het onderscheid tussen
regionale, nationale en internationale
handel, dat in de analyse van Lewe centraal staat (20-21, 190). Het is niet duidelijk hoe zij de omvang of samenstelling van elk van deze soorten handel bepaalt. De handelsstatistiek geeft hierover waarschijnlijk geen uitsluitsel.
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Het laatste hoofdstuk 14 is potentiee!
het meest interessante. Hier worden de
constateringen uit de voorgaande
hoofdstukken gelntegreerd om te bepalen hoe de omvang en samenstelling van
de landhandel zich heeft ontwikkeld en
- wat belangrijker is - of de landhandel
vooral van regionaal belang is geweest.
De laatste vraag staat min of meer centraal, maar wordt niet afdoende beantwoord. In de analyse van de functie van
de landhandel concentreert Lewe zich
volledig op het aandeel van het wegtransport in de totale invoer en uitvoer,
geaggregeerd en per produkt. Daarmee
toont ze aan dat de landhandel voor een
aantal produkten weI degelijk belangrijk was, vooral bij de invoer van een
aantal bulkgoederen, die voornamelijk
over korte afstanden werd vervoerd.
Maar hiermee geeft ze op zijn best impliciet bewijs voor haar stelling dat de
'Omvang en structuur van de landhandel en zijn verhouding tot de Rijnhandel
worden [... ] bepaald door regionale invloeden' (328). Haar poging om het regionale belang van de landhandel te bepalen wordt verder bemoeilijkt door het
feit dat haar gegevens betrekking hebben op het grensoverschrijdend verkeer
(handel plus doorvoer) en niet aileen op
de feitelijke handel.
Haar analyse wordt verder verzwakt
door het feit dat ze in het hele boek gebruikt maakt van volumecijfers. Lewe
vermeldt een set prijzen uit 1836/41,
maar maakt hiervan uiteindelijk geen
gebruik. Haar argument voor deze keuze is dat de beschikbare 'nationale' prijzen niet representatief zijn voor de regio's die ze onderzoekt (125). Het feitelijk belang van de handel in een produkt
wordt echter niet bepaald door de hoeveelheid die de grens passeerde, maar
door de waarde van de handel: 'nationaIe' prijzen kunnen fungeren als een wegingsfactor, die de verhouding tussen
waarde en volume aangeeft. Gezien het
verrassend grote belang van laagwaardige bulkgoederen is het niet onwaar-

schijnlijk dat het aandeel van de landhandel In de totale NederlandsPruisische handel lager was dan door
Lewe wordt geconstateerd.
Dit alles neemt niet weg dat Lewe met
haar onderzoek een waardevol begin
heeft gemaakt met het onderzoek naar
de Nederlands-Pruisische handelsbetrekkingen in de negentiende eeuw. Ook
al is haar aanpak niet altijd even overtuigend en stelt het materiaal nu eenmaal grenzen aan haar analyse, toch
kan uit het boek worden opgemaakt dat
de land han de! meer was dan een onbetekenende nevenactiviteit van boeren uit
de grensstreek en dat het onderwerp nadere aandacht verdient.

In 1991 berichtte de coordinator van de
Historische
Steekproef Nederland
(HSN) in het Tijdschrift voor Sociale
Geschiedenis (1992) pagina 247 vol trots
dat het Ministerie van Onderwijs en
Wetenschappen een subsidie had verleend voor een proefproject. Het doe!
van de HSN omschreef hij als voIgt: 'het
opbouwen en beheren van een gegevensbestand met individuele gegevens op basis van een steekproef uit de negentiende-eeuwse geboorte-acten zoals die in de
openbare archieven worden bewaard'.
Traditioneel historisch demografisch
onderzoek zou aile beschikbare gegeyens hebben verzameld en bewerkt,
maar de HSN omvat 0,5 procent van de
bevolking. Toen ik dat indertijd las,
vroeg ik mij af waarom de historisch demograaf niet allang met steekproeven
werkt. Het zou minder monnikenwerk
hebben gevergd. Dat er ook bij een
steekproef aandacht nodig is voor mie-
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Edwin Horlings
Universiteit Utrecht

K. Mandemakers en O. Boonstra (red.),
De levensloop van de Utrechtse bevolking
in de 1ge eeuw (Van Gorcum, Assen

1995) 186 p. ISBN 90 232 3047 7

ren en komma 's, blijkt uit de beschrijving van de werkzaamheden in de bijlagen van de hier besproken bundel.
Het proefproject betrof de provincie
Utrecht en diende om na te gaan 'in
hoeverre het mogelijk is met deze gegeyens tot een reconstructie van de sociale
en economische levensloop van de desbetreffende individuen te komen'. Het
gaat om de vraag of een steekproef, die
minder dan 4.000 personen omvat, voldoende houvast biedt om algemene uitspraken te doen over ontwikkelingen in
de Utrechtse bevolking in de periode
1800-1900.
Zes auteurs hebben de gegevens geanalyseerd en de resultaten van hun onderzoek vastgelegd in een bijdrage aan
deze bundel , die ook nog een inleiding
en twee bijlagen over de HSN en het
proefproject omvat. Het is een fraai
verzorgd boek, waarin echter bijna aile
grafieken onduidelijk en klungelig zijn
uitgevallen.
De methode die is toegepast, is een
variant op de 'gezinsreconstructie'. Het
Historisch Nieuwsblad (1996, p. 51)
meldde, dat 'het nieuwe speeltje van de
informatici oude wijn in een nieuwe zak '
is. Het blad verwijt de 'Willy Wortels
van de geschiedenis' dat zij verzwijgen
dat het onderzoek vrijwel niets nieuws
heeft opgeleverd. Ik ben benieuwd wat
het commentaar geweest zou zijn in het
tegenovergestelde geval, wanneer bijvoorbeeld was aangetoond dat de zuigeIingensterfte in Utrecht toen vee I lager
was dan wij op grond van andere getallen allang weten. Dat zou nog eens
groot nieuws zijn . Maar tegelijk een ondubbelzinnig bewijs dat er iets fout zat
met de HSN die - althans in zijn huidige
vorm - waarschijnlijk in stilte ten grave
gedragen zou zijn. Het is goed dat het
proefproject voornamelijk onze kennis
heeft bevestigd en verdiept. Daardoor is
de basis waarop verder kan worden gewerkt, verstevigd.
In de eerste bijdrage geeft sociaalgeograaf H. Knippenberg een overzicht
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van de geschiedenis van de provincie in
de periode 1800-1940. Hoofdzakelijk op
basis van bestaande literatuur schetst hij
de gangbare meningen als achtergrond
voor de andere artikelen.
Demograaf F. van Poppel behandelt
'Ievensduur en sociale ongelijkheid in
negentiende-eeuwse
geboortegeneraties'. De stijging van de gemiddelde levensduur in de vorige eeuw was hoofdzakelijk te danken aan de leeftijdsgroep
15-50 jaar. Pas op het einde van de eeuw
daalde de zuigelingensterfte voldoende
om invloed te krijgen. Van Poppel
constateert dat zijn onderzoek 'de leernte in onze kennis' over de zuigelingensterfte voor een deel heeft gevuld.
Voor 'harde conclusies' zou hij meer informatie nodig hebben. (66) Het is een
verzuchting die men vaker in deze bundel aantreft (bijvoorbeeld 75 , 92).
De bijdrage van historicus O. Boonstra is gewijd aan 'het einde van het
analfabetisme'. Hij analyseert onder
meer het tempo van de alfabetisering en
verschillen naar regio en sekse. Zijn statistische analyse bevestigt dat het verschijnsel in Utrecht omstreeks het midden van de vorige eeuw verdween.
Socioloog M. Kalmijn behandelt 'sociale en economische achtergronden van
het huwelijkspatroon'. De bekende these
van Hofstee speelt een belangrijke rol in
zijn betoog. Dat hij de theorie van Malthus aanduidt als 'neo-Malthusiaans' zij
hem vergeven . Een van zijn bevindingen
is dat rnannen op het platteland verge leken met de gemiddelde huwelijksleeftijd
in de stad eerder trouwden en dat rnigranten later huwden. Ter verklaring
verwijst hij naar het vrouwenoverschot
in de steden en het verlies van lokale netwerken na migratie.
Historicus M.H.D. van Leeuwen en
pedagoge 1. Maas analyseren in hun bijdrage de 'sociale mobiliteit in de steden
en op het platteland'. Zij baseren hun
onderzoek op de beroepen van bruidegoms, hun vaders en schoonvaders. Zij
behandelen onder meer de vraag of beNEHA-8ULLETIN

roepsaanduidingen wei een geschikte
meetlat zijn om iemands socia Ie positie
aan af te meten. De auteurs behandelen
vervolgens de boeren als een uniforme
groep. Men kan zich afvragen of dat een
gelukkige keuze is, al heeft elk alternatief ook zijn bezwaren. Als gevolg van
deze keuze belanden de boeren in dit
onderzoek onderaan op de maatschappelijke ladder. Dat lijkt mij wat ongenuanceerd.
De laatste bijdrage in deze bundel
gaat over de migratiepatronen in de
provincie. De auteur, historicus 1. Kok,
concludeert dat de migratie een vee I
complexer verschijnsel is 'dan een simpele verschuiving van 'overtollige' bevolking van afstotings- naar aantrekkingsgebieden '. Voor zijn onderzoek
bood de HSN onder meer gelegenheid
om systematisch te onderzoeken hoe
groot de kans was dat iemand verhuisde
naar een andere plaats.
Ik vind het een gemiste kans dat het
boek geen interpretatieve nabeschouwing bevat - en dan liefst in de vorm
van een gezamenlijke bijdrage van aile
auteurs - waarin aandacht wordt
be steed aan nieuwe gezichtspunten die
het onderzoek in Utrecht heeft opgeleverd. Daarin lOU ook plaats geweest
zijn voor een schets van wat ons te
wachten staat als de HSN is afgerond.
In de bijlagen lees ik dat het materiaal
kan worden aangevuld met gegevens die
individuele onderzoekers moeizaam bijeen hebben geturfd. Ook kan het een
achtergrond bieden voor lokaal en regionaal onderzoek en daardoor onze kennis verdiepen.
P.D . 't Hart
Universiteit Utrecht

H .K. Roessingh en A.H.G. Schaars, De
Gelderse landbouw beschreven omstreeks
1825. Een heruitgave van het landbouwkundig deel van de Statistieke beschrijving van Gelderland ( 1826) (WageNEHA-BULLETIN 10 - 1996 - nr. 2

ningen: Vereniging voor Landbouwgeschiedenis, 1996.) Agronomisch-historische bijdragen , no. 15 525 p. ISSN
0925-5028
Ook verschenen als nummer 47 in de
reeks Werken, uitgegeven door Vereniging Gelre te Arnhem in 1996 ISSN
0929-9858
In 1800 deed de Nederlandse overheid
voor het eerst een poging om een duidelijke landbouwpolitiek te ontwikkelen.
In juni van dat jaar benoemde de Agent
van Nationale Oeconomie Johannes
Goldberg de voorma1ige dominee Jan
Kops tot commissaris tot de zaken van
de landbouw. Omdat dit een nieuwe
functie was beschikte Kops niet over de
informatie die hij nodig had om een
goed beleid uit te stippelen. Nog datzelfde jaar maakte hij daarom samen met
Goldberg een reis van enkele maanden
door Nederland. Op deze reis deelde hij
een uitgebreide vragenlijst uit, waarop
de respons echter te wensen overliet.
In 1805 richtte Kops daarom in ieder
departement van de Bataafse RepubJiek
een Commissie van Landbouw op, die
hem van advies moest dienen. In totaal
werden negentig commissieleden benoemd, voor het merendeel grootgrondbezitters, predikanten, geneeskundigen
en andere lokale notabelen. De commissies kwamen eens in de twee maanden
bijeen . Bovendien was er van 1806 tot
en met 1809 jaarlijks een landelijke vergadering, daarna nog een in 1815 en
voor het laatst een in 1823. De meeste
activiteiten ontplooiden de commissies
in de jaren 1805-1810. In 1815 werd
Kops hoogleraar in Utrecht en stierven
de meeste landbouwcommissies een
zachte dood. Uitzonderingen vormden
de commissies in Gelderland, Zeeland
en Groningen . Deze laatste publiceerde
in 1821 zelfs een uitgebreid rapport over
de toestand van de landbouw in de provincie. De commissie in Gelderland wilde hierbij niet achterblijven, en pakte in
1826 uit met 551 pagina's Statistieke be153

schrijving van Gelderland, onder redactie

van de bekende historicus en archivaris
LA . Nijhoff. Hiervan ging het vierde
deel over de landbouw, die uiteraard het
leeuwedeel van de beschrijving uitmaakte o Behalve op het werk van de landbouwcommissie was de statistiek blijkens het voorwoord ook gebaseerd op
'de arbeid van personen, die, als praktische landbouwers, weinig aanspraak op
den rang van schrijver hadden te maken '.
Hedendaagse statistieken laten zich
niet direct als lectuur lezen . De statistiek
van Gelderland is echter geen statistiek
in die hedendaagse betekenis. Hoewel
doorspekt met een groot aantal tabellen, is zij vooral beschrijvend van aard .
Het deel dat nu is herdrukt behandelt
achtereenvolgens de akkerbouw, de veeteelt, de bosbouw, de veenwinning, de
woeste gronden en de woon- en werkomstandigheden van de landbouwers.
Wie de statistiek openslaat merkt dat
de Gelderse landbouw rond 1825 een
economisch dieptepunt beleefde. Uit de
tabellen vaIt op te maken dat de graanprijzen vooral na 1817 voortdurend
daalden. De oorzaak hiervan lag in het
ontsluiten van nieuwe graangebieden in
Rusland in het begin van de negentiende
eeuw. Door de slechte verbindingen in
Gelderland kwamen de kosten van het
vervoer van Russisch graan per schip
over de Oostzee slechts weinig hoger uit.
Het is dan ook geen wonder dat veel
boeren vooral voor eigen gebruik produceerden. Bij misoogsten als gevolg
van nachtvorst, een plaag van meikevers
of sprinkhanen of door plantenziektes
als krul, honingdauw, worm, roodhond
of het zwart bleef er weinig of niets voor
de markt over of kwamen landbouwers
zelfs tekort.
Dat bij zoveel tegenspoed de leefomstandigheden van de agrarische bevolking veel te wensen overliet, wekt geen
verbazing. Het meest bedroevend was
de situatie in de gemeente Laren, waar
in de regel in ieder boerderijtje drie fa154

milies verbleven. ' ... wanneer bij zulk
een inrigting de zamenwonenden rust
onder elkander houden , bezitten zij ongetwijfeld de deugd van vredelievendheid in eene hooge mate', meende de
commissie. Ook de gebruikte gereedschappen waren weinig modern. Zelfs
de al in de loop van de achttiende eeuw
ontwikkelde zaadhoorn, waarmee zaden van verschillende grootte gezaaid
konden worden, had nog nauwelijks ingang gevonden .
Toch waren de Gelderse boeren geen
verstokte traditionalisten. Afhankelijk
van de kwaliteit van de grond varieerden zij hun ploegtechniek, zoals het
kuilen of riolen. Ook werden diverse
vruchtopvolgingssystemen geintroduceerd. Zowel aveelzaad (een soort raapzaad) als tabak speelden hierbij een belangrijke rol, niet vanwege directe
winstmogelijkheden, maar omdat dit de
vruchtbaarheid van de grond ten goede
kwam. Dat laatste kon men ook door
een verstandige bemesting bereiken ,
waarbij veel inventiviteit ten to on werd
gespreid. Zo maakte de commissie melding van een tabaksverbouwer in Nijkerk die zijn grond met panharing bemestte.
Een probleem van de oorspronkelijke
tekst van de statistieke beschrijving is
dat hij vee I beg rip pen bevat die voor de
tijdgenoot ongetwijfeld helder als glas
waren, maar voor de lezer van tegenwoordig weinig inhoud hebben. Gewassen als aveelzaad, huttentut of aardaker
waren indertijd populair, maar zijn tegenwoordig zeldzaam ofzelfs geheel uitgestorven. Het is daarom een goede
zaak dat aan de heruitgave een uitgebreide Iijst van landbouwkundige termen en andere aantekeningen is toegevoegd. Ik heb deze Iijst veelvuldig moeten raadplegen, en had daarbij meestal
succes. Wie geen zin heeft om direct de
soms toch wei taaie oorspronkeJijke
tekst te lezen zou zelfs met de aantekeningen kunnen beginnen, die ook op
zichzelf heel lezenswaardig zijn. De
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zoekmogelijkheden worden vergroot
door een door D.O. Wijnands samengestelde Iijst van planten, waarin de hedendaagse wetenschappelijke en Nederlandse namen gekoppeld zijn aan de
doorgaans afwijkende namen in de statistieke beschrijving. Ook is een omrekenlijst van maten en gewichten toegevoegd. De landsman van 1825 rekende
niet in meters. De lengtematen waren
roeden, ellen, palmen, duimen en strepen, die in omvang varieerden in de Nederlandse, Rijnlandse, Engelse of OostFriese contreien. Een algemeen register
en een aardrijkskundig register ontbreken evenmin, en zijn voor zover ik kon
nagaan foutloos. Spijtig genoeg staan ze
op een niet helemaal logische plaats,
wat enig extra bladerwerk veroorzaakt.
Voor wie na het tot zich nemen van
ruim 500 pagina's tekst en illustraties
nog meer wil weten, is een Iiteratuurlijst
van 17 pagina's toegevoegd.
In de inleiding wordt uitvoerig verhaald hoe de statistieke beschrijving van
Gelderland tot stand is gekomen. Hiervoor is onderzoek gedaan in de archieyen van zowel de Commissie van Landbouw als van twee van zijn leden, districtscommissaris en kamerlid A.P.R.C.
van der Borch van Verwolde en dichterlandeigenaar A.C.W. Staring. Dit onderzoek is uitgevoerd door Liesbeth
Mensink en Anne-Marie Evertse-Crince
Le Roy, tevens verantwoordelijk voor
de technische redactie en de fraaie
vormgeving.
In het voorwoord spreken H.K.
Roessingh en A.H.G. Schaars de hoop
uit dat behalve landbouwhistorici ook
historisch-geografen, sociologen, volkskundigen en streekhistorici iets van hun
gading zullen vinden. Dit zal zeker het
geval zijn, mits zij niet vergeten om ook
de oorspronkelijke tekst van 1826 te
raadplegen. Het vijfde deel hiervan gaat
over de nijverheid en de handel, die overigens grotendeels ten dienste stonden
van de landbouw. Ook interessant Iijkt
rnij het zesde deel, dat handelt over

By 1914 foreign investments in
American railways totalled ca. $ 4.2 bn.,
of which two-thirds was British with
another 10 percent being Dutch and
around the same German. Most of this
holding had been built up from around
1870 onwards and was then largely sold
to American investors during the First
World War. Clearly the rapid creation
of the transport infrastructure of the
United States during these years owed
much to the mobilisation of European
investment, and this was done without
the guidance or intervention of governments. Whereas French investment in
Russia or British investment in the Empire involved political or colonial links,
the largest single flow at the time involved neither, but was left to the operation of the international capital
market. To date what is known about
this flow concerns British lending and
American borrowing, and the relationship between the two. However, with
Veenendaal's research we. now have
available to us the viewpoint of another
major participant - the Dutch investor.
Consequently, this book is valuable not
only in filling in an important gap in our
knowledge of international investment
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godsdienst, school- en armenwezen,
volksaard, levenswijze, zeden en gewoonten van de Gelderlander die, met
al zijn loffelijke eigenschappen, een betreurenswaardige 'nijging tot dronkenschap' had . Het laatste hoofdstuk hiervan bevat een uitgebreide beschrijving
van de hand van Staring van het populaire klootschieten .
G. Reudink,
IISG/NEHA, Amsterdam

A.J. Veenendaal Jr, Slow Train to
Paradise: How Dutch Investment helped
build American railroads (Stanford,
California: Stanford University Press
1996) xi + 350 p.

at a crucial time but also as a study of
the success or otherwise of that investment and the market that served it.
The book is logically organised with
the first three chapters sketching in the
availability of Dutch savings and the organisation of the securities market in
nineteenth century Netherlands. This is
then followed by four chapters detailing
the need for capital among railroad
companies in the United States, Dutch
awareness of the possibilities, and then
the activities of the financial community
on both sides of the Atlantic in facilitating a connection between supply and
demand. Unlike Britain there were few
strong connections between Dutch exports and migration to the United
States, and the subsequent purchase of
railroad stocks and bonds. The relationship was purely a financial one determined by the attractive rate of return
offered and the risks involved. In particular the prolongatie system is stressed
where Dutch investors borrowed extensively short-term, and at low rates of
interest, in order to invest in higheryielding securities. Inevitably this meant
a focus on the more marketable issues
as these could be more easily sold if a
loan had to be repaid . In all probability
this practice underlay a high proportion
of all European, and even American, investment in U.S. railroads in the
1870-1914 period.
The next seven chapters focus on the
problems that Dutch investors in
American railroads encountered during
these years, as a result of frauds,
swindles, or the simple miscalculation
of the expected revenue from building a
line across sparsely populated territory.
These difficulties are treated both generally, in terms of Dutch response to a
financial collapse thousands of miles
away, and specifically with regard to the
bankruptcy and re-organisation of four
individual companies. From a reading
of these chapters a tale of financial
mismanagement and investor losses on
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a gigantic scale emerges. Rather than a
slow train to paradise Dutch investment
in American railroads appears a fast
train to penury. It is only in the conclusion that the author reveals that
these are typical examples that are given
extensive consideration because of the
wealth of documentation that their
predicaments generated. Generally,
Dutch investment in American railways
was safe, free of problems, and produced steady returns. This is also
suggested in the penultimate chapter
which reviews the range of US railroad
stocks and bonds held by a number of
Dutch Investment Trusts specialising in
such investments.
However, it is only the conclusion
that Veenendaal attempts to put his material in perspective. Here he tries to
assess the risks that Dutch investors
took in purchasing American railroad
securities and the returns they enjoyed.
He also tries to calculate how much was
invested in US railroads by Dutch investors, concluding that the total rose
from ca. $ 160 m. in 1873 to ca. $ 400 m.
in 1913, by which time US industrials
were attracting increasing attention.
Nevertheless, by then Dutch investment
in the United States ($ 500 - $ 800 m.)
was being run close by the attractions of
Russia (ca. $ 600 m.) all of which was to
be lost with the Revolution of 1917. The
conclusion is then followed by a 20 page
chronological survey of the American
Railroad Securities introduced andlor
listed on the Amsterdam Stock Exchange (1865-1914) and a further 75
page alphabetical listing of individual
companies.
In assessing this book what comes
across is the absolute wealth of detail
that Veenendaal has accumulated on
the personalities and companies involved. This is the strength of this book
and it is one to be welcomed for so little
was known on the subject beforehand.
However, in assessing this information
Veenendaal has tended to overlook
NEHA-8ULLETIN

what it all means for the Dutch investor,
the Amsterdam financial community,
the Netherlands security market, and
the international capital market before
1914. The whole debate on home versus
foreign investment and the links between money, capital and securities is
not really addressed in this book. Instead, what we are treated to is a strong
factual account of how the Dutch be-
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came involved in American railroad investment, and the nature of that involvement. What this reviewer would
now like is a book - in English! - on
Dutch foreign investment 1870-1914,
detailing its extent and composition and
discussing its causes and consequences.
R.C. Michie
University of Durham
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VERSCHENEN LITERATUUR
D.H. Aldcroft and R.E. Catterall (red.),
Rich Nations-Poor Nations. the long Run
perspective (Elgar: Aldershot, 1996) xiii
+ 226 p. ISBN 1-85898-059-3
Waarom zijn de rijke landen rijk en de
arme arm? Deze simpele vraag staat
centraal in deze bundel. Aldcroft betoogt in een inleidend artikel dat het
economische succes van de westerse wereid diepe historische wortels heeft.
Daarnaast signaleert hij het probleem
dat de minder ontwikkelde landen in
zeer korte tijd, met weinig middelen en
ontoereikende instituties datgene willen
bewerkstelligen waarvoor de westerse
economieen eeuwen de tijd nodig hebben gehad. Hij spreekt in dit kader dan
ook over de 'penalty of lateness' van de
volkshuishoudingen in de niet-westerse
wereld. In deze bundel wordt zowel ingegaan op de achtergronden van de ontwikkeling van de westerse hegemon ie,
als op de problemen waarmee de minder
ontwikkelde landen zich op dit moment
geconfronteerd zien.
IPS

Gli archivi per la storia dell'alimentazione (Rome: Ministero per i beni culturali
e ambientali uffico centrale per I bei archivistici, 1995) 2029 p. ISBN 88-7125\00-8

Maar liefst 104 Italiaanse auteurs leverden hun bijdrage aan het congres over
de bronnen voor de be stude ring van de
voedingsgeschiedenis in Italie, dat werd
gehouden in Potenza-Matera, 5-8 september 1988. Vele Italiaanse regio's en
alle tijdvakken komen aan bod in deze
zeer omvangrijke trilogie. Deel I, p. 23714, bevat commentaren op de bronnen
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en geschiedenissen van voedselverstrekkende instellingen zoals armenbesturen;
dee I II, p. 733-1355, handelt over voedingspatronen en samenstelling van het
voedsel; deel III, p. 1373-2024 bespreekt
de eetcultuur in brede zin. Gelukkig
start elk deel met een inhoudsopgave
van de gehele trilogie; helaas treft men
een auteursregister slechts in deel III
aan.
LWI
N.P. van den Berg, Currency and the
Economy of Netherlands India, 1870-95;
met een inleiding van P. van der Eng
(Institute of Southeast Asian Studies,
Singapore, 1996) xxvii + 120 p. ISBN
981-3055-19-7
Alvorens te overwegen het monetaire
stelsel te wijzigen, wensten de autoriteiten zich in 1886 nauwkeurig op de hoogte te stell en van de economische ontwikkelingen in Nederlands-Indie. Op hun
verzoek stelde N.P. van den Berg een
doorwrocht overzicht samen, dat de
auteur in de jaren 1890 aanvulde met
nieuw cijfermateriaal. Deze versie is nu
in een aantrekkelijke vorm herdrukt en
voorzien van een nuttige inleiding door
P. van der Eng.
Van den Berg was van 1873 tot 1889
president van de Iavasche Bank en
daarna directeur en vanaf 1891 president van de Nederlandsche Bank. Er
staat een groot aantal publicaties op zijn
naam, die vooral over monetaire onderwerpen en in het bijzonder over Azie
gaan. Zijn werk blinkt uit door helderheid, degelijkheid en nuchterheid.
Nederland zag zich in de jaren 187275 genoodzaakt van de zilveren op de
gouden standaard over te stappen. Dit
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stelsel vonden de monetaire autoriteiten
in ons land minder geschikt voor Indie,
totdat Van den Berg adviseerde om het
ook daar in te voeren . In praktisch aile
andere landen in Azie bleef zilver de basis met als gevolg, dat door de gevoelige
prijsdaling van dat metaal ten opzichte
van goud vanaf 1872 in dat deel van de
wereld de meeste Europese munteenheden harde valuta's werden. In BritsIndie vreesde de regering, dat de daardoor stijgende invoerprijzen tot ontevredenheid bij de bevolking zouden leiden.
Willem Korthals Altes
(ABN AMRO BANK NV
Historisch Archief, Amsterdam)

Willem van den Broeke, Nadja Jansma
en Jeroen Opbroek, De Vechtstreek in
bedrijf (Deel 1) (Repro-Holland BV:
Alphen aan den Rijn 1996) 78 pp. ISBN
90 6471 285 9
Het idyllische riviertje de Vecht is vanouds bekend om zijn buitenhuizen,
waar vanaf de zeventiende eeuw Amsterdamse kooplieden zich vertraden.
Dat dit riviertje ook economisch niet
zonder betekenis was, is economischhistorici niet geheel ontgaan. Vechtwater bleek goed drinkwater voor Amsterdam en was ook voor bierbrouwers en
jeneverstokers interessant. Dit boekje
beslaat de Vechtstreek vlak buiten de
stad Utrecht (de stad zeIf buiten de
Weertsluizen, Maarssen en Zuilen) en
wordt, zo kondigen de auteurs aan, later
aangevuld met een soortgelijk boekje
over de dorpen en stadjes BreukeIen,
Loenen, Vreeland, Weesp en Muiden.
De Vecht wordt erin beschreven als een
waterweg waar langs zich in de negentiende eeuw allerlei moderne nijverheid
vestigde. Het ging om chemische industrie (beenzwart- en loodwitfabrieken) houtindustrie, brood- en meel- en
machinefabrieken in de directe omgeving van Utrecht en aardewerkfabrieNEHA-BULLETIN 10 - 1996 - nr. 2

ken, steenbakkerijen en o.a. een kinineen veevoederfabriek en een olieraffinaderij in de verdere Vechtstreek. ZoweI
de ontwikkeling van de nijverheid als
van de infrastructuur wordt in dit rijk
gei'llustreerde boekje beschreven voor
de gei'nteresseerde leek. Het doel lijkt
tweeledig, enerzijds de belangstelling
wekken voor de economische geschiedenis van de directe omgeving, anderzijds
voor de industriele architectuur van de
eigen streek.
HKL

J .E. Burger (red.), Langs het industrieel
Erfgoed van Nederland. 50 Wandelingen met museumbezoek (Amsterdam :
Uitgeverij Op Lemen voeten 1996) 208
p. ISBN 90 74980 05 8
Een aanrader, dit boekje, om het aangename en het leerzame met elkaar te
combineren. In aile provincies is in ieder
geval een interessante tocht uitgezet.
Niet aileen in 1996 Jaar van het Industrieel Erfgoed goed te bewandelen.
LWI

W. Coster, Overijssel op het land. Een
geschiedenis van de Overijsselsche Landbouw Maatschappij 18 71-1996 (Waanders : Zwolle, 1996) 192 p. ISBN 90 400
98166
In deze jubileumuitgave komt meer ter
sprake dan 125 jaar OLM. Ook de activiteiten van een voorloper, de Twentsche Landbouw Maatschappij en de geschiedenis van twee eeuwen land- en
tuinbouw in deze provincie.
LWI

F . Crouzet, Britain, France and International Commerce. From Louis XIV to
Victoria , Collected Studies Series (Variorum: Aldershot, 1996) 187 p. ISBN
0-86078-593-9
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Twaalf reeds eerder in tijdschriften en
bundels verschenen essays van Crouzet
over de Franse en Britse handel in de
vroegmoderne tijd . Vooral de handel in
de peri ode omstreeks 1800 is goed vertegenwoordigd. Toegevoegd is een index
op persoons- en plaatsnamen.
CLE

Alfred E. Eckes, Jr., Opening America's
market. U.S. foreign trade policy since
1776 (University of North Carolina
Press: Chapel Hilll, Londen, 1995) xxi +
402 p. ISBN 0-8078-2231-2
Het Amerikaanse handelsbeleid is altijd
wei goed voor weer een nieuw, smeui'g
overzichtswerk. Aangezien de auteur zelf
voorzitter is geweest van de U.S. International Trade Commission, weet hij als
geen ander de binnenlands-politieke gevoeligheden van het Amerikaanse handelsbeleid in kleurrijke citaten te schetsen, zonder ook maar een moment diepgravend te worden. Enkele hoofdstukken van dit werk zijn overigens al eerder
verschenen, onder meer in Foreign Ai
fairs en de Journal of Policy History.
WAB

Barry Eichengreen red., Europe's postwar recovery. Studies in monetary andfinancial history (Cambridge University
Press: Cambridge, 1996) vii + 357 p.
ISBN 0-521-48279-8
Zoals Eichengreen in zijn inleidend
overzicht al aankondigt, is het motto
van dit boek over de naoorlogs economische hers tel zo ongeveer 'bringing international institutions back in.' Na de
inleiding volgen dan ook zes bijdragen
waarin instituties centraal staan: twee
over het Marshall Plan (van Teichlin en
Esposito), over het IMF, de GATT, de
EGKS en de EBU (respectievelijk van
James, Irwin, Gillingham en Eichengreen). Daarna passeren nog vier lan160

den studies de revu: een 're-revisionistische' interpretatie van de Marschallplan-peri ode door Berger en Ritschl,
een bijdrage van Crafts over de Britse
economische groei in de peri ode 19451960, van Cas siers over de invloed van
Marshallplan en EBU op de Belgische
groei en van Saint-Paul over het Franse
wisselkoersbeleid ten tijde van de Vierde
Republiek. Wolf plaatst in een afsluitende synthese de Duitse economische
groei in Europse contekst.
WAB

M.M.G. Fase, G.D. Feldman, M. Po hi
(red.), How to write the history of a bank
(Cambridge: Scolar Press, 1996) 187 p.
ISBN 1-85928-227-x
Onder auspicien van de European Association for Banking History door De
Nederlandsche Bank uitgebrachte bundel met 22 bijdragen (Iezingen en commentaren) van het 'First Academic Colloquium, 16th-17th September' in 1992
in Amsterdam gehouden.
LWI

A.P. den Hartog (red.), Food technology, science and marketing: the European
diet in the Twentieth century (Tuck well
Press: East Linton, 1995) 283 p. ISBN
1898410712
Deze derde uitgave van de International
Commission
for
Research
into
European Food History (ICREFH) is
gevuld met een twintigtal bijdragen handelt over de sociaal-historische aspect en
van voedsel en voeding in de negentiende en twintigste eeuw. De eerste acht
bijdragen handelen over de voedingsindustrie, de zes volgende over voedingspatronen van de bevolkingen in
Noorwegen, Frankrijk, Belgie, Jtalie,
Finland en Hongarije en de laatste zes
over de verkoop en marketing van voedingsmiddelen.
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Het secretariaat van de interdisciplinaire ICREFH is overigens gevestigd bij de
vakgroep Humane voeding te Wageningen en geeft een Newsletter uit.
LWI
A. van Heezik, B. Toussaint, Van spelbepaler tot medespeler. Een verkennend
onderzoek naar het opdrachtgeverschap
van Rijkswaterstaat in de negenliende en
twintigste eeuw (Den Haag: DirectoraatGeneraal Rijkswaterstaat: 1996; Rijkswaterstaatserie nr 58) 140 p. ISBN
90-369-0007-7
Vanaf 1798 zijn fysieke structuren en
verbindingen onderwerp van (rijks)overheidsbeleid, waarbij lagere overheidsorganen beheers- en bestuurstaken
hebben. In vier hoofdstukken worden
's rijks werken op het gebied van grondwater geplaatst tegen de achtergrond
van de markt, de economie en de politiek. Ook wordt aan de hand van de rol
van de ingenieur als enerzijds opdrachtgever namens de overheid en anderzijds
als beleiduitvoerend c.q. ontwerpend
deskundige de invloed van de technologie gevolgd. Deze historische studie
geeft tevens richtingen voor het opdrachtgeverschap in de nabije toekomst
aan. Geput is voornamelijk uit gepubliceerd materiaal en waar het naooriogse
beleidsvoornemens betreft ook uit bronnen van het ARA en de Hoofddirectie
van de Waterstaat. Comparatief onderzoek bij andere departementen of vergelijkbare overheidsorganisaties in het
buitenland ontbreken.
LWI
Riita Hjerppe, Finland's Historical
National Accounts 1860-1994: Calculation Methods and Statistical Tables
(Jyvaskyla, 1996) 177 p. ISBN 951 34
08035
Dit werk vormt een aanvulling op het in
1989 verschenen handboek The Finnish
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economy 1860- 1985, Growth and Structural Change dat eveneens door Hjerppe
geschreven is en onder auspicien van de
Bank van Finland is uitgebracht. In dit
standaardwerk ontbrak echter een verantwoording van bronnen en methoden
op basis waarvan de Finse nationale rekeningen voor de periode 1860-1986 zijn
gereconstrueerd. In deze nieuwe studie
wordt precies uit de doeken gedaan hoe
de diverse reeksen zijn gereconstrueerd,
waardoor een internationale vergelijking
van de Finse cijfers mogelijk wordt.
JPS

P. van Hezik, Y. Kortlever, J. Pennings,
A. Siepman van den Berg, Utrechtse bedrijven in historisch perspectiej Onderzoeksgids naar bedrijfsarchieven tot 1940
(Utrecht : Rijksarchief Utrecht, 1996)
200 p. ISBN 90-74391-01-X
Deze gids is onmisbaar voor iedereen
die de geschiedenis van het Utrechtse
bedrijfsleven wil onderzoeken. In drie
delen wordt de onderzoeker wegwijs gemaakt in de historische bedrijvigheid in
de provincie Utrecht, en worden overzichten aangereikt van archiefbestanddelen van bedrijfsarchieven berustend
bij open bare archiefbewaarplaatsen en
bij de betreffende bedrijven zeJf. Deze
Utrechtse gids, een uitgave van het
Rijksarchief in de Provincie Utrecht en
Gemeentearchief Utrecht in samenwerking met het NEHA is een goede opvolger van het op landelijke bedrijfsarchiefgegevens gebaseerde BARN. De
Utrechtse gids heeft als extra dat de onderzoeker niet aileen verwezen wordt
naar Utrechtse bedrijfsarchief-bewaarplaatsen, maar ook wordt geattenteerd
op belangrijke bronnen voor Utrechtse
bedrijfsgeschiedenis die elders in het
land beheerd worden. Het zou mooi zijn
als er voor aile andere provincies dergeIijke gidsen verschijnen.
Amanda Eisinghorst
(IISG, Amsterdam)
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Matthias Kipping, Zwischen Kartellen
und Konkurrenz. Der Schuman-Plan und
die Urspriinge der europdischen Einigung
1944-1952. Schriften zur WirtschaJtsund Sozialgeschichte (Duncker & Humblott: Beriijn, 1996) 384 p.
ISBN 3-428-08329-6
Kipping toont op basis van uitgebreid
archiefonderzoek aan dat de oprichting
van de EGKS een breuk vertegenwoordigt met de karteltraditie van de Europese staalindustrie, en dan vooral met
de bloeiende Frans-Duitse kartelpraktijken uit het Interbellum. Overigens onderschrijft hij de bevindingen van Poidevin en Spierenburg in hun eerder verschenen uitvoerige geschiedenis van de
EGKS, dat het verbod op kartelpraktijken bepaald niet de afschrikwekkende
werking had die de ontwerpers van het
EGKS-verdrag voor ogen stond.
WAB

J. Komlos, red. , Stature, Living Standards, and Economic Development. Essays in Anthropometric History (University of Chicago: Chicago, 1994) 247 p.
ISBN 0-226-45092-9
De vraag naar de relatie tussen Iichaamslengte, levenstandaard en het
nationaal inkomen heeft de laatste jaren
een belangrijke plaats in de economischhistorische literatuur ingenomen. In deze bundel wordt een aantal studies naar
de ontwikkeling van de lichaamslengte
in Europa, Noord-Amerika en Japan
gepresenteerd. Bijzonder interessant is
het artikel van R. F1oud, die uiteenzet
op welke wijze lengtegegevens kunnen
worden gebruikt. In de twee concluderende artikelen betogen Engerman en
Komlos dat cijfers met betrekking tot Iichaamslengte nuttige welvaartsindicatoren zijn. Zij beklemtonen echter wei dat
lichaamslengte eerder betrekking heeft
op de voedingssituatie en dat deze lengtecijfers niet zonder meer als indicator
162

voor levensstandaard kunnen worden
gebruikt.
JPS

Stanley Lebergott, Consumer expenditures. New measures & old motives (Princeton University Press: Princeton, 1996)
xii + 286 p. ISBN 0-691-04321-3
Wie welvaart wil meten, moet kijken
naar consumptieniveau's, niet naar inkomenshoogte, zo luidt de boodschap
waarmee de Lebergott zijn lezers inwijdt
in bijna 100 jaar Amerikaanse consumptie. Hij bespreekt verschijnselen
als massaconsumptie en eliteconsumptie, de oorzaken van verschillen in consumptiepatronen per Amerikaanse staat
en geeft tevens een bespreking van eerdere schattingen van consumptie (onder
meer van Kuznets en Kendrick). Zijn
eigen schattingen van de personele
consumptie-uitgaven zijn vervat in ruim
40 pagina's 'Appendices', met daarin
gegevens op zowel het nationale nivo als
het nivo van de staten.
WAB

Friedrich Lenger, Werner Sombart
1863-1941. Eine Biographie (Munchen:
C.H. Beck, 1994) 570 p. ISBN
3-406-38094-8
Deze gedegen en omvangrijke biografie
over de socioloog en economischhistoricus Sombart (1863-1941) door
Lenger, inmiddels hoogleraar aan de
universiteit van Erlangen, is in twee opzichten een waagstuk.
In de eerste plaats vanwege de reconstructie van Sombarts leven en
structurele
geschiedschrijving.
Hij
schenkt bijvoorbeeld veel aandacht aan
de inkomens- en statusverhoudingen
onder Duitse professoren, aan de media
waarvan zij zich bedienden, enz. Tegelijkertijd steIt hij de psychische roerselen
van de hoofdpersoon aileen maar aan
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de orde wanneer de bronnen daar eenduidig uitsluitsel over geven. (De methodologische aspecten van deze benadering zijn bediscussieerd door Arthur
Mitzman in de International Review of
Social History, 40 (1995), 125-132)
In de tweede plaats nuanceert Lenger
de stelling dat Sombart tijdens zijn levensavond een fanatiek nationaalsocialist lOU zijn geweest. Zonder de
donkere zijden van Sombarts ontwikkeling zoals zijn antisemitisme te verhullen, maakt Lenger toch aannemelijk dat
er sprake was van een groeiende dis tantie jegens het Nazi-regime. In zijn laatste hoofdstuk bespreekt Lenger als
counterfactual de mogelijkheid dat Sombart niet in 1941 maar een aantal jaren
later lOU zijn overleden. Dan zou het
volgens Lenger niet ondenkbaar zijn geweest dat Sombart zich bij het conservatieve verzet lOU hebben aangesloten,
waardoor het nageslacht hem anders
lOU hebben herinnerd. Deze bespiegelingen hebben Lenger felle reprimandes
(o.a. van Kurt Sontheimer in Die Zeit)
opgeleverd.
Marcel van der Linden
(IISG, Amsterdam)

C. Lesger en L. Noordegraaf (red.), Entrepreneurs and Entrepreneurship in Early Modern Times. Merchants and Industrialists within the Orbit of the Dutch
Staple Market (Hollandse Historische
Reeks: Den Haag, 1995) VIII + 291 p.
ISBN 90-72627-16-4
Sinds de publikaties van Klein en Veluwenkamp is er weinig onderzoek meer
gedaan naar de rol van de ondernemers
in de economische ontwikkeling ten tijde van de Republiek. Uit onvrede met
deze lacune in de geschiedschrijving en
in het licht van het sterk in opkomst
zijnde narrativisme waarin de rol van
het individu wordt benadrukt, heeft het
N.W. Posthumus Insituut in 1994 een
conferentie over ondernemerschap in de
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vroegmoderne tijd georganiseerd. Deze
geredigeerde bundel is een uitvloeisel
van dit congres. Hierin wordt niet aileen
aandacht besteed aan de activiteiten
binnen de RepubJiek, maar ook op internationale markten. Zowel de economische als de sociaal-mentale aspecten
van ondernemerschap worden belicht.
JPS

J. Melling en A. McKinlay red., Management, labour and industrial politics in
Modern Europe. The quest for productivity growth during the Twentieth Century
(Edward Elgar: Cheltenham, Vermont,
1996) ix + 194 p. ISBN 1-85898-016-X
Deze bundel bevat bijdragen van een in
1992 in Glasgow gehouden conferentie
getiteld 'Work and authority in Modern
Europe.' De rode draad in het boek is
het samenspel tussen overheid en organisaties van werkgevers, werknemers en
politieke partijen in de uitstippeling van
het beleid gericht op produktiviteitsverhoging. De aanduiding 'Europe' moet
met een korrel zout worden genomen,
want de bijdragen beperken zich tot
Groot-Brittannie, Zweden en Duitsland. De inleiding vergoedt echter veel,
want daarin weet redacteur Melling de
voornaamste trends in de Iiteratuur over
naoorlogs management, arbeid en produktiviteit op beknopte en overzichtelijke wijze te bespreken.
WAB

Roger Middleton, Government versus the
market. The growth of the public sector,
economic management and British economic performance, c.J890-J979 (Edward
Elgar: Cheltenham en Vermont, 1996)
xxviii + 756 p. ISBN 1-85278-031-2
Dit mammoetwerk zal ongetwijfeld een
eigen plaats gaan verwerven in de omvangrijke standaardliteratuur over economisch beleid in Groot-Brittannie in
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de twintigste eeuw. Het begint met een
uitgebreid historisch en theoretisch
overzicht van de rol van overheid en
markt, waarna een kwantitatieve analyse voigt van de groei van de overheidssector in Groot-Brittannie tussen 1900
en 1979. De delen II, III en IV dekken
de opeenvolgende fasen van Britse economische ontwikkeling, te weten: 'The
disintegration of the old synthesis, 18901914', 'Creeping collectivism, 1914-39'
en 'The rise and fall of Keynesian social
democracy, 1939-79.' De prangende
vraag of Groot-Brittannie sinds het tijdperk van Thatcher bezig is aan een economische wedergeboorte beantwoordt
de auteur ontkennend. Ondanks aile retoriek hebben de Conservatieven volgens Middleton geen antwoord op de
structurele economische problemen, en
hebben ze de groei van de overheidssector al evenmin aan band en gelegd.
WAB
L.S. Moss, Joseph A. Schumpeter,
Historian 0/ Economics. Perspectives
on the history 0/ economic thought
(London : Routlegde, 1996) 324 p.
ISBN 0-415-13353-X
Achttien papers gepresenteerd op de
History of Economics Society Conference, die werd gehouden op het Babson
College van 10-13 juni 1994, zijn gebundeld. In de zes hoofdstukken wordt ingegaan op I. Schum peters onderzoeksmethoden II . de great gap-theorie III.
zijn invloed in monetair-historische debatten IV zijn bemoeienis met drie therna's uit de klassieke school V. is getiteld 'Expanding the frontiers' en VI is
de synthese.

In deze studie staat de monetaire ontwikkeling van de Verenigde Staten en
Groot-Brittanie in de periode 1791-1831
centraal. Op basis van veel nieuw datamateriaal belicht de auteur drie belangrijke thema's uit de Anglo-Amerikaanse
monetaire geschiedenis. Hij analyseert
achtereenvolgens de integratie van de
geldmarkten, de efficientie hiervan alsmede de effectiviteit van de monetaire
politiek. Officer meent dat de Gouden
Standaard niet aileen in de negentiende
eeuw, maar ook in de jaren 1925-1931
een verrassend stabiel systeem was. Deze studie waarin ook veel aandacht aan
economische theorievorming wordt
besteed, geeft de lezer een goede indruk
van de werking van de Gouden Standaard.
JPS

S.c. Ogilvie en M. Cerman (red.),
European Proto-industrialization (Cambridge University Press: Cambridge,
1996) 274 p. ISBN 0-521-49760-4
Voor studenten en beginners op het inmiddels omvangrijke onderzoeksgebied
van de proto-industrie. De samenstellers geven in het eerste hoofdstuk een
bruikbaar overzicht van de theorievorming en Jiirgen Schlumbohm himself
maakt de balans op. Daarna volgen individuele bijdragen over proto-industrie
in Frankrijk, Engeland, Ierland, Spanje,
Vlaanderen, Duitsland, Zwitserland,
Noord-Italie, Oostenrijk, Bohemen,
Moravie en Silezie en tot slot Zweden.
Het geheel wordt afgesloten met een samen vatting door Ogilvie en Cerman.
CLE

LWI
Lawrence H. Officer, Between the
Dollar-Sterling Gold Points. Exchange
Rates, Parity and Market Behavior
(CUP : Cambridge, 1996) xxi + 342 p.
ISBN 0-521-45462
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Ad van den Oord, W. S. Unger (18891963) . Een eigengereid economisch his toricus (Unger-van Brero Fonds: 'sGravenhage, 1996) 128 p. ISBN
909000954X
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In 1991 vatte de Stichting Het UngerVan Brero Fonds het plan op om een
beknopte studie te laten verrichten naar
de economisch historicus en archivaris
Willem Sybrand Unger. In 1992 zou bovendien het 25-jarig bestaan gevierd
kunnen worden van het Fonds opgericht in 1967, waarvan Unger de grondlegger was. Zowel de activiteiten van het
Fonds als de historicus Unger lOuden
onderwerp van het onderzoek moeten
zijn.
In 1996 is dit werk dan voltooid.
Ruim 100 pagina's zijn gewijd aan de
historicus en 10 aan het Fonds. Dat
kenmerkt het Fonds dat zich gewoonlijk
zeer bescheiden opstelt. Aan de lijst van
toegekende subsidies is duidelijk de grote betekenis ervan af te lezen. Geen dissertatie op ons gebied of het Fonds
komt er aan te pas.
Na het artikel van J.H. Kluiver naar
aanleiding van de 100ste geboortedag
van Unger in 1989 verschenen in het Archief van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, leek een
nieuwe biografie overbodig. Voor een
bibliografie van de werken van Unger is
- helaas - verwezen naar dit artikel van
Kluiver.
Het boek is zeer leesbaar en met name
de relatie met de vereniging NEHA en
in het bijlOnder met haar oprichter
N .W. Posthumus levert een fraaie briefwisseling op.
Co Seegers (IISG, Amsterdam)

M. Overton, Agricultural revolution in
England. The transformation of the agrarian economy 1500-1850 (Cambridge
University Press: Cambridge, 1996) 257
p. ISBN 0-521-56859-5 (pb)
Opgezet als een introduktie voor studenten in de problematiek van de agrarische revolutie in Engeland biedt dit
boek van de bekende landbouwhistoricus ook voor anderen een bruikbare
opstap naar de meer gespecialiseerde liNEHA-BULLETIN 10 - 1996 - nr. 2

teratuur. Overton betoogt dat de agrarische produktiviteit in de achttiende weliswaar voldoende steeg om een Malthusiaanse crisis te voorkomen maar dat er
feitelijk pas in de periode 1750-1850
sprake was van een agrarische revolutie.
CLE

R.J. Overy, War and Economy in the
Third Reich (Clarendon Press: Oxford,
1994) xiv + 390 p. ISBN 0-19-820290-3
Literatuur over de invloed van oorlogsvoering op het economisch leven is vrij
schaars. Overy laat op fraaie wijze zien
op welke manier de opbouw van een
'militair industrieel complex' van invi oed is geweest op de economische ontwikkeling van Nazi-Duitsland. In het
eerste dee! wordt ingegaan op het krachtige economische herstel in Duitsland tijdens de eerste jaren van Hitlers bewind,
waarbij vooral uitgebreid wordt stilgestaan bij het in deze jaren gevoerde werkgelegenheidsbeleid. Vervolgens wordt in
dee! II de industriele groei tot 1939 geanalyseerd, waarna het economisch effect van de herbewaping aan de orde
wordt gesteld (zie deel III). Het laatste
deel van dit boek dat betrekking heeft op
de ooriogsjaren, is misschien wei het
meest interessante. In de literatuur wordt
vaak gesteld dat de ooriogsvoering vooral vanaf 1941 tot een ontwrichting van
het economisch leven heeft geleid. Overy
verzet zich tegen deze zienswijze. Hij laat
zien dat de grootste toename in de oorlogsuitgaven vooral in de jaren tussen
1939 en 1941 optrad en dat als gevolg
hiervan de particuliere consumptie in die
jaren fors terugliep. Verder toont de
auteur aan dat gedurende de oorlogsjaren juist een spectaculaire rationalisatie
van het produktieproces in de Duitse industrie werd gerealiaseerd. Deze ontwikkeling wordt vooral verklaard uit de toepassing van een scientific management in
het industrieel bedrijfsleven.
JPS
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T.G. Rawski et aI., Economics and the
Historian (University of California
Press: Berkely, 1996) 297 p. ISBN
0-520-07269-3
Een brede introduktie op het terrein van
de economie door economen die goed
bekend zijn met de praktijk van economisch-historisch onderzoek. Het boek
bevat bruikbare en soms diepgravende
bijdragen over economische trends
(T.G. Rawski), instituties (l.S. Cohen),
arbeidsmarkt (S.B. Carter & S. Cullenberg), vraag en aanbod (D. McCloskey), macroeconomie (R. Sutch), geld,
bankwezen en inflatie (H. Rockoff) en
internationale economische betrekkingen (P.H. Lindert). Het geheel wordt afgesloten met suggesties voor verdere
studie en Some Advice to the Reader.
CLE

Frank G. Steindl, Monetary Interpretations of the Great Depression (University of Michigan Press: Michigan, 1995)
x + 197 p. ISBN 0-472-10600-7
Steindl geeft een overzicht van de diverse monetaire modellen waarrnee economen gepoogd hebben de Great Depression te verklaren. Dit boek biedt
weinig meer dan een adequate samenvatting van informatie die allang bekend is . De auteur concludeert dat het
werk van Friedman en Schwartz nog
steeds toonaangevend is en dat meer recente onderzoeken in feite op het
ideeengoed van deze beide economen
voortbouwen.
JPS

Sanjay Subrahmanyam (red.), Merchant
Networks in the Early Modern World,
An Expanding World. The European Impact on World History 1450-1800, vol.8
(Variorum: Aldershot, 1996) 397 p.
ISBN 0-86078-507-6
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Alweer een onbehoorlijk dure bundel
kopieen op zuurvrij papier uit de Variorum-reeks. Na Expansion, Interaction,
Encounters (5 delen) en Technology and
Science (2 delen) is dit het eerste deel in
een serie van acht over Trade and Commodities. Het bevat veertien meer en minder bekende case-studies over handel,
handelaren en handelsgemeenschappen
in aile delen van de wereld en een zeer beknopte introductie door de samensteller.
CLE

P. Scholliers, Wages, Manufacturers and
Workers in the Nineteenth-Century Factory. The Voortman Cotton Mill in
Ghent (Oxford: Berg Publishers, 1996)
xiv + 256 p. ISBN I 85973 093 0
In deze studie wordt de loonontwikkeling in het Gentse bedrijf Voortman behandeld. Op basis van zeer uitgebreid
archiefonderzoek is de loonontwikkeling in dit textielbedrijf beschreven. De
auteur beperkt zich even wei niet tot een
beschrijving. Hij betrekt uitdrukkelijk
ook de ontwikkeling van de levensstandaard van de arbeidende klasse in zijn
analyse. Zo wordt uitgebreid ingegaan
op de lange terrnijn ontwikkeling van de
rede lonen, de omvang van het gezinsinkomen en de kwaliteit van het bestaan.
Daarnaast wordt een fraaie analyse gepresenteerd waarin de lonen als kostenpost van de ondernemer centraal staan.
Scholliers laat zien dat de winstmarge
van de onderneming op peil kon worden
gehouden door de lonen op een zeer
laag niveau te stabiliseren, zodat Voortman niet als zoveel andere bedrijven tot
specialisatie en mechanisatie over hoefde te gaan. Het boek wordt afgesloten
met appendices waarin een schat aan
gegevens opgenomen staat omtrent de
arbeidsinput, verkoop, winstmarges en
vele andere micro-economische variabelen.
JPS
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Tijdschrift voor Ecologische Geschiedenis.

Naast het sinds 1986 bestaande tijdschrift NET WERK (mededelingenblad
betreffende de geschiedenis van hygiene
en milieu) verschijnt nu ook twee maal
per jaar het Tijdschrift voor Ecologische
Geschiedenis. In dit V1aams-Neder1ands
tijdschrift wordt geprobeerd om de relatie tussen de mens en zijn milieu in een
historisch kader te bezien. Redactieadres: Groot-Brittanie Laan 43B-9000
Gent.
JPS

R. Tilly, P.J.J. Welfens (red.), European
economic integration as a challenge to industry and government. Contemporary
and historical perspectives on international economic dynamics (Springer
Verlag: Berlijn, Heidelberg, New York,
1996) ISBN 3-540-60431-6
Een nogal eclectische bundel, die de redacteuren waarschijnlijk veel hoofdpijn
heeft bezorgd, getuige hun waarschuwing dat de individuele artikelen soms
theoretisch, soms beleidsgericht, nu
eens historisch en dan weer actueel zijn.
De historische bijdragen zijn onder
meer van Van Paridon, ('European integration: did it matter in the past, will it
matter in the futureT) , Capie, (,Protectionism before 1939'), Neal ('International capital flows and political transition in Europe '), Eichengreen en
Chang-Tai Hsieh (,Sterling in decline'),
Richard Tilly (,Banks and industry: lessons from history?') en van Gregory,
(,Russia and Europe: Lessons from the
pre-command era'). Sommige bijdragen
worden gevolgd door het commentaar
van een referent.
WAB
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August J. Veenendaal, Jr. , ' Railways in
the Netherlands, 1830-1914', in: Railroad History Bulletin 173 (1995) 5-57
In een beknopte en heldere stijl geeft
Veenendaal een overzicht van de geschiedenis van de spoorwegen in Nederland voor de Eerste Wereldoorlog. In
vogelvlucht behandelt hij de geschiedenis van de aanleg en financiering. De
meeste aandacht gaat echter uit naar
een groot publiek aansprekende geschiedenis van een aantal technische
aspecten van het bedrijf als rollend materieel en bruggen. Auteur bewijst de
Nederlandsche economische geschiedenis, na eerdere publikaties in hetzelfde
tijdschrift en zijn studie naar Nederlandse investeringen in de Amerikaanse
spoorwegen (zie p. 153), opnieuw een
dienst door dit deel van de geschiedenis,
hoe beperkt ook, onder de aandacht van
vooral Amerikaanse onderzoekers en
geinteresseerden te brengen.
Voor deze buitenlandse liefhebbers
van spoorwegen is het artikel een mooi
overzicht. Misschien hadden een paar
extra kaartjes er bij gekund in plaats
van foto's van rollend materieel dat buiten de peri ode valt. Toch kan ook de
Nederlandse historic us iets uit dit artikel opsteken. Het betoog van Veenendaal dankt vee I aan Jonckers Nieboer,
Geschiedenis der Nederlandsche Spoorwegen voor het eerst verschenen in 1938.
Maar opmerkelijk is dat het grootste
deel van zijn betoog ontleend is aan een
veelheid van literatuur. Blijkbaar ontbreekt het Nederland niet aan detailstudies op spoorweggebied, zeker niet waar
het de techniekgeschiedenis betreft. Een
gedegen bedrijfshistorische monografie
ontbreekt. En dat ondanks de alom aanwezige gedachte, ook bij mij , dat het
met de geschiedenis van de NS en voorlopers wei goed zit.
Co Seegers (IISG, Amsterdam)
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M.e. Verburg, Zeeland /940-/990. Economische ontwikkeling in het licht van de
ruimtelijke economie en de economische
geografie (Vlissingen: Den BoerlDe
Ruiter) 277 p. ISBN 90-74576-12-5 Teyens proefschrift uit 1995 aan de Un iversiteit van Amsterdam
Met de vestigingsplaatstheorie als uitgangspunt beschrijft de auteur vijftig
jaar regionale contemporaine economische geschiedenis. Uiteraard wordt de
invloed van het Deltaplan en het aanwijzen van Zeeland tot stimuleringsgebied in 1959 niet buiten beschouwing
gelaten. Het leidde ertoe dat zich sinds
1965 in Zeeuws-V1aanderen internationale concerns vestigden en de provincie
economisch drijft op recreatie. Voor de
ontwikkeling van industrie, transport,
distributie en de overige bedrijfstakken
is gebruikgemaakt van beschikbare statistiek van het CBS (zowel nationale als
regionale), Sociale zaken, Nederlands
Economisch Instituut (NEI) en produktschappen . Verburg was van 19481977 directeur van het Economisch
Technisch Instituut (ETI) voor Zeeland.
LWI

Met de hedendaagse warenmarkt als begin punt van onderzoek volgen de
auteurs het spoor terug van negen eeuwen 'handel en wandel ' in Leiden. Tot
aan het einde van de negentiende eeuw
speelde de ambulante handel een overheersende rol in de stedelijke economische ontwikkeling. Niet aileen was het
de plaats voor de verkoop van aile waar,
standhouders bezorgden de overheden
een regelmatige inkomstenbron.
LWI

E. Wicker, The Banking Panics of the
Great Depression (CUP : Cambridge,
1996) xviii + 174 p. ISBN 0-521-56261
Tot op heden zijn de bankcrises ten tijde
van de Great Depression vooral vanuit
een macro-economische invalshoek geanalyseerd. Wicker heeft voor een meer
beschrijvende en micro georienteerde
benadering gekozen . Hierbij beschrijft
hij de oorzaken, de omvang en de effecten van een vijftal financiele crises in het
Amerikaanse banksysteem in de jaren
dertig, waarbij hij een aantal in de literatuur gangbare verklaringsmodellen
bekritiseert.
JPS

E.J. Weterings, E. van der Vlist, Wie
maakt me los? Negen eeuwen markt in
Leiden (Stichting Marktpromotie Leiderdorp, 1996) 96 p. ISBN 90-9009617-5

168

NEHA-8ULLETIN

WERK IN UITVOERING
Regionale geschiedenis in uitvoering
door Willem van den Broeke
Vakgroep Geschiedenis, Universiteit Utrecht

Zeeland
Overleg tussen de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Middelburg, het
Rijksarchief Zeeland, het Zeeuws Documentatie Centrum en het Onderzoekinstituut voor Geschiedenis en Cultuur van de Universiteit Utrecht is aanleiding geweest de mogelijkheden te onderzoeken voor een studie van de infrastructuur en de economische ontwikkeling van Zeeland. De economische
geschiedenis van Zeeland vertoont nog grote lacunes. Met name de ontwikkeling van Zeeland als industriele en dienstverlenende regio, de infrastructurele problemen die daarbij overwonnen moesten worden en de aanleg van
nutsvoorzieningen vormen een onderbelicht facet. Karakteristiek voor de
economische ontwikkeling van Zeeland zijn de Iigging en de geografische
gesteldheid. De ligging aan open zee, met veel mogelijkheden voor scheepvaart en handel gaf Zeeland al vroeg een vooraanstaande plaats in de Nederlandse economie. Deze geografische kenmerken en met name de gei'soleerde
ligging van de verschillende Zeeuwse eilanden, vormden echter in een latere
periode ook een obstakel voor het aantrekken van industriele activiteiten.
Vandaar dat verbetering van de infrastructuur en de aanleg van nutsvoorzieningen voorwaarden vormden voor de industrialisatie van de regio.
Het onderzoek richt zich in het bijzonder op de periode vanaf 1880, wanneer het industrialisatieproces definitief inzet. Het accent ligt evenwel op de
jaren na de Tweede Wereldoorlog. Het Deltaplan dat na de Watersnoodramp van 1953 met kracht ter hand werd genomen, betekende door de verschillende vaste oeververbindingen een sterke verbetering van de infrastructuur. Daarnaast werd de industrialisatie geintensiveerd, mede als gevolg van
het overheidsbeleid en de teruglopende agrarische activiteit. Ook het beleid
van de provincie ten aanzien van de industriele ontwikkeling en de rol van
de Kamer van Koophandel hierin, worden afzonderlijk belicht.
Het resultaat van deze studie wordt een breed opgezette beschrijving van
de moderne economische geschiedenis van Zeeland. Daarin zal de nadruk
komen te liggen op de industriele ontwikkeling, infrastructurele voorzieningen, de rol van de beleidsbepalende instanties daarin en de opkomst van de
dienstverlenende sector. Daarmee vormt deze studie een pendant van de momenteel in uitvoering zijnde agrarische geschiedenis van de provincie.
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Utrecht
Eind 1989 namen prof. dr. C. Dekker, drs. P.C.B. Maarschalkerweerd en
mw. prof. dr. 1. M. van Winter het initiatief een redactieraad te formeren met
het doel een geschiedwerk over de regio Utrecht te laten verschijnen. Gedacht werd aan een geschiedwerk, zoals dat over Drenthe, maar dan gelllustreerd en met noten per hoofdstuk. Aangezien men van mening was, dat
er in Utrecht in de loop der eeuwen meer memorabels was gebeurd dan in
Drenthe dacht men aan twee kloeke delen, waarvan het eerste zou lopen tot
1870 en het tweede van 1870 tot heden. Als de voortekenen niet bedriegen
zal het handboek in het najaar van 1997 verschijnen. Overigens wijkt de definitieve vorm van het boek af van de geplande opzet. Zo is afgezien van een
notenapparaat en omvat de publikatie niet twee maar drie delen; het notenapparaat wordt vervangen door een beredeneerde bibliografie.
Onder de bezielende leiding van prof. dr. C. Dekker is de afgelopen jaren
door een keur van bekende en minder bekende auteurs gewerkt aan de verwezenlijking van het project. Sinds 1992 was prof. Dekker als Rambo (Rijksarchivaris met bijzondere opdracht) de eerst verantwoordelijke voor het
welslagen van de onderneming.
Van meet af aan hebben bij de realisatie van het project een aantal uitgangspunten voorop gestaan. In de eerste plaats wordt gestreefd naar een
uniforme opzet per tijdvak: iedere chronologisch bepaalde periode vangt aan
met een beschouwing over de veranderingen in het landschap. Een verhandeling over de wijze waarop het "lege land" langzamerhand vol wordt. De
meest recente peri ode (1870 tot heden) begint met een uiteenzetting over het
landschap en de vernietiging daarvan in de 20e eeuw door aile infrastructureIe werken, als pendant van de hoofdstukken over het landschap waarmee de
perioden van de Prehistorie en de Middeleeuwen beginnen (voor het geval
de landschappelijke aspecten in de behandeling van de Moderne Tijd niet
voldoende tot hun recht zouden komen).
Het tweede uitgangspunt vormt de opvatting, dat de institutioneel-politieke, culturele en kerkelijke ontwikkelingen vervlochten zijn met de veranderingen in de sociaal-economische en demografische context. In de compositie van het geheel wordt ernaar gestreefd al deze aspecten te vervlechten,
zodat de "zachte sector" van spiritualiteit en cultuur er niet als franje bijhangt.
Een derde punt dat afzonderlijke aandacht krijgt, is de verhouding van de
stad Utrecht ten opzichte van de omringende gewesten en het grotere rijksverband waartoe zij behoren. De rode draad daarbij is de vraag die mw. Van
Winter in haar afscheidscollege heeft gesteld: Utrecht, centraal ofmarginaal?
Daarbij bleek dat Utrecht juist bloeide in tijden waarin het aan de rand van
de grote machtscentra lag, en tot een leegte dreigde te vervallen als het niets
dan een centrumfunctie vervulde. Deze plaats in het centrum of aan de periferie is niet steeds constant geweest. Daarop wordt meer zicht verkregen als
de ontwikkeling in een bepaalde tijd van aile kanten is bestudeerd en daarom
fungeert het antwoord op deze vraag telkens als het begin van een synthese
van een behandelde periode.
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Nieuwe initiatieven in de bedrijfsgeschiedenis in Vlaanderen
door Chantal Vancoppenolle
Aigemeen Rijksarchief, Brussel

De bedrijfsgeschiedenis krijgt de laatste jaren meer aandacht in Vlaanderen.
Dat blijkt niet aileen uit het werk van individuele onderzoekers en van
economisch- en sociaal-historische onderzoekscentra, maar ook uit een
nieuw samenwerkingsverband dat is gegroeid tussen het Aigemeen Rijksarchief en de universitaire wereld. Op een studiedag rond bedrijfsgeschiedenis
op 10 december 1993 was geconstateerd dat er nog een grote achterstand tegenover de buurlanden bestaat. Er werd besloten om de krachten te bundelen
in een Vlaamse Vereniging voor Bedrijfsgeschiedenis.
De Vereniging wil zich toeleggen op de bevordering van de bedrijfsgeschieden is als wetenschappelijke discipline, op het redden van archiefbescheiden
en op het beter toegankelijk maken van bronnenmateriaal en literatuur voor
de belangstellende onderzoeker. Sindsdien lopen er verschillende projecten
die enerzijds tot doel hebben het bedrijfsleven te sensibiliseren voor het behoud van bedrijfsarchieven, anderzijds de belangstelling voor de beoefening
van de bedrijfsgeschiedenis willen wekken. De belangrijkste initiatieven in
het kader van de Vereniging worden hieronder verduidelijkt.
In het najaar van 1995 werd door het algemeen rijksarchief in Brussel een
tentoonstelling over de geschiedenis van de Kamers van Koophandel in Belgie ingericht. Hier krijgt het brede publiek een beeld van wat men in een bedrijfsarchief kan aantreffen. Ook groeit op die manier in de ondernemerswereid het bewustzijn van de cultuurhistorische waarde van economische bronnen. Bij de tentoonstelling werd een historisch dossier en een catalogus uitgegeven. Ter gelegenheid van de opening werd tevens een voordrachtenreeks
gehouden met de bedoeling de Kamers van Koophandel, die private organisaties zijn, te mobiliseren voor het behoud van hun archieven.
In Belgie bestaat er geen systematische inleiding in de bedrijfsgeschiedenis.
Oit hoeft geen verwondering te wekken, daar het vakgebied aan onze universiteiten niet geinstitutionaliseerd is. De Vlaamse Vereniging wil met de uitgave van een handleiding 'hoe schrijf ik een bedrijfsgeschiedenis' zowel aan ingewijden als aan niet-ingewijden in de geschiedenis en de economie een praktische leidraad en een naslaginstrument bieden en zodoende de drempelvrees
wegnemen die bij veel potentiele auteurs be staat. Het boek pretendeert
slechts een eerste stap te zijn, die hopelijk tot de verdere ontwikkeling van
de discipline kan bijdragen. Het beperkt zich tot de negentiende en twintigste
eeuw.
In de provincie Antwerpen loopt het project 'macro-selectie en registratie
van bedrijfsarchieven'. Oaar heeft het Centrum voor Bedrijfsgeschiedenis
(UFSIA), gelnspireerd door de methode van het NEHA, een (bijna) tot ale
registratie van de bij de ondernemingen nog aanwezige archieven uitgevoerd
op basis van een enquete. Het is de bedoeling dat deze gegevens gepubliceerd
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worden in een gids die de onderzoekers snel informeert over vindplaats, omyang, inhoud en toegankelijkheid van een bedrijfsarchief en dat daaraan gekoppeld een ontwikkeling per (sub)sector wordt geschetst. Tevens is het vijfentwintigjarig bestaan van dit centrum op 10 oktober 1996 gevierd met een
colloquium getiteld: 'Bedrijfsgeschiedenis: een uitdaging'.
Ook in Vlaams-Brabant is een project gestart, dat zowel de economische
evolutie van deze provincie in historisch perspectief moet bestuderen als
bronnen wil opsporen om deze studie mogeJijk te maken.
Op het Rijksarchief concentreert men zich wat de bedrijfsarchieven betreft
op de problematiek van de acquisitie, micro-selectie en ontsluiting. In dat
verband krijgt momenteel de bewerking van de omvangrijke archieven die
gevormd zijn rond de Kempense steenkoolmijnen prioriteit.
Informatie: mw dr C. Vancoppenolle, Algemeen Rijksarchief,
Ruisbroekstraat 2-100, 1000 Brussel

Vijf Eeuwen Zekerheid in Nederland
door dr. M areo van Leeuwen
project-medewerker NEHA, Amsterdam

Per september is op het NEHA een haalbaarheidsonderzoek gestart van de
geschiedenis van 'zekerheidsregelingen' in Nederland van 1500 tot heden.
Onder zekerheidsregelingen worden verstaan regelingen bij de risico's van leyen en schade, waaronder die van gezinscycIus, ziekte en economie. De regelingen ter afdekking van die risico's omvatten commerciele verzekeringen
(van leven, begrafenis, verweduwing, ziekte en invaliditeit; transport, schepen, brand en consumptiegoederen). De regelingen betreffen ook armenzorg,
gildenkassen, onderlinge hulp, vakbondsregelingen, bedrijfs- en pensioenfondsen, sociale verzekeringen en voorzieningen, en informele regelingen als
nabuurschap en familiehulp.
Het doel van het haalbaarheidsonderzoek is na te gaan of het thans mogelijk is een overzichtswerk op dit gebied te schrijven. Gezien de omvang van
het overzichtswerk en de veelheid aan te behandelen onderwerpen is het
raadzaam een dergelijk haalbaarheidsonderzoek te verrichten. Hiervoor
wordt steun gezocht bij het Verbond van Verzekeraars. Het project staat onder leiding van Jan Lucassen (nSG) en Jacques van Gerwen (NEHA).
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Luchtfotografie: een andere dimensie
door Douwe T. Koen
Topografisch-Historische Atlas,
Rijksarchief in de provincie Utrecht, Utrecht

Het vliegtuig werd aan het begin van de twintigste eeuw voornamelijk door
militairen gebruikt voor observatiedoeleinden. Een volgende stap bestond uit
de toevoeging van een camera om zo de observaties vast te leggen. Al in 1913
was in Nederland de Luchtvaartafdeling als onderdeel van de landmacht opgericht. Thuisbasis van dit onderdeel was vliegveld Soesterberg, bakermat
van de Nederlandse militaire luchtvaart. In 1916 kwam er een speciale fotoafdeling, die zich aanvankelijk bezig hield met het fotograferen van militaire
stellingen, maar in hetzelfde jaar ook de overstromingen in Noord-Holland
en Utrecht vastlegde. Na afloop van de Eerste Wereldoorlog werkte men met
uit Duitse oorlogsvoorraden overgenomen luchtcamera's. In de jaren twintig
en dertig fotografeerde de Luchtvaartafdeling daarmee objecten zoals verdedigingswerken en kazernes, maar ook havens, spoorwegemplacementen,
bruggen en industrie-complexen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog legden de
Geallieerden het Nederlandse grondgebied op niet minder dan 100.000 luchtfoto's vast. Deze zijn aanwezig bij de Landbouwuniversiteit Wageningen.
Vaak gaat het hier om spectaculaire opnamen.
Ook vandaag de dag is de militaire betekenis van luchtfotografie onverminderd groot. De in 1919 opgerichte K.L.M. begon in 1921 met de vervaardiging van luchtfoto's voor civiele doeleinden. De foto 's vonden als nieuw
medium al spoedig hun weg naar populaire gelllustreerde tijdschriften. Op
eigen initiatief dan wei in opdracht van derden maakte de Fototechnische
Dienst van de K.L.M . (later K.L.M .-Aerocarto) talloze foto 's van dorpen,
steden en bedrijven. Zichzelf respecterende bedrijven lieten zelf reclame(prentbrief)kaarten maken en op menig briefpapier werd de vogelvluchttekening van het fabriekscomplex vervangen door een klein formaat luchtfoto.
Ook verschenen boeken, waarin een keur aan bedrijven zich met een luchtfoto presenteerde. Bedrijven in dichtbebouwde gebieden en bedrijfsterreinen
werden gemarkeerd door de foto 's te voorzien van pijJtjes, een grijs kader of
matfolie rond het complex. Dergelijke plaatwerken zijn voorzien van een
korte algemene inleidingen over de Nederlandse economie en cultuur.
Tegenwoordig is er de commerciele luchtfotografie. De toepassingsmogelijkheden daarvan zijn legio zoals kartografie, planologie, weg- en waterbouwkunde, land- en bosbouw, ruilverkaveling. Een nieuw gebruik van
luchtfoto's betreft de controle door de overheid op de naleving van de milieuwetgeving, illegale bebouwing en andere, moeilijk vanaf de grond waarneembare zaken. Een betrekkelijk jonge vorm is de satellietfotografie.
In tegenstelling tot kaarten geven luchtfoto's de werkelijkheid exact weer.
Details staan in de juiste vorm en verhouding tot elkaar en in relatie tot hun
omgeving. Een nadeel bij het gebruik van luchtfoto's in vergeJijking met
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kaartmateriaal is het ontbreken van verklarende gegevens. Een ander probleem is, dat ze een momentopname weergeven. Hierbij kan het voordeel van
de vroegere actualiteit nadelig werken bij latere bestudering. Er kunnen namelijk terreinelementen op het afgebeelde gebied voorkomen, die van tijdelijke en soms onherkenbare aard zijn. Interpretatie vereist enige ervaring en
kennis van de contextgegevens van het object. Een gecombineerd onderzoek
aan de hand van foto's en kaarten verdient dan ook aanbeveling en he eft zeker meerwaarde indien materiaal uit verschillende perioden wordt gebruikt.
Een dergelijk onderzoek kan veel informatie opleveren over de ontwikkeling
van de omvang van industrieterreinen, infrastructuur, maar bijvoorbeeld
ook scheepvaartbewegingen op een bepaald moment. De doeleinden, waarvoor luchtfoto's worden vervaardigd, geeft tevens de onderzoeksmogelijkheden op een later moment aan. Natuurlijk is ook andersoortig en afgeleid onderzoek mogelijk in afwijking van het oorspronkelijke doel voor vervaardiging. Voorbeelden daarvan zijn archeologisch en bodemkundig onderzoek.
Ten slotte zij er op gewezen, dat voor het vervaardigen van luchtfoto's een
machtiging van het Ministerie van Defensie is vereist. Raadpleging van het
materiaal is veelal gratis. Het is echter een vrij dure vorm van fotografie als
gevolg van vlieguurtarieven en uitrusting. Forse reproduktiekosten en/of gebruiksrechten verhinderen dikwijls een optimaal gebruik in publikaties. Deze
laatste omstandigheid vormt misschien nog wei het grootste nadeel van deze
belangrijke en gewaardeerde bron.
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I. Fokker C-I. Jaar onbekend; fotograaf onbekend.
(bron en rechten: Koninklijke Luchtmacht Sectie Luchtmachthistorie)
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2. Utrechtse Machinafe Stoef-en Meubelfabriek Pastoe fangs de Vaartsche Rijn in
het industriegebied Rotsoord te Utrecht. De Joto is in 1929 gemaakt door K.L.M.
Aerocarto
(bron: Topograjisch-Historische Atlas Gemeente ArchieJ Utrecht, nummer T.A.
Rotsoord 3 1929 (1 ) ; rechten: KLM Aerocarto, Arnhem)
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3. Steenfabriek in de Lek. Jaar onbekend. FotograaJ onbekend.
(bron en rechten: Koninklijke Luchtmacht, Sectie Luchtmachthistorie)
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4. Buildings of cigarworks "La Bolsa ", Ltd. . at Kampen
(overgenomen uit: The Importance of Holland seen from the Air, [KLM, 1928],
p. 114)

178

NEHA-BULLETIN

5a. Sluizen bij Vreeswijk; 1926.
(bron en rechten: Koninklijke Luchtmacht. Sectie Luchtmachthistorie)

5b. Sluizen bij Vreeswijk ; circa 1930.
(bron en rechten: Koninklijke Luchtmacht. Sectie Luchtmachthistorie)
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5c. Sluizen bij Vreeswijk; circa 1930.
(bran en rechten: Kaninklijke Luchtmacht, Sectie Luchtmachthistorie)
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6. Het fabrieksterrein van machinefabriek van Jansen & Sutorius, ingesloten
tussen de Krommerijn en de Oosterspoorlijn te Utrecht. De foto is gemaakt
in 1948 door een onbekende fotograaf
(bron: Topografische Historische Atlas Gemeente Archie!, nummer T.A.
Utrecht Ce 3.4.3)
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7. Zandafgraving bi} Maarn; omstreeks 1930; fotograaf onbekend.
(bron en rechten: Koninkli}ke Luchtmacht, Sectie Luchtmachthistorie)
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KRONIEK
The 42nd Annual Meeting of the Business
History Conference
Columbus, Ohio, 15-17 maart 1996

de BF Goodrich Company, die de ontwikkeling van zijn bedrijf van rubberfabriek tot chemische gigant besprak.
Hier was de tegenstelling tussen praktijk
en wetenschap aanleiding voor een pittiIn een wat minder vakantie-achtige
ge discussie. In 1997 zal het congres
sfeer dan vorig jaar, vond de 42e jaarlijkse bijeenkomst van de Amerikaanse \ plaatsvinden in Glasgow, in de hoop dat
bedrijfshistorici ditmaal in Columbus,
de gedachtenwisseling tussen Amerikaanse en Europese wetenschappers
Ohio, plaats. Gastheren waren Austin
nog intensiever kan worden.
Kerr en Mansel Blackford van Ohio
State University. Een 160 deelnemers,
A.J. Veenendaal jr.
meest Amerikanen, versterkt met een
stuk of 25 buitenlanders, onder wie
Instituut voor Nederlandse
vooral Engelsen en Japanners, kregen
Geschiedenis, Den Haag
weer het gebruikelijke volle programma
voorgeschoteld. Steeds waren er drie
Second International Congress of Maritisessies tegelijkertijd, met elk twee of drie
me History
sprekers, zo veel mogelijk rond een theAmsterdam I Rotterdam, 5 juni tot en
rna gegroepeerd. Het voordeel van zo 'n
met 8 juni 1996
opzet is natuurlijk dat op deze manier
vee I sprekers (45) de gelegenheid krijgen
hun zegje te doen, maar een nadeel is
Om de viering van haar vijfendertigjarig
bestaan luister bij te zetten had de Nedat de toehoorders soms moeilijke keuderlandse Vereniging voor Zeegeschiezes moeten maken.
denis in samenwerking met InterOm aan dit bezwaar gedeeltelijk tegenational Maritime Economic History
moet te komen waren ook drie plenary
Association (IMEHA) de organisatie
sessions georganiseerd. De eerste gaf,
van dit grote maritieme congres op zich
zoals gebruikelijk, aan vijf jonge ondergenomen. Zonder reserve kan worden
zoekers de gelegenheid hun dissertaties
gesteld dat de Vereniging haar verjaartoe te lichten. Kritische vragen van het
dag niet mooier had kunnen vieren. Het
publiek werden daarbij niet geschuwd.
aantal deelnemers was groot, de ambiDe tweede plenaire zitting stond onder
ance indrukwekkend, het weer tropisch
leiding van Mira Wilkins en had als theen het programma afwisselend. Eten,
rna: Thinking big, thinking small, thinkdrinken, ontvangsten en ontspanning
ing internationally. Vier sprekers, onder
waren van uitnemende kwaliteit.
wie Leslie Hannah en Patrick FriedenHoofdthema van het congres was
son, bespraken de ontwikkeling van
multinationals in verschillende landen
Evolution and revolution in the maritime
world in the 19th and 20th centuries. Om
en perioden, maar de discussie met de
dit thema nader uit te werken waren er
zaal was wat teleurstellend. De derde
plenaire zitting, The restructuring of
drie verschillende sessies aan gewijd. De
eerste sessie betrof Nautical science and
American business, werd ingeleid door
cartography. De tweede behandelde
een man uit de praktijk, John D. Ong,
Shipbuilding, design and construction.
voorzitter van de raad van bestuur van
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De derde, ten slotte, ging over Management of shipping companies, navies and
ports. Het congres was van een kop
voorzien met behulp van een introductie
door de enige hoogleraar zeegeschiedenis die Nederland kent, prof.dr. 1. R.
Bruijn van de Rijksuniversiteit Leiden,
en van een staart door mid del van een
slotwoord van de emigre maritime, dr.
F.J .A. Broeze van de Universiteit van
West-Australie. Zoals te doen gebruikeJijk bieden congressen van deze omvang
en met een dergelijke vrij algemene thematiek (het aantal deelnemers lag rond
de 180, het aantal papers boven de 40)
een afwisselend beeld. In die zin vorrnde
dit congres geen uitzondering. De kwaliteit van het gebodene verschilde nogal,
evenals de presentatie. Zo min als er
dieptepunten waren, waren er echte
hoogtepunten . Daarrnee wil ik overigens geen afbreuk doen aan het congres.
Integendeel , het bood een uitstekende
gelegenheid om weer eens te evalueren
hoe het er met de maritieme geschiedenis in het algemeen voorstond.
Die plaatsbepaling gaf allerrninst
aanleiding tot ongerustheid. Maritieme
geschiedenis kent inmiddels in vele landen serieuze en professionele beoefenaars. Het spectrum van behandelde
deelonderwerpen was breed, zeer breed:
van de ontwikkeling van het gyrokompas tot de kartering van de arctische kustwateren door de Russen, van
de na-oorlogse Britse scheepsbouw tot
de marine-modellenkamer van het
Rijksmuseum te Amsterdam, van de
ontwikkeling van de dieselmotor tot de
container-revolutie, van de arbeidsverhoudingen in de haven van Le Havre tot
de bezuinigingsoperaties in de haven
van Liverpool, en van de Royal Mail
Steam Packet Company tot The American Line.
Onder het motto 'Iaat duizend bloemen bloeien', hoog in het vaandel, hebben de deelnemers met plezier naar elkaar kunnen luisteren. De Nederlandse
Vereniging voor Zeegeschiedenis, een
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van de actiefste veremgmgen m haar
soort, kan terugblikken op een geslaagde verjaardag. Niet onvermeld mag blijven dat de door het bestuur van de Vereniging ingestelde J.C.M. Warnsinckprijs tijdens het congres werd uitgereikt
aan prof. dr. J .R . Bruijn.
Paul van Royen
Instituut Maritieme Historie,
Den Haag

Voorjaarsstudiedag Stichting 8edrijfsgeschiedenis
Utrecht 8 mei 1996
In de regel organiseert de Stichting Bedrijfsgeschiedenis per jaar voor haar leden twee bijeenkomsten. Een bijeenkomst heeft een meer serieus karakter,
terwijl de ander bedoeld is als een plezierig uitje ter lering en verrnaak. De 'serieuze' bijeenkomst vond dit jaar plaats
op 8 mei in Utrecht en had als thema:
Bedrijfshistorisch onderzoek in opdracht. Het programma besloeg een
middag, waarin een keur van sprekers
hun licht liet schijnen over diverse
aspecten van het fenomeen bedrijfsgeschiedenis in opdracht. De sprekers was
gevraagd aandacht te besteden aan de
practische inkadering van de opdracht,
de ambities die zij ten aanzien van hun
bedrijfsgeschiedschrijving in opdracht
koesteren, de opzet van de werkzaamheden, de betekenis van de interactie met
de opdrachtgever en manieren om dit
soort werk ook op langere terrnijn uitdagend te laten blijven.
Keetie Sluyterrnan van de Stichting
Bedrijfsgeschiedenis verwelkomde de
aanwezigen. De eerste twee sprekers waren leden van de Nederlandse Vereniging van Historische Onderzoeksbureaus (NVHO), een vereniging waarbij
een aantal bureaus is aangesloten die in
opdracht diverse soorten van historisch
onderzoek verrichten. Voorzitster Reinhilde van der Kroef over de vereniging
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volgde Sible Harmsma van Historisch
Onderzoeksbureau ReGister hield een
levendig betoog over de activiteiten op
het gebied van historisch milieuonderzoek, een terrein waarop men niet
zo snel een historicus verwacht. Hij
schetste een vrijwel volledig beeld van
het verloop van een dergelijk onderzoek, vanaf de acquisitie tot aan het verzenden van de laatste nota .
Vervolgens was het de beurt aan de
geschiedschrijving van de N. V. Luchthaven Schiphol P. Kuijt en A. Bouwens.
P. Kuijt, een historic us in dienst van
Schiphol en coordinator van een project
met als doel de totstandkoming van een
gedenkboek waarin de geschiedenis van
Schiphol centraal staat, zette de beweegredenen van zijn werkgever uiteen om
een dergelijke historie te laten verschijnen . A. Bouwens, als historicus verbonden aan het Onderzoeksinstituut voor
Geschiedenis en Cultuur van de Rijksuniversiteit Utrecht, had de opdracht
gekregen bovengenoemde geschiedenis
te beschrijven. Twee interessante verhalen waaruit de toehoorder kon proeven
dat ondanks het feit dat de samenwerking tussen opdrachtgever en uitvoerder
gesmeerd scheen te verlopen, ze elk toch
de opdracht vanuit een eigen invalshoek
benaderden. Voor de historicus staat
een onafhankelijk onderzoek voorop,
terwijl de opdrachtgever de belangen
van het eigen bedrijf wat meer in het
oog houdt.
De volgende spreker was de heer J.
van Gerwen, medewerker van het Nederlands Economisch-Historisch Archief (NEHA), een instelling die ook in
opdracht van derden bedrijfsgeschiedenis bedrijft. Uit zijn verhaal bleek, dat
waar de historische onderzoeksbureaus
de kleine en middelgrote bedrijven tot
hun klantenkring mogen rekenen, het
NEHA vooral in opdracht werkt voor
grote bedrijven en instellingen. Aan
werving van opdrachten doet het Neha
niet: opdrachtgevers melden zich in de
regel zelf aan, waarna een vooronderNEHA-BULLETIN 10 - 1996 - nr. 2

zoek moet uitwijzen of een verder onderzoek zin heeft.
Tenslotte voerde de historicus J. de
Jager het woord, een freelancer met menig bedrijfsgeschiedenis, waaronder een
gedenkboek voor het Ahold-concern,
op zijn naam. Hij ging dieper in op de
specifieke positie van de onafhankelijke
freelance historicus, zijn verhaal illustre rend met tal van kleurrijke anecdotes.
Kort samengevat kan worden gezegd
dat aile sprekers tezamen een goed beeld
hebben gegeven van het them a: bedrijfshistorisch onderzoek in opdracht. Ondanks de verschillen tussen de bedrijfshistorici en de organisatie waarbinnen
ze opereren, blijken ze op dit gebied vee I
gemeen te hebben . Een constant terugkerend discussiepunt is de verhouding
tussen opdrachtgever en uitvoerder en
de wrijving die ontstaat wanneer belangen botsen. Kortom, hoe onafhankelijk
is een bedrijfshistoricus? Een punt dat
ook in de afsluitende forumdicussie ruime aandacht kreeg. Het bleek dat bedrijfshistorici die voor derden werken
zich op allerlei manieren beschermen tegen afhankelijkheid. Bijvoorbeeld door
het opstellen van contracten waarin onafhankelijkheid wordt gewaarborgd.
Bedrijven zien vaak ook zelf wei in dat
een objectieve geschiedschrijving van
hun onderneming te prefereren valt boyen een op beperkte informatie gebaseerd juichverhaal. Toch zal het altijd
wei een onderwerp van dicussie blijven
en zullen bedrijfshistorici hun onafhankelijkheid moeten blijven bewaken. Het
viel schrijver dezes op dat bedrijfshistorici naarmate ze beter georganiseerd
zijn, zich beter kunnen wapenen tegen
aantasting van hun onafhankelijkheid.
Wellicht een aansporing om regelmatig
dit soort dagen te organiseren.
Jeroen Verhoog,
secretaris van de Nederlandse
Vereniging van Historische
Onderzoeksbureaus
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