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ECONOMISCHE GROEI EN DE
AANTASTING VAN NATUURLIJKE
HULPBRONNEN
Theoretische beschouwingen met een toespitsing
op de Nederlandse situatie
Jan Pieter Smits
Universiteit Utrecht

I. Inleiding

In de loop van de negentiende eeuw is in de westerse wereld een economisch
groeiproces op gang gekomen dat zijn weerga in de geschiedenis niet kent:
tussen 1820 en 1990 is het bruto binnenlands product per hoofd van de
bevolking in dit deel van de wereld met een factor veertien toegenomen. 1
Vooral het aanhoudende karakter, de duurzaamheid, van deze groei valt op.
Kuznets bestempelt duurzaamheid zelfs als een van de centrale kenmerken
van moderne economische groei. 2
Toen Kuznets vlak na de Tweede Wereldoorlog zijn ideeen over economische ontwikkeling formuleerde, verkeerden economen vrij algemeen in de
veronderstelling dat de groei geen grenzen kende en in principe eeuwig kon
voortduren. In de loop van de jaren zestig en vooral aan het begin van de
jaren zeventig ontstond er echter twijfel, vooral to en de Club van Rome een
rapport getiteld 'Grenzen aan de groei' publiceerde waarin werd betoogd dat
de economische ontwikkeling gepaard ging met een roofbouw op de leefomgeving. 3 In bepaalde kringen ontstond dan ook het idee dat economische
groei onwenselijk was. Milieu en economie werden gezien als tegenpolen.
In dit artikel wordt de relatie tussen economische groei en de aantasting
van natuur en milieu onder de loep genomen. In eerste instantie wordt er
aandacht besteed aan economisch-theoretische aspecten, waarbij de vraag
centraal staat of economische ontwikkeling inderdaad per definitie leidt tot
een verregaande aantasting van de natuurlijke hulpbronnen. Vervolgens
wordt gekeken op welke manier de kosten van milieu schade kunnen worden
gekwantificeerd. Pas als de prijs van milieugoederen (zoals schone lucht, bossen en gezond drinkwater) bekend is, kan het milieu een volwaardig onderwerp van economische analyse worden. Met nadruk moet worden gesteld dat
dit artikel sterk orienterend van karakter is. Er bestaat weliswaar een grote
hoeveelheid literatuur over milieu-historische vraagstukken, de economische
context komt echter nauwelijks aan bod. 4 In de laatste paragraafwordt daarom gekeken in hoeverre economisch-historisch onderzoek kan worden verN E H A - B U L LET IN 11 - 1997 - n r. 1
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rijkt met de analyse van milieu-economische vraagstukken. Hierbij wordt
vooral aandacht besteed aan de Nederlandse situatie.
II. Milieu en economie: theoretische beschouwingen

Het lijkt op het eerste gezicht misschien merkwaardig om het milieuprobleem
vanuit een economische invalshoek te bestuderen. Er zijn echter goede redenen om dit te doen. Allereerst is er in de westerse we reid sprake van een to enemende bezorgdheid omtrent de staat waarin natuur en milieu verkeren. De
vraag naar milieugoederen neemt toe, zonder dat er in voldoende mate aan deze maatschappelijke behoefte wordt voldaan. Daamaast bestaat de angst dat
de economische groei op de langere termijn wordt belemmerd door de overmatige exploitatie van grondstofvoorraden en de vervuiling van de natuurlijke leefomgeving. s Verderop in deze paragraafzal worden beschreven dat vee I
vormen van milieu schade leiden tot een gebrek aan natuurlijk kapitaal, als gevolg waarvan het productief vermogen van het economisch systeem afneemt.
Dit laatste idee is niet nieuw. Reeds in de achttiende eeuw betoogt Malthus
dat een tekort aan land als rem op de economische ontwikkeling kan fungereno Wanneer de bevolking (exponentieel) groeit zal het land overmatig worden geexploiteerd, waardoor de bodemproductiviteit en de voedselproductie
afnemen. Hierdoor zal de bevolking noodzakelijkerwijze dalen tot een zodanig niveau, dat de draagkracht van de natuur niet langer wordt overschreden
en een evenwichtssituatie wordt bereikt. 6
Ook binnen het klassieke economische denken dat in de negentiende eeuw
de boventoon voert, be staat twijfel over de mogelijkheid van lange termijn
economische groei. 7 Hoezeer de klassieke economen ook de nadruk leggen
op de dynamiek van de markt, zij menen dat er groeibeperkingen in het economisch systeem ingebakken zitten. Ricardo vestigt vooral de aandacht op
een dreigend tekort aan productief land. Hij meent dat in de loop van de tijd
het landbouwareaal steeds verder moet worden uitgebreid om aan de groeiende vraag naar voedsel te voldoen en dat de nieuw in gebruik genomen
landbouwgronden steeds minder productief zijn. Ais gevolg van technologische ontwikkelingen en een verbetering van de inputloutputverhoudingen in
de landbouw kan de voedselproductie weliswaar sterk worden opgevoerd,
maar Ricardo spreekt de verwachting uit dat deze technologische ontwikkelingen niet voldoende zijn om de tendens van afnemende meeropbrengsten
in de landbouw te keren. Ook hij schetst het perspectief van een nulgroei van
de economie.8
De ideeen omtrent de beperkte groeimogelijkheden culmineren bij John
Stuart Mill in de theorie van de stationaire staat, waarin wordt geconcludeerd dat de schaarste aan natuurlijke hulpbronnen op de langere termijn de
groeimogelijkheden van de economie wezenlijk zal beknotten. 9 In tegenstelling tot Malthus en Ricardo, ziet Mill deze ontwikkeling niet als schadelijk
of ongewenst. Hij meent dat economische ontwikkeling steeds weer nieuwe
schaarste creeert en dat mensen er naar blijven streven om de nieuw ontstane
4
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behoeften te bevredigen. Dit najagen van materiele belangen heeft volgens
hem een verwoestend effect op de natuurlijke leefomgeving waardoor de
kwaliteit van het bestaan sterk wordt aangetast. Mill beziet de economie van
de stationaire staat dan ook met enig optimisme, aangezien hij meent dat de
technologische ontwikkeling al zo ver gevorderd is, dat de materiele behoeften van de mensheid op een goede manier kunnen worden bevredigd. In de
fase van de stationaire staat zullen niet-materiele factoren zoals beter onderwijs en goede medische voorzieningen in betekenis toenemen, waardoor ook
het welzijn van de bevolking wordt vergroot.
Vanaf het laatste kwart van de vorige eeuw ontwikkelt het neoklassieke
denken zich tot het nieuwe paradigma. Een van de nieuwe elementen in de
neoklassieke leer betreft de analyse van de prijsvorming. In tegenstelling tot
bij de klassieken wordt de vorming van prijzen niet zozeer verklaard uit de
hoogte van de productiekosten (en dan vooral de loonkosten), maar worden
prijzen voor alles gezien als een maatstaf voor de schaarste van een product.
Los van deze nieuwe kijk op de prijsvorming, komen ook andere onderzoeksthema's centraal te staan. Daar waar de mogelijkheid van langetermijngroei het centrale vraagstuk in de klassieke economie is, wordt het groeivermogen van de economie over een lange tijdsspanne bij de neoklassieken als
een vaststaand gegeven beschouwd. Dit optimisme moet vooral worden gezien in het licht van de forse economische groei die zich in de westerse we reid
vanaf circa 1870 heeft voorgedaan.
Enkele uitzonderingen daargelaten is de milieuproblematiek geen factor
van betekenis in neoklassieke analyses. 1o Een eventueel 'Ricardiaanse'
schaarste zou worden verlicht door technologische ontwikkelingen en een
compenserende werking van de markt. 11 Dit optimisme is begrijpelijk, aangezien de schaarste aan goederen volgens de neoklassieken van directe invloed
is op de prijs van goederen. In het geval van een schaarste aan milieugoederen moet de prijs hiervan automatisch stijgen als gevolg waarvan het 'verbruik' dan aan banden wordt gelegd. Daarnaast mag de geringe belangstelling voor milieuvraagstukken tot aan de Tweede Wereldoorlog geen verwonde ring wekken, daar zich pas in de loop van de jaren zestig en zeventig een
modern milieubewustzijn ontwikkelt, in de zin dat de schaarste aan een
schoon milieu in brede kringen als een probleem wordt ervaren. 12
Wanneer in de loop van de jaren zestig blijkt welke ernstige gevolgen de
economische groei heeft voor de kwaliteit van natuur en milieu, wordt het
den ken over de stationaire staat nieuw leven ingeblazen. Hierbij wordt uitgegaan van het idee dat er in het economisch bestel een verborgen mechanisme
werkzaam is, waardoor de economie de neiging heeft steeds sneller te groeien
en ten gevolge waarvan de natuurlijke hulpbronnen in versneld tempo worden uitgeput. 13 De Club van Rome voorspelt bijvoorbeeld dat aan het einde
van de twintigste eeuw belangrijke hulpbronnen als olie en aardgas zullen
zijn uitgeput, dat de vervuiling ten opzichte van het niveau in 1970 zal zijn
vertienvoudigd en dat de we reid zal kampen met een acute voedselschaarste.
Meer recent heeft Daly zich opgeworpen als een belangrijke woordvoerder
van het anti-groei denken.
N E H A - B U L LET IN 11 - 1997 - n r. 1
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In de literatuur is forse kritiek geuit op deze pessimistische visie, vooral
wanneer in de loop van de jaren zeventig en tachtig blijkt dat een groot aantal van de door de Club van Rome voorspelde milieucatastrofes uitblijven.
Oaarnaast ergeren veel economen zich aan het denken in termen van een economische nulgroei, aangezien door geen van de groeipessimisten op afdoende wijze wordt aangetoond dat economische groei per definitie leidt tot milieuschade. 14
In de milieu-economie wordt er in toenemende mate van uitgegaan dat de
hedendaagse milieuproblematiek bezien moet worden in het licht van het 'falen' van de markt, aangezien het milieu continu wordt vervuild terwijl de
maatschappelijke vraag naar een schone natuurlijke leefomgeving vanaf de
jaren zestig sterk is toegenomen. Langzamerhand groeit het inzicht dat het
milieuprobleem binnen het neoklassieke paradigma, met zijn nadruk op de
dynamiek van de markt, moeilijk kan worden begrepen.lS Oit hangt samen
met het feit dat de neoklassieke leer uitgaat van een aantal veronderstellingen
die in de praktijk niet blijken te gelden:
1) Neoklassieke economen gaan ervan uit dat de totstandkoming van prijzen
op de vrije markt ertoe leidt dat de productiefactoren op een optimale manier
worden gealloceerd . In de praktijk blijkt dit lang niet altijd het geval te zijn.
In het streven naar een hoger inkomen enlof een betere concurrentiepositie,
ontwikkelen ondernemers namelijk strategieen om hun producten tegen zo
laag mogelijke kosten te vervaardigen. Indien mogelijk zullen zij de productiekosten op andere partijen afwentelen. 16 Oit probleem van de negatieve externe effecten (,externalities') doet zich vooral op milieuvlak VOOr. 17 Juist
doordat het gebruik van vee I milieufuncties gratis is, hoeven ondernemers
zich niet al te zeer te bekommeren om het vervuilende karakter van hun productie. Zij dragen immers niet zelf de kosten van de vervuiling. Oeze worden
in de vorm van extra belastingen op de samenleving in haar totaliteit afgewenteld. Pas als er meer informatie be staat over de prijs van milieuschade,
kan er worden gezocht naar mechanismen om de factor milieu in het economisch proces te integreren. De milieukosten kunnen dan worden doorberekend aan de producenten, waardoor de negatieve externe effecten worden
opgeheven. 18
2) De factor tijd speelt in de neoklassieke leer geen rol van betekenis, hetgeen
erop neerkomt dat het niet uitmaakt of economische activiteiten in het heden
dan weI in de toekomst worden ontplooid. In de praktijk blijken producenten en consurnenten behoeftenbevrediging in het heden echter belangrijker te
vinden dan con sump tie op een later tijdstip. Oit verschijnsel staat in de economie bekend als tijdspreferentie en is vanuit milieu-economisch oogpunt
zeer onwenselijk. 19 Ooordat er minder waarde aan de toekomst wordt gehecht, bestaat het gevaar dat het economisch systeem zodanig wordt ingericht dat er op korte termijn vee I groei wordt gerealiseerd, terwijl dit op de
langere termijn leidt tot een grote en wellicht onherstelbare schade aan natuur en milieu. 20
3) Tenslotte moet er op worden gewezen dat er in de neoklassieke leer van
wordt uitgegaan dat de verschillende vormen van kapitaal onderling uitwis6
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selbaar zijn. In de loop van de geschiedenis is er vaak sprake geweest van
schaarste aan productiefactoren. Zo is arbeidsschaarste en de hieruit voortvloeiende verhoging van loonkosten een van de drijvende krachten geweest
achter de industriele revolutie. Het tekort aan arbeid werd ondervangen door
een groei van de investeringen in machines. Het schaarsteprobleem werd opgelost door de ene productiefactor door de andere te vervangen. De in de
neoklassieke leer geponeerde stelling van de inwisselbaarheid van de verschillende vormen van kapitaal is echter niet geldig voor het natuurlijk kapitaal. 21
Een tekort aan schone lucht kan bijvoorbeeld niet worden gecompenseerd
door een toenemende input van arbeid of (fysiek) kapitaal. Om de nieuwe
schaarste 22 te lijf te gaan zal steeds zuiniger met het 'ecologisch kapitaal'
moeten worden omgesprongen.
Doordat natuurlijke hulpbronnen gegeven hun schaarste goedkoop zijn,
wordt economische groei in sterke mate op deze goedkope vorm van kapitaal
gebaseerd. Zo blijkt het voor industriele ondernemers aantrekkelijk te zijn
om vervuilend te produceren. Hierdoor kunnen zij hun productiekosten laag
houden, terwijl de hieruit voortvloeiende schade aan het milieu door middel
van belastingen voor rekening van aile burgers komt. Deze ontwikkeling
wordt nog verder versterkt door de neiging van economische subjecten om
daar waar mogelijk de negatieve gevolgen van de productie op toekomstige
generaties af te wentelen.
Het blijkt dat niet economische groei an sich, maar een gebrekkige of foutieve allocatie van de productiefactoren de milieuproblematiek heeft veroorzaakt. 23 Deze gedachte heeft in de jaren tachtig veel terrein gewonnen. Vooral sinds het verschijnen van het rapport van de Commissie Brundtland ('Our
Common Future') wordt er door vee I milieu-economen van uitgegaan dat het
mogelijk is om structurele aanpassingen in het economisch systeem door te
voeren, waardoor de milieuschade tot een aanvaardbaar minimum kan worden beperkt. Hierbij wordt uitgegaan van het begrip duurzaamheid. De leidende gedachte is dat economische ontwikkeling van een zodanige aard moet
zijn, dat er aan de behoeften van de huidige generatie wordt voldaan zonder
dat er al te zeer een wissel op de toekomst wordt getrokken. Ook de volgende
generaties moeten over een gezonde leefomgeving en voldoende grondstofvoorraden kunnen beschikken. Met behulp van het begrip duurzaamheid
wordt geprobeerd om economische ontwikkeling en een gezond leefmilieu
binnen een analytisch kader met elkaar te verzoenen. Uitgangspunt in het
duurzaamheidsdebat is de verantwoordelijkheid jegens toekomstige generaties.24 Het concept duurzaamheid kent daarnaast ook een economische dimensie, waarbij de handhaving van de totale hoeveelheid kapitaal centraal
staat. 25 Aileen zo kan de productiecapaciteit van de economie immers op peil
blijven en kunnen de groeimogelijkheden op de langere termijn worden veiliggesteld.
Het begrip kapitaal werd door economen aanvankelijk aileen gebruikt
voor fysiek kapitaal (zoals machines, werktuigen, transportmiddelen, land,
vee etc).26 Milieu-economen stellen nu een verbreding voor in de richting van
NEHA-8ULLETIN 11 - 1997 - nr. 1
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het natuurlijk kapitaal. Ook niet-geproduceerde natuurlijke kapitaalgoederen zoals schoon water, de vispopulatie en de aanwezigheid van voldoende
fossiele brandstoffen - om maar een aantal voorbeelden te noemen - leveren
immers een wezenlijke bijdrage aan de economische ontwikkeling, maar worden niet in economische analyses betrokken. Zo wordt de afschrijving van
fysiek kapitaal in de nationale rekeningen opgenomen, hetgeen erop neer
komt dat een land armer wordt als het zijn fysieke kapitaalgoederenvoorraad
uitput. De afname van natuurlijk kapitaal blijft daarentegen buiten beschouwing. Sterker nog, overbevissing en een uitputting van delfstofvoorraden leiden binnen de traditionele nationale rekeningen tot een vergroting van de
welvaart, terwijl de groeikansen van de economie op de langere termijn hierdoor juist worden ondermijnd .
Vooral in de periode na de Tweede Wereldoorlog neemt de intering op de
natuurlijke kapitaalgoederenvoorraad dermate grote vormen aan, dat het
productief vermogen van de economie erdoor wordt aangetast.27 De milieuproblemen leiden ertoe dat de groeimogelijkheden voor toekomstige generaties afnemen. En zo bepaalde vormen van milieuschade nog kunnen worden
hersteld, dan zal dit met grootscheepse uitgaven gepaard gaan waardoor er
geld aan andere, meer productieve, economische activiteiten wordt onttrokken. In beide gevallen komt de economische groei op de langere termijn onder druk te staan. De economie moet daarom zodanig worden ingericht dat
het verbruik van natuurlijke hulpbronnen aan banden wordt gelegd.
In de praktijk komt het erop neer dat bij de zogenaamde vernieuwbare natuurlijke hulpbronnen zoals het bosareaal en de vispopulatie, de exploitatie
het natuurlijk draagvermogen niet te boven mag gaan. De regeneratieve capaciteit van het ecosysteem dient immers niet in gevaar te worden gebracht.
Bij niet-vernieuwbare hulpbronnen zoals delfstoffen, moet het verbruik sterk
aan band en worden gelegd. Het verbruik van delfstoffen mag in principe niet
sneller toenemen dan dat er duurzame substituten worden gevonden. 28
Tenslotte is het noodzakelijk dat de afvaluitstoot wordt beperkt. De emissies
van schadelijke stoffen moeten worden teruggebracht tot een niveau waarop
het afval op natuurlijke wijze kan worden afgebroken.
Hoe zijn deze doelen in het licht van een groeiende economie te realiseren?
In eerste instantie kunnen nieuwe technologieen worden ontwikkeld met behulp waarvan het grondstofverbruik en de vervuiling per eenheid product
kunnen dalen. Op die manier kan economische groei gepaard gaan met een
stabilisatie of zelfs een afname van het milieuprobleem. Ais de factor technologie niet toereikend is, kan de druk op natuur en milieu altijd nog worden
verlicht door structuurveranderingen in de economie door te voeren als gevolg waarvan het zwaartepunt van economische activiteiten in de richting
van milieuvriendelijke vormen van productie en consumptie verschuift. Teneinde producenten en consurnenten tot ecologisch verantwoord gedrag te
prikkelen, zullen de eerdergenoemde negatieve externe effecten moeten worden opgeheven.
Uiteraard is hier een belangrijke rol weggelegd voor de overheid, die door
middel van een adequaat milieubeleid economische actoren moet aansporen
8
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om het milieubelang een centralere plaats te geven in hun afwegingen. De
overheid kan bijvoorbeeld overwegen om het belastingsysteem zodanig te
veranderen, dat vervuilende vormen van productie zwaarder worden belast. 29
Ondernemers worden dan gedwongen te investeren in milieuvriendelijker
vormen van productie. Een alternatief voor een ingreep in het belastingstelsel, is het creeren van een markt voor milieugoederen. Voor wat betreft luchtverontreiniging bestaan er ideeen om een systeem van verhandelbare emissierechten in te voeren, waarbij de overheid jaarlijks vaststelt hoe groot de uitstoot van giftige stoffen door het bedrijfsleven mag zijn. Vervolgens kunnen
ondernemers het 'recht op vervuiling' kopen. Hierdoor wordt een markt voor
dit type milieuprobleem gecreeerd en ontstaat er een mechanisme van vraag
en aanbod dat uiteindelijk in een prijs resulteert. Vervolgens kunnen ondernemers de beslissing nemen of zij hun kapitaal steken in de aankoop van
emissierechten (uiteraard binnen het kader van het door de overheid vastgestelde maximum), of dat zij investeren in andere, milieuvriendelijker vormen van productie. Het voordeel van dit systeem van verhandelbare emissierechten is dat de overheid niet zelf de prijs van de vervuiling hoeft vast te stellen, maar dat dit op een 'vrije' markt gebeurt. 30
Er kunnen even wei kritische kanttekeningen worden geplaatst bij een dergelijk overheidsoptreden. De overheid is immers geen neutrale actor, maar
he eft haar eigen belangen. 31 De slechte allocatie van milieugoederen is dan
ook niet zozeer het gevolg van het gebrekkig functioneren van de markt,
maar de overheid he eft volgens veel economen het milieuprobleem in belangrijke mate zelf in de hand gewerkt. De productiefactoren arbeid en kapitaal
beschikken over sterke lobby's waardoor het overheidsbeleid wordt belnvloed, terwijl de belangen van het ecologisch kapitaal nog niet in voldoende
mate zijn gelnstitutionaliseerd. 32 Hierdoor wordt bij de formulering van het
overheidsbeleid onvoldoende gewicht toegekend aan ecologische belangen.
Op grond van de in deze paragraaf behandelde literatuur kan worden geconcludeerd dat er geen nulgroei van de economie tot stand hoeft te worden
gebracht om de kwaliteit van natuur en milieu te behouden. Het ligt daarentegen weI in de lijn der verwachting dat een aanscherping van het milieubeleid zalleiden tot een afname van de economische groei. Lecomber meent
dat het corrigeren van de gebrekkige allocatie van grondstoffen de groei van
het BNP per definitie zal beperken.33 Ook Ekins acht het niet waarschijnlijk
dat de correctie van dergelijke misallocaties tegen nulkosten kan optreden. 34
Ondernemers hebben niet voor niets gekozen voor de huidige inrichting van
het productiesysteem; de overmatige exploitatie van natuurlijke hulpbronnen
werkt immers een hoge productiviteit in de hand. Een herstructurering van
de economie met een bijbehorende prijsverhoging van ecologisch kapitaal,
zal dan ook naar aIle waarschijnlijkheid tot een verlies aan welvaart leiden.
Het is de vraag hoe hoog deze kosten zijn en in hoeverre er in het geval van
een stringent milieubeleid nog sprake kan zijn van economische groei.

NEHA-8ULLETIN 11 - 1997 - nr. 1

9

Ill. De monetarisering van milieuschade

De verschillende economische processen en de wijze waarop deze onderling
samenhangen, worden in het systeem van de nationale rekeningen op een
systematische manier beschreven. Het nationaal inkomen (per hoofd van de
bevolking) dat uit deze statistieken kan worden afgeleid, wordt vaak beschouwd als een goede welvaartsindicator. De laatste decennia is de methodiek van de nationale rekeningen op een aantal punten bekritiseerd. 3S Een
veel gehoord bezwaar betreft het feit dat aIleen door het bedrijfsleven verzorgde marktgerichte activiteiten tot de productie worden gerekend. Werkzaamheden van huisvrouwen en vrijwilligers worden niet tot het nationaal inkomen gerekend en worden derhalve geacht geen bijdrage aan de welvaart
te leveren. Analoog hieraan wordt ook de milieuschade niet in de berekeningen opgenomen, aangezien milieugoederen niet op een vrije markt worden
verhandeld. 36 Pas op het moment dat de kosten van milieuschade in de vorm
van bijvoorbeeld een eco-tax bij de burgers in rekening worden gebracht,
worden deze in het nationaal inkomen doorberekend.
Een tweede probleem dat aan het gebruik van nation ale inkomenscijfers
kleeft, ligt op het terrein van de welzijnsvraagstukken. De indicator nationaal inkomen zegt namelijk niets over de inkomensverdeling, gezondheid,
scholingsgraad of - algemeen geformuleerd - over de kwaliteit van het bestaan.37 Zo is het mogelijk dat de welvaart in termen van het nationaal inkomen per caput toeneemt, terwijl het welzijn (de kwaliteit van het bestaan) afneemt. Er is de laatste jaren daarom vee I aandacht besteed aan de constructie
van nieuwe indicatoren met het doel om meer recht te doen aan de bovengenoemde sociaal getinte variabelen. Zo beschikken we tegenwoordig over een
Human Development Index (HDI), waarin levensduur, scholingsgraad en levensstandaard in een indicator samengevat zijn. 38 Ambitieuzer is de index
voor duurzame economische weI va art (lSEW; Index of Sustainable Economic Welfare) die door Daly en Cobb is ontworpen .39 Hierin worden niet aIleen de hierboven genoemde sociale factoren , maar ook de schade aan natuur
en milieu opgenomen.
Het probleem van zowel de HDI als de ISEW is dat deze grootheden moeilijk te interpreteren zijn. 40 Het is bijvoorbeeld lastig om een eventueel verschil
in het verloop tussen het nationaal inkomen en de ISEW te verklaren. Mogelijke afwijkingen tussen beide reeksen kunnen immers aan een groot aantal
factoren van zowel sociale als ecologische aard worden toegeschreven. Indicat oren als de HDI en ISEW bieden weinig inzicht, omdat correcties van verschillende aard - die op zich allemaal heel waardevol zijn - op een hoop worden gegooid, waardoor vee I informatie verloren gaat. Daarnaast kan kritiek
worden geleverd op de wijze waarop de milieuschade in de ISEW wordt gekwantificeerd. Deze wordt namelijk schromelijk onderschat. 41
Het lijkt dan ook beter om het nationaal inkomen voor de diverse tekortkomingen afzonderlijk te corrigeren. 42 De berekening van een Groen Nationaal Inkomen betreft zo'n correctie. Door middel van de constructie van een
dergelijke nieuwe indicator, kan tegemoet worden gekomen aan de kritiek
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die vanuit de milieubeweging is geleverd op het conventionele nationale rekeningenmodel. 43 Een schone leefomgeving levert in de conventionele nationale
rekeningen bijvoorbeeld geen bijdrage aan de rijkdom van een land, hoewel
de maatschappelijke behoefte aan deze producten groot is. Verder blijven de
afschrijvingen op het natuurlijk kapitaal achterwege, waardoor de welvaart
in de westerse wereld stelselmatig wordt overschat. Tenslotte bestaat het probleem dat de kosten van het opruimen van milieu schade in het huidige rekenmodel als productie wordt geboekstaafd. Dit leidt tot de paradoxale situatie
dat in het geval van grote milieuverontreiniging, het nationaal inkomen toeneemt.
Met bovengenoemde kritiekpunten in het achterhoofd, hebben de Verenigde Naties een oproep gedaan om bij het opstellen van de nationale rekeningen tevens een milieumodule te ontwikkelen, waarin de milieuschade zowei volumematig als in monetaire termen wordt beschreven. 44 Deze berekeningen hebben tot doel om te komen tot een Ecologisch Binnenlands Product
(EBP). Dit EBP staat gelijk aan het Netto Binnenlands Product (zoals dat
in de huidige nationale rekeningen vermeld staat) minus de milieuschade (ofwei de waardevermindering van niet-geproduceerde natuurlijke activa als gevolg van economische activiteiten).45 Vooralsnog is het de bedoeling om de
kern van het conventionele systeem van de nationale rekeningen intact te
houden en de milieucomponent in een aparte satellietrekening vorm te geven. 46
Om tot de berekening van het Ecologisch Binnenlands Product te komen
moet eerst de milieuschade in volumematige termen worden beschreven. Het
Nederlandse CBS gaat hierbij uit van de NAMEA-procedure (National Accounting Matrix including Environmental Accounts)47, een techniek die internationaal veel waardering heeft geoogst. In deze statistische module wordt
de ontwikkeling van de uitstoot van giftige stoffen op jaarlijkse basis geregistreerd in de vorm van een 'ecologische input-outputtabel'. Hierin wordt
duidelijk welke economische sectoren verantwoordelijk zijn voor de diverse
vormen van vervuiling. De tweede stap bij de berekening van een Ecologisch
Binnenlands Product, het toekennen van een prijs aan de milieuschade, levert
meer problemen op. In de literatuur worden drie methoden geopperd om deze schade in macro-economische termen uit te drukken: 48
I) Waardering tegen marktprijzen49 : milieuproblemen leiden in veel gevallen
tot een waardeverlies van kapitaalgoederen. Door bodemerosie wordt grond
minder waard, terwijl de woningprijzen in de buurt van vliegvelden bijvoorbeeld dalen als gevolg van geluidsoverlast en luchtverontreiniging. Het verlies in waarde ten gevolge van milieu schade wordt in het geval van gronden woningbezit over het algemeen in een waardedaling van het onroerend
goed vertaald. Het is hier dan ook relatief makkelijk om milieuschade in monetaire termen vast te stellen. Deze rekenmethode geeft vrij precieze resultaten, maar is slechts op een beperkt aantal milieuproblemen toepasbaar. In gevallen waarin milieuschade niet direct leidt tot een waardevermindering van
vaste activa (denk aan de ozonproblematiek of het broeikaseffect) kan de
prijs van milieuschade niet op een dergelijke manier worden bepaald.
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2) 'Contingent Valuation '50: bij deze methode wordt de betalingsbereidheid
van producenten en consumenten als uitgangspunt genomen. Door middel
van enquetes wordt achterhaald in welke mate individuen bereid zijn te betalen voor een beter milieu, of in hoeverre burgers bepaalde vormen van milieuschade voor lief nemen. De resultaten van dergelijke enquetes kunnen
echter nauwelijks worden gebruikt om de milieukosten op macro-economisch niveau te bepalen.51 Allereerst zijn de geenqueteerden vaak geneigd
politiek correcte antwoorden te geven, waardoor de bereidheid van consumenten om voor een beter milieu te betalen wordt overschat. Voorts beschikken burgers niet altijd over de vereiste kennis over de ernst van milieuproblemen, als gevolg waarvan zij de kosten van de milieuschade onmogelijk op een
goede wijze kunnen inschatten. Tenslotte moet worden opgemerkt dat het
bijzonder moeilijk is om de op micro-economisch niveau verzamelde informatie in macro-termen te vertalen.
3) Preventiekostenmethode 52 : Hueting kan worden gezien als de grondlegger
van deze methode waarin wordt berekend hoeveel het kost om bepaalde vormen van milieuvervuiling te voorkomen of - indien de vervuiling reeds is gerealiseerd - welke kosten er moeten worden gemaakt om de milieu schade ongedaan te maken. Hij pleit ervoor om vraag- en aanbodscurves voor milieugoederen te construeren, teneinde de prijs van milieugoederen vast te steBen.
De constructie van de vraagcurve heeft nogal wat voeten in de aarde. Aangezien er geen markt voor milieugoederen is, kan de maatschappelijke vraag
naar een beter milieu niet op een simpele wijze worden bepaald. Ook hier
biedt het werken met enquetegegevens geen uitkomst. Hueting pleit er daarom
voor om de door de overheid opgestelde milieuplannen als uitgangspunt van
de berekeningen te nemen. De in deze nota's geformuleerde duurzaamheidsnormen kunnen volgens Hueting worden opgevat als een coBectieve vraag
naar milieufuncties. Op grond hiervan kan worden bepaald hoe groot de
maatschappelijke vraag naar verschillende milieugoederen is. Vervolgens
moet voor ieder type milieuprobleem een aanbodscurve (een zogenaamde
eliminatiekosten-curve) worden geconstrueerd. Deze aanbodscurve geeft aan
welke kosten er jaarlijks moe ten worden gemaakt om bepaalde milieufuncties
te beschermen of om reeds opgebouwde milieuschade te hersteBen. Hueting
streeft er naar om deze eliminatiekosten (gericht op het voorkomen of ongedaan maken van milieuschade) zo compleet mogelijk in kaart te brengen.
De hierboven voorgestelde berekeningen stuiten op vee I verzet. De tegenstanders van het systeem van groene nationale rekeningen menen dat het model van de nationale rekeningen bedoeld is om de economische realiteit in
kaart te brengen. Binnen de groene rekeningen wordt daarentegen een hypothetische, ecologisch duurzame consteBatie geschetst. In de toelichting op de
Nederlandse nationale rekeningen wordt terecht gesteld dat economische
subjecten niet met de armen over elkaar blijven zitten indien ze met hogere
milieukosten worden geconfronteerd.53 Er zuBen dan immers nieuwe, groene
technologieen worden ontwikkeld; producenten- en consumentengedrag zullen veranderen en uiteindelijk zal de hele prijsstructuur van de economie zich
wijzigen.
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Een tweede punt van kritiek betreft niet zozeer de mogelijkheid om de prijs
van milieuschade te bepalen, maar de vraag of aIle milieuproblemen op een
verantwoorde wijze in een indicator kunnen worden ondergebracht. Twee
Noorse onderzoekers, Aaheim en Nyborg, hebben in een artikel in de Review
of Income and Wealth vraagtekens geplaatst bij de bruikbaarheid van het begrip groen nationaal inkomen. 54 Zij menen dat milieu schade op zeer uiteenlopende manieren kan worden berekend en dat de verschillende schattingsmetho den tot sterk afwijkende uitkomsten kunnen leiden. Dit wordt gei1lustreerd aan de hand van een fictief voorbeeld waarin een industrieel bedrijf
extreem giftige stoffen in een rivier loost, ten gevolge waarvan aIle levende
organismen gedood worden en het water onbruikbaar wordt voor de mensen
die stroomafwaarts leven. Er wordt in dit voorbeeld van uitgegaan dat de
overheid een zeer inefficient milieubeleid voert en dat de vervuilende vorm
van produceren niet wordt belast. Tenslotte wordt verondersteld dat de industriele onderneming nauwelijks kosten hoeft te maken om de uitstoot van
giftige stoffen tegen te gaan. Aaheim en Nyborg vragen zich af hoe de verslechtering van het milieu in geldtermen kan worden uitgedrukt en laten hierbij de eerder in deze paragraaf opgesomde schattingsprocedures de revue
passeren:
-preventiekosten: de hypothetische kosten die moe ten worden gemaakt om de emissies te vermijden zijn in dit voorbeeld laag, als gevolg waarvan het groene nationale inkomen nauwelijks van
de conventionele welvaartsmaatstaf zal afwijken;
-eliminatiekosten: de kosten die moeten worden gemaakt om de milieuschade ongedaan te maken zijn daarentegen oneindig hoog, aangezien het ecosysteem emstig verstoord en misschien
wei definitief vemietigd is;
-'willingness-to-pay approach ': zo de bewoners van het gebied al genoeg geld hebben - en de milieuschade iiberhaupt nog ongedaan kan worden gemaakt - dan zullen de kosten om de kwaliteit
van natuur en milieu te herstellen zeer hoog zijn, als gevolg waarvan het groen nationaal inkomen veel lager zal zijn dan het con venti one Ie nation ale inkomen.

De Noorse onderzoekers concluderen dan ook dat de milieucorrectie iedere
waarde kan aannemen en dat het helemaal van het type vraagstelling afhangt
welke schattingsprocedure moet worden gebruikt. Kortom, de constructie
van een nieuwe indicator leidt tot schijnexactheid en werkt aIleen maar verwarrend.
De bovengenoemde kritiek is voor een groot deel terecht. De keerzijde van
de medaille is even wei dat essentiele maatschappelijke en wetenschappelijke
vragen niet worden beantwoord als een berekening van de prijs van milieugoederen achterwege blijft. Roeveel welvaart moeten we bijvoorbeeld inleveren om de duurzaamheidsnormen van het Nationaal Milieubeleidsplan te
realiseren?55 Een dergelijke vraag kan op grond van de huidige inzichten
moeilijk worden beantwoord. Daarnaast is de vaststelling van de prijs van
een schoon milieu ook in wetenschappelijk opzicht een vereiste. Pas als milieugoederen van een prijskaartje worden voorzien, kan de factor milieu in
economische analyses worden geintegreerd. Een dergelijk onderzoek hoeft
overigens niet automatisch te leiden tot het opstellen van een systeem van
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mische activiteiten in aile drie de benaderingen (output-, inkomens- en bestedingenstromen) moeten worden doorberekend. Wei is het mogelijk om de
waarde van de milieuschade aan algemene macro-economische grootheden
zoals het nationaal inkomen te relateren.
Aangezien we nog altijd niet beschikken over statistieken waarin ecologische en economische ontwikkelingen in een onderlinge samenhang en in monetaire termen worden beschreven, wordt in de literatuur volstaan met modelmatige ramingen van het macro-economisch effect van milieuschade. Het
Centraal Plan Bureau heeft in de publicatie 'Nederland in drievoud' geprobeerd het economisch effect van de aanscherping van het milieubeleid in het
kader van het NMP+ te kwantificeren.56 Het blijkt dat de milieukosten in
1990 1,9% van het bruto nationaal product bedragen. 57 De CPB-modelramingen laten zien dat deze milieulast in 2000 naar aile waarschijnlijkheid
zal zijn opgelopen tot iets meer dan 3%.58
De CPB-ramingen geven op het eerste gezicht aanleiding tot optimisme.
Het is echter de vraag in hoeverre dit beperkte, westerse, perspectief toereikend is in een discussie over duurzame ontwikkeling. Een van de pijlers onder het rapport van de Commissie Brundtland is immers dat het welvaartsniveau in de ontwikkelingslanden fors zal moeten worden opgeschroefd, teneinde ervoor te zorgen dat de mensen aldaar niet langer onder de armoedegrens hoeven te leven. 59 Het is evenwel niet waarschijnlijk dat de duurzaamheidsnormen gehaald kunnen worden indien en de ontwikkelingslanden een
forse groei gaan vertonen met een daarmee gepaard gaande toename van de
milieuproblemen en de rijke landen hun huidige groeipad niet verlaten. De
Commissie Brundtland meent dat dit alles mogelijk is, maar onderbouwt
haar beweringen niet met een kwantitatieve analyse. Zelfs in het theoretische
geval dat de milieu-efficientie zou kunnen worden verdubbeld (door een sterke daling van de energie- en de vervuilingsintensiteit van de productie), dan
nog is duurzaamheid alleen mogelijk indien het inkomensniveau in de westerse wereld stabiliseert op het huidige niveau.60· Tinbergen en Hueting menen
dan ook dat een situatie van duurzame ontwikkeling slechts kan worden bereikt, wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan. 61 Er moet een
versnelde ontwikkeling van groene technologieen plaatsvinden. Verder is het
noodzakelijk dat de productiegroei in de westerse wereld tot staan wordt gebracht en dient er zo snel mogelijk een stabilisatie van de wereldbevolking
op te treden. Tenslotte moet de internationale inkomensverdeling verbeteren,
hetgeen erop neer komt dat een deel van de welvaart van de westerse wereld
naar de ontwikkelingslanden moet worden overgeheveld.
Komt de nulgroei dan toch in zicht? Dat ligt er aan vanuit welk ruimtelijk
kader het begrip duurzaamheid wordt benaderd. Vanuit een strikt westers
perspectief hoeft de terugdringing van de milieuschade niet al te veel te
kosten. Maar duurzaamheid is natuurlijk een mondiaal gegeven, al is het aileen maar omdat de milieuproblematiek zich in toenemende mate op wereldschaal manifesteert (het broeikaseffect en het gat in de ozonlaag). Het streven
naar duurzaamheid behelst dan ook vee I meer dan louter het internaliseren
van milieukosten in het economisch proces. Minstens zo belangrijk is de
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vraag hoe de welvaart op een verstandiger en meer rechtvaardige wijze over
de wereldbevolking kan worden verdeeld. Deze discussie valt uiteraard ver
buiten het bestek van dit artikel, maar vormt uiteindelijk weI de kern van de
duurzaamheidsproblematiek.

IV. De milieuproblematiek in een economisch-historisch perspectief

Met de opkomst van de moderne milieubeweging in de loop van de jaren
zestig en zeventig is ook de wetenschappelijke bestudering van milieuhistorische vraagstukken op gang gekomen. Aanvankelijk werd het milieuprobleem vanuit een cultureel perspectief bestudeerd. De invloed van het
menselijk handelen op de natuur stond hierbij centraal. Veranderingen in de
natuurlijke leefomgeving werden als een bron gezien van waaruit cultuuruitingen van de mens konden worden afgelezen. 62 In de jaren tachtig vond
een verbreding van de onderzoeksthema's plaats, waarbij ook de invloed van
de natuur op de mens centraal kwam te staan. In Nederland heeft de milieugeschiedenis zich pas in een laat stadium ontwikkeld en beperkt zich over het
algemeen tot de geschiedenis van de vervuiling. Economisch-historische analyses zijn vooralsnog schaars.63
Vanuit een theoretisch oogpunt is een dergelijk economisch-historisch onderzoek feitelijk onmisbaar, aangezien het verschijnsel tijdspreferentie ertoe
leidt dat ondernemers de negatieve gevolgen van hun productie op toekomstige generaties afwentelen. Anders geformuleerd: de huidige milieuproblematiek is het directe gevolg van producentengedrag in het verleden en kan
dan ook aileen in een historische context worden begrepen. Vooral de bestudering van de relatie tussen economische ontwikkeling en de aantasting van
natuurlijke hulpbronnen in de laatste tweehonderd jaar is in dit kader van
groot belang. Thoen wijst er terecht op dat de invloed van de mens op het
milieu altijd groot is geweest, maar dat de milieuproblematiek in de moderne
tijd in een stroomversnelling is gekomen als gevolg van veranderingen in de
structuur van de economie, de groei van bevolking en productie, alsmede het
ontstaan van nieuwe denkbeelden over de relatie van de mens tot de natuur.64
Terwijl in de premoderne fase economische groei relatief traag was en de
draagkracht van de natuur over het algemeen niet te boven ging, werd de
economische groei in de negentiende en twintigste eeuw zo sterk, dat deze gepaard ging met een stelselmatige uitputting van de natuurlijke hulpbronnen.
In het nu volgende wordt onder andere aan de hand van Clive Pontings
Green History of the World 65 nagegaan hoe het karakter van de milieuproblematiek als gevolg van vooral de wijzigingen in de economische structuur in
de loop van de laatste tweehonderd jaar, is veranderd.
• Ruimtelijke integratie: In de economisch-geografische literatuur wordt er
op gewezen dat de economische ontwikkeling in de premoderne tijd vaak
door lokale factoren, zoals de aanwezigheid van grondstofvoorraden, werd
bepaald. 66 Hierdoor was de ontwikkeling van vervuilende vormen van industrie slechts op een beperkt aantal plaatsen mogelijk. Grote del en van de
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natuur werden dan ook niet of nauwelijks vervuild. Van Zan den en Verstegen mer ken op dat er tot halverwege de vorige eeuw in grote delen van
Nederland sprake was van ongerepte natuur of halfnatuur. 67 Deze situatie
veranderde in de loop van de negentiende en twintigste eeuw, to en de verbetering van infrastructurele netwerken en de mogelijkheid van goedkoop
vervoer het bestaande patroon van vestigingsplaatsfactoren veranderden.
Doordat producenten nu tegen zeer lage kosten grondstoffen konden aanvoeren, hoefden industriele ondernemers zich niet langer in de buurt van
delfstotbronnen te vestigen. Daardoor konden economische activiteiten meer
ruimtelijk gespreid worden, als gevolg waarvan de druk op de natuur werd
vergroot.
• Grondstofverbruik: In de premoderne fase waren mensen- en paardenkracht, alsmede wind- en waterenergie de voornaamste energiebronnen. 68 De
energiecapaciteit van deze hulpbronnen was gering en vormde een rem op het
productievermogen van het toenmalige economische systeem. Mede hierdoor
was ook de omvang van de milieuverontreiniging beperkt. Aan het einde van
de achttiende en het begin van de negentiende eeuw werd in de westerse wereId massaal overgeschakeld op zogenaamde niet-vernieuwbare hulpbronnen, zoals steenkolen. Voor het gevoel van tijdgenoten was deze grondstof
overvloedig aanwezig 69 , waardoor de productiecapaciteit in de industriele
sector ongekend werd uitgebreid en zich een proces van moderne economische groei - gekenmerkt door een exponentiele toename van de output - kon
inzetten. Deze ontwikkeling leidde overigens niet aIleen tot een zeer grote exploitatie van grondstofvoorraden, maar werkte tevens sterk vervuilende vormen van productie in de hand.
• Technologische ontwikkeling: Een van de belangrijkste kenmerken van de
moderne economische groei is ongetwijfeld de stijging van de productiviteit,
die in sterke mate samenhangt met de technologische ontwikkelingen die in
de landbouw, de industrie en de transportsector optraden. In de industrie
was vanaf het einde van de negentiende eeuw vooral de toepassing van de
elektromotor van groot belang, een nieuwe techniek die zeer vervuilende vormen van productie met zich meebracht. 70 Ook in de agrarische sector vonden
belangrijke technologische veranderingen plaats. Tot ver in de negentiende
eeuw waren boerenbedrijven nog in staat om met behulp van lokaal aanwezige meststoffen de bodemproductiviteit op peil te houden. Aangezien de bevolking en daarmee ook de vraag naar voedsel exponentieel bleef groeien, zagen agrarische ondernemers zich gedwongen om de bodemproductiviteit
steeds verder te verhogen. Van Zan den en Verstegen beschrijven in hun Groene Geschiedenis van Nederland dat in de landbouw een onstilbare honger naar
meststoffen bestond. 71 Vanaf circa 1900 werd het gebruik van kunstmest
voortvarend ter hand genomen met het doel de opbrengst per hectare fors
te doen toenemen. Dit beleid was zeker in Nederland succesvol.72 Een deel
van de spectaculaire groei van de Nederlandse agrarische sector in de twintigste eeuw kan worden verklaard uit de toename van de inputs van meststoffen en chemische bestrijdingsmiddelen. De laatste decennia is pas duidelijk
geworden dat dit groeiproces ook een belangrijke schaduwzijde heeft. Ret
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milieu is sterk aangetast door zowel het verbruik van meststoffen in de akkerbouw, als door de mestoverschotten in de veehouderijsector.
• Cumulatief effect van milieuschade: Een belangrijke reden waarom de milieuproblematiek na de Tweede Wereldoorlog zo snel in omvang is toegenomen, betreft het cumulatief karakter van de milieuvervuiling. Nadat een
schadelijke stof in het milieu terecht is gekomen, kan het geruime tijd duren
voordat het gif is afgebroken. Ook al wordt de uitstoot van bepaalde stoffen
met ingang van heden stopgezet, dan nog zal de gifconcentratie in de natuurlijke leefomgeving nog heel lang onaanvaardbaar hoog zijn. Het gat in de
ozonlaag is hier een goed voorbeeld van. In de jaren dertig werden voor het
eerst CFK's (stoffen die verantwoordelijk zijn voor het beruchte 'gat in de
ozonlaag') uitgestoten. De emissie van deze schadelijke gassen groeide vanaf
1950 tot het eind van de jaren zeventig zeer snel. In de loop van de jaren tachtig werd de uitstoot van deze stoffen zeer sterk aan banden gelegd. Desalniettemin zal naar verwachting het gat in de ozonlaag tot rond 2050 blijven
groeien. Met andere woorden, het vervuilingsprobleem kan snel worden opgebouwd, maar voor een oplossing ervan dient rekening te worden gehouden
met het soms trage oplossende vermogen van de natuur.
• Aard van de vervuiling: Het ontstaan van de mod erne milieuproblematiek
moet niet aIleen worden beschreven in termen van de toenemende emissie
van vervuilende stoffen. Minstens zo belangrijk zijn de veranderingen in de
aard van de vervuiling. Tot halverwege de vorige eeuw beperkte de milieuproblematiek zich grotendeels tot het vraagstuk van een gebrekkige hygiene. 73 Dierlijke mest en menselijke uitwerpselen vormden het grootste afvalprobleem. Tezamen met de gebrekkige kwaliteit van het drinkwater, zorgde
dit voor relatief hoge sterftecijfers in de Europese steden. In de loop van de
twintigste eeuw is het assortiment van vervuilende stoffen toegenomen, vooral door een sterke groei van de chemische industrie. Economische ontwikkeling gaat steeds vaker gepaard met de uitstoot van zeer moeilijk afbreekbare
stoffen die in korte tijd tot diep in het ecosysteem kunnen doordringen. De
DDT-crisis in de jaren zestig van deze eeuw is hier een goed voorbeeld van. 74
Daarnaast moet worden gewezen op het effect van de zogenaamde 'cocktails', waarmee wordt gedoeld op de verbindingen die afzonderlijke chemische stoffen met elkaar aangaan, waardoor de schade toegebracht aan het
milieu nog groter wordt. Tenslotte is het belangrijk op te merken dat vee I
vormen van vervuiling tegenwoordig niet aan ruimtelijke kaders gebonden
zijn, zoals bij de milieuvraagstukken in vroegere tijden weI het geval was. De
ernstigste twintigste-eeuwse milieuproblemen, het gat in de ozonlaag en het
broeikaseffect, openbaren zich op wereldschaal. Het mondiale karakter van
de milieu schade bemoeilijkt een oplossing in aanzienlijke mate. Individuele
land en zijn niet snel bereid hun milieubeleid aan te scherpen, uit angst dat
anderen dat ook niet doen. Dan komt de concurrentiekracht van het bedrijfsleven in het betreffende land immers onder druk te staan, terwijl een
dergelijk solistisch optreden de kwaliteit van het milieu toch niet ingrijpend
zal verbeteren.
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Naast deze sombere geluiden is er de laatste jaren een optimistischer visie
ontwikkeld. In een rapport van de Wereldbank werd onlangs betoogd dat
economische groei misschien weI de beste remedie is tegen milieuproblemen. 75 Dit mag op het eerste gezicht wonderlijk overkomen, maar op grond
van een uitgebreide statistische analyse is aangetoond dat economische groei
bij een laag inkomenspeil weliswaar tot een vergroting van milieuproblemen
leidt, maar dat vanaf een inkomensniveau van iets minder dan 8000 Amerikaanse Dollars per hoofd van de bevolking economische groei gepaard gaat
met een vermindering van de druk op de leefomgeving.
Het is nog onduidelijk hoe deze statistische resultaten moeten worden
geinterpreteerd. Er is sprake van een statistisch verband, zonder dat er duidelijkheid bestaat over de precieze causale samenhang tussen het inkomensniveau en de mate van milieuschade. Op grond van vooral economischhistorische literatuur is een dergelijke link overigens weI te leggen. De langetermijngroei van het nationaal inkomen gaat immers gepaard met belangrijke structure Ie veranderingen. Zo is in de loop van de negentiende en twintigste eeuw het zwaartepunt in de westerse economie van de landbouw, via
de industrie naar de dienstensector verschoven. 76 Deze ontwikkeling heeft
belangrijke implicaties voor de druk op de natuurlijke leefomgeving.
Op grond van onderzoeken van het CBS blijkt dat de bijdrage van de diverse sectoren aan de milieuproblematiek zeer ongelijk is.77 De landbouw levert bijvoorbeeld een bijdrage van slechts 4% aan de werkgelegenheid en de
productie, maar is verantwoordelijk voor bijna de helft van de verzuring en
voor 13% van het broeikaseffect. Bij de dienstensector is het beeld precies
omgekeerd. Deze sector levert met 64% een zeer grote bijdrage aan het netto
binnenlands product, terwijl de belasting van het milieu vanuit deze sector
relatief gering is. De dienstverlening heeft een aandeel van slechts 7% in de
verzuringsproblematiek, terwijl ook de bijdrage aan het broeikaseffect met
17% in het licht van de economische betekenis van deze sector, relatief gering
is. Aangezien in de westerse we reId het economisch zwaartepunt steeds meer
in de richting van de dienstensector verschuift, is er wellicht reden voor optimisme. De opkomst en verdere ontwikkeling van de kennisintensieve in formatie-economie kan leiden tot een vermindering van de milieudruk.
De stijging van inkomens gaat uiteraard niet alleen gepaard met veranderingen in de productiestructuur. Ook het bestedingenpatroon ondergaat belangrijke wijzigingen. Uit de literatuur is bekend dat de stijging van reele inkomens gepaard gaat met een toenemend gewicht van (milieuvriendelijke)
diensten in het consumptiepakket.78 Daarnaast zal boven een bepaald inkomensniveau ook een autonome vraag naar een beter milieu ontstaan (het milieu als 'luxe' consumptiegoed). In dit opzicht is het vooruitzicht op een verbetering van de kwaliteit van natuur en milieu misschien ook beter dan in
het verleden. Toen zagen mensen zich door bittere armoede gedwongen de
natuur te exploiteren, hierbij niet gehinderd door morele belemmeringen. 79
Het milieubewustzijn lijkt tegenwoordig sterker ontwikkeld te zijn. Los van
het feit dat het welvaartsniveau in de westerse wereld zo hoog is, dat burgers
het zich kunnen veroorloven om zich zorgen over het milieu te rna ken en be18
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reid zijn een dee I van hun inkomen in te leveren in ruil voor een gezondere
leefomgeving, kan deze mentaliteit ook worden gezien in het licht van een
snel toenemende schaarste van een schoon milieu.
Op grond van de structurele veranderingen die gepaard gaan met een stijging van de welvaart, lijkt het inderdaad plausibel dat economische groei bij
een relatief hoog inkomensniveau niet langer gepaard hoeft te gaan met een
overmatige aantasting van natuurlijke hulpbronnen. Pas op het moment dat
we beschikken over langetermijnreeksen met be trekking tot zowel economische als ecologische indicatoren, zal de samenhang tussen deze varia belen
werkelijk kunnen worden geanalyseerd. Op dit terrein is tot op heden bijzonder weinig onderzoek verricht. Op basis van de historische tijdreeksen die onder andere door het CBS zijn gepubliceerd, kan de langetermijnontwikkeling
van de milieuproblematiek in Nederland evenwel in grote lijnen worden beschreven.
Tabel 1.' Gemiddelde jaarlijkse groei van het energieverbruik, het bruto binnenlands product en de
energie-intensiteit in Nederland, 1807-1992 (in %)

1807-1850
1850-1913
1921-1939
1950-1973
1973-1992

Energieverbruik

Reel
BBP

Energie
intensiteit

+1 ,9%
+3,3%
+3,7%
+6,4%
+0,6%

+1,4%
+2,0%
+2,6%
+4,7%
+2,1%

+0,5%
+1 ,3%
+1 ,1%
+1 ,7%
-0,5%

Bron: Zie grafiek I. De BBP-cijfers
Dynamic Forces.
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de periode na 1921 zijn ontleend aan Maddison,

Na 1850 kan een versnelling van het energieverbruik in de Nederlandse economie worden geconstateerd. Deze hangt in belangrijke mate samen met een
stijging van de energie-intensiteit (de hoeveelheid energie verbruikt per eenheid product). Van Zanden spreekt in dit kader van een energie-revolutie. 80
In de periode 1950-1973 vindt een haast explosieve stijging van het energieverbruik plaats doordat niet alleen de economie in deze jaren sterk groeit,
maar daarnaast de energie-intensiteit van de productie ook nog eens fors toeneemt. Pas na 1973 - ongetwijfeld als reactie op de gestegen olieprijzen vindt een daling van de energie-intensiteit van de productie plaats. Overigens
is het opvallend dat een duidelijke afname van het energiegebruik aIleen is
opgetreden ten gevolge van exogene schokken, te weten de beide wereldoorlogen en de oliecrisis van 1979.
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Grafiek i: Totale energieverbruik door producenten en consumenten in Nederland, 1802-1992 (volume-index; 1992=100)
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Bron: Berekeningen gemaakt op basis van de binnenlandse productie alsmede het invoersaldo
van hout , turf. steenkooI. aardolie en aardgas. Deze cijfers zijn ontleend aan: J.P. Smits, E. Horlings en J .L. van Zanden, The measurement of Gross National Product and its Components. The
Netherlands , 1800-1913 (N.W. Posthumus Instituutl Universiteit Utrecht, 1997) (met dank aan
Ben Gales die zo vriendelijk was ons zijn onderzoeksresultaten omtrent de steenkolenwinning
te verstrekken). De energie-schattingen zijn in een iets andere vorm reeds gepubliceerd in: Zanden, J.L. van , 'Twee eeuwen economische groei ', in : INDEX. Feiten en cijfers Ol 'e/' on=e samenleI'ing 4-nr. I (1997) 24-27.

Bovenstaande grafiek laat zien dat het energieverbruik in Nederland pas na
de Tweede Wereldoorlog grote vormen is gaan aannemen. De overmatige exploitatie van delfstoffen is derhalve geen constant gegeven, maar heeft zich
in een relatief korte peri ode (de jaren 1950-1980) voorgedaan .
Het tweede aspect van milieuschade betreft de toename van de vervuiling.
Op grond van de historische tijdreeksen van het CBS, aangevuld met detailstudies over de ontwikkeling van de Nederlandse landbouw en de geschiedenis van de mestoverschotten, konden volumereeksen met betrekking tot de
milieuverontreiniging worden opgesteld . Hierbij is de omvang van de milieuschade gerelateerd aan de duurzaamheidsnormen zoals die in het NMP+
zijn geformuleerd . Zo kan worden nagegaan in welke periode de huidige,
niet-duurzame samenleving is ontstaan.
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Grafiek 2: Volume-index van de vervuiling in Nederland, 1910-1995 (duurzaamheidsnorm volgens N M P+=100)
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Bron: Deze index is geconstrueerd aan de hand van CBS, Negentigjaren statistiek in tijdreeksen.
Voor een precieze uiteenzetting van de berekeningsmethode, zie: Smits, J.P. , 'Een macro economische analyse van de omvang en oorsprong van de milieuschade in Nederland, 1945-1995', in:
J.P. Smits (red.), Duurzaamheid en economische ontwikkeling (1997, te verschijnen).
De duurzaamheidsnorm zoals die in het Nationaal Milieubeleidsplan+ is geformuleerd. kan
worden gezien als de uiterste grens waarboven de milieuschade niet mag stijgen. In het geval dat
de milieuvervuiling boven de 100 ligt is er sprake van een niet-duurzame situatie waarin de
draagkracht van de natuur wordt overschreden.

Tot aan de Tweede Wereldoorlog blijkt de economische groei in Nederland
tot een relatief geringe toename van de milieu schade te hebben geleid. In de
periode 1945-1965 neemt de vervuilingsproblematiek echter hand over hand
toe, waarbij al snel de duurzaamheidsnorm wordt overschreden. Vanaf de
tweede helft van de jaren zestig tot op heden neemt de milieuvervuiling in Nederland veel minder hard toe dan in de voorafgaande periode. Ook hier kan
de conclusie worden getrokken dat economische groei niet automatisch leidt
tot een excessieve toename van de druk op de natuurlijke leefomgeving.
Opvallend genoeg vindt er in de loop van de tijd geen daling van de milieuschade plaats, zoals op grond van het onderzoek van de Wereldbank zou mogen worden verwacht. Het is dan ook zaak om de ontwikkeling van enkele
van de grootste milieuproblemen in de periode na de Tweede Wereldoorlog
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onder de loep te nemen. Hierbij wordt achtereenvolgens aandacht besteed
aan de aardgasexploitatie, alsmede aan de ontwikkeling van de chemische
nijverheid, de agrarische sector en de visserij.
Na de ontdekking van de aardgasbel in Slochteren in 1959, werd de aardgasexploitatie in de jaren zestig zeer snel ter hand genomen. 81 De overheid
stelde zich in deze jaren tot doel om de energiemarkt zo snel mogelijk te penetreren en ging er dan ook toe over om het aardgas tegen relatief lage prijzen
aan te bieden. In Groningen en Zeeland werd aan industriele bedrijven tegen
extra voordelige tarieven geleverd, teneinde het industrialisatieproces in die
regio's te stimuleren. In de aardgasnota van 1961/62 werd zelfs het beleidsvoornemen gepresenteerd om de aardgasvoorraad in het tijdsbestek van een
generatie uit te putten.82 Dit mag vanuit de huidige optiek misschien onbegrijpelijk overkomen, maar begin jaren zestig bestond de angst dat kernenergie zich in korte tijd tot de belangrijkste en goedkoopste brandstof zou ontwikkelen, waardoor het aardgas feitelijk waardeloos zou worden.
Het door de overheid gevoerde energiebeleid leidde ertoe dat de Nederlandse economie in korte tijd zeer energie-intensief werd. Terwijl in de westerse
wereld tussen 1950 en 1973 de hoeveelheid verbruikte energie per eenheid
product daalde met gemiddeld 0,3% per jaar, nam de energie-intensiteit in Nederland in diezelfde periode jaarlijks met liefst 1,7% toe. 83 Toen in de jaren zeventig het besef doordrong dat de energiebronnen steeds schaarser werden,
yond er tot op zekere hoogte een bijstelling van het overheidsbeleid plaats. De
gasprijzen werden verhoogd, hoewel ze in vergelijking met andere landen nog
altijd laag waren. Ook al daalde de energie-intensiteit in Nederland na 1973,
deze afname was minder groot dan elders in de westerse wereld.
De ecologische effecten van dit overheidsbeleid waren verstrekkend en beperk ten zich niet tot de overmatige exploitatie van de aardgasbel. Minstens
zo belangrijk was het feit dat de lage gasprijzen ertoe leidden dat de chemische nijverheid, de metaalnijverheid en de nutsproductie, stuk voor stuk
sterk vervuilende bedrijfstakken, zich fors konden ontwikkelen. Maddison
he eft berekend dat de economische groei tijdens de Gouden Jaren 1950-1973
voor 8% uit de aanwezigheid van goedkoop aardgas kan worden verklaard.84
De Nederlandse economie kon zich op basis van het aardgas krachtig ontwikkelen, maar de prijs van deze 'vooruitgang' was zeer hoog. Vooral de
sterke groei van de chemische industrie heeft geleid tot een grote toename
van de vervuiling.
De milieuproblemen beperkten zich niet tot de industrie. Minstens zo belangrijk, en uniek voor Nederland, is het vermestingsprobleem. Zoals eerder
werd opgemerkt is de sterke groei van de landbouwproductiviteit tot stand
gebracht door een continue toename van de inputs van meststoffen. De sterke econornische groei en de hiermee gepaard gaande toename van de mestproblematiek werd door de Nederlandse overheid en het Europese Landbouwbeleid in de hand gewerkt. Reeds begin jaren zeventig was de omvang
van het mestprobleem bekend. De overheid vaardigde echter een verbod op
de publicatie van de statistieken met betrekking tot de mestoverschotten uit,
waardoor pas medio jaren tachtig de vermestingsproblematiek in volle om22
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yang aan het licht kwam. Ook in dit geval he eft de overheid - vooral onder
druk van agrarische pressiegroepen - bij de fonnulering van het beleid aIleen
maar oog gehad voor economische belangen en is zij geheel voorbijgegaan
aan de nadelige gevolgen voor natuur en milieu. 8s
De geringe betrokkenheid van de Nederlandse overheid bij ecologische
vraagstukken blijkt ook uit het visserijbeleid. Als gevolg van overbevissing
in de jaren zeventig, dreigde de haring geheel uit de Noordzee te verdwijnen.
Om het uitsterven van vissoorten tegen te gaan werden er vervolgens door
de Europese Gemeenschap regels opgesteld, als gevolg waarvan er jaarlijks
maar een beperkte hoeveelheid vis mocht worden gevangen. Hierbij deed
zich in de jaren tachtig het curieuze verschijnsel voor, dat hoe strenger de
Europese voorschriften waren, hoe meer de Nederlandse kottervloot zich uitbreidde en de toegestane vangstquota werden overschreden. Van Zanden en
Verstegen menen dat de overheid weinig heeft gedaan om aan deze frauduleuze praktijken een einde te maken. 86
De verantwoordelijkheid van de overheid voor een aantal van de belangrijkste milieuproblemen werpt een somber licht op de duurzaamheidsdiscussie. Op grond van inzichten uit de milieu-economie is de rol van diezelfde
overheid immers van cruciale betekenis, aangezien zij als het ware een markt
voor milieugoederen moet creeren waardoor de milieukosten in het economisch proces kunnen worden gelntemaliseerd. Er moet daarom ook niet al
te vee1waarde worden gehecht aan de gedachte dat economische groei bij een
relatief hoog welvaartsniveau automatisch leidt tot een vennindering van de
druk op de natuur. Duurzaamheid kan aIleen dan worden bereikt, wanneer
er instituties worden gevonnd van waaruit er pressie op de politiek kan worden uitgeoefend en als gevolg waarvan er bij de fonnulering van het overheidsbeleid een groter gewicht wordt toegekend aan natuurbelangen. Dit zal
evenwel pas gebeuren als in brede lagen van de samenleving het belang van
een beter milieu wordt ingezien. Uiteindelijk is het streven naar duurzaamheid dan ook niet een louter technisch, economisch vraagstuk, maar betreft
het een sociaal-mentale kwestie waarbij de vraag centraal staat wat een leefbare wereld ons eigenlijk waard is.87
Een historische analyse van de milieuproblematiek leert dat economische
groei niet noodzakelijkerwijze leidt tot een uitputting van natuurlijke hulpbronnen. In het geval van Nederland is de huidige, niet-duurzame economische constellatie in een kort tijdsbestek, te weten de periode 1950-1973, ontstaan. De voorbeelden van de aardgasexploitatie, alsmede de ontwikkeling
van de chemische industrie en de agrarische sector laten zien dat de economische groei in Nederland na de Tweede Wereldoorlog voor een groot deel is
gebaseerd op een ovennatige exploitatie van natuurlijke hulpbronnen. Deze
structurele overbelasting van natuur en milieu werd voor een belangrijk deel
in de hand gewerkt door het feit dat het natuurlijk kapitaal in het licht van
zijn schaarste te laag geprijsd was (zie bijvoorbeeld de extreem lage aardgasprijzen). Dit heeft vooral in de jaren vijftig en zestig geleid tot een forse
economische groei. De prijs van deze 'vooruitgang' was echter aanzienlijk,
getuige de omvang van de milieuvervuiling.
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V. Conclusie
De in de vorige paragraaf gepresenteerde economisch-historische verkenning
geeft aan dat het de moeite loont om de economische ontwikkeling met behulp van het begrip duurzaamheid te bestuderen. Nadat in de economischtheoretische literatuur het kapitaalbegrip is uitgebreid met het zogenaamde
menselijk kapitaal, is nu een verdere verbreding nodig en moet ook het natuurlijk kapitaal in de analyse worden betrokken. Ret is daarom zinvol om
de bestaande economische groeischattingen te vergelijken met cijfers waarin
de huidige milieuschade - die in de afgelopen decennia is opgebouwd - is
verdisconteerd. Op die manier kan duide1ijk worden in welke perioden en in
welke sectoren de hedendaagse milieuproblematiek is ontstaan. Pas dan kan
een begin worden gemaakt met een daadwerkelijk economische interpretatie
van het milieuvraagstuk.
Bij een dergelijk onderzoek moet in ieder geval aandacht worden besteed
aan de factor technologie. Veranderingen in de vervuilings- en energie-intensiteit van de productie worden immers in belangrijke mate door technologische ontwikkelingen gestuurd. Daarnaast is het van be lang om aandacht te
besteden aan het institutionele kader waarbinnen de economie zich ontwikkelt. 88 Zo moet worden nagegaan hoe diverse pressiegroepen invloed uitoefenen op het overheidsbeleid. Met name de manier waarop de ecologische belangen al dan niet in een institutionele vorm worden gegoten, verdient bijzondere aandacht.
In theoretisch opzicht is economisch-historisch onderzoek met behulp van
het concept duurzaamheid een uitdaging. Een dergelijke studie biedt namelijk de mogelijkheid om vraagstukken met betrekking tot economische groei,
structurele veranderingen, de kwaliteit van het bestaan alsmede institutionele
en technologische ontwikkelingen, binnen een gelntegreerd kader te bestudereno
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G.J.M. van den Brink, De grote overgang Een lokaal onderzoek naar de
modernisering van het bestaan, Woensel 1670-1920 (Nijmegen: SUN, 1996)
575 p. ISBN 90-6168-451-X
door Lout Bots

Van den Brink heeft een intellectuele tour d'horizon gemaakt die hem na een
opleiding wijsbegeerte en enkele jaren bij uitgeverij SUN te Nijmegen heeft
gebracht tot de geschiedenis. Zijn hier besproken dissertatie bewijst door de
breedte van aanpak en de bronnen- en literatuurdocumentatie dat de auteur
het historische metier in volle breedte en diepte heeft leren beheersen. Het
boek omvat een langetermijnstudie op het niveau van een dorp van het proces van historische verandering dat vaak wordt aangeduid met het begrip
'modemisering'. Het is, zo zouden we kunnen zeggen, een specimen van
'histoire totale'. Economisch-demografische, politiek-bestuurlijke en cultureel-mentale 'bestaansgebieden' komen immers als dimensies van het onderhavige proces aan de orde. Waarom Woensel? De plaats heeft, aldus de
auteur, in de negentiende eeuw een gedaantewisseling ondergaan van een
diepgang die in weinig andere plaatsen in Nederland is vertoond. Eerst was
het een typisch zandgronddorp: vele keuterboeren; schrale grond die veel arbeid en mest vereiste; een nog weinig ontwikkelde markt- en geldeconomie;
nijverheid in de vorm van huisindustrie; overwegend katholiek en een grote
rol voor rituelen en tradities in het dagelijks leven. In de negentiende en twintigste eeuw voltrekken zich agrarische modemisering en de overgang naar fabrieksmatige industrie en wordt Woensel, eerst nog een zelfstandige gemeente, tenslotte een stadsdeel van het modeme Eindhoven. Het zeer sterke contrast van de oude verhoudingen en de nieuwe ontwikkeling in Woensel met
het noordwesten van Nederland toont aan dat het ontwikkelingsmodel van
die laatste regio niet zo maar als model voor ontwikkeling naar modemiteit
in het algemeen mag worden opgevat. Er zijn dus diverse modemiseringswegen elk met eigen vorm en dynamiek.
Een van de methodologische kemen van zijn boek is de bestrijding van interpretaties die bij maatschappelijke verandering - modemisering - bij voorbaat het primaat toekennen aan een der bestaansgebieden economie, politiek
of cultuur. Vaak is dit dan de economie. Het is echter, zo stelt de auteur, nog
lang geen uitgemaakte zaak welke dimensie het meeste gewicht heeft (57-58).
Daarom is ervoor gekozen de drie bestaansgebieden afzonderlijk te behandelen en pas daama hun relatieve gewicht in de totale ontwikkeling van Woensel te bepalen. Een studie op dorpsniveau maakt het mogelijk naar het detail
34
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en in de diepte af te dalen, een vorm van antropologische 'thick description'
dus. Daarbij reikt de auteur bij tijd en wijle ook naar concrete individuele,
met naam en toenaam genoemde gevallen: enkele voorbeelden van de demografische gezinscydus, van samenhang tussen sociale klasse en demografisch
gedrag, van boerenbedrijven, van migratie, van een weversgezin en een fabrikant.
Ais tweede belangrijke en met het voorgaande samenhangende methodologische punt koestert Van den Brink scepsis (75-79) over de zogenaamde integrale geschiedbeoefening zoals veelal tot nu toe gepraktiseerd. Deze is hem
te diffuus. Alles kan daarin met alles in verbinding staan. Hij prefereert een
'differentiele' benadering. Volgens deze voltrekt een zo veelomvattend proces
als modernise ring zich in de vorm van een diversiteit van overgangen die verspreid zijn over verschillende contexten, namelijk de zo-even genoemde drie
globale bestaansgebieden. Nauw aan zijn eigen benadering verwant vindt de
auteur Hofstee's differentieIe sociologie waarin wordt gekozen voor aan
plaats en tijd gebonden generalisaties. Dit wijkt af van de in termen van algemene wetmatigheden denkende Amerikaanse sociologie. Het gevolg is ook
dat Van den Brink binnen de onderscheiden bestaansdimensies deeltheorieen
toepast: Tsjajanows model van de boeren- of familiale economie, Charles
Tilly's theorie van staatsvormingsprocessen en theorie omtrent rituele gedragingen.
Een ander gevolg is dat de beschrijvingen van de drie afzonderlijke bestaansdimensies ieder op zich gevarieerd en gedetailleerd zijn: binnen de
economisch-demografische dimensie het sociaal-demografisch regime, het
boerenbedrijf en de nijverheid; op het politiek-bestuurlijke vlak de staatkundige integra tie van Brabant, de publieke geldstromen, de armenzorg en de
sociale profielen, werkwijze en taken van het lokale bestuur; in mentaalcultureel opzicht volkscultuur en ritueel, misdaad en straf en de religie, deze
laatste weer nader toegespitst op kwesties als het kerkgezag, verinnerlijking
van het geloof en de verzuiling. Voor de lezers van het NEHA-bulletin is
natuurlijk vooral het eerste bestaansterrein van belang, maar ook de uitvoerige behandeling van de geldstromen overheid-burger en daarmee van de
overheidstaken zijn interessant.
Enkele thema's ontbreken. Op het economische vlak missen de sector van
verzorging en diensten. Wat betreft de sociale structuur worden weI beschrijvingen gegeven van het sociale profiel van de bestuurders, van de ongelijkheid in grondeigendom en van de armoede in verband met de industrialisatie.
Ook enkele andere sociaal-historische onderwerpen zijn besproken: arbeid,
waaronder van vrouwen en kinderen, in de fabrieken en de sociale organisaties van arbeiders en boeren. Wat we evenwel in het boek niet vinden is een
systematische behandeling van de sociale stratificatie en de sociale mobiliteit.
Een sociale geschiedenis volgens het nu in de historiografie gebruikelijke
concept is afwezig. Juist zo'n sociaal-historische aanpak maakt het mogelijk
de verdeling van economische, culturele en politieke kenmerken over de bevolking en haar groepen te tonen. In het boek is evenwel meer voor een
antropologisch- dan voor een sociologisch-historisch gezichtspunt gekozen.
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Het is van belang de differentiele aanpak van Van den Brink iets nader te
karakteriseren. Zijn kritiek op het onbepaalde, diffuse karakter van de zogenaamde integrale geschiedenis snijdt immers hout. Op elk van de onderscheiden bestaansgebieden wordt een aantal overgangen gespecificeerd, op het
economisch-demografische vlak bijvoorbeeld demografische transitie, agrarische commercialisering, industrialisatie en proletarisering. De overgangen
blijken niet synchroon te lopen, ook niet binnen elk van de bestaansgebieden
afzonderlijk. Geheel toevallig zijn deze ongelijktijdigheden ten opzichte van
elkaar toch weer niet. De transities op het politiek-institutionele vlak vangen,
tezamen genomen, vanaf circa 1800 aan, de culturele modemisering voIgt
vanaf circa 1830 en de economisch-demografische het laatst, vanaf omstreeks
1860. Dit alles wordt in enkele tijdbalkenschema's gepresenteerd (504-509).
Van den Brink conc1udeert dat de politiek niet alleen chronologisch maar
ook causaal het primaat in de 'grote overgang' geniet. Het ontstaan van een
nationale markteconomie was geen spontane ontwikkeling, maar is bewust
van staatswege tot stand gebracht. Ook de cultureel-mentale transitie is voor
de commercialisering en industria lisa tie voorwaardelijk van betekenis geweest, maar was op zichzelfweer afbankelijk van bepaalde prealabele politieke voorwaarden, tot stand gebracht door overheid, kerk en onderwijs. Op
deze wijze is er toch, zo zegt Van den Brink (508), na het differentieren een
integratieve analyse mogelijk. Deze laatste is evenwel een operatie-achteraf,
nadat eerst de deelgebieden diepgaand zijn gereconstrueerd.
Van den Brink stelt tevens dat hij met deze bevinding de door vele auteurs
gedeelde opvatting weerlegd heeft dat politieke en culturele veranderingen
vanuit de 'harde' (demografisch-)economische veranderingsprocessen verklaard moeten worden. Met name noemt hij in dit verband de marxistische
denkwijze. Het is wat hem betreft juist andersom. Hiermee pretendeert hij teyens als slotsom van zijn analyse een generaliserende uitspraak over de causaliteitsrichting - een welbepaalde causale keten - in historische processen
van modemisering (517-518). Dit reikt uiteraard verder dan de casus Woensel. Het is inderdaad denkbaar dat in bepaalde historische gevallen de causaliteitsketen loopt zoals Van den Brink voor Woensel bevonden meent te hebben. Maar waarom kan dat in andere gevallen niet anders zijn? Is het ondenkbaar dat in bepaalde historische situaties economisch-demografische of
misschien ook culturele veranderingen primair verantwoordelijk kunnen zijn
voor de overgang naar een mode me agrarische en industriele economie? Om
maar een punt te noemen: de handelskapitalistische commercialisering is een
eeuwenlange ontwikkeling geweest, startend in de Middeleeuwen en lopend
door of langs een veelheid van politiek-institutionele en culture Ie vormen of
veranderingen heen.
Zo'n langetermijn economische ontwikkeling kan natuurlijk voorlopig
nog een lange tijd aan een gemeenschap als Woensel voorbij zijn gegaan.
Toch is ook dit laatste maar de vraag. Van den Brink constateert dat al aan
het begin van de negentiende eeuw de boeren krap 40% van de bevolking uitmaakten en dat de activiteiten van dagloners, thuiswevers en handelaren van
de markteconomie afhingen. Ook de boeren had den trouwens bindingen met
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de markt. Juist in deze richting amendeert de auteur het Tsjajanow-model.
Woensel had op dat moment zeker nog het aanzien van een zandgronddorp,
maar het was kennelijk ook reeds in zekere mate in bovenlokale marktnetwerken opgenomen. De huisnijverheid is daar op zichzelf reeds getuige van.
Dit kan niet zijn veroorzaakt door politieke veranderingen die zich vanaf circa 1800 begonnen voor te doen. 'Modernisering' kan dus wellicht worden
opgevat als meer een flulde proces van nogal lange historische duur, waarin
niet bij voorbaat vaststaat dat op elk moment een bepaald 'bestaansgebied'
de leiding heeft.
In dit verband kan worden opgemerkt dat het boek niet geheel is ontsnapt
aan de neiging van de historiserende sociale wetenschap om 'oude' en 'moderne' samenlevingen in dichotome zin op te vatten als elkaar opvolgende
maatschappelijke stelsels met wederzijds geopponeerde kenmerken. Daarin
pass en ook het model van de familiale economie en de voorstelling van een
'grote overgang' die zich in een welbepaald, beperkt tijdsgewricht zou hebben geconcentreerd, in casu tussen de jaren 1830 en 1890. Dit is op zich bezien nog weI een ruim tijdsbestek, nagenoeg een mensenleven lang. In een
breder temporeel en ruimtelijk-geografisch perspectief bezien heeft Woensel
wellicht in bepaalde mate reeds voor 1800 zijn deel gehad in langer lopende
historische dynamiek. Teneinde na te gaan wat in causale zin vooraf is gegaan aan wat, zal Woensel tevens moe ten worden beschouwd als een lokale
eenheid waarop ext erne invloeden hun in werking hebben gehad als het gaat
om processen van modernisering. Van den Brink verklaart even weI aan het
begin van zijn boek (18) dat hij, onder erkenning van het feit dat de Woenselse geschiedenis op vele punten met de Eindhovense verbonden is geweest, op
praktische gronden heeft gekozen voor een dorps-interne beschouwing.
Ret door Van den Brink toegepaste recept van eerst differentieren en vervolgens integreren verdient zeker navolging. Uitspraken over wat 'causa prima' in de zo gecompliceerde processen van modernisering is, hebben pas zin
nadat eerst zo veelomvattend en genuanceerd mogelijk historisch onderzoek
is verricht. In dit verband blijken lokale studies in de vorm van 'thick description' hun waarde te hebben. Misschien zal nadat meerdere casussen op
lokaal niveau zijn bestudeerd, een bepaalde causale keten te ontwaren zijn.
Waarschijnlijker is dat er uit zo'n onderzoek enkele globale causaliteitsrichtingen zuBen uitspringen. Dat zou aan ons inzicht in de onderhavige veranderingsprocessen een nadere ordening geven. Dit geldt zeker indien ook
andere Europese regio's dan noordwest Europa en moderniserende of gemoderniseerde gebieden elders in de wereld in de beschouwing zijn betrokken.
Aan Van den Brinks differentiele aanpak dient dus een comparatieve benadering te worden toegevoegd.
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BOEKBESPREKINGEN

R. Bonney (red.), Economic Systems and
State Finance (Oxford: Clarendon Press
1995) 652 p.
Maar liefst zeven delen zijn er gepland in
het door de 'European Science Foundation' gefinancierde project over 'de
oorsprong van de moderne staat in
Europa', aIle te schrijven door een internationale groep specialisten. Het hier te
bespreken deel, geredigeerd door Richard Bonney, hoogleraar nieuwe geschiedenis aan de universiteit van Leicester, verscheen in 1995 als eerste.
Twintig jaar eerder leidde een door
Charles Tilly opgezet project tot het verschijnen van het vaak geciteerde The formation of national states in Western Europe (Princeton 1975). Kennelijk wordt
dat project thans nog eens grootschaliger overgedaan.
Als een boek als titel meekrijgt Economic Systems and State Finance, dan verwacht je als lezer uiteenzettingen, hetzij
over de wijze waarop het economisch
bestel van staten grenzen stelt aan hun
financieel bestel, hetzij over de wijze
waarop hun financieel bestel van invloed
was op de economie. Aan die verwachting beantwoordt dit boek niet. AI in Tilly's bundel werd ruim aandacht besteed
aan de rol van de staatsfinancien in het
proces van staatsvorming. Ondanks de
politieke thematiek van zijn bundel was
echter vooral de bijdrage van Ardant opmerkelijk genoeg veel economischer getoonzet dan de meeste bijdragen in Bonney's boek. Hoe komt dat? En wat biedt
dit nieuwe boek de lezer?
Bonney's boek be staat uit drie delen:
de vijf bijdragen in deel een betreffen de
Middeleeuwen, de zes in deel twee de
ontwikkelingen na 1500. In deze elf bijdragen vindt men zowel overzichten van
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theorievorming in de verschillende perioden als uiteenzettingen over concrete
ontwikkelingen in verschiIlende staten,
varierend van Spanje tot Rusland en van
Zweden tot Italie. Het boek heeft daarmee in ieder geval zowel chronologisch
als geografisch een veel grotere reikwijdte dan de twee artikelen in Tilly's boek,
die niet ingingen op de Middeleeuwen en
die zich in hoofdzaak beperkten tot
Frankrijk, Engeland en Pruisen. Het
derde deel bevat bovendien nog vier samenvattende bijdragen over staatsuitgayen, staatsinkomsten, staatskrediet en
belastingdruk.
De redacteur heeft een krachtig stempel op het boek gezet. Hij verzamelde al
het cijfermateriaal van de auteurs in de
door hem opgezette 'European State Finance Data Base' (ESFDB) en maakte
dat niet aIleen toegankelijk via vele grafieken en diagrammen in het boek, maar
ook op het World Wide Web (http: //indigo. stile.le. ac.ukl50nlES FD B/econgrafhtml). Behalve de inleiding schreef
hij bovendien drie van de vijftien hoofdstukken. Met die bijdragen wordt maar
liefst ruim 40% van het boek gevuld. Ze
getuigen van een zeer grote belezenheid
op het terrein. Tevens blijkt echter dat
ook de redacteur zelf grote moeite heeft
gehad om zich aan het thema van zijn
boek te houden.
Al in de inleiding besteedt Bonney
meer aandacht aan moderne theorieen
die een verband leggen tussen fiscale
ontwikkelingen en politieke ontwikkelingen dan met economische ontwikkelingen. In zijn bijdrage over vroeg-moderne fiscale theorieen in deeI twee
besteedt hij wei aandacht aan de relaties
die in deze theorieen worden gepostuleerd tussen fiscaliteit en economie.
Maar hij confronteert de uitspraken van
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deze theoretici nergens met de historische werkelijkheid. Zo haalt hij instemmend de zeventiende-eeuwse Duitse
auteur Wilhelm von Schroder aan, die
vorsten de Hollandse vermogensheffingen van de 100e penning aanbeval, omdat de opbrengst daarvan volgens hem
automatisch groeide met de groei van de
welvaart (185). Maar de voor Hollands
welvaart zo belangrijke koopmansvoorraden bleven bij deze heffingen buiten
schot en de regenten lieten de personele
kohieren op basis waarvan deze belasting werd geheven, bovendien rustig
jarenlang verouderen. In zijn bijdrage
over feitelijke fiscale ontwikkelingen in
de achttiende eeuw benadrukt Bonney
voorts zelf dat 'organizational capacity'
veel bepalender is geweest voor het succes van een fiscaal systeem, dan de economische situatie (318).
Economische veranderingen impliceren een verandering in de 'tax base', stelt
hij in het hoofdstuk 'Revenues' in deel
drie. Tegelijkertijd wijst hij er op dat fiscale veranderingen primair het resultaat
zijn van institutionele beslissingen (424) .
In de keuze voor bepaalde typen belastingen hebben altijd niet aileen economische effecten, maar ook financieIe
noodzaak, sociale wenselijkheid en administratieve, juridische en vooral politieke haalbaarheid een rol gespeeld. Fiscale politiek gaat altijd in meerdere of
mindere mate gepaard met politieke conflicten, aldus wederom Bonney zelf
(432).
Hij signaleert dat zowel het Spaanse
fiscale bestel in de zeventiende eeuw als
het Engelse in de achttiende eeuw gekenmerkt werden door een dominantie van
indirecte belastingen. In het eerste geval
ging die gepaard met een stagna tie in de
economische ontwikkeling, in het andere met het doorzetten van economische
groei. Pogingen om voor deze paradox
een verklaring te bieden, die men gezien
de thematiek van het boek zou verwachten, laat hij echter achterwege. Men kan
zich afvragen of die verklaring niet ge-

zocht moet worden in het feit dat op het
geaggregeerde analyseniveau van 'de
staat' fiscaal bestel en economie kennelijk niet zo gemakkelijk uit elkaar kunnen worden verklaard. Die gedachte
wordt versterkt bij verdere lezing van dit
hoofdstuk, met name van het - op zichzelf overtuigende - overzicht van kenmerken van de fiscaliteit ten tijde van het
Ancien Regime.
Bonney benadrukt namelijk niet aileen het verschil in fiscaliteit tussen stad
en platteland als kenmerkend voor het
Ancien Regime, zoals Ardant dat al
deed, maar ook de contrasten tussen de
fiscale systemen van verschillende streken binnen een en dezelfde staat, met andere woorden: de afwezigheid van op het
niveau van de staat geiinificeerde belastingstelsels. Daarin ligt nu precies de
verklaring voor de opvallende discrepantie tussen de titel en de inhoud van
dit boek. Natuurlijk is er een relatie tussen fiscale systemen en economieen. In
een stedelijke regio zullen in de regel indirecte belastingen op koopwaren, in
een platte1andseconomie directe belastingen op land en vee domineren.
Zelfs in de kleine Nederlandse Republiek hingen de verschillen in fiscaal
bestel tussen verschillende gewesten samen met economische verschillen, reden
waarom vlak na de Bataafse Revolutie
'federalisten' belastingunificatie op het
niveau van de nationale staat ongewenst
achtten. Het probleem met Bonney's
boek zit hem dus vermoede1ijk in de keuze voor de relatie van 'state finance' tot
de economie, in plaats van, bijvoorbeeld, van 'public finance'.
De mooiste bijdragen zijn mijns inziens te vinden in deel een over de Middeleeuwen. Daarin staat de middeleeuwse 'fiscale revolutie' - de overgang van
'domeinstaat' naar 'belastingstaat' centraal. In hoofdstuk 2 en 5 biedt M.
Ormrod een verklaring van de verschillen in ontwikkeling tussen Engeland en
Frankrijk. Ook hier bleken politieke factoren belangrijker dan economische.
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Door de jarenlange hefting van het 'danegeld' voor de verdediging tegen de
Noonnannen was er in Engeland bijvoorbeeld sprake van een vroege gewenning aan be!astingen. In Frankrijk konden domeininkomsten langer een be!angrijke rol spelen, doordat Nonnandie en
Aquitanie op de Engelsen werden veroverdo Frankrijk maakte pas in de vijftiende eeuw de overgang naar de 'belastingstaat'. Verschillen tussen - en ontwikkelingen in - de verhouding tussen
vorst en adel blijken in deze hoofdstukken de belangrijkste verklarende variabele te zijn, niet economische verschillen.
De 'taille' werd bijvoorbeeld in Frankrijk acceptabel dankzij belastingvrijstellingen voor de adel. De Engelse ade!
dwong de koning in ruil voor belastingen
juist politieke rechten af. Dit deel bevat
voorts bijdragen over middeleeuwse
belastingtheorieen (E. Isenmann), een
mooie bijdrage over ontwikkelingen in,
en verschillen tussen, Zweden en Denemarken (B. Poulsen) en een over het
vroege belang van indirecte belastingen
en van moge!ijkheden voor overheden
om te lenen in stadsstaten (J.c. Hocquet).
Dee! twee bevat, naast de reeds genoemde stukken van Bonney, bijdragen
over Spanje na 1500 (G. Muto), Oostenrijk in de achttiende eeuw (C. Capra) en
over de 'belastingstaat' in de zestiende
(W. Schulze) en in de zeventiende eeuw
(M. 't Hart). Ook voor Marjolein 't Hart
was de relatie tussen fiscale ontwikkelingen en binnen- en buitenlandse politieke
ontwikkelingen kennelijk veel evidenter
dan die met specifieke economische ontwikkelingen. Opvallend is dat zij vrijwel
geheel heeft afgezien van pogingen tot
kwantitatieve vergelijkingen die in de
andere bijdragen vaak zo'n belangrijke
rol spelen. Het ging haar meer om het
zichtbaar maken van avereenkamsten
tussen de verschillende staten dan van
verschillen.
Het is jammer dat zij niet wat meer
ruimte heeft gekregen om de lezer inzicht te bieden in het specifieke financie-
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Ie bestel van de Nederlandse Republiek.
Daar zou het aan te wijten kunnen zijn
dat het samenvattende hoofdstuk over
staatsuitgaven na 1500 van M. Korner
de volgende nogal verrassende voorstelling van zaken bevat: hij venneldt als een
opvallende overeenkomst tussen de financien van Duitse steden en van de Nederlandse Republiek rond het midden
van de zeventiende eeuw, dat het aandeel
van de rentelast in de overheidsuitgaven
toen bij beide 'still inconsiderable' was
(411)! Vennoedelijk is deze ui tspraak gebaseerd op de - nogal onbelangrijke Generaliteitsfinancien. Wie iets wil zeggen over 'The United Provinces' moet
echter vanzelfsprekend kijken naar de
gewesten, en in Holland vreesde men nota bene al in 1640 dat het niet lang meer
zou duren of aile gewestelijke inkomsten
zouden besteed moeten worden aan
rente- en interestbetalingen!
Bonney's boek biedt een schat aan gegevens. Alles overziend ligt niettemin de
conc1usie voor de hand dat het, met uitzondering van het dee I over de Midde!eeuwen, misschien eigenlijk toch nog
wat te vroeg was voor een dergelijk ambitieus comparatief opgezet - maar conceptueel niet geheel overtuigend - boek.
Ik zou denk ik toch de voorkeur hebben
gegeven aan bijdragen waarin elk van de
auteurs zich in eerste instantie had mogen beperken tot het eigen specialisme,
en daarvoor de eventuele relatie tussen
fiscale en economische ken mer ken en
ontwikkelingen zichtbaar had moeten
maken, in plaats van verplicht te zijn tot
vergelijkingen met gebieden waannee
een veel geringere vertrouwdheid bestond. Misschien dat de nog te verschijnen volgende bundel onder leiding van
dezelfde redacteur, die al is aangekondigd onder de tite! Thefiscal crisis afthe
state en waar dee!s dezelfde auteurs aan
meewerkten, in die behoefte zal gaan
voorzien?
Wantje Fritschy
VU Amsterdam
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J. Braga de Macedo, B. Eichengreen, J .
Reis (red.), Currency Convertibility. The
Gold Standard and Beyond (London:

Routledge 1996) xiv + 273 p. ISBN
0415 140579
In 1854 was Portugal het eerste land in
Europa dat zich bij Engeland voegde en
overging op de Gouden Standaard. Ter
gelegenheid van de honderdveertigste
(?!) verjaardag van dit historische feit is
in 1994 in Lissabon een congres gehouden, waarvan de resultaten zijn verschenen in een bundel over de geschiedenis
van de Gouden Standaard.
Het boek is opgedeeld in drie secties.
Deel een biedt een lang overzicht van de
werking van edelmetaal standaarden in
21 landen in de periode 1880-1990, geschreven door Michael Brodo en Anna
Schwartz. Hun bijdrage suggereert dat
de Gouden Standaard en het Bretton
Woods systeem goed werkten voor de
kernlanden (omdat zij er van konden afstappen in tijden van crisis zonder dat
dit hun internationale kredietwaardigheid noemenswaardig aantastte);- maar
veel minder goed voor de periferie. Om
deze conclusie te bereiken moet de lezer
echter wei een forse hoeveelheid van jargon doorspekt proza doorploegen. Bovendien is het twijfelachtig of 34 grafieken en zeven tabeIlen (waarvan er een
drie pagina's beslaat) de optimale manier is om een betoog te onderbouwen.
Het tweede deel omvat drie korte essays. Het eerste is een tamelijk speculatief artikel van Alan Milward, dat betoogt dat het gedrag van Duitsland cruciaal is om te kunnen verklaren waarom
de Gouden Standaard zo dominant
werd in de negentiende eeuw. Het tweede stuk van Marcello de Cecco stelt dat
we niet veel weten over de werking van
kortetermijn-kapitaalbewegingen
ten
tijde van de Gouden Standaard. Lezing
van zijn stuk maakt ons helaas weinig
wijzer over dit onderwerp. De derde bijdrage, van Barry Eichengreen en Marc
Flandreau, vind ik de meest geslaagde.
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Daarin wordt betoogd dat de negentiende-eeuwse Gouden Standaard niet
zozeer moet worden verklaard vanuit
een centrum-periferie model maar meer
vanuit het perspectief van uiteenlopende
regionale groepen met elk hun eigen
centrum en periferie.
De commentaren van Angela Redish
and Albert Fishlow op de bijdragen in
beide delen zijn buitengewoon scherp.
Hun soms vernietigende opmerkingen
(in beleefd academisch proza) doen dan
ook de vraag rijzen waarom de auteurs
niet de kans hebben benut hun paper te
herzien voor publicatie. De commentatoren laten doorschemeren dat de rapportcijfers voor de individuele hoofdstukken allemaal ergens tussen de 6- en
6+ liggen. Misschien wat wonderlijk,
gezien de reputatie van de auteurs, maar
het komt wei overeen met mijn eigen ongemak tijdens het lezen.
Het derde deel bestaat uit drie hoofdstukken over de internationale monetaire geschiedenis van Portugal. Jaime
Reis beschrijft het vrij vroege besluit in
1854 om over te gaan op de Gouden
Standaard en de daaruit voortvloeiende
voordelen voor de Portugese economie.
Fernando Teixeira dos Santos spitst zijn
bijdrage toe op het extreem late besluit
in juli 1931 om terug te keren tot de
Gouden Standaard en vertelt hoe deze
nog geen drie maanden daarna alweer
moest worden losgelaten na de depreciatie van het pond sterling. Een derde
hoofdstuk van Eugenia Mata en Nuno
Valerio geeft een overzicht van Portugais economische ontwikkeling en begrotingsbeleid vanaf 1854, tegen de achtergrond van veranderingen in het monetaire beleid. Een laatste hoofdstuk,
dat goede bedoelingen heeft maar desondanks gedoemd is te mislukken, probeert lessen te trekken uit de rest van het
boek voor de huidige economische en
monetaire unie in Europa.
Richard T. Griffiths
Rijksuniversiteit Leiden
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Aart Camijn, Wegvervoer, een grensverleggende activiteit. 50 jaar Stichting
NIWO. Nationale en Internationale
Wegvervoer Organisatie (Rotterdam:
CBG 1996) 200 p.
Nederlanders zijn de vrachtrijders van
Europa. De Nederlandse wegvervoerders hebben bijna een kwart van de
Europese markt in handen. Volgens de
auteur van het boek Wegvervoer, een
grensverleggende activiteit is deze sterke
Nederlandse positie behalve door de
geografische ligging van ons land ook te
verklaren door het gevoerde liberale
vervoersbeleid van de Nederlandse
overheid. Zowel ten aanzien van binnenlands, als op het buitenland gericht
vervoer streefden de Nederlandse overheid en brancheorganisaties naar een zo
vrij mogelijke markt. In het naoorlogse
krachtenspel rond de totstandkoming
van dit beleid, speelde de in 1946 opgerichte Stichting Nederlandsche Internationale Wegvervoer Organisatie een
voorname rol. De historicus Aart
Camijn, verbonden aan het Centrum
voor Bedrijfsgeschiedenis te Rotterdam,
schreef ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van deze organisatie een
gedenkboek.
Aanvankelijk diende de Stichting Nederlandsche Intemationale Wegvervoer
Organisatie (NIWO) vooral als een belangengroepering voor wegvervoerders.
Later hield het NIWO zich hoofdzakelijk bezig met het verlenen van vergunningen voor het internationaal wegvervoer. Binnen de organisatie bepaalden
werkgevers, werknemers en overheid gezamenlijk het beleid. Het NIWO werd
opgericht, toen de Europese infrastructuur er zwaar gehavend bij lag. Directe
aanleiding hiertoe was het transport van
hulpgoederen naar Tjechoslowakije.
Economische en politieke redenen lagen
hieraan ten grondslag. De Nederlandse
overheid stirnuleerde dit vervoer vanwege de deviezen die het opleverde.
In de late jaren veertig en het begin
42

van de jaren vijftig bestonden grote
interne tegenstellingen tussen de eigenvervoerders (bedrijven die zelf hun
transport verzorgden) en de gespecialiseerde vervoersbedrijven. Het resultaat
van deze frictie was dat de eigenvervoerders in 1953 uit het NIWO stapten.
Naast dergelijke ontwikkelingen besteedt Camijn uitgebreid aandacht aan
het internationale werk van het NIWO
in de vorrn van onderhandelingen met
de verschillende buurlanden over de aan
het wegvervoer te stellen eisen en contacten met internationale (zuster)organisaties. Sommige zaken komen herhaaldelijk terug, andere worden terloops aangestipt. Tegen de achtergrond
van het hande1en van het NIWO (en
niet omgekeerd) beschrijft Camijn ook
de expansie van de Nederlandse wegvervoerders op het Europese wegennet.
Opvallend is dat Camijn de sterke positie van het Nederlandse wegvervoer
vooral toeschrijft aan het gevoerde liberale Nederlandse overheidsbeleid. De
overheid en het NIWO probeerden door
overleg andere landen ertoe over te halen ook het aantal beperkingen te verminderen.
Camijns boek is vooral een organisatiegeschiedenis. In het rijk gei1lustreerde
en fraai, maar onrustig vorrngegeven
werk passeren talloze voorzitters, commissies en afkortingen van nationale en
internationale organisaties de revue. De
feitelijke ontwikkelingen op de internationale vervoersmarkt worden slechts
schetsmatig uit de doeken gedaan. Jammer dat Camijn hiervoor niet meer
ruimte genomen heeft, ook niet in
hoofdstukken als 'Nederland en het
wegvervoer' en 'Europa als werkterrein' . Ook op deze plaatsen richt de
auteur al snel de blik op de arbeid en invi oed van beleidsmakers en belangenorganisaties. De maatschappelijke context
van de vervoerswereld en het hierop gerichte beleid komt op deze wijze niet
duidelijk uit de verr.
Een ander bezwaar is, dat Camijn wei
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schrijft over de totstandkoming van beleid binnen de betreffende brancheorganisaties en de overheid, maar dat
desondanks vaak onduidelijk blijft welke speIer nu precies de aanzet geeft tot
het formuleren van doelstellingen of het
initieren van maatregelen. Op dit punt
wreekt zich ook Camijns schrijfstijl,
waarin pas sieve zinsconstructies en omslachtige, ambtelijke formuleringen de
boventoon voeren. Ook de herhaalde
behandeling van onderwerpen, zoals
bijvoorbeeld de onderhandelingen rond
de 'Belgische machtigingen', vergroot
de helderheid van het boek niet.
Hans Buiter
Utrecht

Karel Davids en Jan Lucassen (red.), A
Miracle Mirrored. The Dutch Republic
in European Perspective (Cambridge:
Cambridge University Press 1995) xx +
539 p. ISBN 0 521 46247 9
Dit werk bevat de bijdragen van veertien auteurs uit vier landen. Acht zijn afkomstig uit Nederland, van wie vijf verbonden aan wetenschappelijke instituten in Amsterdam, drie uit Engeland,
twee uit Duitsland en een uit Belgie. Deze publica tie is het zoveelste bewijs van
de grote belangstelling zowel nationaal
als internationaal, voor de geschiedenis
van de Republiek der Zeven Provincien.
Nog niet zo lang geleden verschenen immers Karel Davids en Leo Noordegraaf
(red.), The Dutch Economy in the Golden
Age (Amsterdam 1993), Jan de Vries en
Ad van der Woude, Nederland 15001815. De eerste ronde van moderne economische groei (Amsterdam 1995) en J 0nathan Israel, The Dutch Republic. Its
Rise, Greatness, and Fall 1477-1806 (Oxford 1995). De snelle opeenvolging van
deze boeken duidt onmiskenbaar op de
behoefte aan nieuwe syntheses. Maar
toch, wordt het al bij al niet teveel van
het goede? De vraag stellen is deze nog
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niet beantwoorden. Ze doet namelijk
geen recht aan de verscheidenheid in opzet en doelstellingen van de auteurs. Zo
beoogt Jonathan Israel een geschiedenis
te geven die naast de staatkundige ontwikkelingen aandacht schenkt aan de
economie, de sociale verhoudingen en
aan het culture Ie leven. Daarbij heeft hij
bij het schrijven in eerste instantie een
breed, niet-Nederlandstalig publiek
voor ogen. Een voornamelijk sociaaleconomische geschiedenis die zeker niet
uitsluitend voor vakgenoten bestemd is,
bieden De Vries en Van der Woude.
Verder lijken mij The Dutch Economy in
the Golden Age en A Miracle Mirrored
meer voor historici in binnen- en buitenland bedoeld. Het eerstgenoemde van
die twee boeken behandelt bijna uitsluitend economische onderwerpen. A Miracle Mirrored heeft ontegenzeggelijk een
ambitieuzer doelstelling. De economische geschiedenis wordt daarin eveneens
beschouwd als de uitdrukking van een
dieper Iiggende mentaliteit of van een
geesteshouding, die met die in de buurlanden kan overeenkomen maar, om
wat voor redenen dan ook, evenzeer
daarvan kan verschillen. De auteurs
presenteren de economische geschiedenis dus enerzijds als onderdeel van de
cultuurgeschiedenis en anderzijds als
een stuk Europese geschiedenis.
Dit uitgangspunt brengt met zich mee
dat de lezer in menig opzicht samenvattingen voorgeschoteld krijgt van de inzichten die in de afgelopen jaren verworven zijn, maar geplaatst in ruimere
kaders. Aldus passeren de staatsvorming in Nederland, maar ook die in
Frankrijk CHenk van Nierop), Duitsland (Olaf Morke) en Engeland (William Speck) de revue. Een blik wordt gegund op de politi eke invloed van de steden in de Republiek (Marjolein 't Hart)
en bovendien op de lange traditie van
stedelijke opstandigheid in de Nederlanden - van Vlaanderen in 1127/8 tot de
Patriottentijd in 178117 (Marc Boone en
Maarten Prak). Kerk, staat en verdraag43

zaamheid (Wiebe Bergsma), geletterdheid, godsdienst en economie (Margaret
Spufford) en voorts kunst en handel
(Michael North) komen aan bod. De
overheersend economische onderwerpen figureren aan het eind: krediet en
kapitaal in handelscentra (Peter Spufford), technologisch leiderschap (Karel
Davids), arbeid, mobiliteit en economische ontwikkeling (Jan Lucassen) en tenslotte economische groei en ontwikkeling versus levensstandaard (Leo Noordegraaf en Jan Luiten van Zanden).
Wat voor opmerkelijks is er thans
over de genoemde onderwerpen te signaleren? Meer dan een korte, uiteraard
subjectief gekleurde selectie is in dit
bestek niet te geven. Allereerst komen
steeds weer de sterke verstedelijking, de
daarmee samenhangende corporatieve
instelling van de bevolking en het streyen naar consensus als karakteristiek
voor de Nederlandse geschiedenis naar
voren. De Republiek was zeker niet democratisch in de mod erne zin. De Opstand had juist regenteske trekken. De
elite organiseerde het verzet tegen de
Spaanse koning en dat deed zij namens
het gehele volk. Zij kon dat dankzij de
groeiende welvaart. Het democratische
gebrek komt daarbij tot uitdrukking in
het verbod in 1581 door de Staten van
Holland aan de stadsbesturen om, zoals
weleer, de schutterijen in politieke aangelegenheden te consulteren. Wat dat
betreft waren de meer individualistisch
ingestelde Engelsen democratischer.
Interessant is voorts de stelling van
Margaret Spufford, dat de ontwikkeling
van het alfabetisme niet zozeer een gevolg is van de verspreiding van de reformatie, maar dat die vaardigheden als
voorwaarden om zich een behoorlijk bestaan te verzekeren, werden beschouwd.
Daarmee wordt de invloed van de kerken ten tijde van de Opstand genuanceerd.
Het onmiskenbare staatkundige overwicht dat het Oranjehuis in 1747 in de
schoot werd geworpen, wordt in het
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boek jammer genoeg niet aan de heersende economische omstandigheden gekoppeld, hoewel de thematiek economische stagnatie, verval en aantasting van
de wei va art voor brede lagen van de bevolking in Holland wei uitdrukkelijk
aan de orde wordt gesteld. Het bezwaar
daarbij is dat de beschrijving van de
economische veranderingen in de achttiende eeuw over het algemeen vaag is
en de gehanteerde fasering bijgevolg
globaal en onduidelijk blijft. De diverse
auteurs zijn geneigd te volstaan met de
cons tate ring dat historici over die zaken
met elkaar van mening verschillen. Juist
daarom zou men hier en daar indringender analyses wensen dan thans worden
gepresenteerd. Zou bijvoorbeeld het
wegvallen van veel werkgelegenheid in
een bijzonder korte tijd en daarmee het
verlies van economische veerkracht niet
tot de politieke gebeurtenissen van 1747
kunnen hebben geleid? Zou voorts de
bereidheid tot technologische vernieuwingen die omstreeks 1750 in Haarlem,
Leiden en Gouda gesignaleerd worden,
niet door snel om zich heen grijpend
economisch verval bevorderd kunnen
zijn? Dergelijke precaire omstandigheden brengen in ieder geval met zich mee,
dat het gebruikelijke verzet van de kant
van gevestigde ondernemers of van arbeiders geen recht van bestaan meer
heeft.
Tenslotte nog een enkel woord over
de tegenstellingen tussen de bloeitijd
van de Republiek en Engeland, res pectievelijk na 1580 en 1690. Bij het aantrekken van arbeidskrachten uit het buitenland toonde de Republiek een open,
maar tegelijkertijd corporatief karakter.
Zonder veel moeite namen markt en samenleving mensen van alleriei herkomst
op. De arbeidsmarkt was wei sterk gesegmenteerd, hetgeen onder meer blijkt
uit de grote verschillen in nominale 10nen binnen de Republiek. In Engeland,
dat zich na 1690 juist in toenemende
mate tegen corpora ties, met name van
arbeiders, kantte, waren over het algeNEHA-BULLETIN

meen - er waren weliswaar uitzonderingen zoals Londen - de lonen overal even
hoog. Van buiten het Verenigd Koninkrijk kwamen, behalve uit Ierland, weinig
werkers. Een sprekend bewijs voor die
verhoudingen is dat in tegenstelling tot
de Nederlandse de Engelse vloot nagenoeg geheel door mannen uit het eigen
gemenebest bemand werd. Het kader
van de Britse economie was uitgesproken nationaal van karakter. Het Verenigd Koninkrijk was inwendig een tamelijk open bestel, maar voor vreemdelingen was het moeilijk toegankelijk.
Tegenover de buitenwereld was het
even wei zeer expansief.
Met de gegeven voorbeelden moge
duidelijk zijn dat de gekozen formule
meer samenhangen tussen tal van zaken
laat zien dan tot dusver mogelijk was.
Ais lOdanig is het boek A Miracle Mirrored zonder meer een aanwinst; zeker
voor de huidige tijd waarin de bestaande nationale kaders vaak als eng en benauwend worden ervaren.
Hubert P.H . Nusteling
Bemmel

C. Heersink, The green gold of Selayar.
A socio-economic history of an Indonesian coconut island c. 1600-1950: Perspectives from a periphery (Amsterdam
1995) xvi + 306 p. Proefschrift Vrije
Universiteit 1995
Deze dissertatie uit 1995 behandelt de
sociaal-economische geschiedenis van
Se1ayar, vroeger Saleijer geheten. Dit is
een eiland in de Indonesische archipel,
dat net iets ten zuiden van het huidige
eiland Sulawesi ligt. Het is een klein eilandje (ongeveer 70 bij 10 km), maar zoals de ondertitel aangeeft, beoogt de
auteur meer te doen dan aileen dit eiland
bestuderen. Heersink stelt zich ten doel
om vanuit Selayar ook de grotere economische regio in het oostelijk deel van de
Indonesische archipel te bezien.
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Na de teruggang van de specerijenhandel op de Molukken verschoof in de
negentiende en twintigste eeuw het economische zwaartepunt in NederlandsIndie naar de westelijke archipel : hier
vormden de havens van Sumatra en Borneo samen met Singapore en Batavia een
ware groeiregio rond de Java Zee. De eilanden in De Grote Oost (Celebes, de
Molukken en de Kleine Soenda Eilanden) bleven achter bij deze economische
ontwikkeling. Ook het Europese bedrijfsleven liet het oostelijk deel van de
archipel grotendeels ongemoeid. In de
twintigste eeuw werd copra (gedroogde
kokos) het belangrijkste inheemse uitvoerproduct uit deze streken.
In dit boek krijgen lOwel de eigenschappen van Selayar als de overeenkomsten met de omliggende regio uitvoerig aandacht. Onder de laatste vallen bijvoorbeeld de exteme bei'nvloeding door
de koloniale machthebber, de opname in
het wereldhandelsverkeer en de invloed
van de islam. Karakteristiek voor Selayar zelf was de machtsstrijd tussen de
opus, inheemse leiders waarvan er een
tiental op het eiland met elkaar streden
om prestige, macht en rijkdom. Terwijl
Selayar vanaf de pre-koloniale tijd reeds
op kleine schaal katoen exporteerde,
kwam in de achttiende eeuw de handel in
kokosnoten op. Deze expandeerde sterk
in de negentiende eeuw, waarbij Selayar
rond 1850 een voortrekkersrol vervulde
voor Celebes. Twee groepen legden op
Selayar de verbinding met de buitenwereid: Chinese en inheemse tussenhandelaren (met name pelgrims uit Batangmata en lokale copra-handelaren uit Parak).
Hoewel de Chinese tussenhandelaren in
de twintigste eeuw een dominante positie
wisten te verwerven in de coprahandel,
werden ze geen echte machthebbers op
het eiland . Zoals de titel van het boek
aangeeft had de coprahandel een gunstige invloed op de economische ontwikkeling van het eiland; de plantaardige
grondstof werd zelfs aangeduid als
'groen goud'.
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De behandeling van de coprahande!
biedt inzicht in een veel groter gebied
dan aileen Selayar. Hier slaagt Heersink
erin om de micro-studie te combineren
met inzicht in de grotere regio. Iedereen
die zich interesseert in de coprahandel
en de inheemse landbouw in De Grote
Oost, zal dit boek geboeid lezen. Tegelijkertijd valt het verhaal op de juiste
momenten terug op de case-study met
een concreet karakter en veel gedetailleerde informatie uit primaire bronnen.
Waar het gaat om de coprahandel in de
archipel heeft de auteur zich gebaseerd
op de recente secundaire literatuur.
In de historiografie van NederlandsIndie is er reeds sinds de jaren zestig
aandacht voor de zogenaamde autonome benadering, die tracht een eventuele
Europese vooringenomenheid van zich
af te zetten. Vooral in geschiedschrijving die gebruik maakt van koloniale
bronnen is het inmiddels gangbaar dat
de onderzoeker niet aile informatie die
destijds door de bestuursambtenaar
werd opgetekend klakkeloos overneemt, en waar mogelijk ook Aziatische
bronnen gebruikt. Heersink benadrukt
herhaaldelijk dat zijn boek geen eurocentrisch perspectief heeft. Deze nadruk
komt enigszins geforceerd over, omdat
vrijwel aile gebruikte bronnen (afgezien
van interviews met betrekking tot de recentere tijd) afkomstig zijn van de koloniale bestuursambtenaren. Hoe correct
deze ook worden gebruikt, hun Europees perspectief valt niet te ontkennen.
Dit betekent niet dat ze daardoor minder waard zijn. Juist doordat het onderwerp van studie een eiland is waar geen
westerse bedrijven gevestigd waren en
waar aileen enke!e bestuursambtenaren
en Chinese handelaren de inheemse economie verstoorden, is het mogelijk om
met behulp van Europese bronnen deze
samenleving grondig te bestuderen.
Wellicht had de auteur er beter aan gedaan de tegenstrijdigheid tussen bronnen en (beoogd) perspectief wat minder
sterk te benadrukken.
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Deze zorgvuldige studie vormt een
waardevolle bijdrage aan de recente
stroom onderzoeken die het oostelijk
dee! van de Archipel meer onder de aandacht brengt. Daarbij gaat de aandacht
vooral uit naar de dynamiek van de inheemse economie. Omdat het inheemse
en het Chinese ondernemerschap veel
minder goed gedocumenteerd zijn dan
het Europese bedrijfsleven, vergt het
nauwgezet en tijdrovend onderzoek om
het functioneren van deze sector van de
economie bloot te leggen.
Jeroen Touwen
Rijksuniversiteit Leiden
Paul Hendrix, Henri Deterding. De Koninklijke, de Shell en de Rothshilds (Den
Haag: Sdu 1996) 368 p. ISBN 90 12
083060
Henri Deterding, de befaamde grondlegger van Shell, heeft eindelijk zijn biografie. Eindelijk, omdat over de figuur
Deterding door historici allerlei vragen
de ronde deden . Hoe belangrijk was zijn
rol bij het ontstaan van Shell, hoe was
zijn verhouding tot Hendrik Colijn, Nederlands 'sterke' man in de dertiger jaren en, last but not least, hoe stond hij
nu werke!ijk tegenover nazi-Duitsland?
Zijn biograaf, Paul Hendrix, is een
Nederlandse jurist en econoom die het
grootste deel van zijn leven (hij werd geboren in 1927) in de Verenigde Staten
doorbracht. Zijn levensverhaal kleurt
zijn biografie: Hendrix heeft een klassieke Arnerikaanse kijk op de ondernemer
en vooral op diens vijanden. In de verantwoording die aan zijn studie vooraf
laat gaan, merkt hij op (10): 'Wie geschiedenis wil schrijven over de eerste
helft van deze eeuw zal partij moe ten
kiezen. Hij zal of het MarxistischLeninistische moe ten kiezen, of het
Christelijk-liberale, dat in marxistische
terminologie wordt aangeduid met het
kapitalistisch-imperalistische. Kiest men
NEHA-8ULLETIN

voor het Marxistisch-Leninistische model, dan kiest men voor atheisme, klassenstrijd, wereldrevolutie en de klassenloze, vredelievende Sovjetstaat. Kiest
men voor het Christelijk-Liberale model
dan staat de vrije burger centra ai, die
vrij is omdat hij gelooft in persoonlijke
verantwoordelijkheid. '
Dit citaat is hier in extenso weergegeyen omdat de anti-thetische geschiedbeschouwing van Hendrix (kapitalisme
versus communisme) zijn visie op Deterding al bij voorbaat kleurt. Deterding is
voor Hendrix de vrije, kapitalistische
burger die zijn talenten vermeerdert tot heil van de samenleving. Die voortdurende bejubeling van zijn hoofdpersoon irriteert op den duur en doet
het beeld van Deterding meer kwaad
dan goed. Want in een opzicht heeft
Hendrix aile gelijk van de wereld: Deterding was een figuur van formaat,
zonder wie de Koninklijke nooit had
kunnen uitgroeien tot de multinational
die nu nog imponeert met glanzende
jaarcijfers.
H.W.A. (Henri Wilhelm August) Deterding kwam 19 april 1866 ter wereld.
Hij stamde uit een zeevarend geslacht
uit Amsterdam. Hoewel Deterding aanvankelijk in de voetsporen van zijn
familie wilde treden, trad hij op 16jarige leeftijd in dienst van de Twentsche Bankvereeniging op het Spui. Hij
zou er zes jaar blijven. Hendrix constateert (33) dat Deterding hier veel leerde
omdat hij aile geledingen van het bedrijf
doorliep. Hij was vooral goed in rekenen, een kwaliteit die hem nog van pas
zou komen. In 1889 vertrok Deterding
naar Indie, waar hij in dienst trad van
de Nederlandsche Handel-Maatschappij. Hier krijgt hij voor het eerst te maken met de Koninklijke Nederlandsche
Maatschappij tot Exploitatie van Petroleumbronnen in Nederlandsch-Indie
(KNPM), zoals de Koninklijke voluit
heet. Hij trok de aandacht van J.B.A.
Kessler, die leiding gaf aan de KNPN.
Deterding werd diens rechterhand.

Anno 1900 was de Koninklijke nog
slechts een van de acht oliemaatschappijen die in Nederlands-Indie actief
waren. De grootste maatschappij was
die van de gebroeders Stoop, gevestigd
op Java. Met als goede tweede Enim,
verbonden met het Britse Shell. Wilde
de Koninklijke Indie veroveren dan was
samenwerking met een van de andere
partijen noodzakelijk. Zo geschiedde:
Deterding zocht contact met Shell en
onderhandelde over een fusie. In 1906
was die een feit. Deterding, man met
flair en charisma, had gunstige voorwaarden voor de Koninklijke bedongen
tegenover zijn Britse tegenspeler Marcus Samuel. Ais bekroning op zijn carriere werd Deterding eerste man bij de
gefuseerde partner.
Deterdings 'koninklijke' carriere beschrijft Hendrix uitstekend. Dat geldt
eigenlijk voor het hele boek: zolang
Hendrix de wereld van de olie beschrijft
en Deterding als (met een modern
woord) manager laat optreden, is er
niets mis. Deterding verwerft zich toegang tot de wereldmarkt met een mengeling van charme en slim koopmanschap. Binnen het bedrijf zelf verstaat
Deterding de kunst de kracht van mensen optimaal te benutten. Hij is populair
onder zijn personeel en geniet vee I ontzag. Zoveel, dat onder het personeel
werd gesproken over Hij Weet Alles een waarderende verbastering van zijn
initialen H.W.A.
Zodra de politiek om de hoek komt
kijken gaat het echter mis met Hendrix'
biografie - vooral als het gaat om de jaren na 1917. Zijn beschrijving van Deterdings rol tijdens de Eerste Wereldoorlog mag er nog zijn. Tussen 1914 en
1918 koos de topman van de Koninklijke mentaal en materieel partij voor de
Britten. Maar in zijn beschrijving van de
Russische Revolutie en de gevolgen
daarvan voor de oliemaatschappij (die
bruut werd genationaliseerd) weet Hendrix geen maat te houden. Zodra Lenin
ter sprake komt, pro eft de lezer de haat
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die Hendrix ook lang na de ondergang
van de Sovjetunie nog voor de stichter
van de Sovjetstaat koestert. Nu was Lenin geen lieverdje, maar in een biografie
moet toch een afstandelijker beeld van
deze tegenstander van het kapitalisme
(en dus van Deterdings oliemaatschappij) worden geschetst.
De apologetische toon van Hendrix
neemt nog toe als hij Deterdings contacten met de nazi's schetst. Hendrix voert
Deterding op als een Europeaan avant
la lettre. Hij schonk grote sommen geld
aan graaf R.N. van Coudenhove-Kalergi, die een vredelievende Pan-Europese
beweging leidde. Dat moge zo zijn, het
neemt niet weg dat hij op minstens even
goede voet stond met enkele nazi's met name met 'tweede man' Hennann
Goring. Hij schonk de nazi's miljoenen .
Dat lees je niet bij Hendrix maar bij
Wim Wennekes in diens standaardwerk
De aartsvaders. Wennekes geeft een
overtuigende analyse van Deterdings
'deutschfreundlichkeit': Deterding zag
de nazi 's als bolwerk tegen het communisme. Bij Hendrix niets van dit alles.
Hij signaleert wei dat Deterding moeite
doet Engeland en nazi-Duitsland tijdens
de vele crises van de jaren dertig te verzoenen, maar voert daarvoor vooral
Deterdings Europese idealen op. Dat de
anticommunist Deterding belang had
bij een gezamenlijk optrekken van Engel and en nazi-Duitsland komt niet uit
zijn pen.
Hendrix presteert het zelfs te beweren
(297) dat Deterding teleurgesteld was
dat de Britse premier Neville Chamberlain bij de Conferentie van Miinchen,
toen Hitler aasde op Tsjechoslowakije,
door de knieen ging. Had hij volgehouden, dan zou Hitler vennoedelijk zijn
afgezet en Goring aan de macht gebracht - iets dat Deterding graag zag,
althans volgens Hendrix. Maar hij levert voor die bewering geen bewijs. Dat
Deterding, die op 4 februari 1939 overleed, door de nazi's de laatste eer werd
bewezen, bagatelliseert Hendrix. Het
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eerbetoon zou tegen de zin van de familie zijn gebeurd. Dat de nazi 's Deterding
niet voor niets eerden, komt bij Hendrix
niet op. Hij heeft dan ook geen biografie
maar een hagiografie van Deterding geschreven.
Wim Berkelaar
IISG, Amsterdam

Philip T. Hoffman, Growth in a Traditional Society. The French Countryside
1450-1815 (Princeton: Princeton University Press, 1996) xii + 361 p. ISBN
0691029830
Dit boek van Philip Hoffman kan in zekere zin gelezen worden als een kruistocht tegen het idee dat kleine boeren,
soms ook wei eens peasants genoemd,
niet in staat zijn de landbouwproductiviteit te verhogen. In het inleidende
hoofdstuk bespreekt hij uitvoerig deze
notie, die sterk aanwezig is in de Franse
historiografie en waaraan gewoonlijk de
relatieve stagna tie van de Franse economie in de vroeg-moderne peri ode wordt
opgehangen. Hoe belangrijk was de
schaal van het landbouwbedrijf voor
productiviteitsgroei? Hoe belangrijk
waren enclosures die leidden tot consolidatie en schaalvergroting? Welk belang
hechtten peasants aan gemene weidegronden? Bestonden er in de dorpsgemeenschap weerstanden tegen de
markteconomie en tegen vergroting van
de productie voor deze markt?
De kern van het betoog om de
peasants vrij te pleiten, wordt gevonnd
door een databestand aan pachtcontracten op grond waarvan Hoffman de ontwikkeling van de pachtprijs in enkele
delen van Frankrijk over een langere periode kan volgen. Vooral de pachtreeks
die be trekking heeft op de Bassin de
Paris, die loopt van de late Middeleeuwen tot aan het eind van de achttiende eeuw, wordt in de studie op tal van
wijzen grondig bestudeerd en geanalyNEHA-BULLETIN

seerd. De belangrijkste methodologische
inn ova tie die hij daarop toepast is dat hij
via een aantal kunstgrepen de ontwikkeling van de totalfactor productivity in de
landbouw op basis van deze reeks kan
schatten. Door schattingen te maken
van het aandeel van de verschillende
productiefactoren in de toegevoegde
waarde en van de samenstelling van het
eindproduct, en op grond van aanvullende informatie omtrent de ontwikkeling van landbouwprijzen, belastingen
en lonen, kan Hoffman grosse modo nagaan hoe sterk de productiviteit in de
verschillende perioden toegenomen is.
Deze toename wordt vervolgens nauwkeurig geanalyseerd (waarbij hij ook gebruik maakt van methoden ontwikkeld
door Bob Allan in zijn Enclosure and the
Yeoman uit 1992): hoe sterk was bijvoorbeeld de relatie met de toename van de
afzetmarkt, de groei van de stad Parijs?
Welke bijdrage leverde schaalvergroting
aan de groei van de productiviteit? Deze
en andere vragen kunnen op grond van
het databestand uitvoerig geanalyseerd
worden. Bovendien laat Hoffman niet
na om keer op keer zijn pijlen op de vertegenwoordigers van het traditionele
beeld van het stagnerende Franse platteland te rich ten.
Misschien zijn de meer kwalitatieve
hoofdstukken die voorafgaan aan en
volgen op deze kwantitatieve analyse
wei de beste delen van het boek. Ik was
vooral gecharmeerd van zijn gedegen
analyse van de evolutie van kapitaalmarkten op het platteland, waarbij uitvoerig wordt ingegaan op de rol van reputatie als basis voor de onderlinge kredietverlening. Het is zonder twijfel het
beste wat over het onderwerp van de
premoderne kapitaalmarkt op het platteland op dit moment beschikbaar is.
De analyse van de oorzaken van productiviteitsgroei is over het algemeen
overtuigend, en sluit ook goed aan bij
de nieuwe orthodoxie die op dit punt
ontstaan is (onder andere bijdragen van
George Grantham en de al genoemde

J. Kymrnell, Geschiedenis van de algemene banken in Nederland 1860-1914
deel II (Amsterdam: NIBE 1996)
Bankhistorische Reeks 18 523 p. ISBN
90 5516 078 4
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Bob Allan en in Nederland natuurlijk
Jan Bieleman). Schaal speelde slechts
een geringe rol; de groei van afzetmarkten en van transportmogelijkheden bevorderde de toename van de landbouwproductiviteit. Daarbij moet wei worden aangetekend (op zijn beste momenten doet Hoffman dat ook) dat hij zich
sterk baseert op een nogal uitzonderlijk
gebied, waarvan al veel langer bekend
was dat de groei van de landbouwproductiviteit er nogal fors was geweest.
Het materiaal dat hij heeft verzameld
over de ontwikkeling van pachtprijzen
in de rest van Frankrijk laat veel minder
optimisme toe, omdat daar de belangrijkste stimuli voor verandering veel
zwakker waren dan in de buurt van Parijs. Als Hoffman dan ook schattingen
gaat maken over de ontwikkeling van de
totale landbouwproductie in Frankrijk,
komt hij tot de conclusie dat deze ongeveer even snel is toegenomen als de totaIe bevolking. Ironisch genoeg ziet hij
daarin een bevestiging van de betrouwbaarheid van zijn methode, omdat ook
de 'traditionele' historici waar hij zich in
het eerste hoofdstuk tegen heeft afgezet
(bijvoorbeeld E. Leroy Ladurie) al tot
een dergelijke conclusie waren gekomen . Op de keeper beschouwd kan
Hoffman dus niet aantonen dat de groei
van de landbouwproductie veel sneller
is geweest dan de traditionele pessimisten hadden aangetoond of aangenomen. Hij geeft vooral een veel genuanceerder, zo men wil ander beeld van de
achtergronden van de relatief bescheiden groei van de landbouwproductiviteit in deze traditional society.
Jan Luiten van Zan den
Universiteit Utrecht

Deel I van Kymmells Geschiedenis van
de algemene banken in Nederland verscheen in 1992 en bevatte een boeiende
beschrijving van de roerige jaren zestig
van de negentiende eeuw. Een 'moderne' manier van bankieren werd toen
geintroduceerd met de oprichting van
een aantal grote NV- of CV-banken,
waaronder de banken die tegenwoordig
zijn opgenomen in het ABN AMRO
concern. Het langverwachte en welkome deel II zag in november 1996 het
licht. Het is de moeite waard, met de
boeiende verteltrant die wij van Kymmell gewend zijn, zijn schier onuitputtelijke bron van overgedragen informatie,
zijn vaak originele stellingname in precaire vragen zoals het vermeende kapitaalgebrek bij ondernemers (waarbij hij
rnijns inziens meestal gelijk heeft) en een
gedetailleerde beschrijving van het wei
en wee van het Nederlandse bankwezen
in zijn ontstaansperiode. Deze gedetailleerde beschrijving van het bankwezen
is tevens de voornaamste oorzaak dat
een van de ambities (inzicht in de rol
van banken in de econornie) niet is
waargemaakt. De hoofdrolspelers van
het boek zijn de bankiers, en de nieuwe
ondernemers die zij financierden spelen
de bijrollen. Nog moeilijker wordt het
dit inzicht in de rol van banken te krijgen door het spaarzame gebruik van
verifieerbare bronnen, vooral in de verhalende gedeeltes.
Eigenlijk bestaat dit dee! II ze!f uit
drie delen, door de uitgever in een IIA
en lIB gevat: een beschrijving van de algemene ontwikkeling, een gedetailleerde
beschrijving van de bancaire activiteiten
en een derde deel over de hoofdpersonen in de ban caire sector.
Hoofdstuk 1 tot en met 4 bevatten
een algemene beschrijving van het bankwezen vanaf de oprichtingen in de jaren
zestig tot 1914. Een ontwikkeling die samenging met de conjunctuur-beweging,
zoals was gesuggereerd door verscheidene bankhistorici die hem voorgingen,
kan Kymmell niet ontdekken. De ban50

caire sector groeide langzaam, doch
structureel. Hiervoor geeft hij twee mogelijke oorzaken. Ten eerste werd het
nut van krediet meer erkend. Het principe 'een koopman geeft crediet doch
neemt het niet' was sterk geweest, maar
verloor zeggingskracht toen de noodzakelijke bedrijfsomvang in de nieuwe industrie groter werd. Ten tweede werd
steeds meer gebruikgemaakt van de mogelijkheid tot het verdisconteren van
wissels bij banken in baar geld, waardoor de bank de wissel feitelijk overnam, en daarmee het impliciet verleende
wisselkrediet - vaak leverancierskrediet.
Zo ging een deel van het vanouds bekende leverancierskrediet geleidelijk
over in kort bankkrediet. Daarbij kwam
het succes van het krediet op lopende rekening en de voorfinanciering van emissies in de kapitaalmarkt.
De bevestiging van een bestaand vermoeden onder historici komt in dezelfde
eerste hoofdstukken: altijd werden aanvragen van ondernerningen geaccomodeerd als zij een beroep deden op een
bank voor hun projectfinanciering. De
ondernemers die geen financiering vonden, voldeden niet aan de algemeen geldende eisen van soliditeit, rentabiliteit
en goede toekomstverwachtingen. De
niet-gefinancierden waren de kneuzen
van de Nederlandse industrie. Aan kapitaal voor goede initiatieven is nooit
een gebrek geweest.
Een derde kritische noot wordt gegeven bij de bespreking van de concentratiegolf na 1911. Gemeten in aantal banken is de concentratie in Nederland pas
begonnen in 1929. Voor die tijd is het
aantal banken, also ok de bancaire sector als geheel, aileen maar gegroeid. De
feiten zeggen dat de bancaire sector aan
importantie won en dat een klein aantal
banken het beeld ging bepalen. Daarmee nuanceert Kymmell, terecht, het
beeld van deze vermeende concentratiegolf.
Een gedetailleerde beschrijving van
de activiteiten van de voornaamste banNEHA-8ULLETIN

ken voigt in de hoofdstukken 5, 6 en 7
(passiva, activa, otT-balance-sheet diensten). Het statistisch werk dat hieraan
ten grondslag ligt is enorrn. De grootste
moeilijkheid bij het verwerken van materiaal aangaande bancaire activiteiten
is de verscheidenheid waarrnee de activiteiten werden benoemd. Een post 'deposito's' bijvoorbeeld kon bij verschillende
banken verschillende invulling krijgen.
Kymmell erkent dit wei, maar gaat hier
mijns inziens te weinig op in. Het beeld
dat de lezer krijgt is nieuw en beter dan
wat de geschiedschrijving tot nu toe beschikbaar had, maar de verbale toelichting laat soms te wensen over. Veri ficatie bij de primaire bronnen geeft nog
meer verwarring, omdat voor de verschillende bestudeerde banken niet dezelfde interpretaties zijn gebruikt. Bevat
'kas' wei of geen wissels? Bevat 'deposito 's' wei of geen gelden op rekening
courant? De omvang van de studie is
bijna inherent aan dergelijke verwarring, maar hier ligt zeker nog werk voor
een volgende genera tie bankhistorici.
Een interessant expose geeft Kyrnmell
over het prolongatiekrediet, een in de wereid uniek instrument. EtTectenhandel
was in Amsterdam een contante handel;
er bestond volgens Kymmell geen termijnhandel zoals elders. Contanten kon
iemand dan krijgen door ter beurze een
krediet te vragen van iemand anders,
waarbij de gekochte etTecten als onderpand dienden. Dit principe werd gebruikt voor het verkrijgen van krediet in
het algemeen, door iedereen aan iedereen. De omvang van de prolongatiemarkt was volgens een bron uit 1913 400
miljoen gulden, naar altijd werd aangenomen groter dan de omvang van het
korte krediet dat door banken werd verleend. Kymmell schat het door banken
verleende krediet op onderpand van effecten echter op 660 miljoen gulden in
1913, een bedrag exclusief ander verleend krediet in de bancaire sector. Het
totaal aan toevertrouwde rniddelen schat
hij op 1100 rniljoen gulden, inclusief aan

Richard N. Langlois and Paul L. Robertson, Firms, Markets and Economic
Change. A Dynamic Theory of Business
Institutions (London: Routledge 1995)
185 p. ISBN 0 415 123852
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de banken toevertrouwd geld met een belegging in prolongatiekrediet als doe!.
Daarrnee beweert hij in tegenstelling tot
enige andere auteurs voor hem dat de
banken meer middelen hebben aangetrokken dan de prolongatiemarkt. Met
de charme van zijn analyse en de durf onorthodoxe berekeningen toe te passen zet
Kymmell de lezer aan het den ken, ook al
zullen de schattingen niet altijd perfect
zijn.
In de laatste hoofdstukken gaat Kymmell in op het spel tussen bankiers en grote industrieIen, de crises die zij doorstonden, de deals die werden gesloten en de
houding van De Nederlandsche Bank in
de veranderende bancaire sector. Een
apart hoofdstuk wordt gewijd aan de
ontwikkeling van jaarverslaggeving en
de opkomst van accountants. Het laatste
hoofdstuk is terecht gewijd aan mensen,
de mensen die het bankwezen maakten
tot wat het geworden is. De conclusie uit
de 523 bladzijden werk wordt aan de lezer overgelaten.
Het werk geeft de lezer een mooi handvat voor de bestudering van de bancaire
sector, een beter beeld dan ooit beschikbaar was over de ontstaansperiode van
het moderne Nederlandse bankwezen,
maar ook de ruimte voor verschillende
interpretaties. De feitelijk verleende financieringen aan de nieuwe industrieIe
ondernemers blijven onderbelicht. Verifieerbaar onderzoek naar die relaties met
ondernemers en dus de details en de essentie van de bancaire activiteiten zal deze studie nog meer waarde geven dan het
nu al heeft, en de rol van banken in de
econornie steeds duidelijker maken.
Linda van Goor
Universiteit van Amsterdam

Volgens A.K Cairncross biedt economische geschiedenis de econoom 'the only
laboratory he will ever have' ('In praise
of economic history', in: Economic History Review 1989). Zo lijken ook de economen Richard N. Langlois en Paul L.
Robertson in hun boek de geschiedenis
te willen gebruiken voor de toetsing van
economische theorieen. De auteurs willen met name een bijdrage leveren aan
de ontwikkeling van de zogenaamde
New Institutional Economics en meer in
het bijzonder de transactiekostentheorie. In deze theorie die ontworpen is
door economen zoals Ronald Coase
(The Nature of the Firm, 1937) en Oliver
Williamson (onder andere The Economic Institutions of Capitalism, 1985) is
de transactie de eenheid van analyse.
Om te produceren heeft een onderneming informatie, kennis, onderdelen
etc. nodig. Dit kan de onderneming kopen op de markt of er zelf in voorzien.
Het kopen op de markt kan te duur zijn
vanwege kosten van contracten, transportkosten en dergelijke (transactiekosten). In dergelijke gevallen, als de
markt niet soepel werkt, kan het effectiever zijn om naar een interne oplossing
te zoeken. De auteurs zijn in eerste instan tie geinteresseerd in de grens tussen
de onderneming en de markt en hoe die
door de tijd verschuift. Vragen zoals
'wat zijn de patronen van organisatie
die het meeste bijdragen aan innovatie
of economische groei' of 'zijn grote verticaal geintegreerde firma's superieur
aan netwerken van flexibele gespecialiseerde firma's' komen aan de orde.
Zolang een onderneming eigen specifieke kennis, ervaring of vaardigheden
(capabilities) bezit die niet (goedkoop)
op de markt verkrijgbaar zijn, kan deze
beter zelf zorgen voor de productie van
onderdelen, hulpgoederen, machines of
bijvoorbeeld kennis. Innovatieprocessen spelen zich dan vooral binnen de
beslotenheid van de onderneming af.
Deze vaardigheden zullen naar verwachting door de tijd heen gemeengoed
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worden en niet langer tot de exc1usieve
intrinsic core van de organisatie behoren. De vaardigheden worden na verloop van tijd (door overdracht van kennis en ervaring) voor eenieder vrij op de
markt verkrijgbaar, waardoor de transactiekosten voor het inkopen op de
markt lager worden. In feite leunen
Langlois en Robertson hier sterk tegen
Schumpeter aan die beschrijft hoe de innoverende ondernemer zijn voorsprong
verliest door imitatie van navolgers.
In de hoofdstukken vier en vijf krijgt
de bedrijfs(tak)geschiedenis de meeste
aandacht. Hier wordt aan de hand van
de historische voorbeelden van de Amerikaanse auto-industrie en de microcomputer- en stereoapparatuurindustrie
een beeld geschetst van hoe ondernemingen in de loop van de tijd gestuurd
door veranderende transactiekosten
kunnen laveren tussen kopen op de
markt of steunen op de eigen organisatie. In het volgende hoofdstuk bouwen
Langlois en Robertson hierop voort en
komen zij met een verklaring waarom
sommige organisaties vast blijven houden aan oudere productietechnieken
(,inertia'), hoewel nieuwe productietechnieken al voorhanden zijn. De niet
erg verrassende conc1usie van dit hoofdstuk is dat bestaande kennis, ervaring,
vaardigheden en gewoonten van een onderneming kunnen zorgen voor een
traagheid bij het overschakelen op nieuwe productietechnieken. Oude gevestigde ondernemingen zouden meer geneigd
zijn vast te houden aan vertrouwde
technieken dan jongere minder succesvolle ondernemingen. Hiermee verklaren Langlois en Robertson wat zij noemen 'the slow and uneven pace of technological change across sectors and
among nations since the middle of the
eighteenth century' (119). Onder andere
IBM wordt als voorbeeld gesteld van
een onderneming die 'deliberatiy tried
to forestall innovation in order to protect current production lines' (114).
De grote gecentraliseerde onderneNEHA-8ULLETIN

ming zoals onder andere Chandler die
schetste, hoeft daarom over langere termijn niet per se succesvol te blijven.
Chandler krijgt van Langlois en Robertson het verwijt dat hij zich bij zijn empirisch onderzoek aileen richtte op grote
ondernemingen in volwassen bedrijfstakken, terwijl zijn werk weinig nut
heeft als het gaat om 'the environment
of innovative firms at the technological
frontier' (146). De boodschap van Langlois en Robertson is dat de grote onderneming echter niet altijd aileen zaligmakend is, maar ook de kleine innoverende
onderneming van be lang kan zijn. Ook
hierbij vinden de auteurs aansluiting bij
de ideeen van Schum peter.
Het boek geeft een afwisseling van
theorie en toetsing aan de historische
empirie. Omdat er niet voetstoots vanuit wordt gegaan dat de besproken economische theorieen bij voorbaat bij de
lezer bekend zijn en in het algemeen
goed worden geintroduceerd, is het
boek ook toegankelijk voor hen die onbekend zijn met de materie. Wei kan de
hoeveelheid denkbeelden die van her en
der worden samengevoegd tot verwarring leiden. De waarde van het boek
schuilt vooral in de correctie van de
standaard transactiekostentheorie. Het
biedt daarnaast voor (bedrijfs)historici
op verschillende punten een correctie op
de ideeen van Chandler.
Ton Langenhuyzen
Katholieke Universiteit Brabant,
Tilburg

Gert Oostindie (red.), Fifty years later.
Antislavery, capitalism and modernity in
the Dutch orbit (Leiden: KITL V Press
1995) Carribean Series 15, viii + 272 p.
ISBN 90 6718 096 3
Heinrich Heine zou eens hebben gezegd
dat Nederland de plaats was om te verblijven als de were1d zou vergaan: in Nederland gebeurde immers alles vijftig
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jaar later. Zo ook de afschaffing van de
slavernij. De Nederlandse overheid verbood pas in 1863 bij wet om slaven te
houden (in de Nederlandse kolonien),
terwijl Groot-Brittannie al tientallen jaren eerder de slavernij had afgeschaft.
Toch yond Seymour Drescher (University of Pittsburgh) dat achterblijven
van de Nederlanders he1emaal niet zo
voor de hand liggen. In 1992 schreef hij
een artikel, dat in 1994 in de American
Historical Review gepubliceerd zou worden, getiteld 'The Long Goodbye: Dutch
Capitalism and Antislavery in Comparative Perspective'. Daarin zette hij de
volgende paradox uiteen. De algemeen
aanvaarde these, het zg. 'economische'
argument, luidde dat de slavernij als eerste in de Britse kolonies was afgeschaft,
omdat Groot-Brittannie al vroeg een
modern kapitalistische natie was. Kapitalisme bevorderde immers het marktmechanisme en daarmee ook het systeem van vrije (loon)arbeid. Volgens
Drescher was Nederland echter minstens zo kapitalistisch als Groot-Brittannie. Wij hadden in de Gouden Eeuw
zelfs al een behoorlijke industrie ontwikkeld. Bovendien had de Nederlandse
Opstand een krachtig vrijheidsideaal
met zich meegebracht.
Deze paradox leverde een aardig debat op tijdens een conferentie van het
Koninklijk Instituut voor Taal-, Landen Volkenkunde. De bijdragen werden
gebundeld en voorafgegaan door een
zeer heldere inleiding van Gert Oostindie. Ook Dreschers artikel dat zovee1
stof had doen opwaaien werd opgenomen. Het resultaat is een bijzonder levendig geheel en, doordat vrijwel elke
bijdrage uitdrukkelijk refereert aan dezelfde problematiek, ook uitermate coherent.
Belangrijker dan het 'economische'
argument bleek de sociaal-demografische factor. In afwijking van de Britse
nederzettingen herbergden de Nederlandse kolonies (afgezien misschien van
de Kaap) weinig blanke settlers. Veel
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Surinaamse planters waren, zo stelde
Alex van Stipriaan, Braziliaans-Portugese Joden, Franse Hugenoten en Britten, terwijl de Nederlanders hooguit de
helft uitmaakten. Dit was een be1angrijk
verschil, omdat de Britse publieke opinie mede sterk werd belnvloed door kritische stemmen uit de kolonies. De blanke kolonisten onderhielden nauwe politieke band en met het moederland.
Daarbij kwam, zo betoogden Angelie
Sens en Maarten Kuitenbrouwer, dat de
Nederlandse kolonies tot ver in de achttiende eeuw prive-bezit waren en geen
eigendom van de staat als in het geval
van Groot-Brittannie. Bovendien gingen tijdens de Napoleontische oorlogen
de kolonies geheel verloren, zodat een
discussie over afschaffing van de slavernij enkel een theoretisch karakter zou
dragen. De patriotten hadden wei wat
anders aan hun hoofd. Daarna zou de
discussie over slavernij voorname1ijk
beperkt zijn gebleven tot enkele lieden
in het parlement. De overheid zou in de
tijd dat Groot-Brittannie de slavernij afschafte (1834) ook nauwelijks de middelen hebben gehad dat voorbeeld na te
volgen (de slavenhouders eisten immers
een forse compensatie). De Nederlandse
staatsschuld was, per capita, ruim twee
keer zo hoog als die van de Britten. De
mooie analyse van Edwin Horlings wees
bovendien op het verband tussen de afschaffing van de slavernij en de politiekeconomische context van circa 1863: de
staats schuld was toen gesaneerd en er
kwamen voldoende middelen binnen
(door het Javaanse Cultuurstelse1) om
de emancipatie te financieren . Ook op
andere gebieden zou de overheid in die
tijd sociaal-economische hervormingen
doorvoeren, zoals de afschaffing van enkele drukkende accijnzen en verbeteringen in de infrastructuur.
In ideologisch en religieus opzicht
verschilden de Nederlandse kolonisten
ook sterk van de Britten, zoals Gert
Oostindie benadrukte in zijn bijdrage
(die overigens al in 1992 werd gepubli54

ceerd in The Journal of Carribean History). Er zou niet een ideologie ontstaan
die de afschaffing van de slavernij zou
bevorderen, terwijl er maar weinig
zwarten in de Nederlandse samenleving
woonden om het debat te stimuleren.
Robert Ross, die bij vergissing niet in de
'List of Contributors' is opgenomen,
zocht de verklaring in de verschillen tussen het Britse en het Nederlandse protestantisme. Religieuze groeperingen als
de Quakers wisten de publieke opinie tegen slavernij te mobiliseren, zowel in de
kolonien als in het moederland, terwijl
het Nederlandse evangelisme pas later
zou opkomen. Daarbij kwam, zoals
Gerrit Knaap en Pieter Emmer beklemtoonden, dat slavernij van veel minder
betekenis was voor de Nederlanders.
Het debat over de dwangarbeid van het
Cultuurstelsel was politiek en economisch veel be1angrijker.
De vraag die Stanley Engerman tenslotte stelde was uitermate intrigerend.
Zou er geen relatie bestaan tussen de afschaffing van de slavernij en het einde
aan de horigheid in Europa zelf? Helaas
wist hij geen verb and te leggen tussen de
re1evante economische en sociaal-politieke variabelen. Vooralsnog blijft hij
ons het antwoord schuldig. Terwijl Drescher in zijn epiloog weinig aan de discussie toevoegde, bevestigde hij wei dat
Groot-Brittannie eerder verklaring behoefde als 'afwijkend geval' dan 'het geval Nederland '. Alleen in Groot-Brittannie yond de afschaffing van de slavernij zo vroeg plaats en werd dat
besluit gedragen door een massale mobilisatie van de publieke opinie. De
meeste andere landen schaften de slavernij af vanwege binnenlandse revolutionaire dreiging (1848) of vanwege buitenlandse politieke druk.
Uiteindelijk bleef er heel weinig over
van het 'economische' argument. 'Kapitalisme' was op zich niet specifiek genoeg, grootschalige en fabrieksmatige
industrieIe productie bleek een betere
variabele. Maar ook in dat opzicht zou
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de verklaring niet voor Nederland zijn
opgegaan: de industrialisatie die zich
sinds de jaren 1860 zou doorzetten was
nog te recent om een grote invloed uit te
kunnen oefenen op de mentaliteit in
1863.
Indien we naar de situatie in de kolonien zelf zouden kijken, begeleid door
Horlings, Van Stipriaan, Knaap en Emmer, bleek de afschaffing van de slavernij en dwangarbeid in economisch opzicht buitengewoon nadelig. Alternatieve vormen van arbeid waren Of afwezig
Of een kostbare aangelegenheid. Dit
sluit aan bij de huidige stand van onderzoek op het gebied van slavernij, mede
door eerder werk van Stanley Engerman. Slavernij was geen 'achterlijk' of
'pre-modern' systeem, het bleek zeer
winstgevend te zijn en kon uitstekend
functioneren in een wereld die zich verder in een overwegend 'rationeel' kapitalistische fase beyond.
De bundel biedt een mooi inzicht in
een specifiek en helder geformuleerd
historisch probleem. Een klein punt van
kritiek betreft de literatuurverwijzing:
mede door het coherente karakter van
de bijdragen zou een bibliografie wei op
zijn plaats zijn geweest in plaats van de
huidige twaalf. Maar met dit boek heeft
Nederland zich uitstekend aangesloten
bij het brede internationale debat over
kapitalisme en slavernij dat enkele jaren
eerder werd gevoerd in de American
Historical Review. Daar heeft men in
ieder geval niet vijftig jaar mee gewacht!
Marjolein 't Hart
Universiteit van Amsterdam

Barbara Smit, Heineken : een leven in de
brouwerij (Nijmegen: SUN 1996) 320 p.
ISBN 90 6168 460 9
J.L. de Jager, Albert Heijn : de memoires
van een optimist (Baarn: De Prom 1997)
256 p. ISBN 90 6801 538 9
Het moet maar meteen gezegd worden
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de Heineken-biografie Heineken : een leven in de brouwerij is een grotendeels
mislukt boek met een spuugleJijk omslag. De schrijfster typeert haar boek als
een 'zelfstandig' journalistiek product
(10), waarmee ze impliciet het verschil
aangeeft met de gedenkboeken uit 1948
(het 75-jarig bestaan) en het vervolg
daarop uit 1991 , die waren geschreven
in opdracht van het bedrijf. De verhalen
en anekdotes over het bedrijf en de persoon van Heineken zijn het resultaat
van 200 gesprekken met voormalige
topmanagers, leden van de raad van
bestuur van het concern, marketing- en
reclamemensen die Heineken ooit tot
hun klantenkring mochten rekenen en
topmanagers van andere brouwerijen,
die thans op de wereldwijde biermarkt
met Heineken in een concurrentiestrijd
zijn verwikkeld. De winst van die aanpak is dat we zo een indruk krijgen van
de persoonlijke vetes die bij tijd en wijle
de sfeer binnen de top van het
Heineken-concern verziekten en van de
wanen en machtsspelletjes die grootaandeelhouder en bestuursvoorzitter (van
1971 tot 1989) Freddy Heineken zich
kon permitteren. Saillant detail is dat
Heineken zelf niet aan Smits boek wilde
meewerken.
Zeker, dit boek is op een aantal punten heel wat openhartiger dan het boek
dat de historici Jacobs en Maas in 1991
afleverden, maar de vraag is of die punten er ook toe doen. Wat levert de aanpak op? Zo was uit eerder verschenen
jubileurnboeken reeds het nodige bekend over de verovering van de Verenigde Staten. Direct na het einde van de
drooglegging (1933) begon vertegenwoordiger Leo van Munching vanuit
New York de Amerikaanse markt te bewerken, waarbij hij een feilloos gevoel
ontwikkelde hoe het Heineken-pilsener
(twee keer zo duur als Amerikaans lager) in deze markt moest worden weggezet. Na de oorlog richtte Van Munching
zijn eigen importbedrijf op (Van Munching & Company) en wist hij, met een
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exc1usief contract op zak, Heineken tot
Amerika's nummer een importmerk te
maken . Smit voegt aan dat succesverhaal nu een aantal pregnante anekdotes
toe over de werkwijze en het karakter
van Van Munching waardoor een diepere laag ontstaat. Ook weet zij de verrichtingen van andere importbieren (Lawenbrau, Beck's, Kronenbourg, Corona) te integreren in het verhaal.
In andere hoofdstukken benadert de
auteur echter minder de kern van de
zaak. Naast het houden van vraaggesprekken zijn knipselmappen leeggeschud, jaarverslagen geraadpleegd,
maar als je geen toegang hebt tot de notulen van de raad van bestuur en de bedrijfscorrespondentie wordt het onderzoek nogal eenzijdig. Bovendien is Smit
niet altijd even nauwkeurig. Als ze
schrijft dat Grolsch in 1948 als derde
bierbrouwer overging tot levering van
flessenbier aan de levensmiddelenhandel (53) heb ik als lezer al drie Nederlandse bierbrouwers (Phoenix, Heineken en Amstel) geteld die Grolsch daarin voorgingen (44-48).
Heinek en : een Leven in de brouwerij is
geschreven in een typisch Angelsaksische stijl met als opening van vrijwel elk
hoofdstuk een volzin die uitnodigt tot
verder lezen, maar helaas niet zelden
een hoop triviale informatie bevat.
'Freddy Heineken deed zoals gewoonlijk het licht uit op de tweede verdieping
van zijn kantoor annex pied a terre aan
het Tweede Weteringplantsoen 5 voordat hij tegen zeven uur 's avonds het
pand verliet' (191) . Ais het echter gaat
over markten of middelen komt Smit
meestal niet veel verder dan een ongei'nspireerd betoog over ornzetcijfers en
marktaandelen.
ALbert Heijn: de memoires van een optimist is geschreven door Jef de Jager,
die twee jaar ge1eden Arm en rijk kunnen
bij mij hun inkopen doen afleverde, een
bedrijfsgeschiedenis van het grootwinkelbedrijf en de houdstermaatschappij
Koninklijke Ahold. Veel is reeds be56

kend uit De Jagers eerdere werk. Wat de
memo ires niettemin boeiend maakt is de
openhartigheid waarmee Heijn zijn familieleden, medewerkers en branchegenoten typeert. Zo verzwijgt hij conflicten in de top van het concern niet, waarbij vooral beschuldigend in de richting
van oom Gerrit (1895-1984) wordt gewezen. Werd in Arm en rijk de naam van
het belastingontduikende horecaconcern Van der Valk (grote concurrent
van Aholds wegrestaurantketen AC
wegrestaurants) nog tactisch verzwegen,
in zijn memo ires laat De Jager Heijn onbevangen man en paard noemen. Tal
van portretten van Nederlandse ondernemers passeren de revue: Anton
Dreesmann, Paul Fentener van Vlissingen, Eric Albada Jelgersma. Helaas niet
Alfred Heineken.
Ais het niet over personen gaat zijn
Heijns observaties (of die van De Jager?) niet altijd even onderbouwd ('De
oliecrisis rond het ineenstortende bewind van de sjah in Perzie veroordeelde
in Nederland een op de zeven werknemers tot werkloosheid ' (\68).
Het beeld dat oprijst is dat van een
beminnelijk, opgewekte, nuchtere Zaankanter met kruideniersbloed, die hecht
aan elementaire fatsoensregels . Heijn
lijkt gezegend met gevoel voor traditie,
maar dit heeft vernieuwing nooit in de
weg gestaan. Waar Heineken door Smit
wordt geportretteerd als een man die
zich persoonlijk met de meest triviale
zaken bemoeide, laat Heijn via De Jager
doorschemeren dat hij niet meer dan
een generalist was. Heijn lijkt anderen
de nodige eer te gunnen, wat in schril
contrast staat met Heineken, die reclamevondsten van anderen ('Heerlijk, heider, Heineken') herhaaldelijk als de zijne heeft gepresenteerd (133-134).
Opvallend is dat Heijn vaak over 'we'
spreekt als hij bepaalde verrichtingen of
presta ties toelicht. Dat slaat soms op familieleden (broer Gerrit Jan) of medewerkers; soms op branchegenoten met
wie hij via talloze organisaties contacten
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onderhield. Tussen de regels door lezen
we hoe Heijn over zichzelf denkt: een
boegbeeld in de levensmiddelen- en
kruideniers branche.
Tenslotte meldt De Jager dat niets in
het boek is weggelaten 'tenzij de discretie dat gebood die bij Abs generatie
hoort' (253). Zoals de ondertitel reeds
aangeeft, is het een boek met he rinneringen, opgetekend door De Jager en
geautoriseerd door Albert Heijn. De Jager beschouwt zichzelf in dit verband
niet als een neutrale intermediair, wiens
inbreng hooguit gelegen was in de rangschikking van woorden en zinnen . Voor
wie Arm en rijk reeds heeft gelezen, is
duidelijk dat veel zaken waar Heijn zich
in zijn memo ires over uitlaat door De
Jager waarschijnlijk werden aangereikt.
'Ab was de producent en ik de regisseur
en scenarioschrijver' laat De Jager in
het nawoord weten (253). De eindmontage is kennelijk van de producent en
niet van de regisseur. Ook getuigt hij
onverbloemd van zijn bewondering
voor Heijn: '1k merkte [...] dat ik zelfs al
geboeid naar hem kon kijken als hij een
boterham at' (252).
Ach waar maak ik me druk om, want
De Jager weet zijn pen vaardig te hantereno Mocht de heer Heineken behoefte
voelen tot correctie van het beeld dat
Smit van hem heeft geschetst, dan geef
ik hem ter overweging bij De Jager aan
te kloppen.
Peter Zwaal
Rotterdam

G.N. von Tunzelmann, Technology and
industrial progress (Aldershot: Edward
Elgar 1995)
Von Tunzelmanns boek is zeer bruikbaar als overzichtswerk op het brede
terrein van technologie en modernisering sinds de achttiende eeuw, maar de
ambities van de auteur gaan verder dan
dat. Het achterliggende doel van de
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auteur is een synthese te geven van de
samenhang tussen technologische en
economische ontwikkeling op de lange
termijn. De titel suggereert overigens
dat het boek een minder breed spectrum
bestrijkt dan het in werkelijkheid doet:
Von Tunzelmann gebruikt de term industrial progress waar anderen modern
economic growth zouden hanteren. Wie
de inhoudsopgave bekijkt, ziet een scala
aan onderwerpen zoals klassieke en moderne theorieen van economische groei
en structurele verandering, de Britse 1ndustriele Revolutie, industrialisering op
het Europese vasteland, het technologische systeem van de Sovjetunie, alles
binnen ongeveer 500 pagina's. Ais
iemand echter in staat moet worden geacht een dergelijke taak tot een goed
einde te brengen dan is het Von Tunzelmann. Begonnen als (theoretisch) econoom is hij via de cliometrie (zijn Steam
power and British Industrialization behoort tot de klassieke maar wellicht ondergewaardeerde werken op dit terrein)
ook al lang thuis op het terrein van de
innovatiestudies. Het onderwerp vraagt
bij uitstek om een combinatie van inzichten uit verschillende vakgebieden,
om afwisseling van theoretische en empirische benaderingen. Von Tunzelmann slaagt er in zijn heldere, bondige
en precieze stijl goed in dit even wicht te
vinden.
Het boek begint met een theoretische
inleiding en eindigt met een samenvatting van de voornaamste theoretische en
empirische concJusies, de laatste onderscheiden naar landen en bedrijven. Het
middengedeelte bestaat uit historiserende empirische studies naar groei, innovatie en diffusie in vele landen en regio's
op de lange termijn, waarbij een veelheid aan details aan bod komt zonder
dat de behandeling opsommerig wordt.
Von Tunze1mann beperkt zijn analyses
vooral tot individuele landen en bedrijven, als vertegenwoordigers van het
macro- en microniveau, waarbij hij
steeds het dynamische karakter van de
57

onderlinge interacties benadrukt. Hij
besteedt veel rninder systematische aandacht aan de rol van de overheid, regionale verschillen of de inhoud van specifieke technologieen zelf. Dit is echter
geen fundamentele tekortkoming maar
een bewuste keuze met de bedoeling om
de lacunes later in vervolgstudies in te
vullen.
Het boek kent een aantal centrale therna's, waarvan ik twee van de be langrijkste kort behandel. Een van de kernbegrippen is dynamische efficientie. De
gedachte is dat een optimale verdeling
van middelen verschillend is voor de
korte en de lange terrnijn. De doorslaggevende rol van innovaties voor economische groei en ontwikkeling bepaaJt
het verschil. Een ander centraal thema is
dat een succesvolle ada pta tie van innovaties afhankelijk is van vele historisch
en institutioneel bepaalde factoren.
Geen blauwdruk is zonder meer overdraagbaar. De auteur maakt het cruciaIe onderscheid tussen kennis in de zin
van theoretische kennis (information in
auteurs terrninologie) en praktisch toepasbare kennis (knowledge), die verder
gaat dan blauwdrukken, vakliteratuur
en patentspecificaties. De eerste categorie is vrij gemakkelijk uitwisselbaar,
maar de laatste moet vooral intern worden geaccumuleerd.
Het meest fundamentele bezwaar dat
ik tegen het boek wil aanvoeren, is dat
de auteur in zijn streven tot synthese
soms te ver gaat in het combineren van
elementen uit verschillende benaderingen. Dit staat op gespannen voet met
Von Tunzelmanns eigen conclusie,
waarin hij verwijst naar de wetenschapsfilosofie van Thomas Kuhn (fundamenteel verschillende paradigma's zijn per
definitie niet in een synthese te verenigen). Een goed voorbeeld is de behandeling van neoklassieke en evolutionaire
benaderingen van product- en procesinnovaties. Als de constatering is, dat de
neoklassieke economische theorie per
definitie geen verklaring kan bieden
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voor fundamentele productinnovaties
dan lijkt het nutteloos om de neoklassieke theorie uit te breiden met elementen
uit de evolutionaire benadering om zo
de verklaringskracht op dit terrein te
verbeteren. Op andere punten blijft er
ook ruimte voor discussie, zoals de stelling dat de recente economische groei in
zuidoost Azie voor een groot deel gebaseerd is op vergaand overheidsingrijpen
en dat de inrichting van het politieke
systeem wat dat betreft weinig verschil
maakt (384-385). Natuurlijk slaagt geen
enkele synthese er in volledig recht te
doen aan de complexiteit en verscheidenheid van de behandelde onderwerpen. Desalniettemin is dit een geslaagde
poging in die richting. Bij deze recensent
overheerst de waardering dan ook de af
en toe opduikende twijfels.
Ronald Albers
Groningen

J.A.F. Wallert, Ontwikkelingslijnen in
praktijk en theorie van de wisselbrief
1300-2000 (Amsterdam: NIBE 1996)
Bankhistorische reeks 17 262 p. ISBN
90 5516 079 2
Tevens proefschrift Tilburg 1996
Dit proefschrift over de wissel biedt een
mooie bijdrage aan de opvulling van een
belangrijke lacune op het gebied van de
financieie geschiedenis. Honderden jaren lang vormde de wissel de ruggegraat
van het betalingsverkeer, een vernuftig
instrument dat de we reid omspande. De
opkomst van het handelsbankwezen
met rekening-courantkredieten en garantstellingen drong het gebruik ervan
geleidelijk terug, eerst naar de marges
van de financiele wereld en vervolgens
naar de vergetelheid. Veel historici die
zich met de financieie en handelsgeschiedenis bezighouden, beschouwen
wissels en wisseltechnieken als een verfijnd en ietwat bedreigend esoterisch
spel dat niet meer te doorgronden valt
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aangezien de regels onherroepellijk verloren gingen. Toch zijn de basisprincipes tamelijk eenvoudig en met wat nadenken goed te volgen. Handboeken
besteden er echter nauwelijks meer aandacht aan en dat bevordert de toegankelijkheid van het onderwerp natuurlijk
niet. Aan een boek als dit bestond dus
bepaald behoefte.
Wallert beschouwt het onderwerp
vanuit juridisch-historisch gezichtspunt
en concentreert zich op de ontwikkelingen met betrekking tot Nederland. In
zes hoofdstukken doorloopt de schrijfster achtereenvolgens het ontstaan van
de wissel in de landen rond de Middellandse Zee (1250-1400), de verdere verfijning ervan in Brabant (1400-1600), de
wisselgebruiken in de Republiek (\6001795), de ontwikkelingen tijdens de periode van codificatie (\ 795-1850), opkomende divergentie tussen het nationale
stelsel en internationale gebruiken en
bepalingen (1850-1930) en tenslotte de
ontwikkelingen sindsdien. De kern van
het boek bestaat uit een analyse van het
in een bepaalde peri ode gang bare wisselrecht en de juridische theorievorming, omlijst door een inleidend overzicht van de economische context en
held ere afsluitende conclusies. Tijdens
de eerste periode kwam uit de tussen
Italiaanse kooplieden gebruikelijke notarieJe schuldcontracten de wissel voort,
een betalingsopdracht die tegelijk het
bewijs vormt van een uitstaande schuld.
In Brugge en Antwerpen kreeg het instrument tegelijk een vaste vorm en een
grotere circulatie door de ontwikkeling
van het endossement, de overdracht aan
een ander via een aantekening op de
achterkant van het papier. Het Amsterdamse wisselverkeer leidde vervolgens
niet tot wezenlijke toevoegingen aan de
Antwerpse bepalingen en gebruiken. De
codificatie van het handelsrecht tussen
1795 en 1838 creeerde een nationaal wisselrecht, dat theoretisch verantwoord
was maar nogal afweek van de landelijke en de internationale praktijk. Tijdens
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de jaren twintig en dertig van deze eeuw
streken wetswijzigingen en de aansluiting bij internationale verdragen de situatie weer enigszins glad. Na de oOriOg
vonden pogingen plaats om de nog bestaande intemationale verschillen te
overbruggen, vooralsnog echter zonder
resultaat.
De kracht van het boek ligt in het gedegen overzicht van de historische ontwikkelingen voor wat betreft de juridische kant van de wissel, waarbij overigens de nauw verwante vormen van het
accept en de promesse buiten beschouwing blijven. Wallert laat goed uitkomen dat het instrument en de gewoonten eromheen in de praktijk gevormd
werden; later volgde een al dan niet sluitende theoretische verhandeling die het
bestaande trachtte te verklaren. Toen de
rollen omdraaiden met de codificatie,
stemde het theoretisch hechte resultaat
dadelijk niet meer overeen met de praktijk.
Aan de gehanteerde benadering kleeft
echter een beperking, die betekent dat
de economisch-historisch georienteerde
lezer het boek met voorzichtigheid en
een zekere achterdocht moet hanteren.
Wallert presenteert haar boek als de
praktijk, maar ze kijkt in feite slechts
naar de door juristen gesignaleerde, beschreven en beredeneerde wisselpraktijken. Koopmanshandboeken en economische tijdschriften, die de ontwikkelingen veel dichter op de voet en met meer
oog voor het dagelijkse gebruik volgden, blijven op Le Long na vrijwel buiten beschouwing. Dat levert een onvolledig beeld op. Een voorbeeld. Wie afgaat op het Wetboek van Koophandel
1838 en de uitleg daarvan door juristen
voor een omschrijving van de kassiers,
komt bedrogen uit, want dit bevat een
theoretisch sluitende beschrijving van
het yak die haaks stond op de werkelijkheid. Discussies in contemporaine tijdschriften en verhandelingen in boeken
als W.H. van Houtens De koophandel
of het Nederlandsch Handels-Magazijn
59

geven een vee! vollediger en betrouwbaarder beeld van wat kassiers deden, of
dat nu juridisch paste of niet. Voor de
wissel geldt hetzelfde De schrijfster
merkt dit divergentieprobleem ten aanzien van de negentiende eeuw wei terzijde op, maar het speeJt in feite door de
hele behande!de periode.
Joost Jonker
Amsterdam

1. Het bekisten van een wand van de pampkelder van het gemaal aan het
Oastvaardersdiep in Zuidelijk Flevoland in 1966 (RA Flevaland archie! DZZW
2.1.6.1 nr 7629)
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VERSCHENEN LITERATUUR

V. Berghahn ed., Quest for Economic
Empire. European Strategies of German
Big Business in the Twentieth Century
(Berghahn Books: Providence, Oxford
1996) viii + 228 p. ISBN 1 571810277

Hans Bonke, De kleyne mast van de Hollandse coopsteden. Stadsontwikkeling in
Rotterdam 1572-1795 (Historisch Seminarium UvA: Amsterdam 1996) 320 p.
ISBN 90 73941 14 8

Naast een beknopt inleidend overzicht
van de voornaamste economische en politieke context waarin de Duitse industrie
zich in de twintigste eeuw ontwikkelde,
biedt dit boek een achttal interessante
bijdragen over de strategieen van grote
Duitse ondernemingen op de Europese
markt. Harm Schroter bespreekt de wijze
waarop de chemische en elektrotechnische concerns in de jaren na de Eerste
Wereldoorlog probeerden opnieuw hun
positie in de Europese markt terug te
winnen en vervolgens te gebruiken als
opstap naar de wereldmarkt. Peter Hayes
gaat in op de strategie van IG Farben in
dejaren 1925-1945, terwijl Simon Reich
de auto-industrie tijdens de oorlogsjaren
onder de loep neemt. De artikelen over de
eerste naoorlogse peri ode en de jaren vijftig zijn van Richard Neebe ('German Big
Business and the Return to the World
Market') en Robert Mark Spaulding
('West German Osthandel Strategies of
the 1950s'). De jaren zeventig, tachtig en
negentig worden behandeld door respectievelijk Volker Berghahn, Margrit Koppen en Jeffrey Andersen.
WAB

In dit aan de UvA verdedigde proefschrift wordt de geschiedenis van Rotterdam tijdens de Republiek vanuit een
ruimtelijk perspectief beschreven en geanalyseerd. Uitgebreid wordt stilgestaan bij de stadsuitbreiding van de
stad, open bare werken en het functioneren van de vastgoedmarkt. Zelfs de
hoogte van de huizen wordt aan een nader onderzoek onderworpen. Daarnaast
is er aandacht voor typisch stadshistorische onderwerpen als residentiele segregatie en de ruimtelijke spreiding van
economische activiteiten.
CLe

P. Boomgaard, R. de Bakker, Forest
and forestry 1823-1941 (KIT: Amsterdam 1996) Changing economy Indonesia deel 16 184 p. ISBN 90 6832 656 2
Opnieuw een nuttig werk uit een serie
met negentiende en twintigste-eeuwse
statistieken.
LWi
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G. Crompton ed., Canals and Inland
Navigation. Studies in Transport History (Scolar Press: Aldershot 1996) xxii
+ 164 p. 164 ISBN I 85928 346 2
Dit is een bundel met overdrukken van
artikelen die eerder verschenen in het
Journal of Transport History en die tezamen ongeveer drie eeuwen geschiedenis
van de binnenvaart dekken. Aile artikelen beperken zich tot ontwikkelingen in
Groot-Brittannie, met een markante uitzondering: de bijdrage van Herman de
Jong, getiteld 'Dutch inland transport
in the nineteenth century: a bibliographical review' uit 1992. De redactie van
de serie is van plan om nog zeven soortge1ijke delen uit te brengen, elk met een
ander thema uit de transportgeschiedenis.
WAB
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c.A. Davids, W. Fritschy en L.A. van
der Valk (red.), Kapitaal, ondernemer-

M.J.M. Dongelmans en lM.H.J. Hemels, Een Nijmeegse familie. Vier gene-

schap en beleid. Studies over economie en
politiek in Nederland, Europa en Aziii
van 1500 tot heden (NEHA: Amsterdam,

reraties Dobbelman. Ondernemend en
maatschappelijk bewogen (Nijmegen:

Perot-Dossin Foundation 1996) 311 p.

1996) 624 p. ISBN 90 5742 005 8
De afscheidsbundel voor P.W. Klein
compleet met biografische notitie en bibliografie. De bundel is opgebouwd
rond een drietal thema's in Kleins oeuvre: 1) Kapitaal, ondernemerschap en
overheid in de tijd van de Republiek, 2)
Kapitaal, ondernemerschap en economisch beleid in Nederland in de negentiende en twintigste eeuw en 3) Economische betrekkingen tussen Azie en
Europa van 1500 tot heden. Elk deel
opent met een publicatie van de gehuldigde zelf en dan volgen de bijdragen
van 'vrienden, (oud)leerlingen en volgelingen'.
CLe
H.A. Diederiks en D. Reeder (red.),
Cities of finance (North-Holland:
Amsterdam, 1996) 320 p. ISBN 0 444
858008
Een twintigtal bijdragen aan het gelijknamige colloquium dat in 1991 in Amsterdam werd georganiseerd, zien hier
het licht. In de inleiding wordt gerefereerd aan Braudels opvattingen over de
relatie tussen steden, financieJe markten
en verschuivende zwaartepunten in de
wereldeconomie. Zij zijn inspiratiebron
geweest bij het samenbrengen van een
groot aantal papers over aile aspecten
van financieJe activiteiten in steden vanaf de Middeleeuwen tot de jaren veertig
van deze eeuw. Naast de bankiers zelf is
er onder meer ruime aandacht voor de
opvallende ruimtelijke concentratie van
financiele activiteiten in 'the urban
landscape'.
CLe
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In 1827 toog Johann Peter Dobbelmann
(1799-1880), handelaar in koloniale waren, naar Nijmegen. Zeventien jaar later
kocht hij de failliete boedel van een ziederij van zachte zeep. Hiermee legde hij
de basis voor een onderneming waarvan
de merknamen (waaronder Dobbelman
en Castella) en reclame-uitingen veel generaties in het geheugen gegrift zijn.
Vier generaties lang was Dobbelman inmiddels dochter van Sara Lee/Douwe
Egberts - een succesvolle familie-onderneming.
Op de flaptekst meld en de auteurs dat
egodocumenten - dagboeken en brieyen - de basis vormen voor hun studie
waarin 'anderhalve eeuw emoties worden blootgelegd' en die hun boek 'een
warm-menselijk karakter geven'. Helaas
zijn zij er niet in geslaagd deze hooggespannen verwachtingen waar te maken. Een Nijmeegse familie heeft daarvoor een te hoog familiekroniek-achtig
karakter.
Jacques van Gerwen

D. Edgerton, Science, technology and
the British industrial 'decline' 1870-1970

(Cambridge University Press: Cambridge 1996) viii + 88 p. ISBN 0 521
57127 8
In de bekende serie New Studies in Economic and Social History is ditmaal een
beknopt, helder overzichtswerkje verschenen over de historiografie van de
rol van wetenschap en technologie in de
Britse economische ontwikkeling sinds
1870. Het is een ideaal start punt voor
een eerste orienta tie op dit thema. Edgerton bespreekt in vier aparte hoofdstukken achtereenvolgens de grote stromingen in het debat over technologie en
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het Britse economische verval, Britse industrieIe uitvindingen, innovaties en
R&D, de toepassing van techniek en
technische en wetenschappelijke training. In het vijfde en zesde hoofdstuk,
tenslotte, plaatst de auteur deze thema's
in een breder, internationaal-vergelijkend perspectief en conc1udeert hij dat
de meeste literatuur een nogal misleidend beeld schetst van de Britse ontwikkelingen op dit terrein.
HKl

Giulio M. Gallarotti, The Anatomy of
an International Monetary Regime. The
classical Gold Standard. 1890-1914 (Oxford University Press: Oxford 1995) 347
p. ISBN 0 19 508990 I
In dit boek probeert Gallarotti aan te
tonen dat het niet in de eerste plaats de
Bank of England was die de internationale monetaire verhoudingen in de periode van de klassieke Gouden Standaard trachtte te stabiliseren, maar de
Banque de France. Bovendien waren het
de Fransen en Amerikanen die probeerden het informele stelsel uit te bouwen
tot een formeel internationaal monetair
regime. Hun doelstelling was monetaire
schokken te voorkomen . Londen kon
zulke schokken wei het hoofd bieden,
maar ze veroorzaakten problemen in
Parijs. De grote kracht van de Londense
markt was dat deze in perioden van crisis altijd in staat was geld van elders,
o.a. uit Parijs, aan te zuigen. Wei gaven
de Britten via hun exporten grote internationale kredieten en werd door elk
land geld in Londen aangehouden omdat de we reid handel in buiten proporties grote mate werd afgewikkeld in sterling, maar de Britten orkestreerden de
internationale monetaire markten niet
of nauwelijks bewust.
HKl
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H. G6tze, H. Sarkowski, SpringerVerlag. History of a Scientific Publishing
House (Springer-Verlag, 1996) Deel I
xviii + 499 p. Deel2 xvi + 413 p. ISBN
354061744 2
Dit is de vertaalde versie van het werk
dat deze Duitse uitgever, met momenteel 12 vestigingen overal ter wereld,
over zichzelf liet verschijnen in 1992.
Deel 1 (vertaling: Gerald Graham) handelt over de periode 1842-1945 en heeft
als ondertitel meegekregen: Foundation, Maturation, Adversity; deel 2 (vertaling: Mary Schaefer) betreft de periode 1945-1992: Rebuilding, Opening
frontiers, Securing the future .
LWi

J.C.G.M. Jansen (red.), Economische
betrekkingen in grensregio's in een industrieel tijdperk 1750-1965 (Eisma:
Leeuwarden 1996) 273 p . ISBN 90
74252494
Het betreft hier de 'verslagbundel van
het op 14 en 15 september 1995 te Maastricht gehouden congres van de verenigingen voor economische geschiedenis
in Belgie, Duitsland en Nederland'. De
bun del bevat bijdragen rond de thema's
vervoer en communicatie (Fremdling,
Ebeling, Van der Herten) en bedrijfsgeschiedenis (Fischer, Pasleau). Daarnaast zijn er bijdragen van Pohl, Devos
en Jansen over verschillende aspecten
van de economische geschiedenis van
deze streek. Gerd Hardach verzorgde
een algemene inleiding over de grensregio's in nationale en internationale context en Rene Leboutte de uitleiding.
CLe

G. Kurgan-Van Hentenryk, Gouverner
la Generale de Belgique, essai de biographie collective (De Boeck Universite:
Paris/Brussels 1996) 266 p. ISBN 2 8041
2321 9
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In dit boek brengt Kurgan ondernemersbiografie en bedrijfsgeschiedenis
samen door naar de Generale te kijken
vanuit de opeenvolgende genera ties in
het bestuur van de onderneming. Ze onderscheidt vijf perioden, namelijk op
zoek naar een nation ale identiteit (18301848), de tijd der Brusselse notabelen
(1848-1875), beginnende professionalisering (1875-1895), het stempel der kolonialen (1895-1935) en tenslotte het regime van de ingenieurs. Ieder hoofdstuk
begint met een kort overzicht van de
ontwikkeling van de bank in de betrokken peri ode, om vervolgens met veel details een tableau vivant van de directie te
schetsen. Het boek biedt een rijkdom
aan gegevens voor zowel de sociale als
de bedrijfsgeschiedenis.
Joost Jonker

Christian Leitz, Economic relations between Nazi Germany and Franco's Spain.
1936-1945 (Claredon press: Oxford
1996) xiv + 255 p. ISBN 0 19 820645 3

J.Th. Lindblad (ed.), Historical foundations of a national economy in Indonesia, I890s-1990s. KNA W Verhandelingen, Afd. Letterkunde, Nieuwe Reeks,
dee I 167 (North-Holland: Amsterdam
1996) 427 p. ISBN 0 444 85807 5
In dit werk zijn de resultaten bijeengebracht van een conferentie in september
1994 van Indonesische, Nederlandse en
Australische specialisten op het gebied
van de econornische ontwikkeling van
Indonesie. Na introducties betreffende
de nationale economie van Indonesie als
geheel, voigt er een viertal delen, telkens
met vier tot zeven bijdragen. Deel twee
gaat over de Foudations of the colonial
state, deel drie over Elaboration of the
colonial state, het vierde deel is getiteld:
Emerge of the modern nation-state en de
bundel wordt besloten met een deel getiteld: The national economy in historical
perspective, waarin o.a. P. van der Eng
een langetermijnvisie geeft op de ontwikkeling van de productiviteit in de
landbouw.
HKJ

De interventie van Hitler-Duitsland in
de Spaanse burgeroorlog was niet belangeloos. Vanaf het begin poogde Hermann Goring als leider van het Vierjarenplan - en daarmee van de Duitse
economie - Spanje en vooral de Spaanse grondstoffenvoorraden te exploiteren oToen in 1939 de burgeroorlog in het
voordeel van Franco werd beslist, had
Duitsland in de Spaanse mijnen een stevige voet tussen de deur. Het uitbreken
van de Tweede Wereldoorlog isoleerde
Duitsland van Spanje, maar nadat
Frankrijk in de vroege zomer van 1940
was verslagen werd Spanje weer een belangrijke economische relatie. Nu stond
Franco echter veel sterker tegenover
Duitse eisen als in de peri ode van de
burgeroorlog.
HKI
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Kees Mandemakers, HBS en gymnasium. Ontwikkeling, structuur, sociale
achtergrond en schoolprestaties, Nederland, circa 1800-1968 (Stichting beheer
IISG: Amsterdam 1996) 383 p. ISBN 90
6861 114 3
Dit betreft de 'publieksversie' van het
proefschrift van de auteur over het midde1baar onderwijs in Nederland tot de
invoering van de Mammoetwet in 1968.
In vergelijking met het proefschrift is er
drastisch gesnoeid in tabellen, grafieken, bijlagen en noten. Tevens is de
tekst ingekort en zijn twee hoofdstukken niet opgenomen. Niettemin resteert
er een werk van bijna 400 pagina's over
het Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs. Het boek vaH uiteen in
twee delen waarbij in het eerste deel
vooral aandacht wordt be steed aan de
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institutionele en kwantitatieve aspecten
van het onderwijs, terwijl in het tweede
deel de gevolgen hiervan voor de leerlingen centraal staan. Op basis van een
steekproef in de archieven van de toenmalige scholen komen daar zaken als de
relatie tussen sociale achtergrond en individuele schoolprestaties aan bod.
CLe

A. Nieste, 70 jaar ENCI 1926-1996. Van
mergel tot cement (Stichting Historische
Reeks Maastricht: Maastricht 1996)
276 p. ISBN 90 7035 680 5
Deze bedrijfshistorische studie over een
van Nederlands belangrijkste mijnbouwbedrijven tevens verwerkende industrie bestaat uit twee delen. In het eerste deel behandelt Nieste op een thematische wijze de geschiedenis van het bedrijf. Het is een schets in vogelvlucht
lOnder veel samenhang, rijkelijk doorspekt met intermezzo's. In het tweede
deel wordt uitvoerig het productieproces
beschreven en geillustreerd. Het leunt
sterk op artikelen die reeds eerder verschenen zijn in de personeelsbladen
ENCI-Schakels en Cement-Schakels.
Vrijwel aan het eind van het boek verantwoordt ENCI pr-functionaris, historicus en tevens eindredacteur M. Poesen
dat de opdrachtgever en auteur A.
Nieste niet naar volledigheid hebben
gestreefd. Daarom is afgezien van een
beschrijving van de 'financieel-economische en commerciele geschiedenis van
ENCl' (275). Kennelijk was er ook geen
plaats meer voor een overzicht van geraadpleegde literatuur en archiefmateriaal. Hoofdmoot van het boek vormen
ruim 200 pagina 's illustraties. Martin
Faun tekende voor de vormgeving. Ais
bedrijfshistorische studie schiet deze publicatie schromelijk tekort, maar het is
vanwege de schitterende bedrijfsfoto's
wei een 'plaatje'.
Jacques van Gerwen
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Pamela Nightingale, A medieval mercantile community. The Grocers ' Company
and the politics and trade of London,
1000-/485 (Yale V.P.: New Haven 1995)
640 p. ISBN 0 300 06325 3
Een omvangrijke en zeer fraai uitgegeven studie naar de koopliedengemeenschap in middeleeuws London. De studie is zeer breed van opzet en beschrijft
nauwgezet de opkomst van dit in de 10kale en 'nationale' samenleving belangrijke koopmansgilde. Het is volgens
Nightingale vooral aan deze groep
kooplieden te danken dat Londen zich al
tijdens de Middeleeuwen ontwikkelde
tot de belangrijkste markt en het financieel centrum van de Britse eilanden.
CLe

H.P.H. Nusteling, Markant in de markt.
lnterpharm 1896-1996 (Interpharmgroep: 's-Hertogenbosch 1996) 175 p.
ISBN 90 9009 567 5
Dit is een uitgave bij gelegenheid van het
eeuwfeest van een Brabantse ondememing in de geneesmiddelenbranche die
thans opereert onder de naam Interpharm. Zoals het hoort bij lO'n uitgave
gaat het om een rijk geillustreerd en
mooi vormgegeven boek. Toch is het
niet aileen bedoeld als een mooie herinnering voor werknemers en gepensioneerden. Nusteling probeert in dit boek
de firma te plaatsen in de geneesmiddelenbranche als geheel en ook de ontwikkeling van die branche te beschrijven.
Hij baseert zich daarbij in ruime mate op
het archief en de jaarverslagen van de
ondememing.
HKl

Ton de Korte (red.), Strijd om de tijd. De
organisatorische gevolgen van de 24-uurseconomie (Delwel: Den Haag 1997) 183
p. ISBN 90 6155 775 5
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Deze studie bespreekt managements- en
medewerkersvraagstukken in de huidige
trend tot flexibilisering, waarbij arbeidstijd en bedrijfstijd in een ontwikkeling over langere tijd steeds meer worden losgekoppeld. Ook de relatie werk
en prive komt ter sprake. Er is een zestal
bedrijfsbeschrijvingen: Albert Heijn,
SOS-International, GDE Worldwide,
de Jaarbeurs, Berenschot en Medi Interim.
LWi

Dietmar Rothermund, The Global Impact of the Great Depression 1929-1939
(Routledge: London 1996) 180 p. ISBN
0415 118182
Dit boek is een overzichtswerk waarin
zeer globaal de depressie wordt bezien
in al zijn facetten. De Gouden Standaard, de oorlogsschulden en de herstelbetalingen, de problemen van overproductie vooral in de landbouw en de gevolgen voor de economische theorievorming, het komt allemaal ter sprake. In
zijn oorsprong wordt de depressie als een
Amerikaans fenomeen beschreven, dat
zich na de Wall Street-crash vanuit de
Verenigde Staten verspreidt over Europa, Noord-Afrika, AustraJie, India,
Latijns-Amerika, Oost-Azie en Afrika.
Ook worden de politieke consequenties
en de herbewapening behandeld. Het
werk is niet geannoteerd en kent slechts
zeer summiere bibliografische aantekeningen.
HKl
H. Seeling, Te/emaque Fortune Michiels,
der Phoenix und Charles Dhil/eux. Belgiens Einfliisse auf die wirtschaftliche
Entwicklung Deutschlands im 19. lahrhundert. Schriften zur rheinisch-westfiHischen
Wirtschaftsgeschichte
38
(Rheinisch-Westfli.lischen Wirtschaftsarchiv zu Koln: Keulen 1996) 177 p.
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Achter deze intrigerende titel gaat een
reconstructie schuil van de activiteiten
van twee Belgische ondernemers die
zich in de loop van de negentiende eeuw
in Duitsland vestigden, uitgroeiden tot
belangrijke staalproducenten, maar volgens de auteur althans in Duitsland
enigszins in de vergetelheid zijn geraakt.
Telemaque Michiels behoorde tot de
echte pioniers die in 1842 de firma T.
Michiels & Cie. oprichtte en wist te profiteren van de grote vraag naar staalproducten voor de aanleg van spoorwegen
in het Rijnland. Samen met nog elf anderen stichtte hij in 1852 de PHOENIX
onderneming in Eschweiler, een bedrijf
dat zich sterk zou uitbreiden en waarvan Charles Detilleux enkele jaren later
aan het roer zou komen te staan als algemeen directeur. Het werk is gebaseerd
op materiaal uit tal van regionale, stads-,
bedrijfs- en prive-archieven in Duitsland, Belgie en Nederland.
WAB

Lex Veldhoen, Hedendaagse uitvinders.
15 Portretten van uitvinders. De Nederlandse uitvinder. Octrooien en patenten.
Organisaties en beurzen (Uitgeversmaatschappij Ad Donker: Rotterdam 1996)
128 p. ISBN 90 6100429 2
De beschrijvingen zijn aardig om te lezen. Interessant zijn de pagina's 101-113
met in vogelvlucht de geschiedenis van
octrooien. Op pagina 120 staat een nuttige adreslijst.
LWi
Heinz Voosen, Die lubiliiumsschrift im
Wandel der Zeiten. Ein Streifzug durch
die Geschichte beruhmter Firmen und
Unternehmen (Frieling: Berlijn 1996)
256 p. ISBN 3 8280 0069 X
Dertig Duitse bedrijfsgeschiedenissen
uit bankwezen, verzekeringsbranche,
transport, bouw en handel worden op
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een rij gezet. Helaas ontbreekt een inleidend methodologisch hoofdstuk; evenmin is er een synthetiserend besluit.
LWi

Paul J.J. Welfens (ed .), Economic
Aspects of German Unification. Expectations, Transition Dynamics and International Perspectives (Springer: Berlijn
1996 sec. revised edition) 527 p. ISBN 3
54060261 5
In november 1990 werd in Washington
een conferentie van vele deskundigen
gehouden betreffende de economische
gevolgen van de Duitse eenwording die
dat jaar plaats greep. Na vijf jaar hebben de betrokkenen hun bijdragen aan
de actualiteit aangepast. Het gaat in dit
werk om ruim 25 bijdragen waarin de
Duitse eenwording vanuit de meest verschillende econornische standpunten
wordt belicht. De meeste auteurs zijn
Duitse economen, maar een enkele
Amerikaan, Fransman en Pool bezien
de reacties in hun landen. Voor de Nederlandse lezer zijn wellicht het meest
interessant de bijdragen over de internationale econornische gevolgen. Daarin
wordt aandacht besteed aan de gevolgen
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van de eenwording zowe! voor de directe buurlanden, voor de Europese integratie als voor de relaties van Europa
met Amerika en Japan.
HKl

Th.F. Wijsenbeek-Olthuis, Boedelinventarissen; A.Knotter en A.C. Meijer
(red.), De gemeentelijke bevolkingsregisters 1850-1920 (Instituut voor Nederlandse Geschiedenis: Den Haag 1995)
Broncommentaren 2, 118 p. ISBN 90
5216075 9
In dit nieuwe deeltje in de reeks broncommentaren wordt uitgebreid stilgestaan bij de mogelijkheden en beperkingen van boedelinventarissen en bevolkingsregisters als historische bron.
Naast een inleiding met de historische
situering en - hee! plezierig - een afbeelding van de betreffende bron, bevat elk
'commentaar' de administratieve achtergrond van de bron, uitgebreide verwijzingen naar archieven en Iiteratuur
en een stukje over de mogelijkheden tot
'verrijking van de informatie' met gegeyens uit andere bronnen.
CLe
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OPGEDIEPT

Sandra Bos, Jan Lucassen, Roger de Peuter, Inventaire de la Collection
Bruyard concernant Ie Bureau (de la Balance) du Commerce et l'Inspection des
Manufactures sous l'Ancien Regime (1571-1831) (NEHA: Amsterdam, 1996)
door Anne Wegener Sleeswijk
Universiteit van Amsterdam

Met de inventaris van de collectie Bruyard is een belangrijk archieffonds van
het NEHA ontsloten. De verzameling bestaat uit documenten met betrekking tot de Franse handel en nijverheid tijdens het Ancien Regime, voornamelijk uit de tweede helft van de achttiende eeuw. Pierre Bruyard en zijn
zoon Charles Jean-Baptiste, die de meeste documenten opstelden of ontvingen, vervulden tussen 1722 en 1790 verschillende belangrijke functies in
dienst van de Franse Kroon, bij het Bureau du Commerce en bij de Inspection
des Manufactures. Zo was Bruyard senior tussen 1756 en ongeveer 1777 als
directeur van het Bureau de la Balance du Commerce verantwoordelijk voor
het opstellen van de jaarlijkse goederenbalans (de Balance du Commerce).
Junior schopte het nooit zo ver als zijn vader. Hij was in de jaren 1780 inspecteur des manufactures in verschillende plaatsen in Frankrijk.
De lange carriere van Bruyard senior dekt bijna de gehele periode van het
bestaan van het Bureau de la Balance du Commerce. Deze instelling werd in
1713 opgericht en had tot belangrijkste taak de Franse handel in kaart te
brengen. Tijdens de onderhandelingen met de Engelsen ter voorbereiding
van de Vrede van Utrecht werd Parijs zich bewust van de noodzaak het inzicht in de handel te vergroten. De Engelse afgevaardigden bleken namelijk
veel beter op de hoogte te zijn dan de Franse van de compositie van de verschillende goederenstromen waar hun land bij betrokken was. De gegevens
voor de Balance du Commerce waren van verschillende instellingen afkomstig. Wat betreft de omvang van de handel baseerde men zich op plaatselijke
overzichten van betaalde belasting over in- en uitgevoerde koopwaar, de
Etats des Fermes. Deze werden vanaf 1721 jaarlijks opgesteld door de ontvangers van deze belasting. Het Bureau de la Balance du Commerce wendde
zich vervolgens tot de Kamers van Koophandel, of waar deze niet bestonden
tot de intendanten, voor aanvullende informatie omtrent de waarde van de
goederen. 1
Hoewel een relatief klein aantal archiefstukken uit de collectie Bruyard de
internationale handel betreft, is hun waarde voor de handelsgeschiedenis van
Frankrijk groot. Dit komt vooral doordat zich hier een aantal orginele
Balances du Commerce onder bevinden, voor jaren waarvoor in de Franse archi even tot dusverre geen, of slechts zeer incomplete exemplaren zijn gevon68
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den (1767-1771; 1773, 1774). Bovendien bevat het archiefvoor steden zoals
Marseille, Lyon en Duinkerken voor een aantal jaren onbekende Etats des
Fermes.
Franse onderzoekers hebben veel gebruikgemaakt van de Balances du
Commerce en de Etats des Fermes voor zover die in Frankrijk worden bewaard. Deze werden nauwkeurig geanalyseerd ten behoeve van de kwantitatieve hoofdstukken van de grote handelshistorische studies over Marseille en
Bordeaux uit de jaren 1970. Ook bij recenter handelshistorisch onderzoek
wordt nog intensief van deze bronnen gebruikgemaakt. 2 Hoewel verschiIlende historici hebben gewezen op de mogelijkheden van de goederenbalansen
voor onderzoek naar de handelsrelaties tussen Frankrijk en de Republiek,
werden zij hiertoe tot dusverre nauwelijks aangewend. 3 De belangrijkste reden is zonder twijfel, dat er aanzienlijke problemen kleven aan het gebruik
van de balansen. Een aantal van deze problemen geldt voor vrijwel aIle
kwantitatieve bronnen uit het pre-statistische tijdperk: de ontduiking door de
kooplieden, slordigheid en nattevingerwerk van de met de registratie belaste
commies en het ontbreken van de mogelijkheid om de gevonden cijfers te verifieren.
De Balance du Commerce kent bovendien een aantal nadelen die specifiek
zijn voor deze bron. Aangezien men erop uit was aan te tonen dat de goederenbalans positief was voor Frankrijk, bestond de neiging de export te hoog
te waarderen en de import te laag. Het grootste nadeel van de balansen betreft echter niet de omvang van de goederenstromen maar de waarde. De
schatting van de waarde blijkt in sommige gevallen weinig overeenkomst te
vertonen met de in prijscouranten en in koopmanscorrespondentie vermelde
prijzen. De cijfers moeten dan ook met grote terughoudendheid worden gelnterpreteerd. 4 Zoals Labrousse in 1943 al heeft opgemerkt, geven de Balances
du Commerce en de Etats des Fermes de grote lijn van de ontwikkeling van
de Franse handel weer, maar niet meer dan dat. 5
De meeste stukken uit de collectie Bruyard betreffen de nijverheid en dan
vooral de textielnijverheid. De Inspection des Manufactures, waar Bruyard
junior voor werkte, werd in 1669 door Colbert opgericht. Deze instelling had
een drievoudige taak. Ten eerste moest zij erop toezien dat de regelgeving in
de sector juist werd toegepast. Daarnaast was dit orgaan belast met het opstellen van een statistiek van de productie van de Franse nijverheid. Een derde aspect van haar taak bestond uit het bevorderen van technologische vernieuwing.
De documenten die in Frankrijk bewaard zijn gebleven met betrekking tot
de Inspection betreffen voornamelijk (de controle op) de regelgeving. Historici hebben deze vooral gebruikt om de relatie tussen overheid en ondernemers te bestuderen. Lange tijd ging men er vanuit, dat de bestuurlijke regelgeving en de strenge controle op haar naleving, ondernemers in hun initiatieyen zouden hebben belemmerd. De hoge mate van bestuurlijke bemoeienis
zou zelfs een van de belangrijkste oorzaken zijn geweest van de economische
achterstand van Frankrijk in de achttiende eeuw ten opzichte van andere
Europese landen. 6 Recent onderzoek doet echter vermoeden, dat van tegenNEHA-BULLETIN 11 - 1997 - nr. 1
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gestelde belangen tussen ondernemers en bestuurders (liberalisme versus
(post-)colbertisme) in feite nauwelijks sprake is geweest. Dikwijls werd door
de ondernemers zelf sterk aangedrongen op bescherming en regelgeving. 7
Hoewel ook in de collectie Bruyard veel stukken zitten die verband houden
met de regelgeving in de nijverheid, lijkt het niet erg waarschijnlijk dat deze
de discussie verder zullen help en ontwikkelen. Van het merendeel van de
besluiten en ordonnantien worden tevens exemplaren bewaard in de Archives
Nationales of in het Fonds de l'Intendance van de diverse Archives Departementales. Bovendien zitten er nauwelijks brieven in de collectie die het tot
stand komen van nieuwe ordonnantien toelichten. De verzameling bevat
voor wat betreft de nationale nijverheid dus geen belangrijk uniek materiaal.
Voor onderzoek naar de lokale ontwikkeling van de textielsector in steden
als bijvoorbeeld Lille, Lyon en Rouen is zij echter wei interessant.
Op het gebied van de institutionele geschiedenis biedt het archief allerlei
mogelijkheden voor onderzoek. Hoewel er uit deelstudies wei het een en ander bekend is omtrent het functioneren van het Bureau du Commerce en het
daarvan afhankelijke Bureau de la Balance du Commerce, zijn er aspecten
waarover we nog maar weinig weten. Verschillende historici hebben al gewezen op het potentieJe belang van een overzichtsstudie naar deze instanties. 8
De correspondentie en manuscripten van vader en zoon Bruyard geven gedetailleerde informatie over de relaties tussen de twee Bureaux, de Controleur
General, de ontvangers van de Fermes, de intendanten en de Kamers van
Koophandel. Interessant is bovendien, dat de ingrijpende hervormingen in
de jaren 1780, van de instellingen die met het toezicht op handel en nijverheid
belast waren, in de memories en brieven van de Bruyards goed zijn gedocumenteerd.
De collectie Bruyard zal vooral door Franstalige onderzoekers worden geraadpleegd; voor Nederlandstalige onderzoekers is deze toegankelijker gemaakt door een uitgebreide inleiding en een aantal bijlagen. Hierin lichten
de auteurs het functioneren van de Franse bestuurlijke instanties en de aard
van het archiefmateriaal toe. Hoewel de inventaris in grote lijnen overzichtelijk en goed gedocumenteerd kan worden genoemd, moet erop worden gewezen dat er enkele kleine lacunes in zitten. De belangrijkste is, dat in het overzieht van de nation ale goederenbalansen die tot dusverre zijn teruggevonden,
die van 1749-1751, die bewaard worden in de Bibliotheque Municipale in
Saint-Brieue, niet worden genoemd. 9
De collectie Bruyard staat niet op ziehzelf, maar moet worden beschouwd
als een (welkome) vreemde eend in de NEHA-bijt. Het archief sluit naadloos
aan op documenten die in de Archives Nationales worden bewaard, vooral
in de serie F12. Het zou dan ook wenselijk zijn dat de Archives Nationales
en het NEHA microfilms uitwisselen, opdat onderzoekers beide arehieffondsen op dezelfde plaats kunnen raadplegen.
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THEMA-INFORMATIE

Milieuonderzoek door de Nederlandsche Vereniging van Historische
Onderzoeksbureaus (NVHO)
door Reinhilde van der Kroef,
voorzitter NVHO, Groningen

In 1993 is de NVHO opgericht. De vereniging wil voor haar leden, commercieel werkende historische onderzoeksbureaus, de rol van branche-organisatie vervullen. Ondanks dat de leden elkaars concurrenten zijn, zijn de gemeenschappelijke belangen het vertrekpunt voor de activiteiten. De NVHO
wil stimuleren dat de aangesloten bureaus professioneel historisch onderzoek
afleveren tegen commercieel aanvaardbare tarieven. Zo hebben de opdrachtgevers zoveel mogelijk zekerheid dat zij van de leden van de NVHO kwaliteitsproducten kunnen verwachten. Voorts adviseert de NVHO de leden over
contracten, minimumtarieven en leveringsvoorwaarden. Mochten er onverhoopt toch problemen ontstaan tussen NVHO-leden en hun opdrachtgevers
dan kunnen zij via de vereniging een beroep doen op arbitrage.
De aangesloten bureaus ontplooien een breed scala aan historische
onderzoeks- en presentatievormen. Gedenkboeken worden samengesteld,
historische kalenders uitgegeven, tentoonstellingen voorbereid en soms uitgevoerd en allerlei soorten inventarisaties gemaakt. Bovendien verrichten
NVHO-leden in toenmende mate historisch milieuonderzoek voor overheden
en bedrijven, zodat er sprake is van het ontstaan binnen de NVHO van een
'milieuafdeling' .
Bij dit onderzoek gaat het om het vaststellen waar en in welke mate in het
verleden milieuvervuiling heeft plaatsgevonden en wie daarvoor verantwoordelijk kan worden gesteld. Het uiteindelijke doel is om deze vervuiling op te
ruimen. Het moge duidelijk zijn, dat er met dergelijk onderzoek vaak grote
economische belangen zijn gediend. Dit kan verstrekkende consequenties
hebben voor het verloop van het onderzoek. Overigens wordt vooral gebruikgemaakt van de handelsregisters en hinderwetvergunningen.
Als voorbeeld kan dienen vervuiling ontstaan door ondergrondse benzineopslag in tanks. De beschikbaarheid van de juiste archieven met bewijsstukken is dikwijls een probleem. Oliemaatschappijen hebben er niet altijd be lang
bij om al hun gegevens zonder hindernissen beschikbaar te stellen. In de
overheidsarchieven zijn niet altijd gegevens bewaard gebleven. Ook de
pomphouder heeft zelden een uitgebreid bedrijfsarchief aangelegd. Het is
nogal bepalend voor de acceptatie van de onderzoeksresultaten welke van de
belanghebbenden de opdrachtgever is. Zo kan het zijn dat een pomphouder
opdrachtgever is, maar de technische gegevens over de aard en (ver)plaatsing
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van tanks en leidingen bij de oliemaatschappijen vandaan moe ten komen.
Daar deze zelf verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor de op deze wijze vastgestelde vervuiling, is het begrijpelijk dat er weinig enthousiasme is om
de gevraagde gegevens beschikbaar te stellen.

'Turfwinning in Laag Nederland voor 1530'
Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis
Themanummer; 5 (1997) 2 (december), 110 p.
door Ludy Giebels
Hoogheemraadschap van Rijnland, Leiden

Zoals de naam al zegt, behandelt dit blad de historie van de waterstaat. De
geschiedenis van Nederland hangt nauw samen met de ontwikkeling van zijn
water staat. Dat geldt niet aIleen voor het laaggelegen Holland, maar bijvoorbeeld ook voor de omvangrijke riviergebieden in het binnenland. Op dit moment is er praktisch geen plek in Nederland die niet is opgenomen in een waterschapsverband. Ook Rijkswaterstaat strekt zijn tentakels over het hele
land uit.
De organisatie van de waterschappen a1s vo1wassen 1agere overheid met aIle paraferna1ia vandien is waarschijn1ijk uniek in de were1d evena1s de machtige rol van Rijkswaterstaat. Toch is er bij een breed publiek maar weinig bekend over de geschiedenis van deze instellingen en de problemen die de waterhuishouding door de eeuwen he en met zich mee bracht. Het Tijdschrift
voor Waterstaatsgeschiedenis, ISSN 0927-3336, is een uitgave van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis en behandelt deze onderwerpen. Het verschijnt twee maal per jaar.
Informatie is op te vragen bij Mw dr L.A.M. Giebels, Hoogheemraadschap
van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD Leiden, tel. 071 - 52 59 338.
Een abonnement is ook aan te gaan via Uitgeverij Verloren te Hilversum.

Poseidon: digitaal fotoalbum van het nieuwe land
door Bert Schakelaar
Rijksarchief in F1evoland, Lelystad

Het Rijksarchief in Flevoland neemt, gevolg gevend aan de Archiefwet, de
archieven over van de rechtsvoorgangers van de Regionale Directie Rijkswaterstaat (R WS), te weten de voormalige Dienst Zuiderzeewerken (ZZW) en
de Rijksdienst voor de I1sselmeer Polders (RI1P). Het waren vooral deze
twee organisaties die het Zuiderzeeproject vorm en inhoud hebben gegeven.
Het handelt over beheer van cultuurhistorisch erfgoed uit de periode
1932-1989.
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Zodoende berusten de archieven van de voormalige rijksdiensten die te
maken hebben gehad met de inpoldering en de inrichting van het nieuwe land
in Lelystad.
ZZW was voornamelijk belast met de waterstaatkundige werken (dijkbouw, het leegpompen van de polder, het aanleggen van kanalen); de RIJP
had een veel bredere taak, en weI het gebruiksklaar maken van drooggelegde
gronden door ontginning, landinrichting, beplanting, verpachting van gronden, het aanleggen van infrastructuur, recreatieve voorzieningen, onderwijs,
het aantrekken van bevolking en industrie. Het Zuiderzeeproject behelsde
meer. Na de proefpolder bij Andijk werden de Afsluitdijk en de polders Wieringermeer, Noordoostpolder, Oostelijk en Zuidelijk Flevoland gerealiseerd,
terwijl met voortvarendheid werd begonnen met de voorbereidingen voor de
inpoldering van de Markerwaard. Vanwege hun expertise werd ook de inpoldering van de Lauwerszee gerealiseerd, hulp bij dijkherstel ten tijde van de
Watersnood 1953 in Zeeland. De eerste aanzetten voor wat later de Dienst
Deltawerken werd, vonden hun oorsprong in deze organisaties.
Deze archieven vormen niet aIleen een bron voor het bedrijven van regionale geschiedenis, maar ook voor historische planologie. Een belangrijk gedeelte van genoemde bron wordt gevormd door circa 50.000 foto's, die in
toenemende mate beiangstelling genieten. In 1997 is een project van start gegaan om de raadpleging daarvan door bezoekers te laten plaatsvinden via
een gedigitaliseerde toepassing. Hiervoor worden 3.800 afbeeldingen van de
Dienst ZZW en de 44.000 afkomstig van de RIJP gescand en gekoppeld aan
gedocumenteerde informatie die wordt opgeslagen in een database. Poseidon
heet dit digitale fotoalbum (in wording) van de inmiddels historische Zuiderzeeprojecten dat gekoppeld kan worden aan de eveneens te digitaliseren toegangen op de archieven, tekeningen en ander (beeld)materiaal. In de eindsituatie kunnen bezoekers via zoekschermen aile informatie, dus oak de
foto's selecteren.
Voor het hierna volgende fotokatern zijn foto's gebruikt van de Dienst
ZZW, die ook de planologie ontwikkelde voor de Afsluitdijk, de natuurmonumenten in het nieuwe land, te weten de ingepolderde eilanden Urk en
Schokland en de kunstwerken zoals gemalen en sluizen in dit verband worden genoemd.
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2. In 1931 wordt een kraagstuk voor de Afsluitdijk voor zinken in gereedheid
gebracht (RA Flevoland archief DZZW 1.1.3.0 nr 1130)

3. Oude paalwering fangs het eiland Schokfand in 1940 ( RA Flevofand archief
DZZW 0.0 nr 1738)
NEHA-BULLETIN 11 - 1997 - nr. 1

75

4. Het nemen van grondmonsters met behulp van de zogenaamde V-boor in
Oostelijk Flevoland in 1951 ( RA Flevoland archie! DZZW 0.2.8 nr 7164)

5. Het visvijverproject nabij Lelystad in 1961, waarbij karpers worden uitgezet
( RA Flevoland archie! DZZW 0.2.9. nr 6346)
76

NEHA-8ULLETIN

