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VROEGMODERN 
ONDERNEMERSCHAP 

IN NEDERLAND 

o. Gelderblom en J.L. van Zanden 

1. Inleiding 

De eerste grote studie naar vroegmoderne ondernemers in Nederland is het 
in 1965 verschenen proefschrift De Trippen van P.W. Klein.l Hij toonde hier
in aan hoe kooplieden van de familie Trip op de Amsterdamse stapelmarkt 
monopolies verwierven in de handel van koper, teer en geschut. Klein, die 
zijn theoretisch kader aan Schum peter ontleende, stelde dat deze handelswij
ze representatiefis voor ondernemers in de Republiek en mede het succes van 
de stapelmarkt bepaalde. In 1970 verscheen van dezelfde auteur het artikel 
'Entrepreneurial Behaviour and the Economic Rise and Decline of the 
Netherlands in the 17th and 18th centuries'.2 Dit stuk kan gelezen worden als 
een eerste programma voor de beoefening van de vroegmoderne onderne
mersgeschiedenis. Klein toonde zich hierin weinig onder de indruk van de 
ondernemersprestaties in de eerste he 1ft van de 'gouden' zeventiende eeuw. 
Hij stelde vast dat de economische activiteiten grotendeels beperkt bleven tot 
de handel, scheepvaart en visserij . Natuurlijk erkende hij de rol van onderne
mers in het succes van de Amsterdamse stapelmarkt: de verovering van nieu
we markten, de introductie van nieuwe producten en de oprichting van grote 
handelcompagnieen en de Wisselbank. Klein benadrukte echter dat deze 
innovatieve ondernemersactiviteiten tot de eerste he 1ft van de zeventiende 
eeuw beperkt bleven. Tegelijkertijd zette hij vraagtekens bij het falende 
ondernemerschap in de achttiende eeuw. De trage expansie of zelfs stagnatie 
van de Nederlandse economie in deze periode moet eerder toegeschreven 
worden aan ongunstige economische omstandigheden dan aan de onderne
mers. Bovendien innoveerden ondernemers volgens Klein wei degeJijk: niet 
in de handel en industrie maar in het financierings- en bankwezen. 

Na Klein is het lange tijd tamelijk stil geweest rond dit onderwerp. AIleen 
J.W. Veluwenkamp ging het debat met Klein aan over de zijns inziens uiterst 
beperkte mogelijkheiden voor kooplieden om op de Hollandse stapelmarkt 
een monopoJie te verwerven. Slechts bij de handel in goederen uit een her
komstgebied of bij actief overheidsingrijpen is volgens Veluwenkamp mono
poJisering van de markt mogelijk. Veel vaker is er sprake van monopolisti
sche concurrentie of oligopolische praktijken op de Hollandse stapelmarkt in 
de zeventiende en achttiende eeuw.3 Na deze eerste aanzet tot een debat werd 
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het echter weer langdurig rustig in de geschiedschrijving over vroegrnodern 
ondernemerschap. 

Nogal plotseling is de aandacht voor het onderwerp de afgelopen jaren 
weer sterk toegenomen. In het kader van het onderzoeksprogramma van het 
N.W. Posthumus Instituut 'Negotie en Nering' dat geheel aan dit onderwerp 
is gewijd, publiceerden C. Lesger en L. Noordegraafin 1995 de bundel Entre
preneurs and Entrepreneurship in Early Modern Times. 4 De vijftien artikelen 
hebben (op een enkele uitzondering na) betrekking op ondernemers die op en 
rondom de Amsterdamse stapelmarkt actiefwaren in de zeventiende en acht
tiende eeuw. Een aantal bijdragen betreft zelfs promotie-onderzoek, waar
door we in de komende jaren nog een aantal monografieen tegemoet kunnen 
zien.5 Bij zijn afscheid als hoogleraar in 1996 werd aan Klein een feestbundel 
aangeboden met onder andere bijdragen die over vroegrnodern ondernemer
schap handelen. 6 Tenslotte moet ook nog een be scheid en 'special' over onder
nemersgeschiedenis van het NEHA-Jaarboek (1996) genoemd worden. Ret 
gaat hier om drie artikelen, waarvan vooral het historiografisch overzicht van 
F. de Goey voor ons van belang is.? Rieruit blijkt namelijk eens te meer hoe 
treurig het tot voor kort gesteld was met de vroegrnoderne ondernemersge
schiedenis in Nederland.8 Ret gros van aIle publicaties betreft laat negentien
de-eeuwse en twintigste- eeuwse ondernemers. Juist daarom beperken we ons 
in dit artikel tot de vroegrnoderne tijd. We stell en daarbij twee vragen: Welke 
nieuwe inzichten heeft recent onderzoek opgeleverd? En: Welke richting zou 
de vroegmoderne ondernemersgeschiedenis moe ten inslaan? 

2. Achtergronden van de hernieuwde belangstelling 

De achtergronden van deze hernieuwde belangstelling voor het ondernemer
schap in de vroegmoderne periode - en voor de aandacht voor ondernemers 
in het algemeen - zijn in 1990 verwoord door Noordegraaf, die samen met 
Lesger een belangrijke rol heeft gespeeld in deze opleving.9 Rij ventileert 
daarin zijn onbehagen over de ontwikkeling van het yak economische en 
sociale geschiedenis, die hij 'eenzijdig theoriegebruik en bloedeloos empiris
me' verwijt. 10 In de studie van de vroegmoderne periode heeft het serialisme 
van de Wageningers er bijvoorbeeld toe geleid dat de geschiedenis wordt 
gedomineerd door anonieme krachten zoals de seculaire trend, waardoor 
'mensen in deze geschiedbeschouwing als denkers en doeners afwezig zijn'. II 
Noordegraaf pleit er niet voor om in navolging van Stone, uit verzet tegen 
'het marxistisch economisch model, het Franse ecologisch-demografisch 
model en de Amerikaanse cliometrische methodologie' het narrativisme weer 
te omarmen. Wat hij weI voorstaat is een samengaan van de 'sociaal-weten
schappelijke' aanpak die overheersend is onder economisch- en sociaal-histo
rici met een sterkere orientatie van het onderzoek op de 'vragen betreffende 
de wijze waarop diverse groepen en individuen op economische processen en 
sociale veranderingen reageerden'.'2 Als voorbeelden noemt hij studies naar 
het ondernemerschap van boeren door Faber en Roessingh. 13 
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Uit het dilemma van Noordegraaf komt de studie van het ondernemer
schap dus als een soort compromis naar voren: hij wil de bestaande sociaal
wetenschappelijk orienta tie van de economische en sociale geschiedenis niet 
overboord gooien, maar toch nieuwe ruimte maken voor de mens in de 
geschiedenis. Deze formulering van het probleem roept nogal wat vragen op. 
Ten eerste, is Noordegraafs definitie van het probleem, dat de 'versociaalwe
tenschappelijking' van de (economisch-sociale) geschiedenis leidt tot een 
anonieme geschiedenis, overtuigend? Ten tweede, aangenomen dat we 
akkoord gaan met een dergelijke definitie van het probleem, is de studie van 
het ondernemerschap dan de meest geeigende oplossing ervan? 

In feite lopen in Noordegraafs kritiek op de bestaande praktijk twee 
zaken door elkaar. Hij wil de mens graag terug in de geschiedenis en hij is in 
wetenschappelijk opzicht niet overtuigd van de verklaringen die door de 
mensloze geschiedbeoefening worden aangeboden. Over dat eerste bezwaar 
kunnen we natuurlijk kort zijn. Ais we geschiedenis opvatten als een sociale 
wetenschap, en buiten die traditie wil Noordegraaf niet treden, dan is er a 
priori geen red en om welke factor dan ook bij voorbaat in te sluiten of uit te 
sluiten. Ais een sluitende historische interpretatie van bijvoorbeeld de econo
mische ontwikkeling van Nederland in de vroegmoderne periode mogelijk is 
zonder de mens expliciet in de beschouwing te betrekken, dan is er geen enke
Ie reden om dit wei te doen. Sterker nog, dit wei doen om voor-wetenschap
pelijke redenen, zoals Noordegraaf suggereert, draagt in zo'n geval aan de 
interpretatie van het verleden niets bij. Het is bijvoorbeeld bepaald onzinnig 
om De Vries en Van der Woude te verwijten dat er geen mensen voorkomen 
in hun magistrale Nederland 1500-181514; een dergelijke kritiek snijdt pas 
hout als kan worden aangetoond dat ze bepaalde problemen niet goed begre
pen hebben of bepaalde verklaringen onvolledig zijn, omdat ze geen of 
onvoldoende oog had den voor de mens. Het zou even onzinnig zijn als 
natuurkundigen ervoor zouden pleiten om toch vooral de ether weer in de 
theorievorming over de transmissie van radiogolven op te nemen, of dat evo
lutiebiologen gevraagd wordt een plaatsje in te ruimen voor het Paradijs en 
de Zondeval (in een pleidooi voor een biologie met een menselijk gezicht). 

Noordegraaf is ons inziens overtuigender wanneer hij wijst op de tekort
komingen van de thans vigerende beoefening van de economische en sociale 
geschiedenis. Hij vraagt bijvoorbeeld aandacht voor de relficatie van de secu
laire trend in sommige serialistische literatuur, en wijst op de onderwaarde
ring van mentaal-culturele aspecten in het debat over de industrialisatie. 
Meer systematisch zou de vraag gesteld moeten worden welke kernproble
men uit de economische (en sociale) geschiedenis binnen het huidige paradig
rna door de inherente beperkingen ervan niet adequaat onderzocht kunnen 
worden. Aan een zo omvattende vraagstelling komt Noordegraaf helaas niet 
toe. IS 

Dat vervolgens de ondernemer als te bestuderen object uit zijn hoge hoed 
wordt getoverd, lijkt in hoge mate wiIlekeurig. Impliciet lijkt Noordegraaf te 
accepteren dat de geschiedenis van bijna aIle sociale groepen gedomineerd 
wordt door anonieme krachten, maar hoopt hij bij de 'grote mannen' van de 
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economische geschiedenis, de ondernemers, nog enige handelingsvrijheid aan 
te treffen. Er zijn echter geen redenen om aan te nemen dat het gedrag van 
ondernemers meer of minder door anonieme krachten bepaald wordt dan 
dat van arbeiders, boeren of de overheid. Bovendien is er a priori geen aan
leiding om aan te nemen dat hun invloed op economische ontwikkeling gro
ter is geweest dan die van andere sociale groepen. Misschien werden de meest 
fundamentele economische beslissingen wei genomen door kleine boeren, 
toen ze besloten te commercialiseren (of dit juist niet deden), of door huis
houdens, toen deze hun arbeid gingen verplaatsen van subsistence-activitei
ten naar loonarbeid (of van het platteland naar de stad), of juist door over
heden. Natuurlijk hebben ondernemers een duidelijke functie in het 
economisch leven maar daarmee is nog niets gezegd over hun mogelijk beslis
sende invloed op processen van economische groei en verandering. 

Dit betekent natuurlijk niet dat we niets zien in de hernieuwde aandacht 
voor de ondernemer in het verleden, integendeel. Maar deze dient zorgvuldig 
- en wat ons betreft binnen het bestaande sociaal-wetenschappelijke paradig
rna - beargumenteerd te worden, waarbij nagegaan moet worden op welke 
manieren studie van ondernemerschap in het verleden werkelijk kan bijdra
gen aan een beter begrip daarvan. Daarom moeten ondernemers niet teveel 
an sich bestudeerd worden - ondernemersgeschiedenis is geen doel op zich
zelf - maar dient dit specialisme zoveel mogelijk aansluiting te zoeken bij 
bredere discussies over bijvoorbeeld de oorsprong en ontwikkeling van het 
handelskapitalisme, het functioneren daarvan en de overgang van handelska
pitalisme naar industrieel kapitalisme. Recente discussies over de boeken van 
De Vries en Van der Woude en van Van Zanden hebben duidelijk gemaakt 
dat deze grote thema's nog steeds onvoldoende doordacht en onderzocht 
zijn, en dat in het bijzonder de rol van ondernemers daarin om verheldering 
vraagt. 16 Het ligt voor de hand om aan te nemen dat ondernemers daarin een 
belangrijke rol hebben gespeeld, hoewel die niet altijd initierend hoeft te zijn 
geweest en niet zeker is dat andere sociale groepen geen grotere bijdrage gele
verd hebben aan genoemde grote transities. Een dergelijke benadering van de 
ondernemersgeschiedenis van de vroegmoderne periode sluit echter niet op 
aile punten aan bij de onderzoekspraktijk van de afgelopen jaren, zoals we in 
de volgende paragrafen zullen laten zien. In de conclusie keren we terug naar 
de hier geschetste problematiek. 

3. Oude en nieuwe thema 's in de ondernemersgeschiedenis 

Een van de opvallende kenmerken van de nieuwe aandacht voor de onderne
mer is dat de ondernemersgeschiedenis zich los lijkt te maken van de econo
mische geschiedenis. Kleins studie werd, zoals gezegd, gekenmerkt door een 
sterk economisch-theoretisch kader. In veel van de recente bijdragen is daar
entegen de aandacht voor sociale, culturele en mentale aspecten sterk toege
nomen, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de publicaties van Lesger, die zich sterk 
orienteert op een socioloog als Giddens. Overigens is het spijtig dat in de 
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genoemde bundel van Lesger en Noordegraaf een uitvoerige introductie ont
breekt waarin deze nieuwe benadering geplaatst wordt. In toenemende mate 
wordt ook aandacht be steed aan de motivatie van ondernemers. 17 Lesger 
stelt vast dat ondernemers niet uitsluitend naar winstmaximalisatie streefden. 
Ze namen de verantwoordelijkheid voor een onderneming - en accepteren de 
bijkomende risico's - vooral om hun behoefte aan welstand, macht en presti
ge te bevredigen. 18 De continuileit van een onderneming was dan ook 
belangrijker dan het behalen van zo groot mogelijke winsten. Ret bedrijf 
diende om in het onderhoud van de ondernemersfamilie te voorzien en haar 
sociale positie veilig te stellen. Actief ondernemen lijkt voor sommigen zelfs 
een noodzakelijk kwaad geweest te zijn. Kooijmans beschrijft hoe de uit Ant
werpen naar Bremen gevluchte kooplieden Andries van der Meulen en Nico
laas de Malapart al voor 1600 de risicovolle koophandel vaarwel wilden zeg
gen om in Utrecht op hun lauweren te kunnen rusten. Ret verworven 
kapitaal zou volgens Andries van der Meulen ook in veilige beleggingen vol
doende rendement opleveren om van te leven. 19 Ret streven naar meer macht 
en prestige leidde echter niet altijd tot het afbouwen van de onderneming. 
Degryse laat zien hoe in het achttiende-eeuwse Antwerpen kooplui met 
beperkte middelen ondanks een gekochte adellijke titel hard moesten werken 
om het hoofd boven water te houden.20 Dergelijk onderzoek naar de motiva
tie van kooplieden heeft veel gemeen met het sociaal-historisch elite-onder
zoek, waarin het vooral gaat om de familieverhoudingen, sociale positie en 
levensstijl van vooraanstaande burgers. Dit geldt zeker voor het recent ver
schenen boek Vriendschap van Kooijmans, waarin de economische activitei
ten van de beschreven kooplieden slechts zijdelings ter sprake komen. 21 

Ret benadrukken van de sociale achtergrond van ondernemers heeft wei 
degelijk tot verrijking van de (economische) ondernemersgeschiedenis geleid. 
Dit blijkt met name uit de ruime aandacht die in Entrepreneurs and Entrepre
neurship wordt geschonken aan de sociale netwerken waarin vroegmoderne 
ondernemers opereerden. De artikelen van Engels, Racquebord (et al.), 
Kooijmans, Lindblad, Mathias, Mitchell, Muller, Sprunger, Voss en Wege
ner Sleeswijk maken aile duidelijk dat ondernemers hun zakelijke activiteiten 
liefst in een vertrouwde sociale omgeving ontplooiden.22 Door geboorte, 
geografische herkomst, huwelijk en geloof beyond elke ondernemer zich in 
een netwerk van persoonlijke relaties. Aan het onderhouden en uitbouwen 
van deze contacten werd vee I aandacht besteed. Zo werden goede zakelijke 
relaties na verloop van tijd vaak door een huwelijk bevestigd. Dergelijke net
werken, door sommige auteurs ook het sociaa/ kapitaa/ van een ondernemer 
genoemd, waren van grote waarde in het economisch verkeer. Betrouwbare 
vrienden waren hard nodig in een wereld waarin niet aileen oorlog en natuur
geweld maar ook list en bedrog een onderneming in korte tijd konden ruine
reno Dergelijke risico's konden binnen een netwerk onderling verdeeld of ver
zekerd worden. Een goede reputatie, die afhankelijk was van de personen 
waarmee men omging, maakte het zakendoen eenvoudiger. Ret bevorderde 
de kredietwaardigheid van een ondernemer en vergemakkelijkte zijn kapi
taalvoorziening. 
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Dit evidente belang van netwerken is niet eenvoudig aan te tonen. Repu
tatie en vertrouwen zijn moeilijk te operationaliseren begrippen. Eigenlijk 
kunnen slechts brieven en andere persoonlijke documenten inzicht in de 
materie geven. Van de besproken auteurs beschikte aIleen Kooijmans over 
dergelijk bronnenmateriaal. Andere economische voordelen van het sociaal 
kapitaal zijn echter weI goed te onderzoeken. Netwerken vormden bijvoor
beeld de toegang tot onmisbare informatie over beschikbaarheid, kwaliteit 
en prijs van goederen, maar ook tot nieuwe markten, nieuwe producten en 
nieuwe handelspartners.23 V ooral de handelsrelaties van de Amsterdamse 
stapelmarkt zijn goed onderzocht. Veluwenkamp beschrijft hoe Zuid- en 
Noord-Nederlandse kooplieden in de tweede helft van de zestiende en de eer
ste helft van de zeventiende eeuw in heel Europa handelskolonies in haven
steden stichtten.24 Vit diverse andere artikelen blijkt hoe kooplieden in 
Archangel, London, Bordeaux, Livorno en de Levant met vrienden en fami
lie in Amsterdam correspondeerden en handelden. Engels' studie naar 
'Vlaamse' handelaren in Livorno laat duidelijk zien hoe wijdverbreide en 
intensieve contacten in heel Europa toegang gaven tot de meest uiteenlopen
de mark ten en producten.25 

Alhoewel dergelijke handelsnetwerken op persoonlijke contacten geba
seerd, en dus niet voor iedereen vrij toegankelijk waren, profiteerde de 
Amsterdamse stapelmarkt als geheel er zeker van. De goede informatievoor
ziening, het grote assortiment koopwaar en de handelscontacten over de hele 
wereld verzekerden haar van een leidende positie op de wereldmarkt. Daarbij 
trok de stad nog profijt van een ander sociaal fenomeen: de immigratie van 
honderden kooplieden uit de Zuidelijke Nederlanden en later ook uit andere 
delen van Europa. Vlessing laat bijvoorbeeld zien hoe Portugese Joden hun 
suikerhandel van Antwerpen naar Amsterdam verplaatsten.26 Toch bestaat 
er een zekere spanning tussen de twee geconstateerde fenomenen. Netwerken 
impliceren immers nauwe contacten tussen kooplieden, terwijl immigratie 
niet zelden met korter of langer durende scheiding van groepen gepaard gaat. 
De Portugese Joden, bijvoorbeeld, handelden vooral binnen de eigen groep 
en Sprunger suggereert dat ook de veelal Vlaamse doopsgezinde onderne
mers er in het begin van de zeventiende eeuw niet in slaagden door te dringen 
tot de economische en sociale elite van Amsterdam. Hier ligt dan ook een 
vooralsnog onopgelost probleem van de bloei van de Hollandse stapelmarkt. 
De immigratie van Zuid-Nederlandse kooplieden wordt gewoonlijk verbon
den aan de introductie van nieuwe markten, producten en handelstechnieken 
in Holland. Deze ondernemers namen echter hun eigen netwerken uit het 
Zuiden mee en waren tot tenminste 1618 uitgesloten van deelname aan het 
publieke leven. Dit hoeft natuurlijk geen volledige segregatie in te houden, 
maar het roept weI de vraag op via welke kanalen lokale kooplieden de inno
vaties konden overnemen?27 
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4. Ondernemers in het handelskapitalisme 

Naast de vertrouwde belangstelling voor de opkomst van de Amsterdamse 
stapelmarkt en, zij het in mindere mate, haar functioneren in de loop van de 
zeventiende en achttiende eeuw, biedt de recente ondernemersgeschiedenis 
vooral een nieuw onderzoeksthema: het belang van sociale netwerken. Daar
door blijft een aantal zaken ons inziens onderbelicht. In de eerste plaats leidt 
de eenzijdige aandacht voor de Am~terdamse stapelmarkt waarschijnlijk 
onbedoeld tot een sterke inkrimping van de onderzochte periode. Bijna al het 
onderzoek heeft zich geconcentreerd ~p de gloriedagen van het Hollandse 
handelskapitalisme in de zeventiende eo achttiende eeuw. De informatie over 
het concrete functioneren van de stapelraarkt is sterk toegenomen, maar er is 
geen aansluitiog gezocht bij grote debatten over de opkomst ervao - in de 
vijftiende en zestiende eeuw28 - en de overgang naar het industrieel kapitalis
me in de negentiende eeuw. Hier wrbekt zich het vrij sterk naar binnen 
gerichte karakter van vee I van de nieuwe studies, waarin de ondernemers als 
groep bestudeerd worden, maar geen expliciete relaties gezocht worden met 
de ingrijpende transformaties van de Nederlandse economie in deze eeuwen. 
Eec van de vragen die in dit verband relevant zijn, is of er een verschil bestaat 
tussen ' traditioneel' en 'modern' ondernemerschap. 

De sociale en mentale aspecten van het vroegmoderne ondernemerschap 
zijn minder traditioneel dan de besproken artikelen doen vermoeden. Dat 
ondernemers niet naar maximale winst streven, geldt ook voor de negentien
de en twintigste eeuw; dat netwerken van essentieel beJang waren voor onder
nemers, lijkt niet of weinig veranderd. Misschien is het nog te vroeg om op 
dit punt al tot uitspraken te komen, maar in ieder geval zou de vraag naar 
het specifieke karakter van vroegmodern ondernemerschap vaker gesteld 
kunnen worden. Dit geldt zeker voor de ecooomische functie van onderne
mers. In de artikeleo van Yntema en Davids over vroegmoderne onderne
mers in de nijverheid is een voorlopig antwoord op deze vraag te vinden. Vit 
Yntema's studie over de Hollandse bierindustrie in de zestiende eeuw blijkt 
dat de economische functie van ondernemers in de loop der tijd dezelfde 
bleef.29 De auteur sluit aan bij Schumpeter die de ondernemersfunctie in 
industriele economieen formuleerde als het introduceren van (I) een nieuw 
product of (2) een nieuwe productietechniek, (3) de opening van nieuwe 
markten, (4) het aanboren van oieuwe grondstoffen of halffabrikaten en (5) 
het verbeteren van de organisatie van de productie.30 Yntema constateert 
vervolgens dat bierbrouwers in verschillende Hollandse steden tussen 1500 
en 1580 doordrongen tot nieuwe afzetgebieden, nieuwe biersoorteo maakten 
en het brouwproces verbeterden. In meer algemene termen kan een dergelijke 
Schumpeteriaanse verklaring voor het succes van de Amsterdamse stapel
markt gegeven worden: beJangrijke innovaties waren de toevoeging van 
hoogwaardige producten, de vergroting van het handeJsgebied tot de Mid
dellandse Zee, de Amerika's, Afrika en het Verre Oosten en een aantal insti
tutionele vernieuwingen zoals de 'naamloze' handelscompagnieen en het uit
gebreide wisselverkeer. 
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Betekent dit nu dat ondernemers - opgevat in de traditie van Schumpeter 
- altijd en eeuwig hetzelfde zijn gebleven? Of is deze theorie niet zonder meer 
van toepassing op de pre-industriele periode? Schum peter gebruikte het 
begrip innovatie in de eerste plaats om een mechanisme van economische 
verandering bloot te leggen. 31 Volgens Schumpeter leidde een succesvolle 
innovatie tot dusdanige kostenvoordelen voor een ondernemer dat zijn con
currenten genoodzaakt werden de innovatie te imiteren of te verdwijnen. 
Vooral deze imitatie, zo werd later door Redlich in een nadere uitwerking 
van Schum peters ideeen betoogd, is cruciaal voor het veranderingspotentieel 
van een innovatie. 32 Hier ligt meteen een mogelijk verschil tussen vroegmo
derne en moderne ondernemers. In de vroegmodere periode volgde op een 
succesvolle innovatie niet noodzakelijkerwijs een volledige imitatie door con
currerende ondernemers. Illustratief is wat dit betreft een artikel van Davids 
over de Hollandse exportnijverheid in de vroegmoderne periode. 33 Hierin 
wijst hij vooral voor de textielindustrie in steden als Leiden, Haarlem en 
Gouda op het naast elkaar bestaan van tenminste drie productiewijzen: de 
traditionele ambachtelijke nijverheid, small commodity production en de kapi
talistische productiewijze. Het voortbestaan van deze productiewijzen hing 
niet in de eerste plaats af van hun rentabiliteit maar van het belang dat de 
overheid hechtte aan dit voortbestaan. Overwegingen van werkgelegenheid, 
betaalbare armenzorg en conservering van de stedelijke gemeenschap speel
den daarbij een grote ro1. Minstens zo belangrijk waren de beperkte koop
kracht van de bevolking, waardoor innovatie slechts zelden loonde, en de 
gebrekkige integra tie van markten. Hierdoor bleven naast moderne regio's 
zoals Holland tot in de negentiende eeuw grote premoderne gebieden 
bestaan. 

In de zestiende-eeuwse Hollandse bierindustrie daarentegen leidde techni
sche vernieuwing wei degelijk tot grote veranderingen in vrijwel de gehele 
sector. Bierbrouwers slaagden erin nieuwe markten aan te boren en nieuwe 
biersoorten te verkopen. Volgens Yntema werden zo goed als aile brouwers 
uiteindeIijk gedwongen om de nieuwe, goedkopere brouwtechnieken over te 
nemen.34 Een tegenvoorbeeld vinden we weer in de negentiende-eeuwse sui
kerindustrie, waar naast moderne stoomraffinaderijen traditionele suiker
bakkerijen tot ver na 1850 actief bleven. Zij konden voortbestaan door de op 
dat moment nog moeilijk te rationaliseren productie van kandijsuiker. 35 De 
Nederlandse economie had dus vanaf het begin van de zestiende tot halver
wege de negentiende eeuw zowel een moderne als een traditionele kant. Deze 
dubbelzinnigheid is ook weerspiegeId in de geschiedenis van haar onderne
mers. Naast traditionele handelaren en ambachtslieden ontstond een op de 
internationale groothandel gerichte koopmansgemeenschap. In de zestiende 
en vroege zeventiende eeuw verwezenlijkten deze groothandelaren de ratio
nalisatie van de handelsorganisatie, uitbreiding van mark ten en de aanvoer 
van nieuwe producten. Deze innovaties waren Schumpeteriaans in de zin dat 
het hierna nauwelijks nog mogelijk was om internationaal handel te drijven 
zonder een netwerk van contacten en zonder een gedegen kennis van mark
ten en producten. 
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Het is nog altijd de vraag of deze innovaties in de internationale dienst
verlening ook gevolgd werden door, of samengingen met vergelijkbare veran
deringen in de nijverheid. Deze sector werd in de loop van de zeventiende 
eeuw de zwakste schake I in de economie. Veluwenkamp benadrukt bijvoor
beeld dat de Nederlandse exportnijverheid aan het eind van de zeventiende 
en het begin van de achttiende eeuw niet meer op kon tegen de internationa
Ie concurrentie.36 De besproken studies geven helaas geen antwoord op de 
vraag of dit relatief achterblijven van de nijverheid kan worden toegeschre
yen aan falend ondernemerschap. Waarom werden de miljoenen die met de 
koophandel verdiend waren niet (meer) in de industrie gelnvesteerd? Of werd 
dit in het begin van de zeventiende eeuw nog wei gedaan en verslapten de 
banden tussen kooplieden en nijverheid pas na verloop van tijd? Lindblad 
voert het voorbeeld aan van Louis de Geer die in Zweden aan het begin van 
de zeventiende eeuw in de handel, industrie en banksector actief was. Maar 
het is de vraag in hoeverre een dergelijke figuur representatief was.3? Een 
goede case-study zou Amsterdam zijn, waar niet aileen de handel maar ook 
de nijverheid sterk ontwikkeld was. Opereerden ondernemers hier in beide 
sectoren? Wellicht was de handel, of toch de financiele sector zoals Klein 
beweert, in de achttiende eeuw winstgevender dan de industrie. In de bespro
ken bundels wordt aan deze vraag nauwelijks aandacht besteed. Davids wijst 
weliswaar op het bestaan van kapitalistische productiemethoden binnen de 
nijverheid, maar hij geeft slechts summier aan welke ondernemers hierin 
investeerden en waarom die investeringen beperkt bleven tot bepaalde secto
reno Doordat er weinig aandacht is voor de relaties tussen handel en indu
strie, en in het bijzonder de rol van de kooplieden in de laatste sector, gaat de 
literatuur voorbij aan de cruciale vraag waarom in Nederland door een pro
ces van voortgaande industrialisatie niet een proces van moderne economische 
groei op gang kwam. Kortom, het braakliggende terre in van de onderne
mersgeschiedenis van deze periode zijn de relaties tussen de kooplieden en de 
nijverheid. 

5. Conclusie 

De mens is terug in de sociaal-economische geschiedenis, tenminste in de 
gedaante van de ondernemer. Zoals Noordegraaf bepleitte is er meer aan
dacht gekomen voor de sociale en mentale aspecten van het vroegmoderne 
ondernemerschap. De motivatie van ondernemers maar vooral hun functio
neren in sociale netwerken heeft een prominente plaats in het onderzoek 
gekregen. Daarbij ligt de nadruk sterk op ondernemers in de warenhandel, 
op kooplieden dus. Dit alles gaat ten koste van aandacht voor ondernemers 
in de industrie en voor de mogelijke wissel werking tussen ondernemers in 
handel en nijverheid. Bovendien wordt nauwelijks aandacht besteed aan het 
al dan niet bestaan van een typische vroegmoderne ondernemer. De vroeg
mod erne ondernemersgeschiedenis moet daarom in een ruimer jasje gestoken 
worden. 
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Allereerst moet ze uit de beknelling van De Republiek bevrijd worden, 
door het onderzoeksterrein te verbreden van de (late) vijftiende tot halverwe
ge de negentiende eeuw. Dit impliceert tevens een verbreding van de vraag
stelling: ook de opkomst van het handelskapitalisme en de overgang naar het 
industrieel kapitalisme van de negentiende eeuw zou in de analyse betrokken 
moe ten worden. Dit zou bovendien het beeld van de specifieke kenmerken 
van ondernemerschap tijdens de handelskapitalistische fase aanzienlijk kun
nen aanscherpen. 

Deze handelskapitalistische fase wordt gekenmerkt door gestage en suc
cesvolle innovaties in de internationale warenhandel. Ook in de industrie 
innoveren ondernemers maar op dit terrein lijkt het langetermijn-succes van 
de Nederlandse economie vee I minder sterk te zijn geweest. Een mogelijke 
verklaring is dat door institutionele of andere starheden innovaties in de nij
verheid niet noodzakelijkerwijs tot imitatie door andere ondernemers leid
den. Daarin onderscheidde de vroegmoderne tijd zich mogelijk van de late 
negentiende en twintigste eeuw. Het succes van de handel en het mogelijk 
falen van de industrie kunnen door de ondernemersgeschiedenis aan elkaar 
gekoppeld worden. De vermeend innige verhouding tussen handel en indu
strie is immers het meest typische aspect van de handelskapitalistische perio
de. Hierover is echter nog onvoldoende bekend, terwijl de ondernemer toch 
een zeer geschikt uitgangspunt voor een dergelijke analyse vormt. Zo kan de 
ondernemersgeschiedenis minder naar binnen gekeerd raken en meer aan
sluiting vinden bij de grote debatten over de economische ontwikkeling van 
Nederland in deze periode. 
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BOEKBESPREKINGEN 

Gerard Aalders and Cees Wiebes, The 
Art of Cloaking Ownership. The secret 
collaboration and protection of the Ger
man war industry by the neutrals. The 
case of Sweden (Amsterdam: Amster
dam University PresslNetherlands State 
Institute for War Documentation 1996) 
210 p. ISBN 905356179X 

De vorigjaar in alle hevigheid losgebar
sten discussie over het Nazi-goud en de 
rol van Zwitserland in de financiering 
van de Duitse oorlogsmachine bevat 
een telkens terugkerend element waar
mee ook de schrijvers van het boven
staande boek hebben geworsteld. Dat is 
de vraag naar de samenhang tussen 
neutraliteit en moraliteit. Amerikaanse 
onderzoekers velden in mei een vernieti
gend oordeel over de neutrale landen, 
die hun neutraliteit doorgaans gebruik
ten als 'voorwendsel om morele overwe
gingen te negeren' (de Volkskrant, 
9.5.1997). Dergelijke zware conc1usies 
zijn in het boek van Aalders en Wiebes 
niet te vinden. Toch klemde ook voor 
hen het vraagstuk hoe de praktijken van 
de haute finance in het neutrale Zweden 
moesten worden beoordeeld. 

Deze historiografisch interessante 
studie belicht een aantal minder beken
de economische aspecten van de Twee
de Wereldoorlog. Om een antwoord te 
vinden op de vraag welke rol banken en 
ondernemingen in neutrale landen 
speelden en van welke omvang hun sa
menwerking met de Nazi's was, onder
zochten de schrijvers als pars pro toto de 
activiteiten van de Zweedse bankiersfa
milie Wallenberg en hun Stockholmse 
Enskilda Bank. In een inleidend hoofd
stuk behandelen zij enkele redenen 
waarom ondernerningen werkelijke ei
gendomsverhoudingen geheim wilden 
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houden voor de autoriteiten - in oor
logstijd meestal om confiscatie te voor
komen - en hoe dit gebeurde: door mid
del van diverse dekmantelconstructies, 
dikwijls uitgevoerd met behulp van ban
ken of ondernemingen in neutrale lan
den. Vervolgens ontvouwen zij op hel
dere wijze, in een door veel archiefon
derzoek gesteund betoog de complexe 
camouflageactiviteiten die de Wallen
bergs ontplooiden ten gunste van Duit
se bedrijven als Bosch en IG Farben. 
Deze konden als gevolg hiervan (soms 
indirect) hun bijdrage blijven leveren 
aan de Duitse oorlogseconomie. De Na
zi 's profiteerden ook van de bereidwil
ligheid van de Wallen bergs hun oor
logsbuit in de vorm van goud, obligaties 
en effecten te witten. 

De beweegredenen van de Wallen
bergs waren duidelijk: telkens speelde 
het winstoogmerk bij hun overwegingen 
en activiteiten een doorslaggevende rol. 
Dit blijkt ook uit de veranderende op
stelling die zij innamen ten opzichte van 
bijvoorbeeld Bosch toen de oorlogskan
sen keerden. In de laatste hoofdstukken 
verklaren de auteurs op pI ausi be Ie wijze 
dat, hoewel de Wallen bergs met hun ca
mouflageactiviteiten in het steeds fijn
maziger net van de geallieerde economi
sche oorlogswetgeving terechtkwamen 
en hun tegoeden in de Verenigde Staten 
geblokkeerd zagen, zij reeds enkele ja
ren daarna 'gerehabiliteerd' werden. 

Het meest in het oog springende ver
schil met de Nederlandse versie, die in 
1990 verscheen onder de titel Zaken 
doen tot elke prijs is dat de auteurs hun 
eigen morele oordeel vrijwel weglaten. 
Waren zij in de uitgave van 1990 nog 
van oordeel dat 'alle ondernemingen in 
hun transacties met de Nazi's tijdens de 
oorlog een morele gedragscode had den 
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moe ten hanteren' (13-14) en staken zij 
hun afkeuring over de handelwijze van 
de Wallen bergs niet onder stoeIen of 
banken, in de uitgave van 1996 ontbre
ken juist deze passages. 

Daarmee heeft het boek een belang
rijke verbetering ondergaan. Mijn 
grootste bezwaar tegen de eerdere uitga
ve was dat de auteurs in hun conclusies 
te gemakkelijk over consequenties van 
neutraliteit heen stapten. Neutrale sta
ten dienen geen voorkeur te tonen voor 
een van de belligerenten, maar ze gelijk 
te behandelen. Zij zijn niet verplicht 
handel in (oorlogs)materiaal tussen bel
Iigerenten en de eigen onderdanen te 
verbieden, ook al geldt dit verbod weI de 
overheid zelf. Evenmin kunnen zij een 
neutrale mentaliteit bij de eigen landge
noten afdwingen. De herschreven studie 
illustreert, juist omdat niet telkens de 
yinger wordt geheven, uitstekend de te
genstrijdige en soms wisselende belan
gen waarmee neutralen en belligerenten 
in een oorlogssituatie geconfronteerd 
worden, de invloed en relatieve ongrijp
baarheid van internationale onderne
mingen en de wijze waarop nationale 
staten hiervan vervolgens weer 'profite
ren'. 

Marijke van Faassen 
Instituut voor Nederlandse 

Geschiedenis, Den Haag 

Piet Boon, Bouwers van de Zee: zeeva
renden van het Westfriese Platteland, c. 
1680-1720 (Den Haag, 1996) Stichting 
Hollands Historische Reeks XXVI 276 
p. ISBN 9072627180 
Ook verschenen als proefschrift aan de 
Rijksuniversiteit Leiden 1996 

Een onafzienbare zee van archiefmate
riaal is door Piet Boon verwerkt tot dit 
mooie proefschrift. Gegevens uit 
scheepsverklaringen, bevrachtingscon
tracten, notariele akten, dorps-, stads-, 
kerkelijke en oud-rechterlijke archieven, 
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kasboeken van bootsgezellenbeurzen, 
zijn bewerkt tot een overzichtelijk en 
leesbaar boek. 

Het belangrijkste doel van de auteur 
was inzicht te geven in de betekenis van 
de zeevaart voor de beroepsbevolking 
van het West-Friese platteIand in de pe
riode 1681-1720. In de twee inleidende 
hoofdstukken worden de ontwikkelin
gen vanaf 1500 besproken. Door slechte 
grond werd akkerbouw steeds meer op
gegeven voor de meer arbeidsextensieve 
veeteelt. Op zoek naar neveninkomsten 
trok men naar zee. De vraag is of met 
de demografische achteruitgang na 1630 
het aantal zeevarenden ook terugloopt. 
Door ongunstige landbouwomstandig
heden bleek dit zeker tot 1680 niet het 
geval te zijn. In deze periode vormden 
de West-Friese zeevarenden nog 30% 
van bemanning van de totale koopvaar
dijvloot van de Republiek. 

Uit hoofdstuk 3 en 4 blijkt dat in 
1720 het aantal West-Friese zeelieden 
gehalveerd was ten opzichte van 1680. 
Door de sterke bevolkingsdaling bleef 
de scheepvaart een belangrijke bron van 
inkomsten. In de peri ode 1710-1720 was 
nog altijd 20% van de beroepsbevolking 
hierbij betrokken. De factoren die de 
mogelijke oorzaak van de achteruitgang 
van de zeevaart in West-Friesland zijn, 
worden in hoofdstuk 5 geanalyseerd. 
Door de demografische achteruitgang 
daalde het aantal zeelieden in absolute 
zin. De genadeklap kwam door de ver
liezen die geleden werden als gevolg van 
kapers en oorlogen. Zeker tien Hoornse 
kooplieden gingen in die tijd failliet. Er 
kon geen nieuwe West-Friese vloot wor
den gebouwd. 

Het boek is overzichtelijk opge
bouwd. De auteur geeft blijk van een 
grote kennis van het bronnenmateriaal. 
Op prettig lees bare wijze heeft hij veel 
details van het zeemansleven in West
Friesland geopenbaard, daarbij de grote 
lijnen niet uit het oog verliezend. 

De door verschillende historici ge
voerde discussie over de achteruitgang 
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van de zeevaart in West-Friesland 
wordt door hem opgelost door onder
scheid te maken in absolute en relatieve 
achteruitgang. Dat de bevolkingsterug
loop invloed heeft gehad op het aantal 
zeevarenden is zeer waarschijnlijk. Met 
de korte-termijnverklaring van kapers 
en oorlog heb ik meer moeite. Ook v66r 
deze peri ode waren er strubbelingen en 
die golden niet aileen voor West-Friese 
schepen. Een factor die de auteur wei 
aanstipt, maar verder onbelicht laat, is 
mijns inziens belangrijker. De Friese 
scheepvaart, die sterk in opkomst was, 
voer met kleinere schepen. Deze werden 
bemand door minder zeelieden en wa
ren flexibeler. Het vaarpatroon veran
derde ten opzichte van de zeventiende 
eeuw, toen de schepen groter waren en 
er vaak maar een keer per jaar werd uit
gevaren. Het is goed mogelijk dat men 
in West-Friesland niet op deze verande
ringen heeft ingespeeld. 

Astrid Verburg 
UB-VU Amsterdam 

Nicholas Crafts and Gianni Toniolo 
(red.), Economic growth in Europe since 
1945 (Cambridge: Cambridge Universi
ty Press 1996) xxii + 600 p. ISBN 
0521496266 

Crafts en Toniolo openen deze door hen 
geredigeerde bundel over groei in Euro
pa na 1945 met een artikel waarin zij 
uiteenzetten hoe moderne groeitheo
rieen die groei kunnen verklaren. Tot 
voor enige jaren analyseerde de main
stream economics groei op lange termijn 
aan de hand van het Solow-model, het
geen als bezwaar had, dat technologi
sche ontwikkeling als een exogene fac
tor werd beschouwd. In nieuwere groei
theorieen speelt kapitaalaccumulatie, 
ook van human capital, een grotere rol, 
worden spaar- en investeringsbeslissin
gen endogeen gemaakt en krijgt conver
gentie een centralere plaats. 
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De economische geschiedenis van 
Europa na de Tweede Wereldoorlog 
valt volgens Crafts en Toniolo uiteen in 
twee perioden: de jaren tot 1973 - de 
gouden peri ode - en de tijd daarna. In 
de gouden periode was het groeitempo 
hoog, de inflatie acceptabel en waren de 
conjuncturele fluctuaties mild. De groei 
was sneller naarmate de in te halen ach
terstand ten opzichte van de USA gro
ter was, maar overigens werden de ver
schillen in ontwikkeling tussen de lan
den in Europa steeds kleiner. Vanaf 
1973 stagneerde de groei en zakte deze 
terug tot normaal niveau als men kijkt 
naar de groei op lange termijn, de secu
laire trend. De werkloosheid verdrie
voudigde en conjuncturele terugslagen 
werden weer voelbaar. Ook bleef verde
re convergentie ten opzichte van Ameri
ka uit. 

Eichengreen zet in zijn bijdrage uit
een dat de uitzonderlijke groei tussen 
1945 en 1973 een gevolg was van enige 
bijzondere omstandigheden. Na de oor
log kwamen de overheden van conti
nentaal Europa met werkgevers en 
werknemers loonmatiging overeen. De 
werkgevers beloofden de zo verkregen 
winsten te investeren. Door Europese 
en Atlantische samenwerking kon dit 
samengaan met het openen van mark
ten, hetgeen resulteert in specialisatie, 
hoge investeringen en snelle groei van 
de internationale handel, alles gestimu
leerd door de wil de achterstand in te 
halen. Op den duur werd de overeen
komst om lonen en winstuitkeringen te 
matigen om in de toekomst een groter 
resuItaat te boeken, moeilijker te hand
haven. De loondruk werd groter, de in
vesteringen verminderden en de groei 
stagneerde. 

In daaropvolgende artikelen zet Ol
son zijn ideeen uiteen betreffende de be
lemmeringen voor groei die ontstaan 
ten gevolge van geInstitutionaliseerde 
coalities en laat Boltho een enigszins 
dissident geluid horen, door te beweren 
dat wisselkoersmanipulatie de concur-
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rentiekracht zodanig kan verbeteren, 
dat dit de positie van het betrokken 
land blijvend kan versterken. Daarna 
volgen de verschillende landenstudies 
waaronder een prachtige bijdrage van 
Cassiers, De Ville en Solar over Belgie. 

Cas siers c.s. gaan uit van een soortge
lijk twee-sectorenmodel als Cassiers in 
haar proefschrift over de Belgische eco
nomie in het interbellum gebruikte. Zij 
zetten uiteen hoe Belgie onbeschadigd 
en met een gunstige ruilvoet uit de 
Tweede Wereldoorlog kwam, maar er, 
om in de termen van Eichengreen te 
blijven, niet in slaagde het socia Ie ak
koord te bereiken waarbinnen loonma
tiging ruimte creeerde voor snelle inves
teringen. Daardoor viel de groei tot 
1960 tegen. Daarna kon ook Belgie een 
ongekende groei doormaken, vooma
melijk verklaard door econornische Iibe
ralisatie samenhangend met de Europe
se integratie, maar ook doordat nu so
ciale vrede kon worden bereikt. De 
groei bleef echter vooral beperkt tot de 
marktsector, waarbinnen de open sector 
de grootste successen boekte. In die sec
tor namen de investeringen snel toe. 
Daarentegen waren het de overheid en 
de afgeschermde sectoren die, vooral 
vanaf de late jaren zestig, de grootste 
bijdragen leverden aan de groei van de 
werkgelegenheid. Na 1973 begon de 
economie te kwijnen. Vooral de open 
sectoren hadden last van een snel stij
gende arbeidsinkomensquote. Dit was 
een gevolg van een dalende groei van de 
arbeidsproductiviteit, bij snel stijgende 
nominale lonen, terwijl de kosten van 
energie stegen. Ook de prijzen van de 
afgeschermde bedrijfstakken stegen re
latief. Vanaf 1974 stegen de kosten van 
levensonderhoud sneller dan de BBP
deflator en vee I sneller dan de prijzen in 
de open sector, waardoor de automati
sche prijscompensatie leidde tot stijging 
van de reele loonkosten per eenheid 
product. Door de frank sterk te houden, 
bleven de kosten hoog, waardoor de 
Belgische concurrentiepositie verslech-
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terde. Pas vroeg in de jaren tachtig wist 
een Rooms-Rode coalitie een zekere 
loonmatiging te bewerkstelligen. In 
1982 werd dit gevolgd door een devalu
atie van de frank met 8,5%. Verder wer
den er door de nieuwe Liberaal-Roomse 
coalitie effectieve maatregelen genomen 
om de reele lonen te matigen. WeI werd 
er zo iets aan de kostenproblematiek ge
daan, maar de andere kant van de zaak, 
de productiviteitsproblemen, werden 
slechts ten dele opgelost. In de open sec
tor werden vele ondememingen overge
nomen door buitenlandse multinatio
nals, hetgeen technologische voordelen 
opleverde, waardoor de productiviteit 
steeg. In de afgeschermde bedrijfstak
ken bleef de productiviteitsontwikkeling 
achter, ook vergeleken bij soortgelijke 
bedrijven in het buitenland. De oorzaak 
daarvan moet worden gezocht bij de 
overheid die vele van die bedrijven be
heerste en deze slechts met zwakke bud
getbeperkingen in de hand probeerde te 
houden. 

Dat het artikel van Cassiers c.s. mer 
zoveel aandacht krijgt, is omdat dit een 
van de meest originele in deze bundel is. 
De meeste andere landenstudies zijn 
weinig bevredigende internationale ver
gelijkingen van groei- en productivi
teitscijfers. Wordt voor een bepaald 
land geconstateerd dat de groei- of pro
ductiviteitsontwikkeling achterblijft bij 
de gemiddelde ontwikkeling, dan is er 
weI een marktonvolkomenheid, een be
lemmerend overheidsbeleid of een ster
ke loonschok als oorzaak aan te wijzen. 
Valt de groei juist mee vergeleken bij 
het algemeen Europese patroon, dan 
worden er markten geliberaliseerd, be
lemmeringen opgeruimd of weten over
heid en sociale partners een matig loon
beleid te bewerkstelligen. Ook spelen 
sectorale verschuivingen hier en daar 
een rol. Het zijn dit soort studies die van 
economische geschiedenis soms een wat 
bloedeloze bezigheid maken. De idee 
ook naar de investeringen in human ca
pital te kijken, wordt hier en daar opge-
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pikt, maar blijkt voor deze kwantitatie
ve historici op meetproblemen te stui
ten. 

Alles bijeen is dit een bundel die een 
aantal mooie bijdragen be vat. Vooral 
de eerste, meer theoretisch getinte arti
kelen zijn de moeite waard. Ook het ar
tikel over Belgie is erg mooi, maar ove
rigens is de he Ie serie landenstudies niet 
iets waar velen zich voor hun plezier 
aan zullen zetten. Bovendien wordt het 
uiterst moeilijk uit die studies een alge
meen beeld betreffende de Europese 
ontwikkeling te halen. 

Hein A.M. Klemann 
Universiteit Utrecht 

Victor Enthoven, Zeeland en de op
kornst van de Republiek. Handel en strijd 
in de Scheldedelta c. 1550-1621 (Leiden 
1996) xi + 449 p. ISBN 9080304514 
Proefschrift aan de Rijksuniversiteit 
Leiden 1996 

Veel gerenommeerde historici zoals Is
rael, De Vries en Van der Woude, heb
ben recentelijk hun licht laten schijnen 
over de opkomst van de Republiek. Het 
Zeeuwse aandeel hierin wordt door de 
meesten echter verwaarloosd. Te veel 
wordt de Hollandse ontwikkeling als 
maatstaf genomen. De dissertatie van 
Enthoven voorziet ten dele in deze lacu
ne. De economische ontwikkelingen in 
de Scheldedelta, vooral die op het ei
land Walcheren, worden door hem on
derzocht ten einde een beeld te schetsen 
van de Zeeuwse inbreng in de successto
ry van de Republiek. Centraal staat de 
uitzonderlijke relatie tussen overheid, 
belastingen, oorlogvoering en handel, 
die uiteindelijk leidde tot de overheers
ende positie van de Republiek in de we
reldhandel. 

Het boek bestaat uit drie delen, waar
bij de val van Antwerpen (1585) als 
scheiding fungeert. Deel I geeft een 
beeld van de Zeeuwse eilanden en de re-
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latie van de Walcherse rede met Ant
werpen in de jaren 1550-1585. Enthoven 
rekent hierbij af met het vastgeroeste 
idee dat de Walcherse rede in de eerste 
plaats als voorhaven van Antwerpen 
fungeerde. Dankzij de handel in vis, 
zout, wijn en graan had Zeeland aan de 
vooravond van de Opstand al een zelf
standige economische functie ontwik
keld. De Walcherse rede had vooral een 
transito-functie. Verder komen de Op
stand en de financiering van de oorlog 
ter zee door de convooien en licenten en 
de Zeeuwse kaapvaart aan de orde. Ten 
slotte wordt het effect van de Opstand 
op de Zeeuwse handel en scheepvaart
bewegingen geschetst. 

Dee! II behandelt de strijd tegen de 
koning van Spanje in de jaren 1585-
1621. De schakel tussen handel en 
scheepvaart en de zeeoorlog vormden 
de convooien en licenten. De oorlog ter 
zee werd grotendeels gefinancierd door 
belastingen op de handel. Ging het met 
de handel slecht dan ging het financieel 
ook niet goed met de admiraliteitscolle
ges. Vooral het dilemma tussen de fi
nanciele behoefte van de admiraliteits
colleges en de handel op de vijand 
wordt breed uitgemeten. De vijand 
mocht namelijk niet te veel strategische 
goederen krijgen, terwijl de admiralitei
ten toch over voldoende inkomsten 
moesten beschikken. De opbrengsten 
uit de convooien en licenten waren vaak 
onvoldoende. Militaire successen, zoals 
de blokkade van de Vlaamse kust en 
van de Schelde en de slag bij Gibraltar, 
konden niet voorkomen dat de admira
liteiten in steeds grotere financiele nood 
kwamen. De oorlogsvloot moest zelfs 
ingekrompen worden. Net als bij de vij
and werden particuliere kooplieden en 
schippers ingeschakeld bij de zeeoorlog. 
Kaapvaart bloeide aan weerszijde. 

Deel III gaat over de handel en de 
Noord-Nederlandse expansie over de 
wereidzeeen. De conjunctuur in de 
Scheldedelta wordt toegelicht, waarbij 
de nadruk sterk op Walcheren ligt. He-
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laas blijven Brouwershaven en Zierikzee 
ten onrechte te veel buiten beeld. De 
handelsexpansie naar de Middellandse 
Zee, Azie en de Atlantische Oceaan 
komt daarna aan bod. Veel aandacht 
krijgt de rol die Zeeuwse kooplieden bij 
deze ontwikkelingen speelden. Het sluit
stuk vormt de handelsrelatie tussen Zee
land en Frankrijk, Engeland en de Zui
delijke Nederlanden. 

De indeling van het boek is gebaseerd 
op chronologie en thematiek. Dit heeft 
voor de lezer tot gevolg dat voortdu
rend dezelfde feiten , soms in eenzelfde 
context, ten tonele worden gevoerd. 
Storend is ook het feit dat een register 
op persoonsnamen en geografische aan
duidingen ontbreekt. Zowel in het be
toog als in de tabellen worden munteen
heden naast en door elkaar gebruikt. De 
vergelijkbaarheid zou veel groter zijn als 
aile bedragen consequent naar guldens 
of Vlaamse ponden waren omgerekend. 
Het grote aantal tabellen ondersteunt 
het betoog te weinig. De getoonde pe
rioden zijn vaak aan de korte kant om 
echte vergelijkingen in de tijd mogelijk 
te maken. 

De kern van het gebruikte bronnen
materiaal vormt het archief van de 
Zeeuwse Rekenkamer. Vooral kwanti
tatieve gegevens zijn aan dit archief ont
leend. Voor verdere interpretaties en 
context-gegevens is hoofdzakelijk ge
bruik gemaakt van de resoluties van de 
Staten van Zeeland en van de Staten
Generaal. Jammer is het dat de archie
ven van de admiraliteitscolleges onvol
do en de zijn benut, evenals de Amster
damse notariele protocollen die een 
schat aan informatie bevatten over de 
betrokkenheid van Zeeuwse kooplieden 
bij allerlei handelsbewegingen. Ook de 
registers van de Brabantse watertol uit 
de Brusselse Rekenkamer hadden meer 
inzicht kunnen geven in de goederen
stroom die via Zeeland tussen de Zuide
lijke en Noordelijke Nederlanden 
plaatsvond. 

In zijn conc1usie draagt Enthoven 
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weinig nieuwe ideeen aan die de op
komst van de Republiek verklaren. 
Dankzij belastingheffingen (licenten) 
konden Nederlandse kooplieden met de 
vijand blijven handelen en konden zij 
beschikken over het Spaanse zilver dat 
onontbeerlijk was voor de handel op de 
Levant, het Oostzeegebied en Azie. 
Daarnaast werd met de opbrengst van 
de licenten ook de zeeoorlog gefinan
cierd. Ook was de overheid nauw be
trokken bij de oprichting van de VOC, 
de vestiging van diplomatieke vertegen
woordigingen in de meeste bekende 
handelsgebieden en stimulering van de 
ontwikkeling van nieuwe bedrijfstak
ken. Kooplieden speelden bij dit alles 
een cruciale rol. Handel stond eigenlijk 
gelijk met landsbelang. Buitenlandse 
ondernemers, vaak van Zuid-Neder
landse of Engelse afkomst, domineer
den de handel. Hun kennis, contacten, 
kapitaal en vaardigheden konden in de 
Republiek optimaal tot hun recht ko
men en stimuleerden de economische 
ontwikkeling enorm. Samen met de be
stuurlijke en politieke elite waren zij bij
voorbeeld de investeerders in de VOc. 
De samenwerking tussen regenten en 
buitenlandse kooplieden luidde een 
handelsexpansie in, die er mede toe 
heeft geleid dat de Republiek het cen
trum van de wereldhandel werd. 

Het nieuwe van dit boek is dat Ent
hoven aangeeft dat Zeeuwen vaak aan 
de wieg stonden van de ontwikkelingen 
die de opkomst van de Republiek als 
handelsnatie bepaalden. Met Zeeland en 
de opkomst van de Republiek is eindelijk 
een studie afgeleverd die het belang van 
het gewest Zeeland weer eens onder
streept. Bovendien attendeert het his to
rici op het rijke bronnenmateriaal dat in 
het archief van de Zeeuwse Rekenka
mer is te vinden en dat op bewerking 
wacht. 

Adri P. van Vliet 
Rijksarchief Noord-Brabant 

Den Bosch 
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Jerzy Gawronski, De equipage van de 
Hollandia en de Amsterdam. Bedri}vig
heid van de vac in 18de-eeuws Amster
dam (Amsterdam: De Bataafsche 
Leeuw 1996) 317 p. ISBN 9067073319 
Ook verschenen als proefschrift aan de 
Universiteit van Amsterdam 1994 

In de achttiende eeuw was de Amster
damse kamer van de VOC uitgegroeid 
tot een bedrijf met bijna 1300 werkne
mers. Maritiem archeoloog Gawronski 
onderzoekt in zijn proefschrift de relatie 
tussen de door dit bedrijf nagelaten 
schriftelijke bronnen over de equipage 
van schepen in dejaren 1740-1750 en de 
materiele overblijfselen aan boord van 
de wrakken van de Hollandia (vergaan 
in 1743) en de Amsterdam (vergaan 
1749). 

Na een inleiding over de archeologi
sche en schriftelijke bronnen die bij het 
onderzoek zijn benut, volgen hoofdstuk
ken over de organisatie en het personeel 
van de Kamer Amsterdam van de VOc. 
In het laatste deel van het boek staan de 
aankopen van de Compagnie in Amster
dam centraal. Dan wordt ook een po
ging ondernomen de wrakvondsten in 
een historisch kader te plaatsen. De con
frontatie van materiele overblijfselen (de 
wrakvondsten) met schriftelijke bron
nen betreffende de bouw en uitrusting 
van schepen is uiteraard een goede zaak 
en kan onze kennis van het VOC-bedrijf 
belangrijk vergroten. Daarom valt het 
des te meer te betreuren dat het onder
zoek in de schriftelijke bronnen opper
vlakkig en onzorgvuldig is. Kenmer
kend voor de werkwijze van de auteur is 
dat hij bij het opsporen van de Amster
damse leveranciers slechts een enkele 
bron (de Personele Quotisatie uit 1742) 
gebruikt. Wanneer leveranciers daarin 
ontbreken, worden geen andere bronnen 
geraadpleegd maar vol staat Gawronski 
met een opsomming van getaxeerden in 
de Personele Quotisatie die dezelfde fa
milienaam hebben als de gezochte leve
rancier (186). 
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Een fundamenteler bezwaar tegen de 
aanpak van de auteur is dat nergens 
aannemelijk wordt gemaakt dat de Hol
landia en de Amsterdam een representa
tief beeld geven van de equipage in het 
decennium 1740-1750. Zelfs een over
zicht van de aantallen, de grootte en de 
kosten van gebouwde en uitgerede sche
pen in deze jaren ontbreekt. De concJu
sies van de auteur moeten dan ook met 
de nodige voorzichtigheid worden ge
hanteerd. 

Ook de presentatie en analyse van de 
wrakvondsten is niet zonder problemen. 
Wat is, bijvoorbeeld, een rootaart met 
punten of een trilli} van 10&14st pie (166, 
173 en 223)? Gawronski heeft het ver
moedelijk allemaal uitgezocht maar in 
dit boek ontbreken zowel een verklaren
de woordenlijst als registers. Dit alles 
neemt niet weg dat in veel gevallen de 
confrontatie van schriftelijke bronnen 
en artefacten verhelderend werkt en 
aanleiding geeft tot nieuwe interpreta
ties. Daarom en ook vanwege de talrijke 
afbeeldingen is dit boek een aanrader 
voor een ieder die geYnteresseerd is in 
voorwerpen als historische informatie
bron. 

Hans Bonke 
Amsterdam 

B.GJ. de Graaff, Documenten be
treffende de buitenlandse politiek van 
Nederland 1919-1945. Periode B 1931-
1940 Deel IV 27 juni 1934-30 juni 1935 
(Den Haag: Instituut voor Nederlandse 
Geschiedenis 1996) RGP Grote serie 
234533 p. ISBN 9052160716 

Om een bronnenuitgave te beoordelen, 
dient de vraag te worden gesteld of de 
documentenselectie aan de eisen vol
doet, waarbij gekeken moet worden 
voor welke gebruikers dat op moet 
gaan. Voor economisch-historici is het 
antwoord op die vraag in dit geval al in 
De Graaffs inleiding terug te vinden: 
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'Ook in de in dit deel behandelde perio
de hadden handelspolitieke kwesties we
derom een belangrijke plaats in de bui
tenlandse betrekkingen'. Hij trekt er de 
consequenties uit. De peri ode van de 
voortslepende depressie, waarover het 
hier gaat, is die van clearing met Duits
land en van handelspolitieke onderhan
delingen met Engeland, Frankrijk, Bel
gie en vele andere landen. Met Japan 
werd onderhandeld over handel met 
Nederiandsch-Indie, de Rijnvaartacte 
stond ter discussie, evenals de ordening 
van de internationale scheepvaart en 
Den Haag overwoog tegen de Britse im
periale preferentie-politiek arbitrage 
aan te vragen. Documenten betreffende 
al deze kwesties zijn te vinden in dit 
nieuwste RGP-deel. Het is een gelukki
ge keus daarnaast de notulen op te ne
men van de vergaderingen van de vaste 
commissie van de economische raad 
voor de handelsverdragen. Weliswaar 
had die commissie weinig in te brengen, 
maar de kwesties die speelden werden er 
nog eens uitgebreid uit de doeken ge
daan. Daardoor zorgen deze notulen 
voor het noodzakelijke overzicht. 

Natuurlijk vallen er ook enige aan
merkingen te maken op de documenten
keuze. Zo is de nota Hirschfeld van 9 
april 1935 - geschreven in opdracht van 
minister Steenberghe naar aanleiding 
van de Belgische devaluatie - opgeno
men door middel van een verwijzing 
naar Hirschfelds herinneringen. Het 
lijkt logisch op eenzelfde wijze naar de 
tegennota Colijn te verwijzen, maar die 
verwijzing ontbreekt. Als het over de 
gouden standaard gaat, ontbreken er 
meer documenten, maar het moet ge
zegd dat dit de grens van het thema van 
deze publica tie raakt. De vraag blijft 
dan echter waarom het onderwerp niet 
geheel weg te laten. Interessant in deze 
is een brief van Colijn van 13 juni 1935, 
waarin deze erop wijst dat Frankrijk 
met een begrotingstekort van 1,5 mil
jard gulden kampt, hetgeen tot een de
valuatie kan leiden. 'Indien wij daarin 
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meegetrokken worden, zullen en HoI
land en Indie beide intusschen in de 
voordeelige positie zijn, dat de sanee
ring van het budget heeft plaatsge
had ... ' , aldus Colijn in een typerende 
passage. 

Uiteraard bevat de verzameling ook 
documenten betreffende de politieke en 
militaire aspecten van de buitenlandse 
politiek in deze spannende tijd. Voor 
economisch-historici is het van belang 
te weten dat de economische aspecten 
van de buitenlandse politiek er op even
wichtige wijze in terug te vinden zijn. 

Hein A.M. Klemann 
Universiteit Utrecht 

M. 't Hart, J. Jonker, J.L. van Zan den 
(red.), A Financial History of the 
Netherlands (Cambridge: Cambridge 
University Press 1997) xv + 232 p. 
ISBN 0521581613 

Financial history has come a long way 
over the last thirty years and this book 
is a worthy testament to the quality and 
quantity of the research that has taken 
place. That research is now beginning to 
move beyond a concentration on the 
history of banks and money, into the 
need to capture the entire financial his
tory of different countries at particular 
times. Debates on the relative merits of 
German/European Universal banking 
versus Anglo-American securities mar
kets produce flawed conclusions when 
there is no recognition of the different 
financial systems within which each 
operated. Treatment of the history of 
the international monetary system is 
singularly myopic when there is no awa
reness that gold was only one means, 
and a minor one, of settling outstanding 
claims between sophisticated econo
mies. Similariy, the events that affect 
national and international finance, such 
as revolution, wars, and government in
tervention, all need to be considered be-
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fore any assessment of a financial sys
tem's success or failure can be made. 
Consequently, this book is to be greatly 
welcomed as it makes an attempt to 
convey this 'total' financial history rat
her than focus exclusively on money 
and/or banking. Inevitably, however, 
that also exposes it to criticism which 
any reviewer, including this one, is 
going to exploit! 

The book is the combined effort of 
eight Dutch scholars, including the 
three editors, who all exhibit a thorough 
understanding of their subject and a 
wide-ranging knowledge of the literatu
re. After an introduction by the editors, 
which puts the financial history of the 
Netherlands in its domestic political/ 
economic framework, and gives the in
ternational context, there are three 
chapters that examine the Dutch finan
cial system between 1550 and 1800. It 
was at this time that Amsterdam emerg
ed as the leading financial centre in Eu
rope. The first article by 't Hart concen
trates on public finance, presenting a 
thorough review of taxation and bor
rowing before 1700. This is then follow
ed by a chapter by 't Hart and Dehing 
that looks more generally at currency 
and banking and presents a fascinating 
account of Dutch financial primacy. 
Certainly for a student of the City of 
London what comes across is a con
vincing account of the Netherlands, and 
Amsterdam in particular, at the very 
centre of financial development and cre
dit/capital networks in western Europe. 
Finally, this part of the book is comple
ted by a contribution from Fritschy and 
Van der Voort that examines public fi
nance from 1700 to 1914. By contras
ting the eighteenth and nineteenth cen
turies this chapter reveals important 
weaknesses in the Dutch financial sys
tem before the French invasion of 1795. 
This lay in its fragmented nature which 
gave considerable autonomy to the pro
vinces. As a consequence, Amsterdam 
could develop as a European financial 
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centre but was unable to exert domestic 
influence because of the lack of econo
mic, political and financial integration 
within the Netherlands itself. Eventual
ly, this undermined Amsterdam's posi
tion as Europe's financial centre though 
it was the occupation of 1795 that preci
pitated its rapid decline. It took the 
French occupation to produce a unified 
political structure and an integrated 
economy in the Netherlands. However, 
it was not until the second half of the ni
neteenth century that taxation and 
government borrowing were sufficiently 
under control so as to permit the 
Netherlands to re-emerge once again as 
an important international financial 
centre. One can only speculate that with 
a more integrated national economy 
and without French occupation, would 
Amsterdam have remained Europe's fi
nancial centre rather than losing that 
position to London. This chapter also 
tackles the vexed question of home ver
sus foreign investment, and concludes 
that one was not at the expense of the 
other. 

The nineteenth century is also cover
ed in a chapter by Jonker that focuses 
on currency and banking. Clearly the 
Dutch financial system did not conform 
to any stereotype for it neither devel
oped German style universal banks nor 
British style deposit banks. Instead, the 
putative central bank, the Netherland
sche Bank, created a national retail 
network, unlike the Bank of England, 
limiting the opportunities for commer
cial banking. At the same time the secu
rities market, through its prolongatie 
systeem of call loans, created a means of 
employing short-term funds in long
term investments. Consequently, the 
Dutch before 1914 created their own 
distinctive financial system which, while 
not conforming to models elsewhere, 
appears to have been remarkably suc
cessful in providing the short and long
term finance required by the economy. 
In addition, there was much left over 
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for foreign investment, which rose from 
0.6 bn to 2.8 bn guilders between the 
1830s and 1910 though their share of 
national assets was c. 20 percent at both 
dates. However,this distinctive financial 
system was changed radically by the 
First World War, despite the fact that 
the Netherlands was neutral. 

The period from 1914 to 1940 is exa
mined by Van Zan den in a comprehen
sive review of banking, currency and the 
securities market. What emerges is the 
impact made by shocks to the financial 
system in terms of the 1914-18 war and 
Sterling's abandonment of the gold 
standard in 1931. Both these were ex
ternal to the Netherlands but each had 
serious consequences, illustrating how 
integrated had become the European 
economy by the early twentieth century. 
Any financial system relies on stability 
and confidence and both these were lar
gely absent after July 1914. As a result it 
was impossible to maintain or later revi
ve the prolongative system and so banks 
took on the main role of intermediaries 
between savers and borrowers, as was 
the case elsewhere. There was a growing 
state involvement in both the supervi
sion of the banking system and interna
tional monetary arrangements. With 
the Second World War, and the changes 
wrought by German occupation and 
control, the level of government control 
increased enormously in the post 1945 
era. 

As a result the last chapter by Baren
dregt and Visser, has a heavy concentra
tion upon government monetary policy 
and the role played by the central bank, 
which was nationalised in 1948. In addi
tion, the re-organisation of the banking 
system, where a few large banks domi
nated, is also described. Unfortunately, 
because this chapter covers the period 
running up to the present it lacks the 
historical perspective that characterises 
the earlier contributions, and so is more 
a commentary on recent aspects of fi
nancial history. What emerges is the 
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way the Dutch financial system again 
becomes increasingly influenced by 
outside developments, such as the poli
cies followed by the German Bundes
bank and competition from the City of 
London. 

Overall, this is an excellent book that 
makes available in English an authori
tative study of a country that has played 
a major role in Europe's financial histo
ry. In addition, the account of the 
Netherlands financial history allows 
comparisons to be made with systems 
elsewhere, and produces a useful coun
terweight to a literature that focuses too 
much on Britain, Germany and the 
United States. It is only when we get 
more works that attempt 'total' finan 
cial history that we will be able to resol
ve many of the debates in the subject. 

Ranald Michie 
University of Durham 

Frans Huijzendveld, Die ostafrikanische 
Schweiz. Plantages, planters en platte
landsontwikkeling in West-Usambara, 
Oost-Afrika, ca. 1870-1930 (N.W. Post
humus Reeks VII) xv + 523 p. ISSN 
0929-9742 
Proefschrift verschenen aan de Vrije 
Universiteit Amsterdam 1997 

De agrarische geschiedenis van Afrika 
wordt sinds lang door veel Afrikaanse 
historici beschouwd als een belangrijk 
onderzoeksgebied. In de uitwerking is 
echter sprake van een verregaande the
matische versnippering, vooral gericht 
op studie van peasants, productiewijzen 
en de invloed van binnendringend Wes
ters kapitalisme in de koloniale periode. 
In zijn proefschrift over de platte lands
ontwikkeling in West-Usambara, in het 
huidige Tanzania, probeert Huijzend
veld te komen tot agrarische geschiede
nis als geschiedenis van een hele samen
leving, waarin verschillende econo
misch-, sociaal- en politiek-historische 
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thema's met elkaar in verband worden 
gebracht. In zekere zin is dit een breuk 
met de Afrikaanse historiografische tra
ditie, zoals Huijzendveld aangeeft in een 
gedetailleerde inleidende bespreking. 
Ook de specifieke regio die de auteur 
onder de loep neemt, een gebied in 
Duits Oost-Afrika, is bijzonder te noe
men, omdat er nog relatief weinig (eco
nomisch-)historische studie is verricht 
naar de vorm en aard van de Duitse ko
loniale activiteiten in Afrika. 

De auteur vangt het empirische dee 1 
van het boek aan met een gedegen etno
grafie van West-Usambara, waarbij hij 
naast de politieke verhoudingen (sa
craal koningschap en verschuivende 
machtsverhoudingen bij de komst van 
de Duitsers) vee I aandacht besteedt aan 
sociale relaties in het gebied (verwant
schap, patroon-c1ientverhoudingen, sla
vernij). Hiermee zet hij het gebied goed 
op de kaart en creeert een basis van 
waaruit de transformatie van de samen
leving onder invloed van de Duitse ko
lonisatie vanuit lokaal (Afrikaans) per
spectief kan worden begrepen. 

In de vijf daaropvolgende hoofdstuk
ken wordt vooral aandacht besteed aan 
de Duitse kolonisatie van het gebied in 
de periode 1885-1914. Chronologisch 
worden achtereenvolgens behandeld de 
vestiging van de Duitse heerschappij 
over het gebied, de economische ont
sluiting, de vestiging van plantageland
bouw tot 1905 en de reconstructie daar
van tot 1914. Tevens komt in een afzon
derlijk hoofdstuk de rol van de zending 
als instrument van kolonisatie aan de 
orde. 

Uitgaande van het idee dat de Afri
kaanse plattelandssamenleving de basis 
voor het onderzoek vormt, zoals in de 
in lei ding gesteld, komt het wat vreemd 
over dat veranderingen in de Afrikaanse 
agrarische economie in de periode 1850-
1914 pas in het een na laatste hoofdstuk 
aan de orde worden gesteld. Men kan 
zich na lezing van het werk hierdoor 
niet aan de indruk onttrekken, dat 
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vooral de geschiedenis van de Duitse 
kolonisatie van West-Usumbara het 
centrale thema is. De bevolking van 
West-Usambara komt, direct of indi
rect, nauwelijks aan het woord. Deze 
conc1usie wordt weerspiegeld in de ge
bruikte bronnen. De auteur heeft goed 
gebruikgemaakt van Duits en Tanzani
aans archiefmateriaal van officieIe en 
particuliere aard, de laatste vooral zen
dingsarchieven. Hoe rijk ook, dit mate
riaal kan geen vervanging vormen voor 
het beeld dat de bevolking van West
Usambara zelf had van de traumatische 
periode van economische, sociale en po
litieke transitie die zij tussen 1885 en 
1914 doormaakte. Interviews met direct 
betrokkenen uit de tweede, maar wel
licht ook nog eerste generatie, orale tra
dities en fysieke veranderingen in land
schap en samenleving had den kunnen 
bijdragen aan een evenwichtiger analyse 
van de ontwikkeling van de plattelands
samenleving in West-Usambara onder 
Duits koloniaal bestuur. 

Het oorspronkelijk gepresenteerde 
idee van een geintegreerde analyse van 
een samenleving in transformatie, onder 
invloed van koloniale bezetting, komt 
gaandeweg het boek danig onder druk 
te staan. Het is nu vooral een gedetail
leerde studie naar Duitse koloniale acti
viteiten in Oost-Afrika geworden, waar
aan een aantal etnografische fragmen
ten is toegevoegd dat illustreert hoe de 
samenleving in West-Usambara voor de 
komst van de Duitsers georganiseerd 
was en hoe zij op bepaalde punten ver
anderde. De zeer wezenlijke problema
tiek van transformatie en integratie die 
een Afrikaanse samenleving onder kolo
niaal bestuur doormaakt blijft onderbe
Iicht. Dit is jammer, want de gekozen 
thematiek en regio nodigen zeker uit tot 
een tweeledige analyse: vanuit Afri
kaans en vanuit Europees perspectief, 
waarin een gecombineerde antropologi
sche en economisch-historische benade
ring in methodiek en conceptualisering 
elkaar mooi hadden kunnen aanvullen. 
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Die ostafrikanische Schweiz laat nu ech
ter, evenals het echte Zwitserland, (te) 
weinig ruimte voor Afrikanen. 

Michel R. Doortmont 
Rijksuniversiteit Groningen 

Joost Jonker, Merchants, Bankers, Mid
dlemen. The Amsterdam money market 
during the first half of the 19th century 
(Amsterdam: NEHA 1996) Series III 
deel24 383 p. ISBN 9057420015 

Joost Jonker has built a detailed and 
convincing story around the foundation 
and early growth of the Nederlandsche 
Bank. It is now thirty years since A.M. 
de Jong produced what seemed the de
finitive Geschiedenis van de Nederland
sche Bank, but that description of the 
bank gave the impression that it was an 
institution in splendid isolation. Dr Jon
ker has very clearly demonstrated that it 
was not alone. Although the Neder
landsche Bank was the largest player on 
the Amsterdam financial market-place, 
it did not dominate the market. There 
were a huge number of other, very acti
ve, players. As well as the Nederland
sche Bank, he has looked carefully at all 
the other financial institutions of the pe
riod, for which he can find records, to 
place the Nederlandsche Bank in con
text. He has also placed the Nederland
sche Bank securely within the frame
work of government and the overall 
Dutch economy. 

I found this a most impressive book. 
There is a consciousness of the existing 
literature and how his own empirical 
work fits into, modifies or destroys the, 
often false, presuppositions that we 
have inherited from early twentieth and 
late nineteenth century historians, who 
wanted to show how far they had 
progressed from an earlier nineteenth 
century, that they portrayed as stag
nant. His book is securely founded in an 
intensive study of a large number of 
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documents. Dr Jonker has not only 
worked for long periods in the archive 
of the Nederlandsche Bank itself, but he 
has done an enormous amount of re
search in the city archives (Gemeentear
chief) of Amsterdam, particularly in the 
records of businesses deposited there, 
like the Crommelin and 'new' Hope 
merchant-banking companies. 

He does not minimise the collapse of 
financial institutions during the period 
of French occupation, but in his discus
sion of the surprising extent of the reco
very after 1814, he brings out the extra
ordinary number of continuities with 
the eighteenth century, as well as the 
evident discontinuities. The financial in
stitutions of the new Kingdom of the 
Netherlands were in many respects an 
adaption of the old institutions of the 
Dutch Republic. Not until the mid
nineteenth century did the old world of 
eighteenth century Amsterdam finally 
give way to the new. 

Since I am a medieval historian ap
proaching this book from the eight
eenth century I naturally concentrated 
on the continuities, although I am very 
conscious that there were very real dis
continuities. The great Amsterdam Wis
selbank, which had survived the crises 
of 1763 and 1773, collapsed during the 
Napoleonic period. It still had deposits 
of twenty million guilders in the years 
1775-95, but it was insolvent by 1813. 
The next year the new king, Willem I, 
created the Nederlandsche Bank. It was 
a very different institution. Although he 
intended that it should have both a pu
blic role and a private one, the public 
role was for its first thirty years the do
minant one, and it was primarily con
cerned with such activities as managing, 
or failing to manage, public debt. 

But for continuities - Joost Jonker 
brings out the key role of the kassiers on 
the financial markets until the 1840s. 
Kassiers, as bankers, managed day to 
day payments, and ran a mutual clear
ing system. Kassiers I know already 
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from sixteenth-century Antwerp. Many 
of them moved to Amsterdam at the 
end of that century. In both cities they 
primarily acted for merchants, keeping 
their money on deposit, accepting pay
ments on their behalf, and making pay
ments to their order. They remained in 
business right through the seventeenth 
and eighteenth centuries, and Jonker 
emphasises how they particularly grew 
in importance in the latter years of the 
Republic as the Wisselbank weakened. 
They were now frequently providing 
kassierskwitanties (deposit receipts), 
which were rather like private bank 
notes. Many kassiers survived the Na
poleonic period and their kassierskwi
tanties were so much in use in the early 
years of the monarchy that the note is
sue of the Nederlandsche Bank was very 
sluggishly received for a quarter centu
ry. Jonker has demonstrated that far 
from the failure of the note issue being 
accounted for by a Dutch preference for 
cash over paper, it was really due to the 
fact that they already had an adequate 
supply of traditional paper. Nederland
sche Bank notes only replaced kassiers
kwitanties after 1839. The kassiers role 
diminished correspondingly, and they 
only went out of business in the middle 
of the century - after three centuries of 
continuous activity. 

Joseph Penso de la Vega, of the Sep
hardic Jewish community, penned a 
minatory and rather over-literary dialo
gue, the Confusion de Confuciones, in 
flowery Spanish, in response to the ruin
ous stock market crash of 5 September 
1688. In it he gave details of the stock 
market, of the brokers who brought 
buyers and sellers of shares together in 
the Exchange, and of safe and danger
ous means of financing speculation in 
shares. Amongst his dangerous means 
was the pro[ongatie, which was a short 
term advance against existing holdings 
of shares or bonds, which could then be 
used to buy further shares. If the stock 
market went up the advance could be 
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repaid and all was well. If the stock 
market collapsed the borrower was dou
bly ruined . But the pro[ongatie was not 
merely a vehicle for financing seven
teenth century stock market specula
tion, but a continuing and important 
means of raising short term finance. 
Jonker points out (91) that, despite its 
importance, the pr%ngatie market in 
the nineteenth century had so far re
ceived no attention at all. He gives it the 
proper attention that it had never had 
before, and explains how although pro
[ongaties were advances, nominally only 
for one month, against shares, bonds or 
debentures, they were tacitly prolonged 
at the end of the month, for up to eight
een months. In the course of the nine
teenth century they became synony
mous with 10m bards which were pro
perly advances of up to three months . A 
huge amount of money was raised for 
many purposes by this means. It had 
the additional advantage that short 
term rates were low in the early nine
teenth century Netherlands, whilst long 
term interest rates were high, well above 
those elsewhere in western Europe, par
ticularly Britain, until the public debt 
was reduced in the I 840s. Brokers were 
of course necessary to arrange the ad
vances, and this was another role of the 
kassiers. 

The stock market too continued into 
the nineteenth century, still focused on 
brokers in the Exchange. Joost Jonker 
has confirmed that there was still the 
same strong interest in foreign securities 
in the first half of the nineteenth centu
ry, as there had been in the second half 
of the eighteenth. He acknowledges that 
whereas in the late eighteenth century 
London had been subordinate in inter
national finance to Amsterdam, in the 
early nineteenth century the positions 
were reversed. Nevertheless he dispels 
the illusion that there were financial 
bottlenecks in Amsterdam as has often 
been supposed. It was as possible to 
raise finance for creative home projects, 
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as for the Russian government. The last 
great internal land reclamation, that of 
the Haarlemmermeer, was funded by a 
share issue, like many previous reclama
tions back to the seventeenth century. 
The same system was adaptable, and 
indeed was adapted to new needs, like 
railway flotation . 

There were other continuities too . 
Many of the great 'merchant-banking' 
houses collapsed under French occupa
tion and the diversion of transatlantic 
trade to Liverpool, London and Ham
burg during the war years was perma
nent. This trade never came back, yet 
some merchant houses survived. Joost 
Jonker discusses a number of these 
companies like the Crommelin compa
ny.1t had been founded in 1737. Before 
the French conquest it had been second 
to Hope, and had been heavily engaged 
in the transatlantic trade. It survived the 
French, revived and expanded, it then 
ceased to expand further, but it only 
collapsed in the I 840s after more than a 
century. As well as the huge amount of 
work he has done on the Crommelin 
company, he also discusses the 'new' 
Hope company at great length. He 
brings out how for these companies 
commodities and finance went inextri
cably together. He memorably describes 
the former as bread and butter and loan 
issues as jam, concluding with the 
phrase ' the jam came from the same 
cupboard as the bread and butter, just 
like the eighteenth century' . 

His book ends in 1863, but Dr Jonker 
looks onwards to the later nineteenth 
century, just as he looks back to the late 
eighteenth. A considerable transforma
tion of the financial scene had taken 
place by 1863, but much of that trans
formation took place in the 1840s and 
1850s. In the thirty years after the de
feat of Napoleon there was revival not 
stagnation, and although much of that 
revival was in traditional forms it was 
adaptable, and continuously adapted to 
new conditions. 
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Until I read Joost Jonker's book I 
had thought that the crumbling through 
subsidence of the seventeenth century 
Beurs building in Amsterdam eloquent
ly symbolised the ending of the financial 
system of the Golden Age. However he 
has now brought me to see a much 
greater continuity across the caesura of 
the French occupation. The new Ex
change of 1845 had all branches of com
merce and finance together - just like 
the eighteenth century. 

Peter Spufford 
Queens' College 

Cambridge 

Charles P. Kindleberger, World Econo
mic Primacy: 1500-1990 (New 
York/Oxford: Oxford University Press 
1996) viii + 269 p. ISBN 0195099028 

De economische wetenschap is door
trokken van termen en denkwijzen die 
ontleend zijn aan het militair bedrijf en 
de schoolplein-ervaring van ieder kind 
dat er maar een de sterkste kan zijn. 
Daarom is het misschien niet verwon
derlijk dat economisch-historici gefasci
neerd worden door zaken als world eco
nomic primacy, hegemonic challengers 
en de geografische verschuiving van 
economische zwaartepunten in het ver
leden. Braudels reeks van opeenvolgen
de dominante kapitalistische centra 
(Venetie-An twerpen-Genua -Amster
dam-London-New York) is een van de 
meer bekende voorbeelden van die fas
cinatie. De aantrekkingskracht van dit 
type analyses wordt uiteraard nog ver
groot door hun schijnbare relevantie 
voor de hedendaagse en toekomstige in
ternationale economische verhoudin
gen. 

Omdat beleidsrelevantie het tover
woord is dat de geldbuidels doet rinke
len, zijn historici inderdaad in toene
mende mate bereid het veri eden te be
schouwen als een grabbelton waaruit 
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wijze lessen voor het heden en de toe
komst kunnen worden getrokken. Een 
dergelijk gebruik van het verleden ver
onderstelt echter wei de aanwezigheid 
van een achterliggende kracht die het 
proces van economische opgang, domi
nantie en stagnatie/achteruitgang aan
stuurt. Immers, als ieder economisch 
primaatschap het resultaat is van een 
uniek samenspel van factoren dan val
len er geen voorspellingen te doen en is 
kennis van het verleden niet te vertalen 
in beleidsaanbevelingen. Voorlopig is 
dat laatste inderdaad het geval, want 
met het opdiepen van die achterliggende 
sturende kracht wil het nog niet erg luk
ken. Oorlogen, kapitalistische crises, 
imitatie, Jan Romeins wet van de rem
mende voorsprong, de Kondratieff en 
vele andere zaken zijn reeds genoemd, 
maar ieder voor zich bevat geen van de
ze factoren voldoende verklaringskracht 
en in combinatie brengen ze de enthou
siaste onderzoeker gevaarlijk dicht bij 
de condusie dat ieder geval van econo
misch primaatschap inderdaad het ge
volg was van een uniek samenspel van 
factoren. 

In zijn recente World Economic Pri
macy: 1500-1990 doet Charles Kindle
berger een dappere poging greep te krij
gen op het verleden met het doel inzicht 
te verwerven in het heden en bouwste
nen aan te dragen voor economisch be
leid op langere termijn. Het boek is on
derdeel van een omvangrijk en langdu
rig project over the rise and decline of 
countries, geYnitieerd door het Luxem
bourg Institute for European and Inter
national Studies en forecasting. and pre
scribing worden expliciet genoemd als 
doelstellingen van het project. 

De keuze van de belangrijkste econo
mische machten in de vijf eeuwen die 
het boek bestrijkt, sluit nauw aan bij het 
werk van Braudel en Wallerstein. Ach
tereenvolgens komen de Italiaanse 
stadstaten, Portugal en Spanje, de Ne
derlanden, Groot-Brittannie en de Ver
enigde Staten aan bod. Daarnaast be-
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steedt Kindleberger in aparte hoofd
stukken aandacht aan Frankrijk (the 
Perpetual Challenger) en Duitsland (the 
Latecomer). De laatste casestudy is ge
reserveerd voor Japan (in the Queue?). 
Dit empirische deel van het boek bevat 
mooie overzichten en demonstreert de 
belezenheid van de auteur, maar is door 
het gebruik van secundair materiaal 
weinig verrassend. 

Interessanter zijn de hoofdstukken 
waarin Kindleberger een overzicht geeft 
van de verschillende theorieen die met 
betrekking tot de verschuiving van eco
nomische zwaartepunten zijn geformu
leerd. Zijn eigen bijdrage aan het debat 
is het best te omschrijven als de intro
ductie van de National Life Cycle. Naar 
analogie van de human life cycle verto
nen ook landen een ontwikkeling die, 
aldus Kindleberger, verloopt volgens de 
S-vormige of logistische curve van lang
zame start, versnelde groei, vertraging 
en uiteindelijk stagnatie en achteruit
gang. De nadrukkelijke analogie met de 
menselijke levenscyclus heeft het voor
deel van inzichtelijkheid maar bezit ook 
nadelen. Ze bepaalt in belangrijke mate 
de bevindingen van Kindlebergers on
derzoek. Zoals medicijnen weliswaar de 
gezondheid kunnen bevorderen maar 
het verouderingsproces in het menselijk 
lichaam niet kunnen stoppen, zo zal 
ook het juiste economisch beleid vruch
ten afwerpen maar het inherente proces 
van economische stagnatie en verval 
niet tot staan brengen. Met de kantteke
ning dat landen - anders dan mensen -
herboren kunnen worden en een nieuwe 
cyclus doorlopen, is die weinig optimis
tische constatering inderdaad de be
langrijkste condusie van het boek. 

Omdat de logistische curve en de Na
tional Life Cycle slechts beschrijvingen 
zijn van de waargenomen ontwikkeling 
levert ook dit boek geen verklarende 
theorie op. Gezien de complexiteit van 
het bestudeerde verschijnsel is het mijns 
inziens ook niet waarschijnlijk dat een 
dergelijke theorie opgesteld kan WOf-
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den. Het voorspellen - en in het verleng
de daarvan het beinvloeden - van de 
ruimtelijke structuur van de internatio
nale economie zal dan ook een wens
droom van beleidsmakers moeten blij
ven. Kindleberger gaat deze harde 
boodschap niet uit de weg en het siert 
hem dat hij de complexiteit en varieteit 
van het verleden niet opoffert aan de 
beleidsgerichte pretenties van het grote 
project waar zijn boek deel van uit
maakt. Met betrekking tot de vraag 
welke land in de nabije toekomst het 
economisch prima at zal verwerven, ein
digt hij met een weldadig bescheiden 
Who knows? Not I . 

Cle Lesger 
Historisch Seminarium 

Amsterdam 

Martin Kraaijestein, Gemeentelijk werk
gelegenheidsbeleid en het Rijk: 1945-
1990. Een beleidshistorische studie over 
decentralisatie en gemeentelijke beleids
vrijheid (Rotterdam 1995) Publikaties 
van de Faculteit der Historische en 
Kunstwetenschappen Maatschappijge
schiedenis deel XXII 327 p. ISBN 
9065504249 
Ook verschenen als proefschrift aan de 
Erasmus Universiteit Rotterdam 1995 

Studies naar het door de overheid ge
voerde werkgelegenheidsbeleid be per
ken zich over het algemeen tot het ni
veau van de rijksoverheid. Minstens zo 
belangrijk zijn echter de initiatieven die 
worden ontplooid door de lokale over
heden. Kraaijestein heeft een beleidshis
torische studie verricht waarin de dis
cussie over de centralisatie en decentra
Iisatie van het werkgelegenheidsbeleid 
in de periode 1945-1990 wordt belicht. 
Op basis van intensief archiefonderzoek 
is de auteur nagegaan wat enerzijds de 
bevoegdheden van de ministeries van 
Sociale, Econornische en Binnenlandse 
Zaken en anderzijds de speelruimte van 
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de gemeenten en hun belangenorganisa
tie, de Vereniging van Nederlandse Ge
meenten, in de totstandkoming van het 
werkgelegenheidsbeleid zijn geweest. 

Na 1945 trok de rijksoverheid het 
vraagstuk van de werkgelegenheid in 
sterke mate naar zich toe, aangezien het 
hier om een zaak van nationaal be lang 
ging. De vrees bestond dat indien het 
werkgelegenheidsbeleid te veel aan de 
gemeenten werd overgeIaten, andere 
vormen van sociaal-economisch beleid 
in het gedrang zouden komen. Met na
me minister Klompe had haar twijfels 
over de decentralisatie van het werkge
legenheidsbeleid, omdat de door haar 
gevoerde welzijnspolitiek hierdoor zou 
kunnen worden ondermijnd. De ge
meenten had den echter weI enkele troe
ven in handen. Zij waren verantwoorde
Iijk voor het aanleggen en beschikbaar 
stellen van beleidsterreinen en speelden 
hierdoor een belangrijke rol in het in
dustrialisatieproces. Econornische Za
ken zag in dat de medewerking van de 
gemeenten van vitaal belang was bij het 
realiseren van de in de industrialisatie 
nota's geformuleerde doelstellingen. 
Wei werd geprobeerd om de invloed 
van de gemeenten op de inhoud van het 
beleid zoveel mogelijk te beperken. 

In de peri ode 1963-1973 - een perio
de van hoogconjunctuur waarin de weI
vaartsstaat in rap tempo werd uitge
bouwd - bestonden er weinig spannin
gen tussen rijk en gemeenten voor wat 
betreft het vraagstuk van de werkgele
genheid. Aan het eind van de jaren 
zestig bleek even wei dat de organisatie 
van de arbeidsvoorziening niet langer 
optimaal was. In een rapport van de 
OECD werd het arbeidsmarktbeleid 
van de Nederlandse overheid aan de 
kaak gesteld. Voorts publiceerde de 
Vereniging van Nederlandse Gemeen
ten in 1972 een nota getiteld 'Gemeen
ten in de tang' die kan worden gezien als 
een voorbode van de Forse discussies die 
in de daaropvolgende peri ode zouden 
worden gevoerd. 
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Na 1973 vonden er veranderingen in 
het politiek-bestuurlijk krachtenveld 
plaats. Er werden vage plannen voor de 
decentralisatie van het werkgelegen
heidsbeleid gemaakt, maar de rijksover
heid deinsde er voor terug om al te vee I 
bevoegdheden naar de gemeenten over 
te hevelen uit angst dat er op lokaal ni
veau te weinig expertise was om de im
mense problemen het hoofd te bieden. 
In de jaren tachtig werd decentralisatie 
echter bijna een toverwoord. Steeds 
meer gemeenten gingen over tot het 
treffen van eigen maatregelen in de 
strijd tegen de massawerkloosheid. De 
reden hiervoor was dat de economische 
recessie in bepaalde regio 's - vooral de 
noordelijke provincies en Zuid-Limburg 
- zeer hard aankwam. Naast deze tradi
tionele 'probleemgebieden' gingen ook 
de grote steden in het westen van het 
land een eigen beleid ontwikkelen. Dit 
werkgelegenheidsbeleid was aanvanke
lijk sterk defensief van karakter en erop 
gericht om langdurig werklozen weer 
aan het werk te krijgen. In een latere fa
se voerden lokale overheden een meer 
offensief beleid door te proberen nieuwe 
bedrijven binnen de gemeentegrenzen te 
krijgen. 

Kraaijestein heeft een duidelijk over
zicht gegeven van de veranderingen die 
zich hebben voorgedaan in de taakver
deling tussen gemeenten en rijk. Het is 
weI jammer dat de auteur nauwelijks is 
ingegaan op de effectiviteit van de ver
schillende beleidsvormen, waardoor we 
geen zicht hebben gekregen op de voor
en nadelen van een centrale dan weI de
centrale aanpak van het werkloosheids
probleem. 

Jan-Pieter Smits 
Rijksuniversiteit Groningen 

Dirk Noordman, Economie en filosofie 
in de Vroege Middeleeuwen 750-1250 
(Hilversum: Verloren 1996) 413 p. 
ISBN 9065504265 
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Ook verschenen als proefschrift aan de 
Katholieke Universiteit Brabant 1996 

Econoom en filosoof Noordman heeft 
zich in zijn proefschrift afgevraagd 
langs welke weg het utopische denken 
over economie vanuit de Oudheid in de 
Renaissance is beland. Hij corrigeert de 
standaardopvatting onder historici van 
het economisch denken die Oudheid en 
Middeleeuwen stiefmoederlijk en eenzij
dig behandelen door uitsluitend het 
werk van Plato, Aristoteles, Augustinus 
en Thomas van Aquino op summiere 
wijze samen te vatten in het voortraject 
richting Adam Smith. Noordman 
maakt duidelijk dat 'niet op Plato geba
seerde opvattingen met een utopistisch 
karakter, maar veeleer aan de Stoa ver
wante opvattingen het denken over de 
middelenvoorziening in de peri ode tus
sen 750 en 1250 richting hebben gege
yen' (9). 

Zijn boek, meer dan 400 bladzijden 
dik en waarschijnlijk niet altijd even 
toegankelijk voor niet-filosofen, is zeer 
systematisch van opzet. In het eerste 
deel bespreekt Noordman de overtrok
ken rol die de theologie in de economi
sche ideengeschiedenis van de Middel
eeuwen is toegedacht. Ten onrechte, zo 
stelt Noordman, zien standaardauteurs 
als Roll, James, Schumpeter en Zim
merman 'de economie in de Middeleeu
wen als dienstmaagd van de katholieke 
moraal' (23) en gaan zij voorbij aan de 
betekenis die een ook aanwezige wereld
se kijk op de economie, een filosofie van 
de economie, kan hebben gehad. Hij 
meent dat juist deze, niet in een theolo
gisch kader geschreven beschouwingen 
over praktische kwesties werden gevoed 
door de Stoa. Zo blijkt bijvoorbeeld in 
de Karolingische tijd de op Boethius ge
baseerde relativering van de rijkdom in
vI oed te krijgen. In de twaalfde-eeuwse 
Renaissance zijn het voornamelijk Sene
ca's De Beneficiis en Cicero's stoYcijns 
geYnspireerde De Officiis die worden ge
recipieerd waar het gaat om ethische 

N E HA- 8U LLETIN 



vraagstukken rond de middelenvoorzie
ning. 

Alvorens dan in deel II en III het 
vroegmiddeleeuwse den ken over econo
mie te onderzoeken op zijn Platoonse, 
bijbelse, patristieke en stocijnse invloe
den, verstrekt Noordman de lezer nog 
wat 'voorbereidingsstof : een beknopt 
overzicht van de politieke en economi
sche geschiedenis van West-Europa in 
de periode 750-1250; de begripsvorming 
rond het woord 'economie'; de in de 
vroege Middeleeuwen geschreven boe
ken waarin de materiele rniddelenvoor
ziening aan de orde komt en, ten slotte, 
de sociaal-economische opvattingen in 
het middeleeuwse recht dat ook onder 
invloed van de Stoa stond. 

De kern van Noordmans boek is de 
vaststelling dat er v66r 1250 al sprake is 
van geschriften met een auto nome eco
nomische inhoud, niet door theologen 
geschreven maar door degenen die ver
antwoordelijk waren voor het beheer 
van het bisdom en het vorstenrijk. Aan
gezien in dit type geschriften niet wordt 
uitgegaan van de middelenvoorziening 
van een gemeenschap maar van die van 
een familia vallen zij strikt genomen 
buiten de sociale economie, het favorie
te onderwerp van de economische 
ideeengeschiedenis. Desalniettemin be
vat het werk van de door Noordman 
behandelde schrijvers in zijn ogen aller
lei aanzetten tot die sociale economie. 
Zo maakt Johannes van Salisbury in 
Policraticus uit 1159 gebruik van Vergi
lius' beeldspraak van de bijenkorfge
meenschap voor opmerkingen over so
ciaal-economische verschijnselen van de 
menselijke samenleving. 

In het werk van de in 1264 gestorven 
Vincentius van Beauvais wordt volgens 
Noordman het kennen van zijn tijd bij
eengebracht en samengevat in geschrif
ten over huiseconomie (de praktische Ii
losolie voor de pater familias) , politiek 
en mechanische wetenschappen. De we
tenschap van de sociale economie wordt 
door deze onderwijzer van de kinderen 
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van Lodewijk de Heilige en dominicaan 
niet verder ontwikkeld maar hij legt er 
wei de fundamenten voor. Tevens geeft 
hij een eerste vorm aan de bedrijfseco
nomie door administratio (vakkennis), 
ratio (theorie) en finis (doel) van de 
landbouw te behandelen. Vincentius 
van Beauvais belichaamt de overgangs
tijd (1200-1250) waarin de stolcijnse ele
men ten in de economische denkbeelden 
domineren terwijl Aristotelische ele
menten zich aankondigen. Na 1250 zal 
Aristoteles via de scholastici het Euro
pese denken over economie gaan over
heersen. De grote verdienste van 
Noordmans boek is dat het de great gap 
tussen Oudheid en Thomas van Aquino 
die Schum peter in zijn History of econo
mic analysis nog zonder enige reserve 
geopend liet, op overtuigende wijze 
heeft gedicht. 

Ida J.A. Nijenhuis 
Leiden 

C.J.M. Potting, De ontwikkeling van het 
geldverkeer in een koloniale samenleving, 
Oostkust van Sumatra, 1875-1938 (Am
sterdam: NIBE 1997) 360 p. ISBN 
9055160911 
Ook verschenen als proefschrift aan de 
Rijksuniversiteit Leiden 1997 

De Oostkust van Sumatra, een gewest 
bijna driemaal zo groot als Nederland, 
omvatte een cultuurgebied, waarvan 
Deli door de tabaksteelt het meest be
kend is. Daarvan is het op 1400 km. van 
Jakarta gelegen Medan de hoofdplaats. 
Dit maakt het begrijpelijk, dat het ge
bied van oudsher in sterke mate op het 
nabij gelegen schiereiland Malakka is 
georienteerd. Afgaande op de Neder
lands-Indische uitvoerstatistieken was 
het uit economisch oogpunt na Java het 
belangrijkste gewest. 

In een inleidend hoofdstuk zet Pot
ting haar benaderingswijze uiteen en 
wordt een bondig algemeen overzicht 
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gegeven van de ontwikkeling van het 
Nederlands-Indische geld- en bankwe
zen voorafgaande aan de jaren 1880. 
Dan volgen twee hoofdstukken over Su
matra 's Oostkust tijdens de periode tot 
omstreeks 1908. Daarvan heeft hoofd
stuk 2 'De Nederlandsche Handel
Maatschappij' als titel , maar dit is niet 
het enige onderwerp. Voor de NHM 
een rol in het verhaal gaat spelen, wordt 
de economische ontwikkeling van het 
gewest behandeld. Het meest in het oog 
springende fenomeen is de opkomst van 
de Deli-tabak. In 1888 is het zo ver, dat 
de Handelmaatschappij , die zich eigen
lijk pas sinds enkele jaren een bank kan 
noemen, een kantoor in Medan vestigt. 
De andere particuliere banken likken 
dan nog hun wonden, die zij door de 
suikercrisis van 1884 op Java hebben 
opgelopen. In hoofdstuk 3 dient zich 
een volgende belangrijke instelling aan: 
de Javasche Bank, centrale bank met 
het monopolie op de uitgifte van bank
biljetten, maar zoals wordt aangetoond 
tevens een concurrent van de handels
banken. De met het gouvernement ge
dee Ide verantwoordelijkheid voor het 
chartale geld maakt dat zij zorg moet 
dragen voor de zogeheten muntzuive
ringen in de Buitengewesten. In het ge
bied van Sumatra's Oostkust wordt de 
geldomloop in de negentiende eeuw na
melijk nog overheerst door uiteenlopen
de soorten zilveren dollars uit Zuidoost
Azie. In het begin van de twintigste 
eeuw wordt de gulden er ingevoerd. 

Vervolgens zijn er drie hoofdstukken 
over de expansieperiode 1908-1929. Het 
eerste gaat weer gedeeIte1ijk over de ree
Ie sfeer, waarbij niet aileen het Westerse 
bedrijfsleven, maar ook het Chinese ele
ment en de zogenoemde inheemse eco
nomie de nodige aandacht krijgen . An
derzijds komen in hoofdstuk 4 de char
tale geldvoorziening en de opkomst van 
het girale betalingsverkeer aan de orde. 
In hoofdstuk 5 staan de activiteiten van 
de NHM opnieuw centraal, terwijl 
daarna het monetisatieproces in de in-
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heemse samenleving systematisch wordt 
uiteengezet. Ten slotte wordt verteld 
hoe in de crisisjaren vee I van hetgeen te
voren bereikt werd , ernstig in het ge
drang komt. Wellicht had de auteur hier 
weI mogen vermelden, dat vanaf 1933 
de waarde van de uitvoer van Sumatra 
zowaar die van Java en Madoera over
trof. Verder lijkt me haar behandeling 
van de mogelijke effecten van de late de
preciatie van de gulden (292) wei wat 
summier. Een laatste punt van kritiek 
op het werk in zijn geheel is het ontbre
ken van overzichtskaartjes van het ge
bied. 

Dit neemt niet weg, dat deze disserta
tie vee I waardering verdient. Zonder 
overbodig getheoretiseer over de zo 
moeilijk grijpbare geldsluier is de ont
wikkeling van het geldverkeer als lei
draad gebruikt voor een prijzenswaar
dig heldere bespreking van de algemene 
economische ontwikkeling. Het op roy
ale wijze in tabellen opnemen van cijfer
materiaal komt de leesbaarheid ten goe
de. Dankzij het grondige gebruik van 
het NHM-archief en het (thans niet 
meer in Nederland aanwezige) archief 
van het voormalige kantoor van de Ja
vasche Bank in Amsterdam bevat het 
verhaal tal van nieuwe en interessante 
elementen. 

W.L. Korthals AItes 
ABN AMRO Bank, Historisch Archief 

Amsterdam 

M. Smits, Boeren met Beleid. Honderd 
jaar Katholieke Nederlandse Boeren- en 
Tuindersbond. 1896-1996 (Nijmegen: 
Valkhof Pers 1996) 327 p. ISBN 
9056250043 

Het kan niet ontkend worden dat de 
West-Europese boerenbonden door 
middel van landbouwkundig onderwijs, 
onderzoek en voorlichting een cruciale 
bijdrage hebben geleverd aan de ver
spreiding van de nieuwe landbouwtech-
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nieken en producten. Deze vernieuwin
gen zouden op lange termijn de over
gang van wat J.L. van Zan den als de 
traditionele naar de moderne landbouw 
beschrijft, bewerkstelligen. In het bij
zonder sinds de landbouwcrisis van de 
jaren 1880-1895 werden de krachten 
verenigd om de landbouwbevolking uit 
het slop te helpen. Nu, honderd jaar la
ter, verschijnen publicaties om het 
eeuwfeest van deze boerenbonden te 
vieren. Ter gelegenheid van het hon
derdjarig bestaan van de Belgische Boe
renbond verscheen in 1990 van Van 
Molle Ieder voor allen. De Belgische 
Boerenbond 1890-1990. De Katholieke 
Nederlandse Boeren- en Tuindersbond 
(KNBTB), oorspronkelijk de Neder
landse Boeren- en Tuindersbond 
(NBB), werd naar het voorbeeld van de 
Belgische en Duitse (Rheinische Bauer
vereine) boerenbonden in 1896 opge
richt. Met het boek Boeren met Beleid. 
Honderd jaar Katholieke Nederlandse 
Boeren- en Tuindersbond. 1896-1996 be
oogde Smits echter niet aileen 100 jaar 
KNBTB te beschrijven, maar tevens de 
belangenbehartigende activiteiten van 
de op 1 januari 1995 opgerichte Land
en Tuinbouworganisatie (L TO) te ver
woorden. 

Het boek is chronologisch opge
bouwd. In elk van de zeven beschreven 
periodes wordt telkens een aantal on
derzoeksvragen vooropgesteld die kun
nen worden samengevat in drie thema's, 
drie beleidsvormen. Ten eerste behan
delt Smits de interne dynamiek van de 
KNBTB, meer bepaald de vorming van 
de eigen identiteit en de organisatie. Tot 
in detail beschrijft zij hoe de NBB als 
een interconfessionele organisatie op 
'christelijken grondslag' werd opgericht 
en naderhand evolueerde tot een louter 
katholieke federatieve structuur van ge
westelijke boerenbonden. In elk hoofd
stuk komen de katholieke identiteit en 
de plaats van de organisatie in de ka
tholieke zuil ruim aan bod. Vooral de 
invloed van het katholieke gedachte-
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goed op de opvattingen over landbouw
politiek, de uitbouw van onderwijs en 
vorming via eigen scholen en vormings
instituten en de samenwerking met de 
Katholieke Volks Partij en later het 
Christen-Democratisch Appel worden 
hierbij belicht. Smits gaat tevens uitge
breid in op de soms problematische re
laties van het bestuur met de gewestelij
ke organisaties en de cooperaties en de 
contacten met de vakorganisaties en de 
organisaties voor boerinnen en jonge 
boeren. 

Als tweede thema worden de relaties 
met de andere landbouworganisaties en 
met politieke organisaties onderzocht. 
Smits gaat hier na welke bijdrage de 
KNBTB leverde aan de totstandkoming 
van gemeenschappelijke landbouworga
nisaties zoals het Landbouwschap. We 
krijgen een duidelijk beeld van het ont
staan van een nauwere samenwerking 
tussen de verschillende landbouworga
nisaties vanaf de jaren zestig. Smits 
komt op basis van haar onderzoek tot 
de conc1usie dat door de groeiende in
ternationale samenwerking, zowel wat 
de cooperaties als de vaktechnische or
ganisaties betreft, de krachten moesten 
worden gebundeld over de confessionele 
grenzen heen. Dit zou naderhand - niet 
zonder slag of stoot - uitmonden in de 
oprichting van de LTO. 

Het derde thema betreft de invloed 
van de KNBTB op het landbouwbeleid, 
in termen van prijssteun, productiebe
perking en invoerheffingen. Ais belang
rijkste elementen van het landbouwbe
leid schuift Smits het vasthouden aan 
het katholieke subsidiariteitsbeginsel en 
het streven naar een (Iandbouw)protec
tiebeleid naar voren. Zij maakt ook dui
delijk dat de KNBTB aandrong op het 
behoud van het kleinbedrijf maar zich 
onder druk van het Europese land
bouwbeleid zich neerlegde bij de nood
zaak tot sanering. 

De dynamische geschiedenis van de 
KNBTB is boeiend geschreven, be vat 
prachtige illustraties en is vakkundig ge-
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maakt. Gezien de vaak ingewikkelde 
veranderingen op het vlak van de orga
nistieniveaus en naamgeving, is de dui
delijke structuur van het boek en de bij
gevoegde tijdsbalk met de oprichting 
van de region ale landbouworganisaties 
een absolute must. Dit boek benadrukt 
het beleid van de organisatie en haar in
stellingen, waaruit blijkt dat de KNBTB 
vooral fungeerde als netwerkorganisatie 
en het oprichten en uitbaten van de co6-
peraties aan haar gewestelijke afdelin
gen overliet. Ik had toch ook graag wat 
meer informatie gekregen over de ver
wezenlijking van het economisch beleid. 

Het boek is met een kritische bril ge
schreven: Smits steekt niet onder stoelen 
of banken dat het in de KNBTB niet al
tijd van een leien dakje ging en besluit 
zelfs dat de rol van de KNBTB niet 
overschat mag worden, dat de agrari
sche belangenbehartiging niet heeft 
kunnen voorkomen dat veel bedrijven 
verdwenen zijn en dat de toekomst voor 
de land- en tuinbouw er allerminst roos
kleurig uit ziet. 

Martina de Moor 
Rijksuniversiteit Gent 

H.J. Visscher, Rotterdammers op de 
trappen der historie. Een onderzoek naar 
de sociale mobiliteit van gezinshooJden in 
Rotterdam rond 1880 (Rotterdam: Bar
jesteh, Meeuwes & Co. Historische Uit
geverij Rotterdam 1997) 252 p. ISBN 
907371429X 
Proefschrift aan de Erasmus Universi
teit Rotterdam 1996 

Visscher wil uitzoeken hoe de economi
sche ontwikkeling in de periode 1850-
1880 heeft ingewerkt op de mobiliteits
kansen van de Rotterdammers. Met de
ze vraagstelling bouwt hij voort op 
enige hoofdstukken uit Van Dijks Rot
terdam 1810-1880. Aspecten van een ste
delijke samenleving (Schiedam 1976). 
Visscher doet geen enkele poging zijn 
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werk te plaatsen binnen de (inter)natio
nale literatuur op het terrein van de his
torische sociale mobiliteit. De door hem 
aangehaalde werken stammen zelfs gro
tend eels uit de jaren zeventig, waardoor 
de methodologische vernieuwingen op 
dit terrein zijn gemist, alsook een aantal 
belangrijke Nederlandse dissertaties zo
als A. Janssens, Family and social 
change. The household as a process in an 
industrializing community (Cambridge 
1993). 

Zo'n bescheiden opzet zou misschien 
nog te prijzen zijn als het onderzoek 
tenminste goed werd uitgevoerd. Helaas 
zijn er al in het begin ernstige methodo-
10gische fouten gemaakt, die de auteur 
het hele boek blijven achtervolgen. Cen
traal in het onderzoek staat een steek
proefuit de gezinshoofden die in het be
volkingsregister van 1880 aanwezig wa
ren, in totaal 10 15 personen. Vervolgens 
reconstrueert Visscher hun loopbaan en 
inkomenson twikkeling tussen 1850 en 
1880. Deze opzet roept meteen een vier
tal vragen op. In de eerste plaats is dit 
een impliciete selectie op sociaal-econo
misch succes. Immers, mensen voor wie 
Rotterdam tussen 1850 en 1880 te wei
nig kansen bood, kwamen niet tot zelf
standige vestiging als 'gezinshoofd' of 
verlieten zelfs de stad. In de tweede 
plaats blijkt de meerderheid van de 
hoofden (59%) niet eens in Rotterdam 
te zijn geboren. Visscher besteedt geen 
aandacht aan het tijdstip en de aard 
(met of zonder familie) van hun binnen
komst. Hij conc1udeert aileen op grond 
van hun redelijke positie in de strati fica
tie van 1880 dat ze goede mobiliteits
kansen hadden, en weI omdat Van Dijk 
ergens had beweerd dat de meeste 
nieuwkomers arm waren (73). Een der
de probleem zijn de uiteenlopende leef
tijden (van 16 tot 91!) en daarmee de 
sterk verschillende fasen in de levens
loop van de gezinshoofden in de steek
proef. Daar komt dan nog bij dat ze ge
durende de onderzoeksperiode ouder 
werden. Visscher blijft tobben met de 
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vraag of hun mobiliteit eenvoudigweg te 
danken was aan hun gestegen leeftijd of 
toch een gevolg was van de toegenomen 
bedrijvigheid. Ten slotte bestaat een 
vijfde van de steekproef uit vrouwen, 
waarvan hij al snel concludeert, dat hij 
geen analyse van hun carriere of wel
stand kan verrichten. Omdat ook van 
veel mannen een beroepstitel en een be
lastingaanslag ontbreken, is het geen 
wonder dat de bruikbare onderzoeks
personen als zand uit Visschers vingers 
glijden. In een van de belangrijkste ta
bellen, die waarin de mobiliteit tussen 
vaders in 1864 en zoons in 1884 wordt 
gepresenteerd (133), blijken nog slechts 
50 gezinshoofden mee te kunnen doen. 
Zijn onmacht om voor voldoende per
sonen over een lange periode gegevens 
te vinden, noopt Visscher ertoe zijn 
strati fica tie sterk te versimpelen. Uitein
deJijk bestaat zijn indeling nog maar uit 
twee lagen: respectievelijk mensen met 
en zonder een belastingaanslag (hoofd
stuk 9). De uitkomsten zijn inmiddels 
met zoveel onzekerheden omgeven, dat 
ik geen moeite doe om ze samen te vat
ten . 

Voor geInteresseerden in de Rotter
damse geschiedenis heeft het boek wei
nig te bieden. Weliswaar maakt Vis
scher veel gebruik van de bestaande li
teratuur over Rotterdam, heldere 
samenvattingen van andermans uit
komsten ontbreken echter en Visscher 
verliest zich vaak in mini-debatjes. Wel
licht uit angst voor een verkeerde weer
gave komt hij keer op keer met citaten 
en tabellen van anderen aanzetten. Elke 
moeizaam bereikte eigen conclusie 
wordt door hem weer afgezwakt. Overi
gens vaak op goede gronden: men moet 
Visscher nageven dat hij een scherp oog 
heeft voor de voors en tegens van zijn 
bronnen. 

Zeer storend zijn voorts de talloze 
slordigheden, varierend van spel- en ty
pefouten tot optelfouten in tabellen en 
verkeerd weergeven auteursnamen. De 
tabellen zijn niet genummerd en hebben 
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onduideJijke titels. Omdat ze ook nog 
zijdelings worden besproken en de ver
melding van bronnen achterwege blijft, 
moet men vaak maar raden wat er in 
zo'n tabel gebeurt. In de noten gaat Vis
scher onverminderd door met de aan
maak van tabellen , waarbij hij erin 
slaagt de typografie telkens te laten ver
schillen. De bijlage is gewijd aan een el
len lange lijst met de namen van de ge
zinshoofden. Een specificatie van de be
roepstitels en hun indeling had 
misschien nog enig uitzicht geboden op 
hergebruik van de gegevens. 

Jan Kok 
Historische Steekproef Nederland 

IISG, Amsterdam 

Dirk de Wit, 60 + 40 is waarschijnlijk 
honderd. Ahrend passers pennen potloden 
en projecten (Zwolle: Waanders Uitge
vers 1996) 350 p. ISBN 9040098085 

Anno 1997 is Ahrend een bedrijf dat 
handelt in kantoorartikelen en ruimtes 
inricht, waar mensen met pen, potlood, 
papier of personal computer werken, 
waar mensen vergaderen of gewoon ver
blijven. Het is een onderneming met 
twee belangrijke activiteiten : de inrich
ting van kantoren door de verkoop en 
productie van kantoormeubelen en de 
handel in kantoorartikelen. 

De Wit beschrijft in zijn boek over de 
honderdjarige geschiedenis van Ahrend 
hoe het familiebedrijf dat in 1896 door 
Jacobus Ahrend werd opgericht, zich 
heeft ontwikkeld tot de internationale 
beursgenoteerde onderneming die het 
nu is met in Nederland 1000 personeels
leden en een omzet van veertig miljoen 
gulden. Het verzoek tot deze geschied
schrijving werd in 1993 door Ahrend 
NV gericht aan het Centrum voor Be
drijfsGeschiedenis van de Erasmus Uni
versiteit Rotterdam. Het bedrijf wilde, 
lezen we in de inleiding, een weten
schappelijk verantwoord, goed leesbaar, 
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mooi vormgegeven boek met een grote 
mate van openheid over 'de mooie en 
minder mooie momenten in haar verle
den. Zodat studenten kunnen vinden 
hoe een bedrijf het voor elkaar heeft ge
kregen zo lang te bestaan en nog succes
vol te zijn' . 

De Wit heeft gekozen voor een chro
nologische opbouw van zijn boek. Hij 
wil aangeven tegen welke achtergron
den en omstandigheden een bedrijf erin 
slaagt continuIteit te verzekeren. Be
langrijke momenten in de Ahrendge
schiedenis zijn 1956, het jaar van het 
overlijden van de oprichter, de periode 
1956-1986 waarin de aandelen in han
den zijn van de familie Ahrend , de fusie 
in 1967 van Ahrend , Oda en De Cirkel 
en 1986, het jaar van de beursgang. Bin
nen dit chronologische verhaal besteedt 
De Wit aandacht aan de karakteristie
ken van een familiebedrijf, aan de ass or
timentsontwikkeling en de daarmee sa
menhangende deelnemingen in fabrie
ken, aan de vormgeving van de 
kantoormeubelen en artikelen, aan de 
internationalisering, aan de markt en 
aan de beursgang. Hij kenschetst 
Ahrend als een meer volgend dan ver
nieuwend bedrijf. Daarbij draagt hij een 
schat van gegevens aan. Ahrend heeft 
hem duidelijk volledige openheid van 
zaken geboden, want de interne organi
satiepolitiek na het overlijden van Jaco
bus Ahrend en de gevaren ervan voor 
de bedrijfsvoering worden in detail en 
met naam en toenaam beschreven. Het 
is een van de interessantste gedeelten 
van het boek. 

De chronologische opbouw van het 
boek zorgt voor een zekere comparti
mentalisering van het verhaal. Daar
door raak je het zicht kwijt op de ver
banden en de theoretische onderbou
wing van het geheel. Welke factoren 
hebben er nu voor gezorgd dat het be
drijf al zo lang bestaat? De auteur geeft 
weI aanzetten, maar zou in zijn analyse 
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scherper en daarmee duidelijker kunnen 
zijn. 

Zo noemt hij Ahrend een typische 
merkenfirma, een bedrijf dat verschil
lende segmenten en verschillende mark
ten bedient onder de naam Ahrend. De 
naambekendheid van Ahrend noemt hij 
een van de sterke eigenschappen van het 
bedrijf. Als lezer moet je zelf de argu
men ten voor deze concIusie uit de ver
schillende hoofdstukken bij elkaar ra
pen. Ook had de auteur dieper kunnen 
ingaan op de sociaal-psychologische as
pecten, die ervoor hebben gezorgd dat 
Ahrend een lang levend bedrijf gewor
den is . 

Hij schrijft over Jacobus Ahrend, dat 
hij van 1897 tot 1956 een stempel op het 
bedrijf heeft gedrukt. Hij werd door ve
len gezien als een 'voorbeeld van hoe 
liefde voor het yak, een grote werklust 
en plichtsbetrachting tot succes leiden' . 
Uit de beschrijving van De Wit komt hij 
naar voren als iemand, die het manipu
leren niet vreemd is. Hij trouwde met 
mevrouw J. Jonker om haar familiefor
tuin, beloonde zijn person eel liever met 
titels en status dan met loonsverhoging 
en hij was sinds de jaren veertig bewust 
bezig met zijn opvolging. Aan diverse 
directeuren liet hij doorschemeren, dat 
zij wellicht voor zijn opvolging in aan
merking kwamen. Tot op zijn sterfbed 
toe zaaide hij twijfel. 

Hij lijkt mij daarmee in tweeeriei op
zicht de grondslag te hebben gevormd 
voor de bedrijfscultuur. Veel onderling 
gekonkel in de top en tegelijkertijd een 
grote loyaliteit van het personeel. Bij 
Ahrend voelden werknemers zich on
derdeel van het geheel. Deze identifica
tie met de organisatie wordt alom ge
zien als een belangrijke succesfactor van 
een bedrijf. 

Annemieke van Ophem 
Raadgevend Bureau Claessens 

Amsterdam 
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VERSCHENEN LITERATUUR 

R.G.W. Anderson, J.A. Bennett, W.F. 
Ryan (red.), Making Instruments Count. 
Essays on Historical Scientific Instru
ments presented to Gerard L 'Estrange 
Turner (Aldershot: Variorum 1993) xix 
+ 492 p. ISBN 0860783944 

Dit Festschrift is opgedragen aan een 
van de meest vooraanstaande Britse 
kenners van historische wetenschappe
lijke instrumenten. Door zijn werk in de 
collecties van het Teylers Museum in 
Haarlem is hij ook in Nederland geen 
onbekende. De bundel bevat, zoals al 
dit type publica ties, een enorme varie
teit aan bijdragen die door de samen
stellers in een aantal categorieen zijn 
ondergebracht. Zij onderscheiden: Ap
proaches to instrument history, Early in
struments, Instruments and Arts, Instru
ments and Science, British instruments, 
Instruments in the Netherlands, Optical 
instruments, The instrument-making tra
de en tot slot Inventories and collections. 
De aard van de bundel brengt met zich 
mee dat de meeste auteurs zich rich ten 
op de bestudering van een specifiek in
strument of een specifieke instrument
maker. Jammer is het ontbreken van 
bredere overzichten. Voor de minder in
gewijde lezer wordt het daardoor moei
lijk de vaak rninitieuze beschrijvingen 
en analyses in een context te plaatsen. 
De vele afbeeldingen daarentegen zijn 
een welkome aanvulling op en verduide
lijking van de teksten. 
CLe 

Johannes Bahr, Dietmar Petzina (red.), 
Innovationsverhalten und Entscheidungs
strukturen. Vergleichende Studien zur 
wirtschaftliche Entwicklung im geteilten 
Deutschland 1945-1990 Schriften zur 
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Wirtschafts- und Sozialgeschichte 48 
(Berlijn: Duncker & Humblot, 1996) 
408 p. ISBN 3428088409 

In 1992 is in Duitsland een groot com
paratief onderzoeksproject van start ge
gaan over de naoorlogse economische 
ontwikkeling van de Bondsrepubliek en 
de DDR, waarvan deze bundel over in
novatiegedrag en besluitvormingsstruc
turen in beide Duitslanden deel uit
maakt. Het werk begint met een uiterst 
nuttig overzicht van de historiografie 
van de DDR-economie door Hans-Jur
gen Wagener. Daarna volgen detailstu
dies van innovatieprocessen in uiteenlo
pende bedrijfstakken, waaronder de 
staalindustrie, de chemische industrie, 
de machinebouw, de e1ektrotechnische 
industrie en de vliegtuigbranche. Steeds 
weer blijken met name vier factoren het 
gebrekkige innovatievermogen van de 
Oost-Duitse economie te kunnen ver
klaren: het inefficiente systeem van 
planning van investeringen, de funda
mentele zwakheden in onderzoek en 
ontwikkeling, de gebrekkige communi
catie en afstemming van behoeften tus
sen leveranciers en afnemers, en het 
strakke keurslijf van de Comecon. 
WAB 

1. Barron Baskin, PJ. Miranti Jr, A his
tory of corporate finance (Cambridge: 
Cambridge University Press 1997) 350 
p. ISBN 0521555140 

De twee Amerikaanse auteurs verde len 
de stof in drie delen: de preindustriele 
tijd (Renaissance tot 1815), de opkomst 
van de moderne industrie (1800-1940) 
en de tijd na de Tweede Wereldoorlog. 
In hun heldere theoretische inleiding 
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over de rol van instituties bij de onder
nemingsfinanciering benadrukken zij de 
noodzaak om deze niet alleen statistisch 
en abstract-modelmatig te bezien, maar 
ook de historische evolutie ervan op 
mogelijkheden en knelpunten te analy
sereno Het boek kiest deze laatste weg 
en biedt daarmee een uitstekend lees
baar overzicht van gebruikte technie
ken, resultaten en theorievorming. 
Joost Jonker 

Dick Brongers, Op tegengestelde koer
sen. De kustvaart in oorlogstijd (Deven
ter: Schuttevaer Maritiem 1996) 167 p. 
ISBN 9055770027 

De kustvaart mag dan een niet te ver
waarlozen bedrijfstak zijn, over de ge
schiedenis ervan in de Tweede Wereld
oorlog is nog nauwelijks iets geschre
yen. In die lacune probeert dit met vele 
foto 's verluchte boek te voorzien. In de 
eerste plaats heeft de auteur oog voor 
de gevaren die schepen en zeelieden be
dreigden in een tijd van oorlog. Van elk 
schip dat verdwenen is, is een foto opge
nomen en staat vermeld hoe dat is ge
beurd. Ook wordt beschreven hoe een 
dee I van de schepen weg wist te komen 
in de meidagen en een ander deel in 
Duitse handen vie!. Van beide groepen 
schepen wordt daarna de geschiedenis 
beschreven. Hoe de schepen die naar 
Engeland uitweken daar werden geex
ploiteerd en hoe de Duitsers de schepen 
die niet weg konden komen, inzetten in 
hun oorlogsvoering. Voor de economi
sche geschiedenis van de bezetting zijn 
vooral de paragrafen gewijd aan de 
Vakgroep kustvaart, het vorderen en de 
verliezen aan schepen van belang. 
HKI 

Hans Buiter, The history of the power 
cable in the Netherlands (Eindhoven: 
Stichting Historie der Techniek 1997) 
147 p. ISBN 9073192161 
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In Nederland ligt een goed deel van het 
elektriciteitsnet ondergronds. Zodra 
men de grens passeert, ziet men overal 
palen met kabels en van die porseleinen 
isolatoren, maar in Nederland is slechts 
het hoogspanningsnet bovengronds. 
Hoe dit zo gekomen is, welke rol de Ne
derlandse kabelindustrie daarin speelde, 
hoe die bedrijfstak zich ontwikkelde en 
tot een technisch toonaangevende be
drijfstak werd, de ontwikkeling van het 
testinstituut de KEMA, het wordt alle
maal in dit rijk geYllustreerde boekje be
schreven. 
HKI 

C. van Eijl e.a. (red.), Geld & Goed. 
Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis 17 
(Amsterdam: Stichting beheer IISG 
1997) 199 p. ISBN 9068611321 

Zoals de titel aangeeft, heeft deze afle
vering van het Jaarboek voor Vrouwen
geschiedenis als thema de relatie tussen 
vrouwen en vermogen. Dertien artike
len van afwisselende lengte en diepgang 
behandelen aspecten van deze relatie. 
Het boek bevat substantieie historische 
bijdragen over veranderingen in de ver
mogenspositie van gehuwde vrouwen 
(A. de Regt), winkeldiefstal in Amster
dam 1915-1935 (c. Bouw), handelende 
vrouwen in de negentiende eeuw (M. 
Schroyer), kloosterintrede en familieka
pitaal (E. Koch) en de afkomst van het 
vermogen van Wilhelmina Drucker (M. 
Everard). Daarnaast schreef A. Moors 
een meer antropologisch getinte bijdra
ge over huwelijksbetalingen in Palestina 
sinds de jaren zestig. 
Joost Jonker 

Dennis O. Flynn, World Silver and Mo
netary History in the 16th and 17th Cen
turies (Aldershot: Variorum \996) xiv + 
320 p. ISBN 0860785955 

Flynn heeft hier een vijftiental artikelen 
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bijeengebracht die zijn gepubliceerd in 
de jaren 1978 tot 1994. Daaronder be
vinden zich zijn meer bekende artikelen 
als die over de prijsrevolutie en de fisca
Ie crisis in Castilie uit de Journal of Eco
nomic History, maar ook een aantal bij
dragen in minder bekende tijdschriften 
en bundels. De bijdragen in deze Vario
rum-bundel zijn verdeeld in twee secties: 
Theoretical reinterpretation of the price 
revolution and related issues en Applica
tions of theory to empires, world systems 
and global history. Vooral in het tweede 
deel wordt harde kritiek geuit op Brau
deIs en Wallersteins interpretatie van de 
vroegmoderne geschiedenis. 
CLe 

William Gervase Clarence Smith (red.), 
Cocoa pioneer fronts since 1800. The 
role of smallholders, planters and mer
chants (Hampshire/Londen: MacMill
Ian 1996) xii + 247 p. ISBN 0312158475 

Cacao wordt veeIal het meest efficient 
geproduceerd op de vruchtbare aarde 
die achterblijft als oorspronkelijk bos is 
gekapt en gerooid. Dat gegeven vormt 
de achtergrond voor het ontstaan van 
zogenoemde 'pioneer fronts' , grote 
groepen immigranten die al sinds de ze
ventiende eeuw in hoog tempo delen 
van het tropisch regenwoud vernietigen 
ten behoeve van de productie van ca
cao. De dynamiek van deze oude be
drijfstak wordt onderzocht in twaalf bij
dragen die wat betreft hun geografisch 
aandachtsveId varieren van Amerikaan
se regio's als Venezuela, Trinidad en 
Ecuador tot Afrikaanse landen als Ka
meroen, Ivoorkust en Madagascar. Er 
is tevens een bijdrage over de kleinscha
Iige cacaoproductie in Indonesie van de 
hand van Fran90is Ruf, Pierre Ehret en 
Yoddang. 
WAB 
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R.T. Griffiths, P.A. Schregardus, G.J. 
Telkamp, L.W.M. Timmermans (red.), 
Van strohalm tot strategie. Het Mar
shall-plan in perspectief (Assen: Van 
Gorcum 1997) 134 p. ISBN 9023232755 

Vijftig jaar geleden presenteerde de 
Amerikaanse minister van Buitenlandse 
Zaken Marshall zijn plan voor de finan
ciele ondersteuning bij de wederopbouw 
van Europa. Van strohalm tot strategie 
plaatst de Marshall-hulp in het bredere 
kader van de naoorlogse West-Europese 
en transatlantische samenwerking. Het 
boek bevat prettig leesbare, maar niet al
tijd even diepgaande bijdragen over de 
economische implicaties van het Mar
shall-pIan. Vooral het afsluitende artikel 
van Richard Griffiths (,Het Marshall
plan: kan de geschiedenis ons nog iets le
renT) is interessant. Hierin wordt de 
huidige economische situatie van de 
voormalige Oostblok-economieen on
der de loep genomen en wordt nagegaan 
in hoeverre het zinvol is om Marshall
achtige hulpprogramma's voor deze lan
den op te stellen. 
JPS 

F.-W. Henning, Das industria/isierte 
Deutschland 1914 bis 1992 9. Auflage 
(Paderborn: Ferdinand Schoning 1997) 
357 p. ISBN 3825203379 

Dit boekje geeft een inleidend overzicht 
van de Duitse economische geschiedenis 
vanaf 1914. Het behandelt van elke pe
riode de grote thema's, zonder in details 
te treden of zich aan een overmatig cij
fergebruik te buiten te gaan. Een anno
tatie ontbreekt en de literatuuropgave is 
uiterst beknopt. Aardig is dat ook aan 
de geschiedenis van de DDR ruime aan
dacht wordt besteed. Alles bijeen een 
boekje dat als allereerste inleiding in het 
onderwerp zijn nut kan hebben. 
HKI 

41 



Jorg Leithof, Wirtschaft - Verbiinde -
Integration: Britische Industrie und west
europiiische Integration von 1945 bis 
1975 (Bochum: Universitatsverlag Dr. 
N. Brockmeyer 1996) 299 p. 

Dit werk, dat mede gebaseerd is op ar
chiefmateriaal uit het Modern Records 
Centre en het Public Records Office, 
analyseert de houding van de Britse in
dustrie ten aanzien van de Europese in
dustrie. Hoofdrollen zijn weggelegd 
voor de drie grootste belangenorganisa
ties van industrieel ondernemers, te we
ten de Confederation of British Industry, 
de British Employers' Federation en de 
National Union of Manufacturers. Zij 
waren het die al vrij snel na de totstand
koming van het verdrag van Rome de 
regering-MacMillan steunden in de po
gingen Groot-Brittannie alsnog te laten 
toetreden tot de EEG. Zij waren het 
ook die, pragmatisch als ze zich opstel
den, sneller dan regering of politi eke 
partijen de bereidheid toonden com pro
missen te sluiten met de Commissie in 
Brussel en met zusterorganisaties op 
West-Europees niveau. 
WAB 

Frances M.B. Lynch, France and the in
ternational economy. From Vichy to the 
Treaty of Rome Routledge Explorations 
in Economic History 5 (LondenlNew 
York: Routledge 1997) xv + 227 p. 
ISBN 0415142199 

De economische geschiedenis van na
oorlogs Frankrijk is het verhaal van een 
opmerkelijke structurele transformatie. 
Van een protectionistische, sterk op de 
kolonien georienteerde economie veran
derde het land tijdens de jaren 1940-
1958 in een mod erne, snel groeiende Eu
ropese staat. Lynch verwijt de meeste 
economisch-historici een te eenzijdige 
interpretatie van de oorzaken van deze 
metamorphose; de meesten zouden of
wei het (vermeende) succes van indica-

42 

tieve planning benadrukken, of weI wij
zen op de heilzame werking van Frank
rijks uiteindelijke toetreding tot de Ge
meenschappelijke Markt in 1958. Der
gelijke visies onderschatten echter het -
ook politiek zeer omstreden en moeiza
me - proces van nationale economische 
modernisatie in de dynamische interna
tionale omgeving van de jaren vijftig. 
Vandaar dat het boek in aparte hoofd
stukken uitvoerig stilstaat bij onder 
meer de invloed van de Marshall-hulp, 
de handelsliberalisatie en de Franse rol 
in de Europese economische integra tie, 
alsook de afnemende economische bete
ken is van het Franse koloniale rijk. 
WAB 

Karl Mockl (red.), Wirtschaftbiirgertum 
in den deutschen Staaten im 19. und be
ginnenden 20. lahrhundert (Munchen: 
Harald Boldt Verlag im R. Oldenbourg 
Verlag 1996) 456 p. ISBN 348656269X 

In deze bundel, waaraan niet minder 
dan vijftien auteurs een bijdrage leveren 
over de burgerij in verschillende delen 
van negentiende-eeuws Duitsland en 
Oostenrijk, staat niet zozeer de econo
mie, als weI het sociale en cuIturele le
ven, het den ken over politiek en de ver
houdingen tot andere sociale klassen 
centraal. 
HKl 

J.A. de Moor, P.G .E.I.1. van der Vel de, 
De werken van Jacob Haafner Deel 3 
(Zutphen: Walburg Pers 1997) 479 p. 
ISBN 9060119440 

Met het verschijnen van deel 3 is de her
uitgave van de werken van Jacob Haaf
ner compleet (oorspronkelijke uitgave 
1808). Deel 1 verscheen in 1992; deel 2 
in 1995. Dit laatste boek geeft een ver
slag van de belevenissen tijdens de reis 
langs de kust van Orissa en Tamil Na
du, Mauritius, Zuid-Afrika naar Euro-

NEHA-BULLETIN 



pa aan het einde van de achttiende 
eeuw. Daarbij Iiet de handelaar Haafner 
zich vervoeren per Palanquin, de draag
stoel. 
LWi 

A.E. Murphy, John Law, economic 
theorist and policy maker (Oxford: Cla
rendon Press 1997) 391 p. ISBN 
o I 9828649X 

Lawen zijn financiele experimenten 
blijven fascinerend. Murphy wil in deze 
biografie een nieuwe invalshoek presen
teren, namelijk Law als belangrijke eco
nomisch theoreticus, wiens grootse visie 
eigenlijk vooral stukliep op het verzet 
van gevestigde belangen in het Frank
rijk van het Ancien Regime. Tegen deze 
achtergrond schetst hij leven en werk
zaamheid van Law als een rehabilitatie 
van een tot nu toe slecht begrepen genie. 
Joost Jonker 

E. Nijhof, P. Scholliers (red.), Het tijd
perk van de machine. Industriecultuur in 
Belgil! en Nederland (Brussel: VUB 
Press 1996) 238 p. ISBN 9054871474 

Deze bundel artikelen heeft als primair 
doel de wetenschappelijke studie van 
oude industrieIe panden en objecten te 
intensiferen. Ook willen de auteurs het 
debat over behoud en hergebruik van 
industrieel erfgoed stimuleren. Na een 
theoretisch kader volgen hoofdstukken 
over kunst en 'verbeelding' van de in
dustriele maatschappij van de kunsthis
torici L. De Pauw-Deveen voor de Bel
gische respectievelijk M. Groffen voor 
de Nederlandse situatie. Daarna komen 
de actoren uit het debat aan bod in de 
bijdragen van de historici J. De Schep
per en A. Linters, getiteld 'Overheid, 
prive-initiatief en het industrieel erfgoed 
in Vlaanderen' en E. Nijhof en H. Wee
vers, 'Tussen afschuw en nostalgie: het 
industrieel erfgoed in Nederland als ba-
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rometer van een nieuwe tijd'. P. Schol
Iiers besluit met een bibliografie op au
teursnaam van ruim 22 pagina's. 
LWi 

Jacob M. Price, Tobacco in Atlantic 
Trade. The Chesapeake, London and 
Glasgow, 1675-1775 (Aldershot: Vario
rum 1995) xii + 316 p. ISBN 
0860785483. David Jacoby, Trade, 
Commodities and Shipping in the Medie
val Mediterranean (Alders hot: Vario
rum 1997) x + 340 p. ISBN 086078620X 

In de bekende Variorum Collected Stu
dies Series zijn bundels verschenen met 
bijdragen over de handel in het Middel
landse Zeegebied en die op Amerika. 
De auteurs zijn specialisten op hun re
spectievelijk gebied en vrijwel aile bij
dragen zijn oorspronkelijk gepubliceerd 
in weinig toegankelijke tijdschriften en 
bundels. Dat is in zichzelf misschien 
reeds voldoende reden om tot publicatie 
van deze bundels over te gaan maar het 
moet mij wei van het hart dat de auteurs 
van de inleiding bij hun bundel wei wat 
meer werk hadden mogen maken. Nu 
blijft het bij een wat obligaat bedankje 
aan de oorspronkelijke uitgevers en een 
korte schets van de artikelen. Interes
santer was het geweest als de auteurs 
hun studies in een bredere historiografi
sche context zouden hebben geplaatst. 
CLe 

J.L. de Vries, Onbekende Jaren 1925-
1950 'De Nazorg ' DCW-bedrijven En
schede (Enschede: DCW-bedrijven En
schede 1997) 57 p. 

In 1972 ontstond de 'Dienst voor de 
Complementaire Werkgelegenheid' 
(DCW), die uitvoering moest geven aan 
de Wet Sociale Werkvoorziening. Jan 
de Vries, vanaf 1978 werkzaam bij de 
DCW, schetst in deze gelegenheidsuit
gave op basis van hun archieven een 
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vijftal particuliere voorlopers uit de pe
riode 1925-1950. Het feit dat de oor
sprong van het bedrijf ligt in de nazorg 
voor tuberculose patienten verklaart de
ze term in de tite!. Plaatselijke ontwik
kelingen worden in een landelijk kader 
geplaatst, waarbij met name de verhou
ding van de Enschedese Nazorgwerk
plaatsen tot de Vereeniging Arbeid voor 
Onvolwaardigen (AVO) belicht wordt. 
Curieus is dat de archieven uit de voor
oorlogse peri ode rijker zijn dan die uit 
de naoorlogse jaren. Deze publicatie 
verdient een compliment omdat een 
aantal sinds lang verdwenen verenigin
gen weer op de historische kaart is gezet 
en vooral ook vanwege de geslaagde 
vormgeving en keuze van het illustratie
materiaal. 
Bouwe Hijma 

European Review of Economic History 
Cambridge University Press in associa
tion with the Institute of Economics 
University of Copenhagen for the Euro
pean Historical Economics Society 
ISSN 1361-4916 

Dit nieuwe Europese tijdschrift voor 
economische geschiedenis zal jaarlijks 
uitkomen in drie afleveringen. Ais uitge
vers van het eerste volume treden op 
TJ. Hatton, K.G. Persson en V. Za
magni. Eenentwintig personen hebben 
zitting in de redactieraad, waaronder I. 
Cassiers en P. Scholliers voor Belgie en 
J.L. van Zanden uit Nederland. 
De inhoudsopgave van Volume I Part 2 
ziet er als voigt uit: 
- K.H. O'Rourke en J.G. Williamson, 
Around the European periphery 1870-
1913: Globalization, scholing and 
growth; 
- G.R. Boyer, Labour migration in 
southern and eastern England, 1861-
1901; 
- L. Lindlar en c.-L. Holtfrerich, Geo-
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graphy, exchange rates and trade struc
tures: Germany's export performance 
since the 1950s; 
- S.N. Broadberry, Anglo-German pro
ductivity differences 1870-1990: A sec
toral analysis. 
In de rubriek 'Noticeboard' geeft de uit
gever informatie over de congressen in 
1998 te organiseren door de European 
Historical Economics Society. 
De Economisch Historische Bibliotheek 
van het NEHA heeft een abonnement 
(callnumber ZO 41902). Het periodiek 
is in de studiezaal te raadplegen. 
LWi 

A.B. Graver, H.D. Tjalsma, P.K. 
Doorn (red.), Data Historica: A Guide 
to Electronic Resources for Historians 
compiled by the Netherlands Historical 
Data Archive (Leiden : NHDA, 1997) 
168 p. ISBN 90 75051034 

Sinds enige maanden is het NHDA op
gegaan in het nieuw opgerichte Neder
lands Instituut voor Wetenschappelijke 
Informatiediensten. (NIWI). De alge
mene doelstelling van het NIWI is zich 
te rich ten op 'het verzamelen, beoorde
len, presenteren en distribueren van we
tenschappelijke inforrnatie. ' 
Met het doen verschijnen van Data His
torica voldoet men zeker aan de doel
stelling. Deze conventioneel uitgegeven 
Engelstalige gids is een zeer handige 
wegwijzer naar de door het NHDA ge
registreerde (hoofdstuk 3) en dikwijls 
ook verzamelde (hoofdstuk 2) his tori
sche databestanden. 
Circa twintig pagina's zijn in feite een 
systematische catalogus van de bij het 
(nog) te Leiden gevestigde NHDA aan
wezige aan boeken, tijdschrift(artikelen) 
en brochures, congresverslagen en CD 
ROMs. 
LWi 
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De geschiedenis van het 
Nederlandse bedrijfsfotoboek 

Tijdsbeeld van avant-garde 
en industriele opdrachtgevers 

door Mirelle Thijsen, 
als beurs-promovendus verbonden aan het Onderzoeksinstituut voor 

Geschiedenis en Cultuur (OGC) in Utrecht. Het onderzoek wordt 
gefinancierd door Randstad. 

Binnen de Nederlandse geschiedenis van de fotografie neemt het bedrijfsfo
toboek een prominente plaats in. Onder het bedrijfsfotoboek dient te worden 
verstaan een eenmalige uitgave - meestal in de vorm van een gedenkboek -
waarvoor door het bedrijfsleven, de industrie, overheid en non-profit organi
saties opdracht werd gegeven aan een of meerdere fotografen om het bedrijf 
als geheel, of bepaalde aspecten daarvan te documenteren of te verbeelden. 
Het is een artistiek verantwoorde uitgave met een commercieel oogmerk, dat 
als een specifieke categorie gezien kan worden binnen het Nederlandse foto
boek. 

Tot nu toe is de status van bedrijfsfotoboeken als kunstenaarsboek onder
schat. De geringe aandacht tot op heden vanuit de kunstgeschiedenis, onder
streept de ongedefinieerdheid van dit fenomeen. Decennia lang hebben 
industrie en bedrijfsleven in Nederland zich geroepen gevoeld om in de vorm 
van jubileumuitgaven een fotografisch beeld te geven van het reilen en zeilen 
van het eigen bedrijf. Het belang van dit fenomeen voor de Nederlandse 
geschiedenis van de fotografie is onmiskenbaar en wordt momenteel in de 
vorm van mijn promotie-onderzoek op zijn culturele meerwaarde geschat. 

In de bedrijfsfotoboeken die ter sprake komen wordt letterlijk een stukje 
Nederlandse bedrijfsgeschiedenis zichtbaar gemaakt. Zowel in cultuur-histo
risch opzicht als op het gebied van de bedrijfshistorie vormen deze boeken 
een belangrijke bron van informatie over enerzijds de ontwikkeling van de 
Nederlandse industrie, het bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen en 
anderzijds haar ideologisch stand punt. 

Het kunsthistorisch belang van het fenomeen wordt bepaald door het 
huwelijk dat in de jaren twintig gesloten werd tussen de Nieuwe Zakelijkheid 
en de zogenaamde Nieuwe Fotografie hetgeen een gunstig effect heeft gehad 
op de genese van het genre. 

Het onderzoek naar De geschiedenis van het Nederlandse bedrijfsfotoboek 
is chronologisch van opzet. Eerst zal het onstaan van het fenomeen in de 
internationale context van de geschiedenis van de (industriele) fotografie en 
typografie worden besproken. Tevens wordt beschreven in hoeverre bepaal-
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de stilistische en typografische toepassingen in verwante historische publica
ties werden toegepast. 

Hoewel het pas in het laatste kwart van de vorige eeuw technisch mogelijk 
werd om foto's door middel van een rastercliche in fotomechanische druk te 
reproduceren, kent het bedrijfsfotoboek negentiende-eeuwse voorlopers. 
Bekend is het album van Pieter Oosterhuis (1816-1885) uit 1862 voor de 
Koninklijke Fabriek voor Stoom- en andere Werktuigen te Amsterdam, 
naast incidentele uitgaven in het eerste kwart van deze eeuw, zoals het jubi
leumboek van Bernard F. Eilers (1878-1951) bij het vijftigjarig bestaan van 
de Staatsspoorwegen. Toch zijn het vooral Paul Schuitema (1897-1973) en 
Piet Zwart (1885-1977), die als pioniers van de Nieuwe Fotografie in het 
tweede kwart van deze eeuw de basis hebben gelegd voor het bedrijfsfoto
boek dat een hoge vlucht nam in de jaren van wederopbouw. De Kabef-cata
fogus die Piet Zwart maakte voor de Nederlandse kabelfabriek in Delft is een 
beroemd voorloper van het fenomeen. Het meest radicale voorbeeld is het 
reclameboekje van zijn collega Paul Schuitema uit 1935 voor de firma Vries 
& Robbe & Co, dat nagenoeg volledig uit fotomontages bestaat. Zwart en 
Schuitema droegen in dergelijke publicaties een progressief maatschappelijke 
boodschap uit. Vanuit het idee van industrialisering van de samenleving 
achtten zij voorlichting over producten met moderne techniek noodzakelijk. 
De principes van de Nieuwe Fotografie waren in hun ogen hiervoor het 
meest geschikt. Het is vanuit dit sociaal-maatschappelijk bewustzijn dat het 
bedrijfsfotoboek is ontstaan. 

Vervolgens doet het fotografisch beeldverhaal als nieuwe vorm van com
municatie binnen de massamedia en de boekgeschiedenis zijn intrede. Met 
name de revolutionaire ontwikkelingen binnen de ge1llustreerde pers op 
Duitstalig grondgebied zijn van grote invloed op het ontstaan van het genre. 

Na de Tweede Wereldoorlog, tijdens de wederopbouw, lijkt de economie 
zich te herstellen. Het bedrijfsleven begint nieuwsgierig te worden naar nieu
we ideeen op het gebied van de public relations, een begrip dat uit de Ver
enigde Staten is overgewaaid. Er dienen zich nieuwe opdrachtsituaties aan. 
Het is met name de - politiek links georienteerde - eerste generatie leden van 
de Gebonden Kunstenfederatie (GKf) die in het kapitalistisch bedrijfsleven 
een nieuwe opdrachtgever vindt. Deze ambivalente houding van de jonge 
naoorlogse schrijvers en kunstenaars jegens het bedrijfsleven en de industrie 
is nimmer onderzocht. 

Het zijn de jaren dat de massamedia een hoge vlucht nemen, de (foto )poc
ket zijn intrede doet en de internationale invloeden op de grafische vormge
ving en de documentaire fotografie in Nederland zich ook laten gelden in de 
vormentaal binnen het genre. 

Bedrijfsfotoboeken zijn uitgebracht in tijden van economische hoogcon
junctuur. De sociaal-maatschappelijke context, de fotografische thema's en 
de experimentele vormgeving zijn van cruciaal belang voor de verklaring van 
het fenomeen.Voorts is de samenhang met eigentijdse literatuur en poezie 
groot, doch nimmer op waarde geschat. 

Begin jaren vijftig doet het moderne bedrijfsfotoboek zijn intrede. Vanaf 
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1955 kwam vooral door de uitgeversactiviteiten van Drukkerij Meijer NV 
een stroom van markante bedrijfsfotoboeken op gang, die veelal verschenen 
als relatiegeschenk bij een jubileum en dientengevolge een beperkte culturele 
doelgroep hadden. Per publicatie werd een gelegenheidsteam samengesteld 
uit een fotograaf, een vormgever en een auteur. Het sociale netwerk onder 
schrijvers en kunstenaars, dat in de vijftiger en zestiger jaren bovenal de basis 
vormt voor de teamsamenstelling rond de productie van de bedrijfsfotoboe
ken, wordt uitvoerig belicht. 

Het zijn de bedrijfsfotoboeken uit de periode 1955-1966 die op basis van 
typografische, fotografische en stilistische kenmerken, pagina-opmaak en 
lay-out grensverleggend zijn te noemen. Te meer daar verschillende van deze 
publicaties tot de meest opmerkelijke fotoboeken behoren die in Nederland 
zijn verschenen. Aan menig exemplaar is overigens op te maken dat het 
bedrijfsfotoboek direct gerelateerd is aan de geschiedenis van druktechnische 
procedes en de ontwikkeling van de grafische sector, in eerste instantie bin
nen Nederland. 

Aan de hand van exemplarische voorbeelden worden vervolgens deze 
bedrijfsfotoboeken - als eindproduct van een uniek samenwerkingsverband 
tussen enerzijds fotografen, literatoren, vormgevers en anderzijds de captains 
of industry - op hun artistieke merites beoordeeld. 

In dergelijke jubileumuitgaven schetsen de fotografen door bedrijfsrepor
tages een overwegend positief beeld van het productieproces, het personeel, 
de dienstverlening en de afzetmarkt. Fotografie, en met name het fotoboek, 
blijkt bij uitstek geschikt voor het verkondigen van de ideologie van het 
naoorlogse bedrijfsleven. De foto wordt zogezegd de drager van het imago. 

Als de wederopbouw over zijn hoogtepunt heen is, stagneert de productie 
van het bedrijfsfotoboek uiteindelijk in de jaren zeventig. De formule van het 
gelegenheidsteam valt weg. Daarnaast waren de toename van de repro duct ie
kwaliteit, de groeiende reproductiehonger en de populariteit van de illustra
tieve bladen mede debet aan de uiteindelijke stagna tie van het genre. Het 
beeld van de oprukkende witte boordenmaatschappij met de daaraan ver
bonden technologische innovaties blijkt visueel ook aanzienlijk minder inte
ressant, minder fotogeniek, dan de havens, de werkvloeren in de bouwbedrij
yen en de textielsector, die ten tijde van de wederopbouw veelvuldig werden 
gefotografeerd. 

De grens tussen toegepaste en zogeheten autonome fotografie vervaagt in 
de jaren tachtig, ook in de bedrijfsuitgaven. Was aanvankelijk het bedrijfsle
yen de opdrachtgever, geleidelijk neemt de fotograaf het heft in eigen han
den. En hiermee worden het bedrijfsleven en de industrie niet langer aileen 
ingelijfd door de documentaire, maar tevens door de geconstrueerde en geen
sceneerde fotografie. 

Voor aanvullende informatie en eventueel commentaar: 
M. Thijsen, Postbus 15249, 1001 ME Amsterdam. 
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1. Een voorbeeld van naoorlogse pagina-opmaak 
Uil: Van Vonk tot Vlam. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het dertigjarig 
bestaan van de n. v. Drukkerij en Uitgeverij Lumax (1917-1947) (Drukkerij en Uitge
verij Lumax 1947) 
(Collectie: EHB Ned B III 7685 fol.) 
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De roverskTouw van den bezetter verhmderde de ' op h~nden zijnde viering van het zilveren Lumox-jubileum. Met 
niets-<>ntziende "Griindlichkeit" werd het schone gebouw ontluisterd en leeggeroofd. Doch reikhalzend zagen anen uit 
noar de dog dot er recht zou geschleden en die dog I:wam ... 
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2.a Voorzijde van hel slofomslag ( vormgeving: Ton Raaleland, Gkf) 
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2.b Geensceneerd portret in een van de laboratoria van TNO (p. 180; Jotograa/" Paul 
HuJ) 
Vit: Een kwart eeuw TNO 1932-1957. Gedenkboek bij de voltooiing van de eerste 25 
jaar werkzaamheid van de organisatie TNO op 1 mei 1957 (Den Haag: Organisatie 
voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek 1957) 
( Col/ectie EHB 91 A 21) 
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3.a Voorzijde van de band 

52 

tot £luweel 

. 
Jaar 

... ----- ~.\( III III H\I II II , . . 

NEHA-8ULLETIN 



3.b Dubbele pagina-opmaak (ontwerp en /otografie: Kees van Barneveld en Ger 
Dekkers) 
Vit: Harriet Freezer, Van bombazijn tot jluweel. Honderd jaar Sehuttersveld: de 
gesehiedenis van Gebroeders van Heek op het Sehuttersveld te Ensehede (Ensehede: 
Gebroeders van Heek J959) 
(Colleetie EHB Ned B IlJ 89JO/ol.) 
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4. Defabriek in 1922 
Uit: NV Nederlandsche Cocaine Fabriek 1900 - 12 maart 1950 (s.n. s.l.) (klein for
maat fotoalbum met ingeplakte foto 's) 
(Col/ectie: EHB 291 C 27) 
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Najaar 1997 verschenen bij 
uitgeverij Stichting beheer IISG 

MARGARET LElDELMEI]ER, 
Van suikermolen tot grootbedrijf. Technische vernieuwing in de Java-suikerindustrie 
in de negentiende eeuw. 

ISBN 90 5742 007 4, 368 biz., ingenaaid, geillustreerd f 52,50. 

STEFAN DUDINK, 
Deugdzaam liberalisme. Sociaal-liberalisme in Nederland, 1870-1901. 

ISBN 90 6861 1208, 304 biz., ingenaaid, geillustreerd, f 58,00. 

COR TROMPETIER, 
Agriculture, Proto-Industry and Mennonite Entrepreneurship. A history of the 
Textile Industries in Twente 1600-1815. 

ISBN 9071617912,264 biz., ingenaaid, geillustreerd, f 55,00. 

FRAN<;OIS HENDRICKX, 
'In order not to fall into poverty'. Production and Reproduction in the Transition from 
Proto-industry to Factory Industry in Borne and Wierden (the Netherlands), 1800-1900. 

ISBN 90 6861 1437,256 biz. ingenaaid, ge'illustreerd, f 58,00. 

JAN-PETER VAN DEN TOREN, J. VISSER (RED.) 
Overleeft het Rijnlandse model? Perspectief op arbeidsverhoudingen 1 

ISBN 90 6861 1445, 128 biz., ingenaaid, f 29,50. 

Bovenstaande titels zijn te bestellen bij de erkende boekhandel of rechtstreeks bij: 
Uitgeverij Stichting beheer IISG 
Cruquiusweg 31 
1019 AT Amsterdam 
W 020 - 66 858 66 
Fax 020 - 66 56 411 
e-mail: st.beheer@iisg.nl 
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