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THE SEA AND ASHORE;
A REVIEW OF THE
HISTORIOGRAPHY OF MODERN
SHIPPING SINCE THE 1970s
Frank Broeze
University of Western Australia

Introduction

The purpose of this essay is to review the literature on modern deep-sea shipping published during the last quarter century or so. Instead of the antiquarianism, hero-worshiping, pro-establishment bias and intellectual isolation
that characterised much of the historiography prior to the early 1970s, a rich
and many-facetted corpus of sophisticated studies has emerged that critically
and creatively analyses and assesses the development of the world's shipping
industry, national fleets , individual groups and companies, shipowners and
shipbrokers, and many structural aspects of the shipping business. l This
worldwide rise to maturity, moreover, embodies a healthy pattern of transcultural diffusion and cross-fertilisation. The increasing frequency and geographical outreach of maritime, economic and business history conferences,
organisations and publications has created a strong and dynamic international institutional framework for modern maritime economic history.
Many 'angry young' (by now mostly mature and middle-aged!) historians
rebelled not only against the isolation, misplaced romanticism and pro-business biases of the past but also against the nationalism that permeated the
work of previous generations. Even if many shipping historians, inevitably,
still write within the boundaries of their own state, their discourse has become increasingly international or even global in character - a development
of vital importance as there is no more international industry than high-sea
shipping. 2

1. Thefoundations

Traditionally, shipping history consisted mainly of detailed descriptions of
merchant fleets and ships, their appearance, furnishings and engines; heroic
'biographies' of individual vessels which, occasionally, also included their
passengers and masters; and commissioned and generally uncritical comNEHA-BULLETIN 12 - 1998 - nr. 1
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pany histories that extolled the vision and virtues of their successive leaders
under whose direction company fleets grew from strength to strength (failures were, of course, never discussed as only survivors could celebrate the
anniversaries for which company histories were commissioned in the first
place). This is not to say that no works with a considerable amount of highly
useful information were published; but, generally, they were written from
the relevant company's viewpoint and almost exclusively based on material
that was available in the public arena, such as annual reports. Prominent representatives of this early stage of modern maritime economic history included in the Netherlands the chronicler of Amsterdam steam shipping,
M.G. de Boer (who also published a synthesis on the Dutch merchant fleet
under steam) and the highly respected doyen of economic historians, Brugmans, with, for example, his Tachtig Jaar Varen; in Britain Kirkaldy, the
hagiographer of the Peninsular & Oriental Steam Navigation Company
(P&O), Boyd Cable, his several successors, the prolific George Blake, and
the tantalising but ultimately silent insider Thornton; in Norway Petersen
with his Saga of Norwegian Shipping; and in Germany Rieke whose important oeuvre was impressively crowned by his massively informative history
of Robt. Sloman Jr. 3 It should be stressed that the 'public relations' company history has by no means disappeared under the onslaught of critical
scholarship: as long as shipping companies feel compelled to use major anniversaries to add luster to their public image and give a cultural veneer to
their business relations, the genre will flourish.
Nevertheless, by the early 1970s a number of studies existed that had
laid the foundations of critical shipping history and whose significance
needs to be recognised. They broadly fell into three categories: the
fortunes and performance of national fleets, the development of freight
rates and company history. The first of these epochal works was Hutchins' The American Maritime Industries and Public Policy, 1789-1914
(1941).4 Building on the work of Robert G. Albion, Hutchins analysed
the rise and fall of the once dominant United States mercantile marine
in its full economic, technological and political context and, although
he stopped his analysis at 1914, he was clearly inspired by what he regarded as the strategic necessity of the internationally fundamentalll uncompetitive USA to possess and operate a strong merchant fleet. Reprinted in 1969, Hutchins' book still stands as one of the most lucid
and powerful studies of the world's shipping industry. What may in
many respects be termed the sequel to Hutchins' book appeared in
1962: S.G. Sturmey's British Shipping and World Competition. 6 Aiming
at explaining the dramatic decline of British shipping in the twentieth
century, Sturmey analysed his subject even more than Hutchins had
done within its international context. He critically assessed its corporate
and financial structures, emphasised its failure to enter the bulk and
especially oil trades, and generally castigated the lack of enterprise of
British shipowners. His work came virtually at the same time as Leicester
based Ralph Davis published his epochal history of the English mer4
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chant fleet in the 17th and 18th centuries (1962) .7 The two works were an
inspiration for many then and later, notably Derek Aldcroft who during
the next dozen years published a number of important studies (especially
a long article on the development of the conference system on the North
Atlantic)8 and, with Jim Dyos, wrote the immensely useful British Transport. 9 Another major contribution was made by Kevin Burley in his case
study of British shipping in the Australian trade. 10
Freight rates and economic development
The second theme, the vital issue of the impact of maritime freight rates on
economic development, was first taken up by Douglass C. North (1993 joint
Nobel Prize winner in Economic Science with the controversial econometric
historian, Robert Fogel) in two pioneering articles 'Ocean Freight Rates and
Economic Development, 1750-1913' (1958) and 'The Role of Transportation in the Economic Development of North America' (1965). II Economic
and other historians, of course, had always 'known' about the dynamic relationship between falling transport costs and economic growth but never
before had the decline in deep-sea freight rates been charted so meticulously
and related so specifically to America's emergence as the world's greatest
economic power. In the USA North's student Walton expanded on his
work,12 while in the Antipodes Broeze analysed the decline in freight rates
on wool and its impact on the early Australian economy. 13 A study on shipping rates and Japanese economic development was written by Yasuba,
while Fischer and Nordvik returned to the North Atlantic with more precise
statistical series. 14 Complex and challenging, freight rates and the sometimes
byzantine process of their formation have remained issues of the highest importance on the international research agenda.
The Liverpool School
A third major impulse came from Liverpool, at the time still the proud centre
ofthe British shipping industry, where Francis E. Hyde in 1956 revolutionised the writing of company history with his Blue Funnel. A History ofAlfred
Holt & Company of Liverpool 1865-1914. 15 Offundamental importance was
that Holt's, exceptionally, had opened their archives without any reservation to Hyde who proceeded to apply a systematically sustained accountant's approach to the company's history. All strategic decisions of the directors were tested for their quality and effectiveness in terms of the financial
returns on the capital invested. Even if Hyde's focus on the short-term impact of shipowners' decisions later was found to be too limited, suddenly
company history was given the intellectual rigour it had hitherto sorely
missed. Blue Funnel was reprinted the next year and became the first of a series of rigorous financial company histories of what became known as the 'Liverpool school'. Hyde himself, Sheila Marriner and Peter Davies wrote histories of major companies like Harrisons, John Swire & Sons, Elder
Dempster and the Cunard Line that, in their collectivity, set new standards
for the discipline. 16 Hyde's study of Cunard, moreover, revealed for the first
NEHA-BULLETIN 12 - 1998 - nr. 1
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time the secret agreement between that company and its great rival in the
1850s, the American Collins Line. During the early 1970s shipping history
was also taken up in London by Robin Craig, Freda Harcourt and Sarah
Palmer. The collective work emanating from Liverpool, Leicester and London stressed the importance of many pertinent issues on the research agenda
of critical shipping history. Above all, these included the need to see the fortunes of individual shipping companies as well as those of nations within the
context of international competition; the necessity to study the development
of the conference system both as a system and as a context for the analysis of
the history of the individual company; and the importance of mail contracts
and other subsidies, again for both national fleets and individual companies.
As Hutchins, from his American perspective, realised only too well, the last
issue also made it evident that the shipping industry could not be regarded
any more in isolation from national policy, and that the entrepreneurial
tasks of the shipowner in the direction ofhis/her firm were not just financial
and commercial, but also political.
The institutional basis
Despite these sound developments and although maritime history associations and young economic historians became active in many countries, it is
doubtful whether maritime economic history would have taken off with such
a spectacular 'Gerschenkronian' spurt in the late 1970s, had it not been for
the foundation of the Atlantic Canada Shipfing Project (ACSP) at Memorial University, St John's, Newfoundland.! Founded in 1977 by a group
of economic historians around David Alexander, and inspired by the burning
desire to explain the relative decline of their region after its apparent prosperity during the age of the wooden sailing-ship and the fortunate acquisition of the great bulk of the 19th century British crew agreements, the ACSP
in quick succession organised six conferences that soon drew in American
and European participants, inculding many of the British historians mentioned earlier; in fact, 'going to St John's' became almost de rigueur for
any self-respecting maritime economic historian. From this constellation,
and not in the least through the entrepreneurial drive of Lewis R. ('Skip')
Fischer, originated at the International Economic History Conference at
Berne (1986) the Maritime Economic History Group, 18 later renamed International Maritime Economic History Association (IMEHA), which from
1989 published the International Journal of Maritime History and the series
Research in Maritime History. With the older (and in its mission more general) International Commission of Maritime History the IMEHA now
stands as part of a far-stretching network of national and regional maritime
history associations, with often overlapping membership, that in its collectivity has been responsible for promoting publications and organising conferences which tap into a community of scholars covering all continents.
A critical review
It would be patently impossible to review all scholarly literature on modern
6
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shipping that has been published since the mid 1970s, and not only because
its authors have written in so many more languages than your author commands. 19 The following, inevitably highly selective, review will be structured
thematically in three major sections, starting with global and national studies and continuing with a discussion of work on structural issues and business history. It should be well understood that this differentiation is to some
extent artificial as the approaches they describe are not mutually exclusive
and considerable overlap can exist between them. The meaning of the first
category is self-evident, but it may be useful to define the remaining two.
'Structural studies' refer to all those analyses of the shipping world that, instead of considering national fleets or individual companies as their perspective, take structural aspects of the international shipping industry as their
focus, for example the transition from sail to steam, the question of subsidies
of one kind or another, the functioning of the various segments of the international shipping market (liners, tramps, liquid and/or dry bulk shipping,
etc.), shipping agency network, information technology, etc. 'Business history', as in that discipline itself, consists of company history with both corporate and personal approaches and entrepreneurial history.
2. Global and national studies

Histories of modern world shipping as a whole have become extremely rare,
not in the least because traditional eurocentric views like those informing
Fayle's work,2o have been abandoned. In 1984 was ~ublished 25 Years of
World Shipping, but that work stands virtually alone. 1 Other works with a
global perspective are primarily focussed on either the economics, management and/or legal aspects of the industry.22 Many popular works have been
published dealing with the history of passenger shipping, as obviously the
industry sector that appeals most to the general reading public, but hardly
any offer original insights or more than a national perspective. Good examples of the genre are works by Paillard, Coleman and Kludas. 23 Bonsor provided a wealth of information on individual shipping companies of all nationalities in his chronicles of passenger lines on the North and South
Atlantic routes in works that for the Australian trade are matched by
Maber's highly useful From North Stars to Southern Cross.24 A highly useful
bibliogra~hical compendium has been complied by McConville and
Rickaby. 5
Studies of shipping on a national basis can be divided in two categories: on the one hand, the analysis of the shipping industry, or aspects
of that industry, that belongs to a particular country, state or nation (as
will be shown, also in shipping there are significant differences between
these three concepts); and, on the other, the shipping that serves a
particular state and includes both its coastal traffic and its connections
with the outside world. Although the latter will, virtually without exception, include the former, it also encompasses all other participants and,
NEHA-BULLETIN 12 - 1998 - nr . 1
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by its very nature, is international in character. Ideally based on both
national and overseas source material, most often they rely heavily on
domestically generated data. Not surprisingly, the major studies in this
category concern consumer rather than producer countries of shipping
services, and especially those whose overseas shipping was dominated
by companies from the same linguistic background. A good example
of the genre is John Bach's Maritime History of Australia (1976).26 This
work thoroughly covers both domestic and overseas shipping from
1788 to the date of writing, but the inclination of its author and its being
commissioned by the Australian Chamber of Shipping, a body dominated by the agents of British shipping companies, is clearly reflected
in the balance of its text, in which, for example, only little attention is
given to Australian and non-British shipping enterprise. Bach included
a highly interesting discussion of the functioning of the conference system in the Australian trade, some of it based on papers that he saw 'by
mistake'. A more analytical study dealing with a shorter period, is
Douglas McLean's work on British India's shipping from 1910 to
1925 (1991),27 which successfully compares the pre- and post-World
War I situations in one of Britain's most important shipping markets
and gives due emphasis to both other western companies' and India's
own attempts to break into the overseas and coastal trades. In the latter
context, the fact that India was as yet no sovereign state and thus had
no power to promote and/or protect its own national industry is powerfully expressed. The same theme is taken up in Pope's essay on the Indian coastal trade. 28 No similar studies exist for other major takers of
shipping services like the United States or Canada, although the decline
of the latter's wooden sailing-ship fleet was the impetus for the formation of the Atlantic Canada Shipping Project (ACSP, 1977) and the
Maritime History Unit at Memorial University, St John's Newfoundland.
Nations in diaspora and Flags of Convenience

By far the greater number of national studies on shipping deal with the merchant fleet under the flag of a particular state. 'State' is the legal concept
which refers to the highest authority in a territory with full sovereign powers
and a distinct and recognised flag; those who register ships under that flag
can be citizens of that state but, depending of course on that state's relevant
legislation, also foreigners who choose not to register under their own flag.
The use of foreign flags is almost as old as flags exist, and especially Dutch
shipowners during the time of sail were masters in using neutral flags in wartime. But in modern times such Flags of Convenience (FOC's) have been
used for quite different purposes, significantly mostly in peacetime. 'National' shipping history thus can be interpreted differently, induding, for example, not only all shipping under the Dutch flag but also all shipping
owned and controlled by Dutch owners under alternative flags. Some ethnic
groups, however, have lived in diaspora outside (or even without) their own
8
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homeland and used flags of countries in which they resided. In those cases a
national history evidently needs to be based on ethnicity rather than on the
flying of one particular flag.
The latter case applies, above all, to the shipping history of the Greek
people. It has been brilliantly presented by Gelina Harlaftis in two major
books, Greek Shipowners & Greece 1945-1975 (1993) and A History of
Greek-Owned Shipping (1996), and a series of related artic1es. 29 These
works present the rise of Greek-owned shipping over the last two centuries as a compelling story of the power of community and family-based
networks in diaspora and Greece itself. From their original locations in
the eastern Mediterranean and Black Sea, Greek shipowners in the modern era operated from London and New York as well as Greece itself and
built up the largest individual 'national' bulk carrier fleet of the world.
Building her analysis on both macro- and micro-economic levels, Harlaftis' work does not only provide a penetrating analysis of Greek shipping
and the rise of the dry and liquid bulk carrying fleets of the world in general but also of the use of flags of convenience by the major ethnic group
in world shipping and, perhaps even more interestingly, the relationship
between many of these, what I would call de-nationalised, shipowners
and the Greek state. Her systematic and Namier-like network approach
set the benchmark for studies elsewhere as it is quite clear that the Greeks
were/are not unique in the bulk shipping business in tapping vast interpersonal networks to raise finance, establish agency chains, and recruit
reliable and loyal officer personnel.
The reasons for Greek shipowners throughout the world for using
non-Greek flags changed from time to time but after 1945 concentrated
on fiscal advantages and their wish to avoid restrictions imposed by state
legislators. The same benefits appealed to many shipowners but none
more so than the big oil companies whose field was the world. In particular, some American transnationals already before World War II had
begun to use foreign flags, including those of Danzig, Honduras and Panama, and by 1948 the lawyers of Standard Oil of New Jersey (nowadays
known as Exxon) invented the flag of Liberia. Carlisle's work from
1981 30 is still the best account of the rise of Panama and Liberia to great,
though purely nominal, shipping power, explaining not just their American background, the non-patriotic answer to the questions Hutchins
had put, but also the reasons why shipowners elsewhere were keen to
use them. Metaxas' Flags of Convenience is also useful, but Cafruny's
Ruling the Waves (1987) adds little more than accents and an up-dating
to Carlisle's account. 31
One of the most prominent (Flag of Convenience) FOC-users was
Aristotle Onassis whose definitive biography is still to be written; the
most recent text is that by Peter Evans (1986; also translated into
Greek).32
Another great protagonist of the FOC was the Norwegian Erling D.
Naess whose autobiography will be noted later on. 33
NEHA-BULLETIN 12 - 1998 - nr. 1
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The use of FOCs and other devises to lower cost levels in Japanese
shipping is the subject of a recent essay by Shin GotO. 34 Particularly in
the United States the battle between defenders of FOC's (which they often call 'Flag of Necessity') and opponents, including the powerful steel
and shipbuilding lobby, has generated much heat but the accompanying
publications, although often informative (and providing marvellous
source material on American maritime ideology), can hardly be called
dispassionate scholarly works. 35
A useful summary of modern American shipping, which includes the
FOC controversy, is Morris' Our Maritime Heritage. 36
Europe and the America's
Harlaftis' History of Greek Shipping was the second and, regrettably, last
volume in an ambitious series of national shipping histories planned by ACSP's and maritime history's major academic entrepreneur, Lewis R. ('Skip')
Fischer, and scuttled by the never-ending process of divorce and merger in
the publishing world. The first volume was a history of Finnish shipping
(1993) by Yrj6 Kaukiainen who presented here the innovative methodologies he had pioneered in his Sailing into Twilight (1991).37
Kaukiainen directed his account of the rise and fall of the Finnish merchant fleet directly at the question why Finland's share of the world's
shipping business was what it was. In analyzing economic competitiveness and opportunity, he also gave a remarkable reconstruction of the
volume of Finnish overseas trade that in the first instance could be regarded as the fleet's home market. His painstaking and exhaustive analysis of economic series provided a convincing account, too, of Finland's
failure to make a successful transaction from sail to steam.
Very much the same story, of success in sail followed by failure to
modernise into steam, was the subject of Maritime Capital, the study
Eric Sager with Gerald Panting devoted to the shipping industry of
Atlantic Canada until 1914. 38
In many respects this book was the summary and culmination of the
work of the Atlantic Canada Shipping Project, which had spawned six
stimulating volumes of conference papers and many essays that were
published elsewhere. 39
Maritime Capital, also, was rightly acclaimed for its quantitative
methodology and the manner in which it tackled the question of alternative investment opportunities for the merchants and shipowners of the
Atlantic provinces. But it could be criticised for having left out of its consideration a discussion of the circumstances under which the transition
from sail to steam had been made elsewhere and for having turned its
back on French-speaking Quebec and, in particular, the shipping of
Montreal. The Canadian Pacific Railway was mentioned only once and
not its shipping interests which, through a century and a quarter of fascinating economic and political tribulations, in 1997 made it the largest
single containership operator on the North Atlantic. No monograph ex10
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ists on modern Canadian shipping, but Mackenzie has just published a
highly useful overview for the period 1853-1903. 40
Mention should also be made of the studies by Heap and Mackenzie of
the emergency fleet that Canada, like the USA and Australia, built at the
end of World War 1. 41 Although, strictly speaking, his work does not
cover the merchant fleet of his entire state, Jesus Valdaliso's Los Navieros
Vascos y fa Marina Mercante en Espana (1992),42 is an immensely valuable contribution to our understanding of the development of national
fleets. Like Kaukiainen, Valdaliso bases his work on meticulous quantitative analysis of both supply and demand factors, and discusses market
conditions for the Spanish national fleet in convincing terms. As a study
of a peripheral shipping country, Valdaliso's account contains many important pointers to understanding the reasons for the long-lasting supremacy of the British fleet, especially in the manner in which it used the
transition from sail to steam to gain long-term advantages during the vital period of the rampant New Imperialism and the racist struggle for advantage and supremacy that was so strongly inspired by the Zeitgeist of
Social Darwinism. The British merchant fleet itself has, since Sturmey's
work, been the subject of only one monograph: Ronald Hope's A New
History of British Merchant Shipping. 43 Although not based on original
research, it provides an up-to-date summary of the state of knowledge on
British shipping from its beginnings to the late 1980s, and is particularly
useful for the last three decades which are covered in a significantly more
critical manner than the earlier periods. Gordon Jackson wrote a synthesis on Victorian shipping. 44
For France we have Jean Randier's Histoire de fa marine marchande
franJaise, a richly illustrated chronicle rather than a sustained narrative
or analysis with potted histories of all major companies. 45 Kolltveit, finally, edited a volume comprising the history of Norwegian ship.46
No synthesis has recently been published on the modern merchant
fleet of the Netherlands but a comprehensive overview of Netherlands
and Belgium steam and motor shipping was published in two chapters
of the fourth volume of the multi-author Maritieme Geschiedenis der Nederfanden (1976-78).47 Reuchlin provided the first ever bird's eye view of
the expanding network of the liner companies of the two countries and
their participation in the tramp shipping and bulk sectors of the maritime freight market, while Broeze presented a succinct analysis of the
shipping business. 48 His discussion included management and freight acquisition, the competitive conditions of the various sectors of the freight
market and the role of the Netherlands and Belgium in the conference
system, finance, the structure of the firm, and the diversification of shipping companies into other modes of transport. His suggestion that the
political representation of their interests was one of the major entrepreneurial tasks of the shipowners was taken up and turned into a brilliant
monograph by Flierman. 49
Basing himself on theoretical and other literature on collective lobbyNEHA-8ULLETIN 12 -1998 - nr. 1
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ing by industries in the modern capitalist world, Flierman wrote a penetrating analysis of the Koninklijke Nederlandsche Reedersvereeniging,
the association of Dutch shipowners, that was all the more successful
as he identified the implications of the structural differences between
liner and tramp sectors as well as the different interests of Amsterdam
and Rotterdam based companies. In addition, Flierman gave full weight
to the impact of the leading personalities in the Dutch shipping world.
Against the many self-congratulatory histories of comparable shipowners' associations elsewhere, his book stands out like a beacon.
Asia, Oceania and Africa
The decline of European shipping (and shipbuilding) and the return of Asia
to maritime primacy, although abundantly documented in the professional
maritime media, has not yet been reflected in the historical literature. Broeze
and Thanopulou mapped the broadest outlines of this sea change in the shipping balance of power, and Jamieson provided a glimpse of the British reaction,50 but only few national studies of note have appeared. One of these is
the solid monograph by Chida and Davies on Japanese shipping and shipbuilding (1990)51 that synthesised earlier work in Japanese and studies by
Wray and Tatsuki on individual companies to be discussed later. This work
was most welcome evidence of the globalisation of international maritime
economic history, but at the same time it emphasised the great research
agenda ahead of us. A national study with a more specific focus is Howard
Dick's excellent The Indonesian Interisland Shipping Industry (1987) whose
subtitle An Analysis of Competition and Regulation indicates its broader significance. 52
International perspectives
It is no exaggeration to say that the shipping world since 1945 has become
globalised. This can also be observed in the participation of many newly independent countries, especially in the liner sector. Indeed, the question of
shifting the north-south divide in shipping has generated much heat, especially since the publication of the UNCTAD report on the establishment
or expansion of merchant marines in developing countries. 53
An economic study with some historical perspective is I. Chrzanowski
et aI., Shipping Economics and Policy. A Socialist View (1979), but historical studies are, as yet, rare. Good examples, however, are K. Dharmasena's studies on Sri Lanka. 54A study dealing with very recent developments is K. V. Hariharan's work on containerisation in India. 55 The
fluctuating fortunes of the merchant fleets of Australia and New Zealand
('neither third-world nor traditional'), within their economic and political context, were recently assessed by Frank Broeze. 56
In addition to the studies signalled above, two volumes of essays stand
out, both published in 1985 in response to the clear need to establish the
parameters of the performance and economic foundations of the world's
major national fleets. The first of these evolved from an ACSP confer12

ence held in 1982 and contained important interpretative overviews for
the period from 1850 to 1914 of a number of national fleets. 57
Atlantic Canada was covered by Sager and Panting) and beyond that
there were chapters on the United States (by Jeffrey J. Safford), Great
Britain (by Sarah Palmer), Scandinavia (by Helge W. Nordvik), and
Walter Kresse (Germany). Safford's chapter showed the same emphasis
on political and ideological issues as his earlier highly important book,
Wilsonian Maritime Diplomacy, 1913-1921. 58 He also implicitly referred
to the vital importance of William Henry Seward, President Abraham
Lincoln's Secretary of State, for the development of a subsidy policy
for American steamship lines to Latin America and East Asia as explored by Seward's biographer, Edward E. Paolino. 59 As will be discussed later, the question of shipping subsidies has, again, become a subject of great interest. The second volume, underlining the rise of Japan as
an academic as well as economic and maritime power, emanated from
the Fuji International Conferences on Business History and concentrated on the macro-economic aspects of strategy and structure of national fleets from the early nineteenth century to the outbreak of World
War II. With the exception of Jeffrey Safford (again on the USA), there
was no overlap with the St John's volume. Great Britain was well served
by two authors: Peter Davies who aimed at relating the rise and fall of
British shipping to the fluctuations of British trade, and Edward Green
who in his Very Private Enterprise investigated the patterns of ownership
and finance in the British fleet. He strongly affirmed the view that, despite the widespread use of limited liability, British owners remained
keen to maintain private control over their firms and that their preference for the 'status quo' and favourable fiscal arrangements often stymied attempts at strategic planning. These two chapters added significantly to earlier work done by Philip Cottrell, Sarah Palmer, Bob
Greenhill and also Davies himself. 6o Single chapters covered Denmark
(by O. Hornby)61 and Germany (by Lars Scholl); both concentrated on
the period of steam shipping; Scholl later followed up with an essay that
focussed on the interwar period. 62 Two chapters were also devoted to Japan, written by Keiichiro Nakagawa and Ryoichi Miwa, that both underlined the synergic effects of merchant shipping and imperial expansion and pointed the way to Davies' and Chida's synthesis that was
signalled earlier. Under national studies also those works must be included that discuss the competition between nations in general, or in specific periods and/or trade routes. Aldcroft's article on the rivalry between
Britain and Germany before the Great War has already been signalled,63
and the hectic atmosphere of those years, reflecting its dominant socialdarwinist philosophy, has attracted considerable attention, beginning
with Hyde in his history of Cunard. A major, though not unflawed study
was Vivian Vale's book on the formation of the Morgan Trust, an episode that directly and in its ramifications concerned all participating
companies and nations; beyond his dissection of the Morgan crisis Vale
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also recognised its role in bringing about the creation of the Royal Mail
group.64 Broeze discussed the Weltpolitik of one of the most dynamic
shipping personalities of that time, Hamburg America Line's Generaldirektor Albert Ballin, in his international arena, and also the loss of its entrepreneurial independence by the Holland-America Line during this
turbulent time. 65 Two further regional studies ofwhat,pace Paul Kennedy, may be called the rise of German-British shipping antagonism, were
published in 1991 by F.I.W. Jones, on the Chinese coastal trade, and
Brodacki, on the Gulf.66 Long-standing British domination of the North
Sea shipping trade is usefully surveyed by Pearsall. 67
3. Structural studies. Technological change: transition from sail to steam

Technological change is the most vital aspect of any modern shipping history as it, in the first instance, concerns the transition from sail to steam navigation and all the diverse and profound changes that resulted from it. But,
beyond that, steam and other mechanised shipping were continuously subject to further change through the introduction of new engine types, the
changeover from coal to oil, the enlargement of scale of individual ships, development of oil tankers, bulk carriers and containerships. Needless to say
that this theme is treated in many studies that are listed under either national
histories or business history; interesting contrasts can be observed between
both the history and historiography of countries that did (such as Britain,
the Netherlands, Norway, Greece) and did not 'succeed' in making the transition (e.g., Canada, Finland, India). But there is also an 'autonomous' literature focussing on the period, dynamics, yardsticks and other elements of
the process of transition itself. G.S. Graham's classic 'transition to steam'
article of 195668 for a long time remained paradigmatic. Graham couched
his view of the transition very much in terms of technological change, taking
the dates of the introduction of new technology, especially the Aberdeen's
triple-expansion engine, as historical benchmarks. Later historians, however, have stressed that steam engineering for a long time was fraught with
technical problems and that the process of transition was at least as much
driven by economics as by technology.
Charles Knick Harley was the most prominent of these revisionist historians with several major studies, using economic substitution models
and stressing the longevity of sailing-ships carrying low-value bulk
goods on long-distance trade routes. 69 Sarah Palmer and Gordon
Jackson highlighted the difficulties faced by early British steamship promoters while R.V. Jackson showed that sailing-shi~s until the 1890s coexisted with steamers in the Australian wool trade. 7 Kaukiainen demonstrated that low-cost Finnish sailing-ships maintained acceptable profitability rates until at least the turn of the century, while Broeze discussed
the survival of the sailing-ship in the niche trade between Hamburg and
Ciudad Bolivar on the Orinoco. 7! Fritz studied the transition in Sweden,
14
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Gjl211berg in Norway, Hornby and Nilsson in Denmark, Cardassis in
Greece, and Wray in Japan.72 Fischer and Nordvik compared the Canadian and Norwegian experiences and used the case study of the Norwegian owner Peter Jebsen to demonstrate what conditions determined his
choice between the two alternative technologies. 73 Lynn, by contrast,
used the West African palm oil trade as his setting, Hennings the Pacific
lumber trade, and Valdaliso the trade between Spain and the Americas. 74
Munro wrote a thoughtful summary on developments in African waters,
while Kaukiainen in 1992 used his Finnish expertise in a useful summary
of the state of the debate. 75 Broeze, finally, discussed the pace and process of the transfer of modern shipping technology from Europe to
Asia.76
Liner shipping and mail contracts

A fundamental problem with simple economic substitution models in explaining the introduction and oceanic diffusion of steam navigation is that
steamships for a very long time offered different (and vastly superior; hence
more expensive) services than the sailing-ship. Indeed, one may well say that
the entire concept of 'transition' is flawed in so far as it suggests a relatively
rapid process affecting all aspects of the shipping industry roughly at the
same time. Nothing is further from the truth, as ocean-going sail and steam
existed side-by-side for about eighty years from the 1830s to the 1910s (not
taking into account the few surviving windjammers of the interwar period).
The advantages of steam propulsion were fundamental, the steamer was
both faster and more regular in its movements, and the steady application
of mechanical power enabled both the organisation of liner schedules and
the significant shortening of travel time, the latter especially when applied
in combination with railway transport ashore; by the 1850s, for example,
British colonial officials could travel from London to Calcutta by rail to Calais, steamer across the Channel, rail to Marseilles, steamer to Alexandria,
rail to Suez, steamer to Bombay and rail to Calcutta. More importantly, imperial and business mail could travel equally fast, a fact that was not lost on
the British and Indian (and later also other) governments. Robinson 's
classic study on British overseas mail services (1964)77 was, regrettably,
overlooked by maritime historians. From the 1970s onwards, however, the
importance and sheer extent of the British mail subsidy system (with subsidies being paid by both imperial and colonial governments) was emphasised
in Britain by historians like Hyde, Porter, Harcourt and Greenhill in both
general studies and company histories. 78 The best synthesis is Harcourt's article in the Journal of Transport History of 1988. 79
Ironically, British shipowners at the time and later had always been
oversensitive about subsidies paid by foreign governments but refused
to acknowledge their own debt to government patronage. An inevitable
and chronic question remained at what level subsidies needed to be
pegged to do justice to the interests of both shipowners and taxpayers;
an illuminating case study is that of Arnold and Greenhill on the Royal
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Mail. 80 The lead and strong established posItion British companies
gained through their mail contract subsidies had significant repercussions
for the development of steam navigation in other states, as they had to
commit huge sums to establish and sustain services that would largely
have duplicated existing British networks. In a period committed to laissez-faire in virtually all other economic fields, ideological obstacles were
almost unsurmountable. As Broeze showed, Dutch steam shipping to Indonesia was commercially not viable until the opening of the Suez Canal. 8l In Britain itself, by contrast, the monopolistic policies of the mail
companies, like Cunard, Royal Mail and the P&O, served as a stimulus
to both owners and engineers to develop more efficient engines and companies. The Inman Line, Hyde's Blue Funnel and the Orient Line are
prime examples of those new challengers whose impact was felt throughout the shipping world. Morris' book on the Orient Line and Breslin's interesting study on the Queen of the Thames, an experiment that failed,
show the vital role played by ship brokers and also that not all was plain
sailing. 82
Although Britain paid by far the largest sums to its mail companies, the
main 'sinners' in the subsidy stakes were often identified as France, Germany, Italy and the United States. Hans-Ulrich Wehler demonstrated in
his massive study on Bismarck's imperial policies how the Iron Chancellor, as before him the US Secretary of State W. H. Seward, was only too
well aware of the promotional effects on trade of first-class liner services. 83 The same message, although more muted, can be read from Fanfani's essay on the Italian merchant fleet. 84 Modern shipping, in fact, was
not only an integral part but, as Headrick emphasised in his master~
book on the impact of technological change on European expansion, 5
often the cutting,edge of western and Japanese imperialism in the nineteenth century. A Campo's epochal work on steam navigation in the
Dutch East Indies and, to a lesser extent, Stephanie Jones' history of the
Inchcape group, Munro's work on the Mackinnon group, Buckley and
Klugman's study on Burns Philp & Co., Wray's work on Nippon Yusen
Kaisha, and Davies' and Kubicek's articles on West Africa demonstrate
how subsidised liner shipping companies functioned as strategic instruments to demarcate the boundaries of imperial power and ambitions on
land and at sea. 86 Devos discussed the subsidy policies of the Belgian government and its relations with both national and foreign steam shipping
companies. 87 Government support for shipping did not disappear after
1945, as Ademuni-Odeke's monograph and many national studies overwhelmin~t>' show. Miwa highlighted the active role of the Japanese government.
The motorschip

Although technological change often stands central in both national and
company studies, little of a specific nature has in recent years been published
from the shipping industry perspective on the introduction of the compound
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engine and other improvements in steam propulsion or the internal combustion engine. In another fine study Harley restated the importance of technological advances in marine engineering for the decisive increases in shipping
productivity that drove the decline in freight rates. 89 Naval architects, as
Gordon Jackson has recently stressed, are almost totally overlooked by shipping historians. 9o Refrigerated shipping has been discussed by Greenhill. 91
Fletcher's review of the transition from coal to oil in British shipping and
Henning and Trace's assessment of the slow introduction of the motorship
into Britain was matched by several studies from Scandinavia - the region
generally considered as the most enterprising in embracing the marine diesel
engine. 92 These studies include Hornby and Nilsson's study on the diffusion
of the motorship in Denmark, Basberg's comparative discussion of the diffusion of the motor tanker, and Andersen's analysis of technological change in
Norwegian shipping,.93 Other work on British shipping in the interwar period has tended to qualify earlier notions about the alleged lack of interest in
the diesel engine, as is evident, for example, in Green and Moss's history of
the Royal Mail group.94 Much of the literature ofpost-1945 shipping is, inevitably, predicated on the development of ship types such as the emergency
Victories and Liberties, oil tankers, bulk carriers, containerships, cruise
liners, and, most recently, fast ferries, but only few studies have taken the subject beyond the level of antiquarianism. 95 One piece that shows the potential
of such work is Davies' brief note on the role of National Bulk Carriers in
stimulating the revival of Japanese shipbuilding after 1945. 96 In 1980 Brennecke published the second edition of his massive and informative tome on
oil tankers,97 but a new edition is more than overdue.
Containerisation
Although it is evident that containerisation has been revolutionary in its impact on the shipping industry, few studies have been devoted to it outside the
work presented in the latter stages of company histories signalled later in this
review. Amongst those, especially the works by Taylor (on Ellermans), Worden (on Matson), Niven (on American President Lines), Seiler (on HapagLloyd and Hamburg-Sud), and Devos & Elewaut (on the Compagnie Maritime Belge CMB) are prominent;98 in addition, Jennings' history of the Far
Eastern Freight Conference must be mentioned. The best general introduction remains Witth6ft's Containerisation, although it is now clearly dated. 99
Broeze recently presented a broad brush analysis of its development from
the 1960s to the present. 100 An interesting collection of vignettes is Ignarski's
The Box. 101
Indirectly, much of value can be gained from studies of containerisation as it has affected the ports and trade routes of the world. 102
Concentration and the rise of big business
One of the most important consequences of the introduction of steam power
was the rise of large liner companies and a significant measure of concentration in the structure of the shipping industry in general and the liner sector in
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particular. Sturmey's description of concentration in British shipping is
matched by the company histories of the groups signalled later, notably
those of P&O and Royal Mail, and stands as paradigmatic for the situation
elsewhere. 103 The Pole Chrzanowski gave an interesting global overview
from a marxist viewpoint. 104
In his masterful monograph Information, Mediation and Institutional
Development, one of the most important books of the entire period discussed here, Gordon Boyce analysed the rise of big business in Britain
until the Great War as the result of the extensive and ever expanding networks that connected shipping entrepreneurs with networks for a multitude of purposes, including finance, information, entrepreneurial interaction and managerial recruitment. 105
Boyce was especially successful also in joining the structural and the
personal elements of the shipping world and it is hoped that this book
will be a stimulus for many studies also outside the maritime sector. In
a case study on Hull Starkey added further insights, stressing the importance of Wilson's as the largest privately owned shipping firm in the
world. 106
Broeze discussed the process of concentration in pre-1914 Germany,
in which Ballin's aggressive policies and the intense rivalry between
Hamburg and Bremen gave the Hamburg-America Line an extraordinary dominance within Hamburg and with the North German Lloyd in
Germany and abroad, 107 and also in the latter stages of container shipping. IOS
The tramp shipping industry, by contrast, from the beginning was and
up to the present remained the domain of the small entrepreneur, even if
a number of individuals with great fleets (such as Ludwig, Onassis,
Niarchos, Tung, Bergesen) emerged and, from the 1960s, many large
liner companies (notably in Asia) also developed significant bulk sectors.
In an interesting article Case recently reassessed the structure of the preGreat War British tramp industry in a well-documented and tightly argued study that stresses the hands-on management of its owners. 109
Harlaftis' studies of the Greek tramp fleet have been continued by Theodakas. llo
The conference system
A substantial literature deals with the functioning of the two major market
sectors of modern shipping: tramp and bulk shipping (including tanker) on
the one hand, and liner shipping on the other. To begin with the liner sector,
much of the historiography focusses on the question of the competition and
the evolution of the conference system. The agreements concluded by liner
companies on specific trade routes in order tot regulate their competition.
(The first of these dated from the 1820s, but from the 1870s they spread from
the UK-India trade to all over the world.) The classical works of Daniel
Marx and Deakin, III together with the relevant chapter in Sturmey's British
Shipping, have remained the starting point of any serious discussion, as the
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most recent assessment of the system by Greenhill demonstrates 11 2, while
the Liverpool school's company histories and Bach's Maritime History of
Australia provided a wealth of case studies windows into the internal dynamics of conferences. K. Moore published a useful study on early conference agreements which confirmed the existence of competition regulating
agreements well before the crisis in the Indian trade in the 1870s. 1I3
No general works have appeared since the 1970s but, in view of the
large number of case studies, both autonomous and contained in company histories reviewed later on, the time may well be ripe for another
synthesis. That work will certainly also be informed by the debate over
contestability that marked theoretical studies in the mid 1980s, such as
those of Trace and Davies, and the recent volume of essays edited by
Molenaar and Van de Voorde. 114
Remarkably, very little work has recently been published on the conference system on what until the mid 1980s was the major trade route of
the world, the North Atlantic, although, again, the subject does feature
in a number of company histories. Harley, in his revision of the freight
rate series offered by North, showed how the liner companies on the
North Atlantic clearly differentiated between different categories of
goodS. 115 Aldcroft's article on British-German shipping rivalry has already been signalled. 116 Broeze, as part of a series of studies on Albert
Ballin and the Hamburg America Line, argued that Ballin used conferences as tactical means in aggressive expansionist policies and, more generally, that conferences should be regarded as tactical means not strategic objectives. ll7
Much more attention has been devoted to East Asian waters. Eric Jennings' narrative centenary history of the Far Eastern Freight Conference, 1879 to 1979, extended Hyde's and Mariner's work beyond World
War II and was matched by the more scholarly anal~sis of the early period of the Straits Conference by Chiang Hai Ding. I 8
Conflicts in the East Asian-Pacific area have been one of particular interest to historians as a result of the nationality of the companies involved: Britain, Japan and the United States for a long time the leading
players in the region's maritime destiny which, almost without exception, gave these shipping questions a strong political quality. Often, as
if to add spice to the broth, Australian trading interests were involved
as well. Important case studies have been written by Tatsuki, Wray,
and Tsokhas. 119
The formation offreight rates, mostly in the liner business, in Ja~an ' s
overseas trade was discussed in an interesting study by Yasuba. 12 Important aspects of the conference agreements between Britain and eastern Australia, which until 1914 included sailing-ships as well as steamers
and freight brokers as well as steamship lines, are treated in the earlier
mentioned works by Bach and Deakin. Broeze has analysed the dynamics and power of the remarkable conference that applied in the West
Australian trade until 1910. 121 Sheridan wrote a fascinating article on the
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public image of the Australia/UK-Continent conference. 122 The conference in the South African trade around 1900, perhaps the most monopolistic of all because of its excesses directly leading to the Royal Commission on Shipping Rings has been revisited by Solomon. 123
Agents and networks
Although it has always been acknowledged that liner shipping cannot exist
without agency networks (and some might well argue that agents played a
role of even greater importance as they often were the initiators and promoters of new companies and lines), agents and networks have only recently
become the subject of more systematic analysis. Stephanie Jones' study of
the Inchcape group highlighted that the agency business lay at its heart
and included 'biographical' sketches of several such firms. 124
Wray recently emphasised, revising his earlier views, the role of British
agencies in the growth of the network of the Nippon Yusen Kaisha
(NYK). 125 Boyce's masterful study of networks in the rise of big business
in British shipping has already been signalled. 126 While that work was
based on a wealth of archival material that mainly related to the Atlantic
trades, Boyce in a more recent paper he directed his attention to the
Holt-Swire-Scott network. 127 Boyce's work reinforced the thrust of earlier work by Moss and Green on the Royal Mail-Harland & Wolff complex, Craig on William Gray of Hartlepool, 128 and that of Morgan and
Moss on the Glasgow shipbuilders Denny's, 129 all of which emphasised
the vital contribution of British shipbuilders in providing finance and entrepreneurial stimulus to the shipping sector. I'll return to the theme of
finance later.
The tramp and the bulk sector
The structure of the tramp and bulk sectors and the nature of their market
stand in sharp contrast to those of liner shipping. There are countless participants with easy entry opportunities for newcomers and supply and demand are met on a completely transparent stage. Knowledge about bulk
freight rates is widely available and formed the basis of both Douglass
North's and Harley's work. Historians will need some theoretical grounding; traditional starting points are works such as Metaxas' The Economics
of Tramp Shipping and Couper's Geography of Sea Transport, to which in
recent years M. Stopford's Maritime Economics was added. 130 Craig's work
on British tramp shipping should also be consulted. 13l In an important article Fon has challenged the generally held notion that the dry and liquid
bulk trades are both parts of the same general market. Focussing on the period 1955 to 1973, he concluded that these two sectors constitute quite distinct markets, with that of crude oil being by far the most volatile. The causes
are found in the nature of the global oil business, with the biggest companies
being both providers and takers of transport services, and using both longterm and spot charters to cover their demand. Moreover, while the oil trade
is subject to great political interference, dry bulk carriers, though to some
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extent dependent on the vagaries of agricultural croEs, have a range of commodity trades in which they can find employment. I 2 In 1977 the Baltic Exchange celebrated its 75th anniversary with an informative book by Hugh
Barty-King, an experienced company historian. 133
In all sectors of the shipping industry, finally, information both in absolute and in time-relative terms (i.e. both knowledge and, even more importantly,prior knowledge) is of the greatest importance as is testified by
the powerful support from the world's merchant and ship owning communities in the nineteenth century for oceanic mail subsidies and from
the 1920s for similar postal subventions for long-distance civil aviation.
Several recent studies about the 19th century sailing-ship industry have
specifically highlighted shipowners craving for 'shipping intelligence'. 134
Many general studies and company histories touch on the issue, but none
more emphatically than Boyce in his Information, Mediation and Institutional Development. Of equal conceptual value are two studies by Fischer
and Nordvik, which focus on the Oslo shipbroking firm of Fearnley &
Eger. 135 These discuss how and what cost the partners gathered their information and, perhaps even more tellingly for our understanding of
how the industry operates, how at the decisive point bar conversations
and gut feelings often took precedence over the hard evidence that had
been hunted so keenly.
4. Business history. New agenda's

Business history has received many impulses in recent years and that is as
much visible in the maritime sector as elsewhere. This is not just, as was already suggested earlier in this essay, because recent critical company histories stand out so much against the traditional celebratory volumes, but
also as more shipping archives have been opened and their contents have
been searched more questioningly and more thematically. But business history itself has in recent years gained a more robust identity and purpose with
its twin-barreled mission of company and entrepreneurial history. With its
micro-economic theoretical underpinning, it has become the ideal vehicle
for detailed case studies of problems and issues in shipping history ranging
from the loftiest problem, the purpose of the business unit, to the most mudane aspects of management. In addition, a convergence has become evident
between what in short-hand may be called the structuralist and biographical
approaches, through which the cohabitation of economics-trained and history-trained economic historians has become an increasingly fruitful and stimulating experience. As a consequence, as many studies identified in the previous sction of this essay demonstrated, the borders between economic
history and business history have become rather blurred. Yet, there is still
a significant body of literature to be recognised that specifically focusses
on the individual enterprise and/or entrepreneur and which should, properly, be understood as business history.
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Corporate strategies
One of the most important areas in which the convergence between economic and business history can be witnessed is in the discussion of corporate
strategy, i.e. the highest level of economic behaviour of the individual entrepreneur in the international economy. Many studies relating to individual
shipping leaders have already been discussed earlier or will be recognised later under company histories; here a number of highly interesting comparative studies may be noted. Davies, with his somewhat whimsical article on
the varying fortunes of the two Philipps brothers set the tone, 136 and the similarly comparative article by Fritz and Olsson on the corporate policies of
Sweden's two largest shipping companies, Brostrom and Transatlantic, demonstrated the great value of this approach. 137 Personal aspects also feature
in Fischer's study of Fearnley & Eger in the interwar period. 138 Harlaftis'
works provide a wealth of insight into the strategies of Greek shipowners,
as does Atle Thowsen's excellent essay on Norwegian tanker owners during
the world crisis of the early 1930s. 139 Tenold and N ordvik used a similar prosopographical approach to investigate the response of Norwegian tanker
owners to the shipping crisis of the 1970s. 140 On the level of the individual
company and shipowner Sanklecha's excellent 'biography' of Great Eastern
Steam Navigation Co. and Naess' autobiography for the post-1945 period
are equally important. 141
Finance and accounting

The micro-economic approach through the individual firm has also shown
its great usefulness in studying sources and patterns of finance of the modern
shipping industry. Perhaps the best examples of the art are Valdaliso's studies on the Bilbao based Compaiiia Maritima de Nervion and the Spanish
shipping firm in general before the Civil War, Harlaftis' case study of Greek
owners before World War I, and Boyce's work on British networks. 142 Interesting is also Sugiyama's account of the financing of the shasen (i.e. statesubsidised, such as the NYK) shipping companies in interwar Japan. 143
The active role of German banks in financing German industry and shipping
before the Great War is part of the orthodoxy of global economic history; in
recent years the role of banks in other countries have been pulled into the
limelight. In Britain Philip Cottrell is re-evaluating the investment policies
of British banks, and in the Netherlands De Graafand Mobron emphasised
the vital significance of the major banks for the growth of oceanic steam
shipping. 144 De Goey and Van de Laar wrote a seminal synthesis of shipping
finance over the entire century from 1870 to 1970 that no one can afford to
overlook. 145
As the Royal Mail case of the early 1930s demonstrated, the counterpart of finance was accounting. In a number of important studies Arnold, Greenhill and Napier have thrown further l~ht on the accounting
practices of the Royal Mail, Cunard and P&O,14 and Arnold also discussed specific methodological issues in using company accounts for historical research. 147 At this stage we may now turn to the last section of
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this essay, company history, dealing with both individual firms and entrepreneurs.
Company history
It is especially in the field of company history that much work of a popular
nature has been published. The World Ship Society established a formula for
its company histories which consists of a brief historical introduction followed by a detailed fleet list of the particular company. Over the years a large
number of such works has appeared which has also found imitation elsewhere. A very good representative of the genre is Dick and Kentwell's compendium of steamship companies in Chinese waters, which includes the British 'Hong' fleets of Jardine Matheson & Co. (Indo-China Steam Navigation
Company) and John Swire & Sons (China Navigation Company Ltd) as well
as local firms China Merchants' Steam Navigation Company (to 1949) and
the c.Y. Tung group, all the more interesting because of its rescue in the
1980s by Beijing and the appointment of Tung's son in 1997 as China's regent of Hong Kong. 148
Germany, the Netherlands and Belgium
In comparison to Britain, companies in other European countries have not
been as well served by shipping historians. In many, 'shiplovers' histories
have attained a certain popularity with the general public and the best examples of the genre can be quite informative and, indeed, indispensable. The
example of the World Ship Society has been followed in the Netherlands
by De Alk and in Germany by Koehler's. The former has just published histories of Van Nievelt Goudriaan and Vinke & Co., 149 the latter produced informative studies by Witth6ft and Prager on the Hamburg-America Line,
North German Lloyd, and DDG Hansa. 150 These should be read in conjunction with Seiler's four books on the Hapag-Lloyd and Germany's four
major intercontinental trade routes, 151 and Kludas' five volume chronicle of
German passenger shipping. 152 In recent years, however, a number of
critical studies have appeared, especially on the Hamburg-America Line
and its successive leaders, Albert Ballin and Wilhelm Cuno. Broeze's articles
have already been mentioned earlier in different contexts,153 and on Cuno
one should also see the fine studies by Buse and Scholl. 154
Traditional company histories in the Netherlands were Wentholt's
centenary celebration of the Holland Amerika Lijn and Korver's account of the 125 year old Koninklijke Nederlandsche StoombootMaatschappij, KNSM;155 ironically, both companies lost their independence within a very short time of the publication of these public relations
exercises. How in the era of container shipping the KNSM was unable to
avoid being absorbed by Nedlloyd, and thus the last of the Amsterdam
liner shipping companies was lost to Rotterdam, has been sharply analysed by Van Driel. 156 More pioneering than the above company histories was the fine work commemorating one hundred years of the
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ry service between Holland and England. 15 ? This volume was organised
thematically with pioneering chapters locating the company in the economic and social history of the Netherlands and passenger traffic (bij
H.C. Kuiler) and delineating the hinterland of the company (by H.B.
Roos). A solid review of Nedlloyd was published in 1988 by Oosterwijk,
significantly an experienced Rotterdam maritime historian. 158 Campo
and Van Zeijl wrote interesting case studies on the expansion of Dutch
steam shipping to Australia and Argentina, respectively. 159 Disappointing were the memoirs of Mr D.A. Delprat, who from the 1920s to the
1960s had been one of the most prominent insiders of the Amsterdam
liner shipping fraternity. 160
The best productions from the Low Countries, however, have come in
recent years: aCampo's magisterial work on the Koninklijke Paketvaart
Maatschappij (1888-1914) which has been signalled earlier,161 and Devos and Elewaat's centenary history of the Compagnie Maritime
Belge. 162
Although very different in character and presentation, both offer company history of the highest quality: critical and sophisticated analysis;
full conceptual, economic, political and international context; an understanding of the many human dimensions of the shipping business; emphasis put on networking and information gathering; very much aware
of the larger trends but at the same time capable of conveying the specific
character of the individual company and the country from which they
sprang. CMB iOO carries its story up to the present day, and offers valuable insights into themes such as Belgium during World War II, containerisation and the use of a second register in its case, rather ludicrously,
involving the flag of Luxemburg.
Britain: The P&O-BISN Group

Looking outside the Benelux, of all modern shipping companies in the
world, the P&O has probably received most attention. Extremely publicity-conscious and with an uninterrupted though at times stormy history
since its foundation in 1837, many works that in one way or another deal
with the company have already been mentioned. No less than four in-house
or authorised histories appeared between 1937 and 1988,163 and the company features prominently in many works dealing with British steam shipping with India, China and Australia. In recent years the P&O has become
the 'domain' of Freda Harcourt who, without encouragement from the company, has devoted a number of critical studies to it. She made her mark with
Flagships of imperialism (1982), which phrase since then has taken on a life
of itself, and her review of the British mail contract system. 164 In regular succession followed detailed and incisive studies on the Irish background of the
company, its pre-eminent role in the opium trade, and its operations in the
Australian refrigerated trade. 165
In the context of the trade between India and China Harcourt provides
much evidence on the P&O's rivalry with the Japanese Nippon Yusen
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Kaisha, which itself also has a rich historiography (as well as a self-image
that in many ways reflects that of the P&O). Napier has anal~sed the inner dynamics of the P&O Group in an exciting recent essay. 66 A major
colonial opponent of P&O was Bombay based Scindia Steam Navigation Company, an icon in India's fight for economic nationalism, of
which several informative accounts have been published. 167
Closely related to the history of the P&O is that of the British India
Steam Navigation Company, a firm that perhaps even more intimately
than the P&O itself must be associated with all aspects of British imperialism in Asia, the Gulf, East Africa and Australia. Founded in 1856 at
Calcutta, but registered by its very Scottish proprietors at Glasgow and
later London, BISN stood at the heart of, first, the MacKinnon group
(or network) and later that of Lord Inchcape, under whose iron fist the
P&O and BISN in 1914 were amalgamated. The MacKinnon group has
been explored in a series of incisive studies by Glasgow economic historian Forbes Munro. They cover a wide range of subjects, including the
coastal operations of the BISN, the impact of the opening of the Suez
Canal, its activities on the coast of East Africa, and its entry into the
Queensland metropolitan and coastal trades. 168
The company which resulted from the ensuing reorganisation of the
Australian intercolonial business, the Australasian United Steam Navigation Company, became one of the leaders in the coastal trade. It found
its enthusiastic chronicler in N. McKellar,169 and features prominently
in virtually all studies on the coastal trade. 170 Many of the constituent
firms of the MacKinnon group became part of the Inchcape group and,
as such, were covered by Stephanie Jones' Two Centuries of Overseas
Trading; in an alternative, but evidently commissioned, ap~roach. She
also wrote a commissioned biography of Inchcape himself. 1 1
Despite its probably too sanguine assessment of Inchcape, this work
justified the biographical approach to business history that in recent
years has made a strong comeback, and provided one extremely interesting piece of information that was of fundamental importance for our understanding of British shipping in the 1920s. Traditionally, and not least
because of Thornton's sneering (and erroneous) judgement of Lord Kylsant as being merely a financier, a sharp contrast was made between the
Royal Mail group, characterised by the fiddling of accounts and dividend payments made out of the group's reserve funds, and Inchcape's
P&O group, characterised by conservative and prudent financial practice; Jones revealed that Inchcape in fact used payments from hidden
funds in order to prop up dividend payments by his companies. She
might have added that, in a Macchiavellian twist, Inchcape in 1928 left
Kylsant, at the eve of the Great Depression, to buy the Australian Commonwealth Line at an exorbitant price which turned out to be the hair
that broke the camel's back. One other company that was taken over in
1917 by the P&O was the New Zealand based Union Steamship Company, which was active in Australasia and operated services across the
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Pacific to San Francisco and Vancouver; McLean wrote a splendid history of the company, in which he also discussed its industrial relations.
Trace highlighted some of the Union Company's recent problems (since
1971 a~ain locally owned) in the rather remarkable trans-Tasman
trade. 1
Closely associated with the P&O empire also was, for a long time, the
Australian trading and shipping firm Burns Philp & Co. which found its
historians in Buckley and Klugman. 173
Britain and Scandinavia

Two other British company histories deserve to be listed here, in addition to
the works of the Liverpool school discussed in the opening section of this
essay. Falkus revisited the Blue Funnel story and carried it forward beyond
the two world wars in a fine analytical study. 174 James Taylor wrote a partly
insider's history of Ellermans and its constituent companies; 175 although not
rigorously analytical, it provided interesting insights into the formation of
the British container consortia Overseas Containers Limited and Associated
Container Transport. An excellent case study of British participation in 'seven sisters' oil shipping is in Ferrier's history of British Petroleum. 176
More or less popular company histories abound in other European
countries. In Norway some of the more outstanding books are those of
Hanisch and Ramskjaer on Si!hal Bergesen, and Bakka's recent and solid study of Leif Hoegh & Co. 77 Excellent articles by Nordvik, Fischer
and Fon deal with Kloster and provide further insights into the agency
business of Fearnley & Eger. 178
The Pacific rim

The history of the NYK has become the life's work of William D. Wray. Beginning with his monumental Mitsubishi and the N. Y.K., 1870-1914, the first
scholarly monograph in English dealing with Japanese shipping (1984),179
Wray has dissected the strategies and management of the leading Japanese
company in an as yet unfinished series of studies. These involve the competitive behaviour of the NYK in the Far Eastern Freight Conference, 180 and
its experiences during the 'control' period of World War I and the Great Depression. 181 The main rival of the NYK was the Osaka Shasen Kaisha, after
its merger with Mitsui Mitsui-OSK or MOL (Mitsui-OSK Lines). For this
company Mariko Tatsuki and Kunio Katayama have carried the torch. Tatsuki was one of the ananymous authors of the centenary history of MOL, 182
and like Wray followed up with several fine studies, dealing with the Great
Depression and the expansion of Japanese shipping across the Pacific and to
Australia during the interwar period. 183 Katayama's work deals mainly with
the pre-1918 expansion ofOSK. 184
The counterpart of Japan is China - too often regarded as the loser
against the off-shore winner. Despite all imperialist rivalries over China,
and the imagined passivity of the Chinese, it is clear that Chinese businessmen at all stages continued to play pivotal roles in the economy of
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their country. The history of modern Chinese shipping began with the
nationalist China Merchants' Steam Navigation Company which has
become a paradigm for the revisionist critique of China's alleged late
nineteenth century decline. Chi-Kong Lai is the banner-carrier in this
field, but also in China itself great interest is rekindled in its maritime
past not in the least because the country is rapidlx building itself into
one of the strongest maritime powers in the world. 85
The company history of a transpacific rival of the Japanese liner companies, and at present a close associate of China shipping, the American
President Lines, has already been signalled. 186 The only other recommendable maritime business history in the USA is the investigative biography of Daniel K. Ludwig, the 'inventor' of modern financing techniques for oil shipping, by Jerry Shields. 187
5. Summary and prospects

Shipping is the heart and blood circulation of the world economy. It is not
just a derived function but interacts dynamically with trade, production and
consumption. The foregoing review has demonstrated the high quantity and
quality of institutional activity and academic scholarship in modern shipping history. This does not mean that there is less to do than twenty-five
years ago; on the contrary, received opinions will continue to be reassessed,
new questions asked, new perspectives pursued, and new methodologies developed and applied. In many fields analysis of the post-1945 period has only
just begun. Shipping history experiences the same explosion of creative energy that characterises so many other aspects of economic, maritime, technological and general history. Nationalist history (or myth) making has largely been replaced by international or global perspectives, even if much
work is still to be done on the shipping of the Americas, Asia, and the former
communist bloc. Networking, agent-principal studies, information and its
price, financing and management, and the external behaviour of shipowners
and their representatives are only a few of the themes that require thematic
and case studies. In addition, the globalisation of scholarship, both in terms
of participants and subject matter, will, inevitably, further stimulate revisionism and extend horizons. In particular, the position of the shipping industry in its broadest context must be further investigated through its relations with banks and other financial institutions, shipbuilders, port
authorities, national governments and, last but not least, its customers. Ultimately, shipping is about producing transport and if there is anything the
shipping industry needs immediately, it is an analysis from the viewpoint of
its customers and the world community in general.
Modern shipping historians thus have two agendas: to push out the
frontiers of their subject and to ensure that their subject becomes more
fully and extensively integrated into the general economic, political, social, cultural, etc. history of their cities, nations, states and empires. PullNEHA-BULLETIN 12 - 1998 - nr. 1
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ing down the barriers between the various specialisations of history is of
course a task for all historians, not just those interested in modern shipping! A few steps have been taken into that direction, but much more
needs to be done to help develop the truly big picture. And, as virtually
everywhere in the world the humanities and social sciences in general
stand under increasing pressure from economic 'rationalists' and academic 'managerialists', the historical sciences are assaulted by post-modernist and cultural studies, and economic history departments are downsized and rationalised out of existence, it is all the more important that
the recruitment of young professionals be continued.
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1.1. Blanken, Geschiedenis van Philips
Electronics N. V. Deel IV (1935-1950 )
Onder Duits Beheer (Zaltbommel: Europese Bibliotheek 1997) 411 p. ISBN 90
28864504
In deel vier van de geschiedenis van de
grote gloeilampenfabriek uit het Zuiden
wordt het verhaal opgepikt op een moment dat de onderneming zich zeker niet
meer tot dat Zuiden en evenmin tot de
gloeilampenproductie beperkt. Elektronenbuizen en radiotoestellen waren
belangrijke nieuwe producten en de
spreiding van Philips over Europa en eIders was in volle gang. De onderneming
had in de vroege jaren dertig bovendien
zijn eerste grote sanering achter de rug
en kon weer groeien. Die groei yond
vooral in het buitenland plaats. In de
laatste vredesjaren werd het grootste
deel van de investeringen in het buitenland gedaan. De idee dat dit een gevolg
was van de economische politiek of
politieke druk van de gastlanden wordt
door Blanken echter bestreden. Philips
ging weliswaar af en toe onder aandrang
van een gastland tot investeringen over,
maar meestal ging het om normale economische besluitvorming. Naast regionale spreiding werden ook nieuwe producten ontwikkeld. Het bedrijf verwierf
octrooien op het gebied van geluidsfilms, ging elektrische grammofoons
maken, de eerste Philishave kwam op
de markt en de gloeilampenfabriek
richtte zich op de ontwikkeling van televisie.
De naderende oorlog werd echter
voelbaar en de onderneming moest zich
bezig houden met de vraag wat te doen
indien Nederland bij die oorlog betrokken zou raken. In overleg met de regering werd besloten dat de directie en
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een belangrijk deel van de productie
dan naar de Vesting Holland zouden
worden verplaatst. Tevens gaf de Philipsdirectie de aanzet tot de wet die het
mogelijk maakte de hoofdzetel van een
onderneming te verplaatsen naar andere
delen van het Koninkrijk. Philips vestigde zich formeel in Willemstad. De
belangen in Frankrijk, Engeland en de
overige delen van het Britse Rijk zouden, zodra er van oorlog sprake was, automatisch in handen vallen van een
Trust die de bedrijven pas na afloop
van de oorlog weer aan de directie zou
overdragen. Een soortgelijke regeling
was getroffen in de VS . In de tussentijd
zouden die delen van de onderneming
los staan van het moederbedrijf en produceren voor de geallieerde oorlogsvoering.
Op de avond van 9 mei 1940 werd het
de directie duidelijk dat oorlog een
kwestie van uren was en zij gaf het sein
af te reizen naar de Vesting Holland.
De bruggen over de grote rivieren waren
echter al niet meer bruikbaar, zodat aIleen de directie in Den Haag aankwam.
Daar werd duidelijk dat het land verlaten het enige was wat zij nog kon doen.
AIleen de jonge Frits Philips bleef in Nederland, omdat hij als reserve-officier
niet zo maar kon vertrekken. Hij keerde
naar Eindhoven terug.
Door de oorlog raakte het concern gesplitst in een Nederlands deel dat onder
de Eindhovense directie en opper bestuur van Duitse Treuhiinder en later
Verwaltung kwam te staan en het deel
dat onder de uitgeweken Hoofddirectie
in New York stond. Daarnaast was er
nog sprake van delen onder beheer van
de Trust. Een probleem was dat bepaalde delen van het bedrijf niet zonder
aanvoer van andere delen konden, maar
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dat die leveranties opeens gelijk stonden
aan handeldrijven met de vijand. Via
neutrale landen wisten de verschillende
delen van de directie een enkele keer
contact te hebben om zulke zaken te regelen. Voorop stond, aldus president Otten, dat de smetteloze reputatie van de
natie, de ondememing en individuele
medewerkers hoog werd gehouden.
In de bezettingstijd valt het totale
concern nauweIijks te volgen en legt
Blanken de nadruk op het deeI van het
bedrijf in bezet Nederland. Daar werd
volop geproduceerd en nam het personeelsbestand toe. Daar staat tegenover
dat de productiviteit daalde tot zo'n
60% van het vooroorlogse niveau. Wanneer die daling inzette blijft echter in het
midden. Uiteindelijk grijpt Blanken
maar terug op de CBS-cijfers van 1947.
Hoeveel er precies is geproduceerd en
wanneer blijft daarom onduidelijk. De
prijzen stegen; per categorie afnemers
verschilde de prijsstijging. De afzet steeg
in 1941-1942 nominaal vrij fors. Wat dat
feitelijk betekende wordt niet duidelijk.
WeI is duideIijk dat de oude Philipstop
er alles aan deed om van de afzet zoveel
mogelijk tot de binnenlandse markt te
beperken. AI in 1941-1942 echter steeg
de export (norninaal) fors, terwijl de leveranties aan de Wehrmacht een zelfde
niveau bereikten als de binnenlandse afzet. Om aan die leveranties een einde te
maken bombardeerde de Britse luchtmacht begin december 1942 de Philipsfabrieken. De aflevering aan de Wehrmacht daalde in december 1942 diep.
Vanaf april 1943 vertoonde deze weer
een stijgende lijn die tot het eind van de
oorlog zou duren.
Blanken besteedt in zijn werk verder
aandacht aan de zorg voor het personeeI, de onderduikers, de Joodse medewerkers en de pogingen die te redden
en de uiteindeIijke gang van deze mensen
naar de Duitse kampen. Dat een relatief
groot gedeeJte van de Joodse Philips-medewerkers deze verschrikking heeft
overleefd, werd door somrnigen gezien
als een gevolg van de bescherrning door
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Philips, ook ver weg in Duitsland. Blanken kan er echter geen enkele aanwijzing
voor vinden.
Philips wordt in dit werk op een evenwichtige manier beschreven. Het ontaardt nergens in een patriottische
heldengeschiedenis, noch in een veroordeling van iedereen die gewoon door
probeerde te leven. WeI valt hier en daar
een toon waar te nemen waaruit blijkt
dat de auteur zich met zijn onderwerp
identificeert. TeIeurstellend vind ik het
ontbreken van betere overzichten van
de omvang van de productie en een
bedrijfseconomische analyse.
H.A.M. Klemann
Universiteit Utrecht

H. Brand, Over macht en overwicht. Stedelijke elites in Leiden (1420-1510)
(Leuven: Garant 1996) XlIX + 417 p. isbn
9053505768
Tevens proefschrift Rijksuniversiteit
Leiden 1996
De dissertatie Over macht en o verwicht.
Stedelijke elites in Leiden (1420-1510)
van de hand van Hanno Brand past binnen de sterk toegenomen reeks onderzoekingen naar stedelijke elites. Nu
heeft de personeIe samenstelling van
stadsbesturen altijd al veel aandacht getrokken, maar met de opmars van het
computergebruik is het aantal eIitestudies het laatste decennium aanzienlijk
verrneerderd. Zo vindt de lezer als bijlage achterin deze studie een diskette
met verschillende gedigitaliseerde bestanden van vele gezagsdragers en functionarissen. Maar dit nieuwe hulpmiddeI mag niet verhullen, dat de
benaderingswijze en de vraagstellingen
waarop deze studies zich aansluiten,
een lange voorgeschiedenis kennen. Zo
is ook de beIangrijkste werkwijze van
Brand die van de historische prosopografie, oftewel de collectieve biografie.
Hierbij poogt men de gemeenschappelijke kenmerken vast te stellen van de per39

sonen die deel uitmaakten van een bepaalde maatschappelijke groep, en wei
via het verzamelen van gegevens over geboorte, huwelijk, verwantschap, sociale
achtergrond, opleiding, carriereverloop,
relaties, welstand, economische activiteiten, politieke belangen. Langs deze
weg kunnen nieuwe inzichten in het
functioneren van onder andere politieke
organen worden verworven en conclusies worden getrokken over samenhangen, regelmatigheden en veranderingen
die zich binnen de onderzochte maatschappelijke categorie hebben voorgedaan. En wat de vraagstelling betreft:
ook de veel bredere van die van Brand
beweegt zich binnen de aloude kwestie
omtrent het democratische dan wei het
plutocratische gehalte van de middeleeuwse stadsbesturen.
In zijn doorwrochte en arbeidsintensieve studie tracht Brand 'inzicht te verschaffen in de samenstelling van de
Leidse elite in de peri ode 1420-1510 en
de mechanismen die achter het vestigen
van een dorninante positie schuilgingen'
(p. 5). Hieraan ligt de vraag ten grondslag in hoeverre macht, rijkdom en status noodzakelijkerwijs in handen lagen
van een enkele elite, dan wel verdeeld
waren over meerdere, naast elkaar voorkomende, elites die elkaar beconcurreerden in de strijd om de politieke macht.
Door nu de stedelijke bovenlaag te ordenen in een politieke, econornische en sociale elite en hun onderlinge relaties op
grond van objectiefwaameembare criteria in kaart te brengen, wordt nagegaan
welke middelen en methoden werden
aangewend om een machtspositie in
een of meerdere maatschappelijke sectoren te verwerven. Ais stedelijk patriciaat
definieert Brand nu de groep die deze
drie elites overlapt.
De gekozen driedeling bepaalt duidelijk de structuur van het onderzoek, hoewel het boek zelf, door samenvoeging
van het politieke met het economische
segment, een tweedeling kent. Tevens
vervlecht Brand zijn, op micro-niveau
verkregen, onderzoeksresultaten met de
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grote lijnen van de demografische, economische en politieke ontwikkelingen
gedurende de vijftiende eeuw. Zo kan
de auteur onder meer de constatering
van Van Uytven voor Leiden verwerpen.
Deze stelt, dat in weinig geindustrialiseerde stadjes de politieke macht het
sterkst geconcentreerd is gebleven in
handen van de meest verrnogenden, terwijl grotere handels- en nijverheidscentra meer mobiliteit kenden. De storrnachtige ontwikkeling van Leiden in de
onderhavige peri ode, waardoor deze
stad de grootste en belangrijkste nijverheidsstad van Holland werd, vieljuist samen met een proces van oligarchisering
en plutocratisering. Hierrnee sluit hij
aan op het onderzoek van Van Kan naar
de vroegste geschiedenis van het Leidse
patriciaat tot 1420. Deze dateert het begin van dit proces aan het einde van de
veertiende eeuw. De schoksgewijze inkrimping van de bestuurskring gedurende de vijftiende eeuw yond plaats in
peri odes van politieke rust en werd mede
mogelijk gemaakt door ingrijpen van de
land sheer in de verkiezingsprocedures.
Met de eis van keizer Maximiliaan in
1510 de Veertigraad te doen opgaan in
de Vroedschap, bereikte de oligarchisering een voorlopig hoogtepunt. Hierrnee
is tevens de toenemende invloed van de
Bourgondische staat op het Leidse stadsbestuur aangestipt en is de door Brand
gekozen periodisering verantwoord.
Brand biedt echter veel meer dan de
besproken kwestie over mobiliteit en
participatie. Zo analyseert hij de vier opstanden die zich binnen Leiden hebben
afgespeeld als onderdeel van de strijd
tussen Hoeken en Kabeljauwen . Aan de
hand van het door Roorda aangebrachte
onderscheid tussen facties en partijen
worden de allianties die zich toen vorrnden en de daarbij optredende verdeling
van de politieke ambten inzichtelijk gemaakt. Verder onderzoekt hij de rol van
het geld in het politieke spel, waarbij met
name de paragrafen over verpachting
van ambten en de betekenis van steekpenningen interessante details verstrekNEHA-8ULLETIN

ken. Wat betreft de sociale aspecten van
machtsverwerving: omdat in deze laatmiddeleeuwse stedelijke samenleving
het familiebelang veel zwaarder woog
dan persoonlijke kwaliteiten en de farnilie band bij de verdeling van de bestuurlijke ambten een doorslaggevende rol
speelde, gaat Brand uitvoerig in op de farnilie als politieke factor. Daaruit blijkt
onder meer het ontbreken van de clan
als sociale entiteit in Leiden en de toenemende betekenis van het kerngezin binnen de elite. Vervolgens analyseert de
schrijver de factoren die deze trend tot
individualisering stimuleerden en gaat
hij in het laatste hoofdstuk na in hoeverre religie en liefdadigheid werden
gebruikt om het maatschappelijke overwicht in stand te houden. Tenslotte keert
hij terug naar zijn uitgangspunt om tot
de eindconclusie te komen, 'dat de Leidse politieke, economische en sociale elites elkaar grotendeels maar zeker niet geheel overlapten' (p. 380).
Brand dwingt met zijn elite-onderzoek veel respect af. Zijn studie is breed
opgezet en stoelt op een indrukwekkende hoeveelheid bronnen en literatuur. Omdat zijn dissertatie niet aileen
aansluit op die van Van Kan, maar ook
op de studies van Lamet en Noordam
naar de Leidse bovenlaag in de periode
1550-1650 en het proefschrift van Prak
de Leidse elite tussen 1700-1780 tot onderwerp heeft, is het patriciaatonderzoek voor de sleutelstad in de vroegmoderne periode voorlopig als vrijwel
afgerond te beschouwen.

Dit boekje bevat de lezingen van het

zesde Muiderbergsymposium, gehouden in 1993 maar pas bijna vier jaar later
in druk verschenen. De Muiderbergsymposia, die sinds 1978 om de drie jaar werden gehouden over thema's uit de middeleeuwse geschiedenis van het gewest
Holland, rich ten zich op een breed
belangstellend publiek dat door vaklui
wilde worden voorgelicht. Waren de onderwerpen oorspronkelijk vooral gecentreerd rond de persoon van graaf Floris
V, die immers in 1296 bij Muiderberg
werd vermoord, langzamerhand werd
de opzet breder en kwam ook een veelomvattend thema als de rol van het water in rniddeleeuws Holland binnen
bereik. Wei werd van meet af aan een interdisciplinaire benadering nagestreefd,
waarbij naast historici tevens neerlandici, musicologen, kunsthistorici, archeologen en historisch-geografen aan
het woord kwamen. In de hier besproken bundel wordt veel aandacht besteed
aan de wording van het landschap, die
door geografen en archeologen wordt
belicht, met aan het eind 'een samenvattt. l. de terugblik' door de historisch-geograaf Borger. In grote lijnen schetst
Schoorl 'Het Hollandse kustgebied tussen Helinium en Vlie vanaf de Romeinse
tijd tot 1421', waarbij de lezer wordt getroffen door de vorrning van zeegaten
enerzijds en een dichtslibbende Rijnmond anderzijds, door inklinking van
het veen tengevolge van ontginning, gepaard aan de vorrning van plassen, die
dan weer door dijken moesten worden
afgeschermd van het land. Speciaal over
'Dijken in het Noorderkwartier van
Noord-Holland: de Westfriese Omringdijk', (tegenwoordig een officieel
monument en deel van het Nederlands
erfgoed), handelt het artikel van Beenakker.
De praktijk van de veenontginningen
wordt aan de hand van archeologische
vondsten beschreven door Besteman in
'Van Assendelft naar Amsterdam'.
Archeologisch is ook de bijdrage van
Vlierman, 'De middeleeuwse kogge;
scheepsarcheologische vondsten in het
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H. Kaptein
Universiteit van Amsterdam

D.E.H. de Boer, E.H.P. Cordfunke, H.
Sarfatij (red.), Holland en het water in
de middeleeuwen. Strijd tegen het water
en beheersing en gebruik van het water
(Hilversum: Verloren 1997) 147 p., ill.,
ISBN 90-6550-259-9

Zuiderzeegebied'. Hij constateert dat de
kogge bij zijn eerste verschijning in onze
wateren in het midden van de dertiende
eeuw al zo knap geconstrueerd is en
zozeer afwijkt van het aakachtige type
van de oudere rivierschepen, dat hier
sprake moet zijn geweest van de snelle
overname en aanpassing van een elders
ontwikkeld prototype: niet in het
Hanze-gebied maar vermoedelijk in de
Middellandse Zee.
Geschreven bronnen zijn geraadpleegd door Henderikx, 'De ontginningen en de zorg voor afwatering en dijken
in het Hollands-Utrechtse veengebied',
Verkerk, 'Tollen en waterwegen in HoIland en Zeeland tot in de vijftiende eeuw'
en De Boer, 'Roerende van der visscheryen'. Vooral dat laatste artikel biedt interessante perspectieven voor verder onderzoek, met name naar de visserij in de
sluizen en veenplassen en de versnippering van de rechten daarop. Uit diverse
grafelijkheidsrekeningen van Holland
valt op te maken dat de graaf veel meer
inkomsten uit de visserij trok dan vroeger werd vermoed, maar ook dat veel
van zijn oorspronkelijke rechten in de
loop der tijden aan anderen waren uitgegeven.
Overigens heeft inmiddels nieuw
onderzoek naar de Hollandse visserij
plaatsgevonden te denken valt met name
aan het proefschrift van Petra van Dam,
Vissen in een veenmeer, dat in 1997 in
Leiden werd verdedigd. Het is jammer
dat de literatuurverwijzingen in deze
Muiderberg-bundel niet zijn bijgewerkt
tot het jaar van verschijnen, maar ophouden met 1994, want anders zou zeker
naar dit en ander onderzoek zijn verwezen. Zo is ook de datering van de opgegraven Utrechtse rivierschepen inmiddels nauwkeuriger vastgesteld, met
boomjaarring-analyse, dan in 1993 was
gebeurd. Dat neemt niet weg dat hier
een grote verscheidenheid aan recente
onderzoeksresultaten wordt gepresenteerd, die laat zien hoe actueel het onderwerp is en hoe zinvol een interdisciplinaire aanpak kan zijn. De artikelen zijn
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onderaan de bladzijden uitvoerig geannoteerd, zodat een alomvattende Iiteratuurlijst niet nodig is; maar een register had ik op prijs gesteld .
1.M. van Winter
Utrecht

Th.G.1.M. vande Burgt, De Bank/or International Settlements te Bazel, 19301948 (Amsterdam: NIBE 1997) NIBE
Historische reeks nr 21 621 p. ISBN 90
55160997

Tevens proefschrift Universiteit van
Amsterdam 1997
Tegenwoordig is de Bank for International Settlements, kortweg BIS genoemd,
bekend vanwege haar betrokkenheid
bij de vasts telling van internationaal geaccepteerde regels voor het bedrijfseconomisch toezicht door centrale banken.
Ook wordt de BIS ingeschakeld als 'eerste hulp bij ongelukken' indien een land
in financieJe problemen is gekomen. Het
IMF en private banken krijgen zodoende de tijd om te onderhandelen over
leningen. De BIS heeft gedurende vele
jaren onder leiding gestaan van Nederlanders. Zo hadden Trip, Beyen, Holtrop, Zijlstra en Duisenberg gedurende
enige tijd het presidentschap.
Van de Burgt beschrijft in zijn volumineuze en interessante proefschrift de beginperiode van de BIS in de jaren dertig
en veertig. De auteur heeft vermoedelijk
compositorische problemen ondervonden. Vandaar dat het boek in drie verschillende delen is gesplitst: een algemeen deel, capita selecta en een deel
getiteld 'Reflecties over het functioneren
van de BIS'.
In het algemene deellaat de schrijver
in chronologische volgorde de ontwikkelingen zien: van oprichting in 1930,
via gedeeltelijke mislukking (19301944) naar het prille begin van wederopstanding (1945-1948).
De problemen met de Duitse herstelbetalingen na de Eerste Wereldoorlog
NEHA-8ULLETIN

zijn de directe aanleiding voor de oprichting van de BIS. De nieuwe ins telling zal
volgens de oprichters onder andere de
samenwerking tussen de centrale banken moeten vergemakkelijken. Ook
moet zij hen, indien nodig, van financiele
steun voorzien en de export van Duitsland en expansie van de wereldhandel
helpen financieren. Bij de keuze van de
vestigingsplaats blijkt dat Nederland
ook in 1930 al slecht is in het bedrijven
van succesvolle diplomatie, want Amsterdam wordt gepasseerd ten faveure
van Bazel.
De BIS kan in de jaren dertig niet op
tegen de politieke en economische tegenwind. Het stopzetten van de herstelbetalingen (Hoover Moratorium) berooft de
BIS van haar hoofdtaak. Het stimuleren
van wereldhandel en de financiele steun
blijken eveneens niet succesvol te kunnen worden uitgevoerd. Aileen nog de
wens van de presidenten van de centrale
banken om een platform te hebben voor
regelmatig overleg geeft de BIS een belangrijke steun.
In 1944 dreigt opheffing. Er is vooral
bij de Amerikanen geen behoefte aan
een instelling die mogelijkerwijze het
IMF en de Wereldbank kan beconcurreren. De BIS wordt partijdigheid verweten tijdens de oorlog ten gunste van
Duitsland. Tevens menen de belangrijkste deelnemers aan de conferentie van
Bretton Woods dat niet de centrale bankiers maar de ministers van Financien
voortaan de samenwerking in de internationale financiele wereld zullen dragen.
Gedurende de eerste naoorlogse jaren
weet de BIS zich snel in een onmisbare
positie te manoeuvreren. De instelling
wordt weer de gewaardeerde ontmoetingsplaats van centrale bankiers, dient
als intermediair tussen de financiele wereid in Oost en West en toont fiexibiliteit
via korte-terrnijnleningen. Het pleit
wordt definitief ten gunste van de BIS
beslecht als zij in 1947 ten koste van het
IMF het c1earinginstituut wordt van de
West-Europese centrale banken in hun
poging het internationale betalingsverNEHA - 8ULLETIN 12 - 1998 - nr . 1

keer weer op gang te krijgen. Het is 10gisch dat een Europese ins telling deze
functie krijgt in plaats van een instituut
dat in de Verenigde Staten zetelt.
In de capita selecta komen specifieke
onderwerpen 'en detail' aan bod. Besproken worden enkele juridische aspecten, de taken van de BIS, goudtransacties, en de competentiestrijd met het
IMF inzake het West-Europese betalingsverkeer.
Het derde deel, de 'Refiecties' , is bedoeld om de hoofdlijnen in de geschiedenis van de BIS te schetsen en dient als samen vatting. Ais zodanig heeft het deel
een belangrijke functie, want het boek
staat vol met details waardoor de grote
lijn weI eens te veel naar de achtergrond
dreigt te worden gedrongen. Dit probleem wordt verergerd doordat sommige opmerkingen in het eerste deel pas
volledig begrijpelijk worden bij het lezen
van de capita selecta. Dit geldt bijvoorbeeld voor het optreden van de BIS als
bank. Zo kan de opmerking op bladzijde
111-112 dat het Hoover Moratorium tot
een substantiele inkomensderving van
de BIS leidt pas op waarde worden beoordeeld na een uitleg van de bancaire
functie van de BIS op de bladzijden 385
tot en met 455.
Ondanks deze kritische noten, denk ik
dat Van de Burgt een waardevol boek
heeft geschreven over de financiele diplomatie van de jaren 1918-1948 in het
algemeen en over de geschiedenis van
de BIS in de jaren 1930-1948 in het bijzonder.

1. Barendregt
Katholieke Universiteit Nijmegen
Friesland Bank Securities
J. Dankers en J. Verheul, Twee eeuwen
op weg. Van Gend & Loos 1796-1996
(Den Haag: Sdu Uitgevers 1996) 167 p.
ISBN 9012083486
In iedere nieuw te verschijnen state of the
art van de bedrijfsgeschiedenis wordt
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benadrukt, dat het vakgebied nu toch
werkelijk verlost is van het etiket narratieve, anekdotische geschiedschrijving
en de discipline derhalve een volwaardig
onderdeel van de historische wetenschap
is geworden. Ook de beide auteurs van
bovengenoemde publicatie hebben een
belangrijke bijdrage geleverd aan de
professionalisering van de bedrijfsgeschiedenis, zoals blijkt uit hun gedenkboek: Hoogovens 1945-1993. Om die reden aileen al mochten de verwachtingen
hoog gespannen zijn. Maar er was een
andere reden om met spanning naar dit
gedenkboek uit te zien. Van Gend &
Loos heeft van oudsher een be1angrijke
rol gespeeld in het personen- en goederenvervoer over de weg in Nederland
en daarbuiten. Over de geschiedenis van
het beroepsvervoer over de weg is weinig
bekend, maar dat de ontwikkeling ervan
een belangrijke rol heeft gespee1d in de
realisatie van het nation ale wegennet
staat wei vast. De geinteresseerde lezer
is dus vooral benieuwd naar de rol van
Van Gend & Loos in dat proces van infrastructurele ontwikkeling.
Het eerste hoofdstuk over 'Verbintenissen en verbindingen (1796-1850)' bevredigt voor een deel die nieuwsgierigheid. De auteurs leggen terecht de
nadruk op de centralisatietendensen in
die peri ode, zoals die tot uitdrukking
kwamen in de realisatie van onder meer
een nationaal wegennet onder koning
Willem I. Bovendien maakte de introductie van de diligence het vervoer over
de weg voor grotere groepen van de bevolking aantrekkelijk. Het aanvanke1ijke succes van Van Gend & Loos was
vooral te danken aan de 'correspondentie direct' die werd gewaarborgd door
een dicht netwerk van verbindingen en
vele aansluitingsmogelijkheden naar bestemmrningen in binnen- en buitenland.
Aan die voorspoedige ontwikkeling
kwam een eind door de afscheiding van
Belgie en de opkomst van de spoorwegen. Van Gend & Loos kon niet voorkomen, dat zowel het person en- als het
goederenvervoer door de spoorwegen
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werden overgenomen. Er restte de ondernerning niets anders dan zich toe te
leggen op 'het halen en brengen van reizigers en goederen naar de vele spoorwegstations. '
Deze activiteit was echter onvoldoende rendabel, zodat de directie in
1880 serieus overwoog het bedrijf te liquideren. Op dat moment zag oud-administrateur Hippolyte Colignon zijn
kans schoon. Hij wijzigde het werkterrein van de onderneming radicaal door
de lijndiensten voor het vrachtvervoer
tussen de grote steden te sluiten en te
stoppen met het personenvervoer per diligence. Op 1 september 1891 sloot hij
een overeenkomst met de Staatsspoorwegen en de Nederlandsche Centraalspoorweg Maatschappij, waardoor Van
Gend & Loos de officiele factorij van
deze maatschappijen werd. Voor het
nieuwe expeditiebedrijf Van Gend &
Loos, H. Colignon & Cie waren de
spoorwegen nu de bestaansbasis geworden. Soortge1ijke contracten werden gesloten met stoombootdiensten en andere
vervoersmaatschappijen. Door de opkomst van het vrachtvervoer over de
weg in de jaren twintig verloren de
spoorwegen een belangrijk deel van het
goederenvervoer. Het reizigersvervoer
had bovendien sterk te lijden onder de
concurrentie van het busvervoer en in
mindere mate van de opkomst van de
tram en de fiets als lokaalvervoerrniddel.
Om het tij te keren besloot NS zelf actief
te worden op het terrein van het vervoer
over de weg van reizigers en goederen.
(Op 31 mei 1927 werd opgericht de NY
Aigemeene Transport Onderneming
ATO Deze ondernerning stelde zich ten
doel plaatse1ijke beste1- en expeditiediensten uit te voeren van en naar de
spoorwegstations. In feite betekende
dat de overname van Van Gend &
Loos.) Het oude familiebedrijf werd
per 1 juli 1928 een dochter van NS en
kreeg het karakter van een dienstonderdeel van de spoorwegen.
Tijdens de depressie en de oorlog liepen de inkomsten sterk terug. Ondanks
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de moeilijke omstandigheden wist Van
Gend & Loos zich na de oorlog geleidelijk los te maken uit de greep van de
spoorwegen. Het bedrijf verwierf zich
een eigen plaats in het Nederlandse wegvervoer. Van een dienstonderdeel van de
NS groeide het uit tot een van de belangrijkste vervoersondernemingen, waarbij
vooral de nadruk lag op het verzorgen
van het stukgoederenvervoer met de
nieuwste hulpmiddelen zoals pallets en
vorkheftrucks. De nauwe band tussen
de dochter en de moedermaatschappij
remde het bedrijf in zijn ontwikkeling.
De groei van het binnenlands vervoer
was aan stringente beperkingen onderhevig. Het gemiddelde groeipercentage
van de vervoersbranche was bepalend
voor de toename van de vervoerscapaciteit van Van Gend & Loos. Door het
ontwikkelen van allerlei nieuwe activiteiten trachtte de onderneming te ontkomen aan deze knellende maatregelen:
het hangend vervoer van textiel, het depotbedrijf, het ge1dvervoer, etc. In het
internationale transport vormde de introductie van het containervervoer een
belangrijke vernieuwing. De internationale expeditie ondervond geen hinder
van de beperkende rege1geving die voor
het binnenlands transport van kracht
was. De internationale activiteiten waren echter onderhevig aan de beperkende spe1rege1s in het kader van de Europese eenwording.
Van Gend & Loos probeerde hiervoor
compensatie te vinden door zich meer te
richten op de handel met de V.S., het
Nabije, Midden- en Verre Oosten. Die
internationale orientatie bracht echter
ook risico's met zich mee. De gevoeligheid voor de internationale conjunctuur
nam aanzienlijk toe; vooral de tweede
oliecrisis kwam hard aan en in 1982 beyond het bedrijf zich voor het eerst sinds
1948 weer in de rode cijfers.
De belangrijkste oorzaak van de
verliesgevende situatie vormde de teloorgang van het stukgoederenvervoer
door de opkomst van hande1sondernemingen met een eigen distributiebedrijf
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(bijvoorbee1d Albert Heijn en Mona).
Door het wegvallen van het stukgoederenvervoer verloor Van Gend & Loos
zijn strategische positie voor NS In de
loop van 1986 ging NS op zoek naar
een geschikte overnamekandidaat. Aanvanke1ijk dacht men die gevonden te
hebben in het winkelconcern Vendex,
dat vooral belangstelling had voor het
Nederlandse distributienetwerk van
Van Gend & Loos. Men kon echter niet
tot overeenstemming komen, zodat naar
een ander partner gezocht moest worden. NS yond die in Nedlloyd. Dit Rotterdamse havenconcern was gewend te
denken in termen van grote internationale netwerken. Nedlloyd en N.S. werden het in zeer korte tijd met elkaar eens.
Nedlloyd bleek bereid Van Gend & Loos
in zijn gehee1 over te nemen.
Tot zover bevat het gedenkboek - in
chronologische volgorde - een lezenswaardig overzicht van de ontwikkelingen van het bedrijf. De schets van de historische ontwikke1ing blijft echter weI
heel erg aan de oppervlakte. Zo wordt
de invloed van beter en sneller vervoer
op de 'eenwording van Nederland' nauwelijks be1icht. Ook wordt de vraag niet
beantwoord waarom Van Gend & Loos
weI goede betrekkingen onderhie1d met
de Rhijnspoorweg en niet met de HIJSM
Een kwestie van bedrijfscultuur?
De beschrijving van de recente ontwikke1ingen wordt weI heel erg gekleurd
door het jargon van de snelle p.r. medewerker. Zelfs de indeling in paragrafen
wordt bepaald door de reclamekreten
'We doen 't graag .... . en goed!' Met name in het laatste hoofdstuk is de vereiste
distantie van het onderzoeksobject ver
te zoeken. Daarmee hebben de auteurs
zichze1f en de bedrijfsgeschiedenis geen
dienst bewezen. Als verzachtende omstandigheid kan wellicht worden aangevoerd, dat de formule waarin het
gedenkboek gegoten is daar ook weI
enige aanleiding toe geeft. De door de
beide auteurs geschreven hoofdstukken
over de geschiedenis van het bedrijf zijn
namelijk doorschoten met steeds een re45

portage over actuele activiteiten binnen
het bedrijr.
W. van den Broeke
Universiteit Utrecht

J.e. Dekker, Zuivelco6peraties op de
zandgronden in Noord-Brabant en Limburg, 1892-1950. Overleven door samenwerking en modernisering. Een mentaliteitsstudie (Middelburg 1996) XIV 626 p.
isbn 90 9010094 6
Tevens proefschrift Katholieke Universiteit Brabant 1996

Dit volurnineuze werk bevat de opkomst
en ontwikkeling van de zuivelcooperaties ingebed in theoretische beschouwingen en de ontwikkelingen op landbouwgebied gedifferentieerd naar kleine
regio's met specifieke eigenschappen.
Al wat met de betreffende zuivelcooperaties te maken heeft zoals: boeren,
koeien, melkaanvoer, melkverwerking,
personeel, hun afkomst, scholing, salariering, pensionering, administratie, afzet, controle, lokale en gewestelijke organisatie wordt minutieus behande1d.
De studie mondt uit in een uitvoerige beschrijving van de sociaal-culturele transformatie op het platteland.
Het verhaal gaat over de snelle diffusie na 1892 van kleine handkrachtfabrieken in de armere zuid-oostelijke
gebieden en hun omzetting in stoomzuive1fabrieken tussen 1900 en 1918. In de
laatstgenoemde periode worden ook in
de rest van het Noord-Brabantse zandgebied cooperatieve stoomzuivelfabrieken opgericht. Met de overgang van
handkracht op stoom zet tevens een tot
op heden niet aflatend concentratieproces in, waarbij de directe betrokkenheid
van de boeren steeds verder terugloopt.
Dekker beschouwt de zandboeren in
1892 als sterk verarmde lieden met weinig kennis, grotendeels zelfvoorzienend
en vasthoudend aan de traditionele wijze van werken en leven. Met de opbrengst van het beetje boter dat uit de
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melk van hun slecht verzorgd vee, als
enig product, voor de markt werd geproduceerd, beta alden zij de belastingen.
Deze boter werd opgekocht door winkeliers die er malafide praktijken op na
hie1den als gedwongen winke1nering.
Door de uit de nood geboren zuivelcooperatie, zouden deze boeren vervolgens hun intrede gedaan hebben in het
commercieIe marktsysteem. De rundveehouderij ten bate van de boterproductie werd hierdoor de kern van het
boerenbedrijf op de zandgronden . De
cooperatieve zuivelfabriek versterkte
het zelfbewustzijn van de boeren en werd
met nadruk geformuleerd de basis van
de modernisering en niet omgekeerd (p.
557). Haar centrale thema is dan ook:
'hoe boeren in een achterstandspositie
hun mogelijkheden hebben benut om
tot verbeteringen van hun leefsituatie te
komen' .
De hier opgeroepen beelden betreffen de de boeren, hun bedrijf en hun
slechte positie sluiten aan bij de visie
van Crijns en Kriellaars, neergelegd in
hun standaardwerk Het gemengde landbouwbedrijf op de zandgronden in NoordBrabant. Deze visie is echter onhoudbaar en als de auteur de literatuur wat
beter kende, had zij zich daar rekenschap van kunnen geven. De regio had
namelijk een relatief grote niet-agrarische bevolking en werd in de loop van
de eeuw door een dicht net van water-,
spoor- en tramwegen stevig verbonden
met dichtbij ge1egen vroeg-gelndustrialiseerde gebieden. De landbouw profiteerde al vele decennia van deze intern
en extern gunstige marktpositie, terwijl
de landbouwcrisis in het laatste kwart
van de negentiende eeuw relatief weinig
schade voor de veredelingslandbouw
opleverde. De boeren waren zelfvoorzienend inzoverre zij net als de overgrote
meerderheid van de platte1andbewoners
zo volledig mogelijk voor hun eigen
voedsel zorgden. Maar van de agrarische productie omgerekend in geldwaarde kwam het merendeel op de
markt terecht. Boter was ook ver v66r
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1892 het belangrijkste marktproduct,
maar lang niet het enige en werd evenals
vele kalveren in het buitenland afgezet.
Ook de voorstelling van de auteur dat
de zuivelcooperatie uit de nood geboren
werd, dat de kleine boeren hierbij
aansloten bij het aloude stelsel van burenhulp en solidariteit binnen de buurtschap, dat dit de eerste vorm van georganiseerde boerensamenwerking was en
dat hieruit een mentaliteitsverandering
voortvloeide en meer inkomen en daarmee ook de hele modemisering, lijken
uiterst dubieus.
Juist de groei van hun veestapel en de
melkplas confronteerde de boeren met
de bottle-neck van de ontroming bij de
productie van boter. Dit obstakel wisten
zij door gebruikmaking van roomcentrifuges te overwinnen. KJein of groot, arm
of rijk, het gros van, let wei, aile Nederlandse zuivelboeren kwam uit bij het cooperatiewezen. Dit gebeurde ook omdat
de boeren kapitaalkrachtig genoeg waren om zelf boterijen of fabrieken te
stichten. Ook bleken er geen mentale
blokkades te zijn die de overgang naar
de fabriek konden tegenhouden. De verklaring voor het feit dat diverse handkracht-'fabriekjes' (als het moest bood
een bakhuisje bij een boerderij al voldoende ruimte) in buurtschappen werden opgericht, kan ook hun geringe capaciteit zijn. Een onderzoek naar wie er
ter plekke meededen of mochten doen,
had overigens meer licht op deze aangelegenheid kunnen werpen. Ook mist
men de vraag, of bij individuele grotere
boeren in midden en west Noord-Brabant en Zuid-Limburg tussen pakweg
1890 en 1910 centrifuges werden opgesteld.
De visies van de auteur stroken
bijvoorbeeld ook niet met de rol van de
Maatschappij van Landbouw in NoordBrabant. Deze stichtte al in de jaren
tachtig een veevoederdepot en propageerde de zuivelcooperatie. Dit vroege
optreden en zaken als de voorafgaande
alfabetisering, verspreiding van kranten,
verbetering van de infrastructuur, verlaNEHA-8ULLETIN 12 - 1998 - nr. 1

ging van de huwelijksleeftijd wringen
voortdurend met de voorstelling inzake
het primaat van de zuivelcooperatie.
Dit vooropstellen leidt er bovendien
toe, dat de auteur zich gedwongen ziet
in grote mate de veranderingen in het heIe dagelijkse leven te beschrijven. Dit
omdat zij zichzelf de vraag gesteld heeft,
wat de zuivelcooperatie voor de boeren
betekende.
Door de 'uiterst beroerde leefsituatie'
van de boeren als gegeven uitgangspunt
aan te nemen, schaart de auteur zich in
de gelederen van de propagandisten van
de cooperatie. Erger is, dat voor de hand
liggende altematieve interpretatiemogelijkheden - een enkele wordt aan het slot
wei even gememoreerd (p. 557) - stelselmatig niet in overweging genomen worden. Enigerlei vorm van een counter/actual benaderingswijze had voor iedereen
meer klaarheid kunnen brengen.
G. Trienekens
Universiteit Utrecht

R . Fagel, De Hispano- Vlaamse wereld.
De contacten tussen Spanjaarden en Nederlanders, 1496-1555 (BrusseI1996) Archives et Bibliotheque in Belgique nr 52
XIII + 573 p. geen isbn tevens proefschrift
nijmegen 1996
Fagels onderzoek beperkt zich tot de intemationale handelaren en de personen
in dienst van het Habsburgse hof. De
vraagstelling is hoe de Hispano-Vlaamse
wereld functioneerde. Daarbij staat centraal hoe de culturele afstand in den
vreemde wordt overwonnen (p. 3-4).
Het eindpunt vormt de troonsafstand
in 1555 van Karel V.
Het boek bevat vijfhoofdstukken. De
Spaanse kooplieden in de Nederlanden
komen in het eerste hoofdstuk aan de orde. De bronnen dicteren de indeling: de
presentatie van het procesdossier van
Juan de Estella, de koopmansboeken
van de firma van Juan de Castro de Muxica en de getuigenverklaringen in
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Spanje. In hoofdstuk twee treden de
Ayala's, een Spaanse koopmansfamilie
in de NederIanden, voor het voetIicht.
Of hier een representatief beeld wordt
gegeven van de Spaanse kooplieden in
de Lage Landen blijft de vraag. De Nederlanders in Spanje komen vervolgens
aan bod. In de verschillende Iberische
steden verbleven naast NederIandse
kooplieden, ook ambachtslieden en
kunstenaars. Hoofdstuk vier behandelt
de we reId van de vorst. Het gaat hier
om hofreizen, ambassades en reizen
van en naar het hof van edellieden, vertegenwoordigers van steden en staten,
en dienaren en functionarissen. Voor de
verbindingen in het rijk waren koeriers
van groot belang. Het laatste hoofdstuk
handelt over de oorlogvoering. De
sterkte van de Spaanse troepen in de Nederlanden wordt beschouwd en de inzet
van Nederlandse manschappen, schepen
en wapens in de strijd tegen Frankrijk en
de Turken. De condusie achterin geeft
een samenvatting van de wederzijdse
vestigingspatronen en van de reizen over
en weer van goederen en personen in de
Hispano-Vlaamse wereld.
Het (archief)onderzoek is indrukwekkend. Tientallen meters archief in
Spanje, Nederland en Belgie moet Fagel
in handen hebben gehad. Die aandacht
en moeite zie je niet terug in de presentatie van de tekst. Het boek maakt een onverzorgde indruk: de afbeeldingen zijn
lelijk gereproduceerd, de bijlagen zijn
onoverzichtelijk, geografische namen
staan in de oorspronkelijke spelling en
Spaanse citaten blijven onvertaald.
Kwalijk is dat vaktermen niet worden
toegelicht. Wat zou een post in een rekening betekenen als: 'Gaspar de Muxica,
cuenta deste Iibro, deve en 2 de henero,
que se deve de' (p. 56)?
De publica tie kan dienst doen als
'who is who' van de Hispano-Vlaamse
wereld tussen 1496 en 1555. Om dit in
de vorm van een monografie te doen is
inmiddels achterhaald. De gegevens
hadden een bron kunnen zijn voor toekomstig onderzoek als het bestand van
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ruim 2.000 personen en hun activiteiten
in een relationele database was opgeslagen en uitgegeven.
V. Enthoven
Leiden

Th. van de Klundert, Groei en instituties.
Over de oorzaken van economische ontwikkeling (Til burg: Tilburg University
Press 1997) x + 260 p. (isbn 90-3619727-9)
Instituties zijn 'in'. Zeker na de toe kenning van de Nobelprijs aan wijlen
Douglas North voor ondermeer zijn onderzoek naar de rol van instituties in de
economische ontwikkeling, wordt in
menig economisch-historisch onderzoek
plichtmatig aangegeven dat institutioneIe factoren belangrijk zijn. Van een gedegen analyse is veelal geen sprake. Van de
Klundert probeert instituties (zoals eigendomsrechten, economische wetgeving en de rol van de overheid) een volwaardige plaats binnen de economie te
geven.
Na een theoretisch getinte inleiding,
wordt in de hoofdstukken twee en drie
aangegeven hoe het technologiefront de
laatste vierhonderdjaar is verschoven en
in hoeverre diverse groepen landen er in
zijn geslaagd om hun achterstand op de
'technologie-Ieider' in te lopen. In de zeventiende eeuw behoorde de Republiek,
getuige het hoge inkomen per caput, tot
een van de hoogst ontwikkelde economieen ter wereld. Deze positie kwam in
de loop van de achttiende eeuw sterk onder vuur te liggen en werd door GrootBrittannie overgenomen. Eind negentiende eeuw namen de Verenigde Staten
op hun beurt de koppositie over. Op
basis van een gedegen studie van de econorrusch-historische literatuur omtrent
dit proces van 'haasje-over' komt Van
de Klundert tot de conclusie dat het
vastlopen van eens zo succesvolle economieen in belangrijke mate kan worden
verklaard uit institutionele factoren.
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Hij doeIt hierbij met name op situaties
waarin de heersende elite zich met behulp van de overheid verzet tegen technologische vernieuwing, bang als zij is
dat haar eigenbelang hier door zal worden geschaad.
Instituties kunnen echter ook een
meer positieve rol vervu1Ien. Niet aileen
bevolkingsgroei en een toename van de
spaarquote kunnen ertoe leiden dat de
productiviteitskioof tussen de technologie-Ieider en de volgers wordt verkleind,
ook investeringen in menselijk kapitaal
door een verbetering van het onderwijssysteem ofhet stimuleren van investeringen in R&D kunnen een belangrijke rol
spelen in deze inhaalrace. Verder zijn in
dit kader de werking van financiele
markten en de handhaving van eigendomsrechten van belang.
In de rest van het boek wordt aandacht besteed aan de rol die instituties
op diverse markten spelen. Zo wordt
aangegeven wat de voor- en nadelen zijn
van de manier waarop de kapitaalmarkt
in het Rijruandse en het Angelsaksische
model is georganiseerd. In het Rijnlandse model wordt grote waarde
gehecht aan een goed contact tussen
werkgevers, werknemers en de overheid.
Critici van dit maatschappelijk systeem
menen dat hierdoor technologische verstarring in de hand wordt gewerkt. Outsiders zullen niet snel tot de bestaande
netwerken doordringen waardoor ondernemers met 'afwijkende' ideeen vaak
moeite hebben om financiele middelen te
verkrijgen om hun revolutionaire denkbeelden in de praktijk te brengen. Hier
staat tegenover dat aIleen in een dergelijke sfeer van onderling vertrouwen en samen werking, kapitaalbezitters bereid
zijn hun geld in lange termijnprojecten
te investeren.
In de laatste hoofdstukken van het
boek gaat de auteur in op een aantal belangrijke maatschappelijke vraagstukken, waaronder dat met betrekking tot
de globalisering van het economisch leyen. Vanaf het midden van de jaren zeventig van deze eeuw blijkt er een duideNEHA-BULLETIN 12 - 1998 - nr. 1

Iijke internationale arbeidsverdeling
binnen de groep van de geindustrialiseerde land en te zijn opgetreden, een fenomeen dat niet kan worden verklaard
uit een verschil in beschikbaarheid van
productiefactoren. Deze arbeidsdeling
moet veel meer worden geinterpreteerd
in termen van verschillen in technologisch kunnen, en deze verschillen in
technologische basis hangen volgens
Van de K1undert weer nauw samen met
historische factoren (padafhankelijkheid) en institutionele varia belen (kennisinfrastructuur) .
In dit boek worden de soms zeer abstracte economische groeitheorieen op
een overzichtelijke manier gepresenteerd en geevalueerd. Daarnaast besteedt de auteur grote aandacht aan de
empirische toetsing van de diverse theoretische inzichten, waardoor instituties
op een overtuigende manier op de onderzoeksagenda worden geplaatst.
J.-P. Smits
Rijksuniversiteit Groningen

G. Knaap, Shallow waters, rising tide.
Shipping and trade in Java around 1775
(Leiden: KITL V Press 1996) (VerhandeIingen van het Koninklijk Instituut voor
Taal-, Land- en Volkenkunde 172) 255
p. ISBN 906718102 I
Dit boek levert een bijdrage aan het onderzoek naar de vroeg-moderne handel
in Zuidoost-Azie. Het geeft een volledige en systematische analyse van de handel van de havens aan de Noordkust van
Java in de jaren rond 1775 op grond van
de verslagen van de Havenmeesters en
ander materiaal dat grotendeels afkomstig is uit het VOC-archief. Door al het
cijfermateriaal dat in deze bronnen te
vinden was, onder te brengen in databestanden is Knaap erin geslaagd een
nauwgezette reconstructie te maken
van aantal, omvang, lading, bemanning,
bestemming en bewapening van de schepen, die de Javaanse havens binnenkwa49

men of verlieten in de jaren 1774-1777.
In een groot aantal tabellen wordt een
reconstructie gemaakt van al deze aspecten van de Javaanse scheepvaart, zodat
een schat aan controleerbare, min of
meer exacte, kwantitatieve gegevens
een licht werpt op de lokale en intern ationale handel vanuit Java.
Hierdoor kunnen ook uitlatingen in
de historiografie van Zuidoost-Azie over
de wijze waarop de Aziatische handel
door de komst van de VOC en haar
machtsgerichte, monopolistische politiek werd verstoord, worden getoetst
aan het archiefmateriaal. De machtspolitiek van de VOC was geen nieuw fenomeen in de Archipel, aangezien ook
lokale heersers ernaar streefden hun inkomen uit handel en scheepvaart te
maximaliseren. Zo blijkt dat er een
tweede laag van handel in op de wereldmarkt populaire producten (zoals bijvoorbeeld in specerijen, textiel, koffie)
ontstond bovenop de reeds bestaande
handel in lokale producten (zoals rijst,
zout, harsen en gambir). De Aziatische
handel richtte zich voornamelijk op de
regionale en intra-insulaire markt.
Knaap concludeert dat deze lokale handel, ondanks het feit dat zij zich behielp
met veel kleinere schepen, het aanzienlijke aandeel van circa 60% uitmaakte van
aile handel in de jaren 1774-1777. De
Aziatische tak van de handel profiteerde
van de scheepsbouwtechnieken die werden overgenomen van de Europeanen
en wist ook enorme hoeveelheden Europese vuurwapens te bemachtigen. In
plaats van verdrongen te worden door
de nieuwe Europese handel, floreerde
de Aziatische handel min of meer onafhankelijk van de VOC-activiteiten. Voor
de interactie tussen de twee werelden
zorgden op kleine schaal de VOC-ambtenaren, en tevens in beperkte mate de
Chinese handelslieden op Java. Toch
bleef hun rol als distributeur vrij klein,
omdat de VOC weinig importeerde op
Java en voor de levering van exportgoederen gebruik maakte van de lokale elite.
Hoe moe ten deze bevindingen wor50

den bezien ten opzichte van de ontwikkeling van de handel op de lange termijn? Het bestaan van twee parallelle
vormen van handel, een Aziatische en
een Europese, neemt niet weg dat op de
lange termijn het aandeel van de inheemse bevolking in de totale handel
toch af zou kunnen nemen . Het feit dat
de Javaanse schippers zich specialiseerden in de kusthandel, hetgeen ook blijkt
uit het feit dat de meeste door hen gebruikte scheepstypen geschikt waren
voor ondiepe wateren, bevestigt de reeds
in 1962 door Meilink-Roelofsz geopperde stelling dat de niet-Europese
scheepvaart op de lange termijn werd teruggedrongen tot de kustvaart. Ook met
de stelling van Anthony Reid, dat de
Zuidoost-Aziatische handelaren zich in
de zeventiende eeuw steeds meer terugtrokken uit de internationale handel, lijken deze resultaten in overeenstemrning
te zijn.
Knaap merkt echter fijntjes op dat het
heel goed mogelijk is dat de Javaanse
scheepvaart altijd op de kustvaart georienteerd is geweest, en dat de Javaanse
handelaren, gericht op lokale en intrainsulaire handel, de handel op andere
Aziatische bestemmingen traditioneel
overlieten aan Chinezen en Brits-Indiers.
Dit is een mooie, in goedlopend Engels gestelde en zorgvuldig opgebouwde
studie, die in een reeks kleine hoofdstukjes de verschillende aspecten van de
achttiende-eeuwse Javaanse scheepvaart de revue laat passeren. De handel
en de scheepvaart worden geheel bezien
vanuit de havens, wat als grote voordeel
heeft dat ook het niet-VOC deel van de
handel in kaart wordt gebracht. Het is
dan ook een goede zaak dat een soortgelijke studie voor een ander deel van de
Indonesische Archipel (Sulawesi) op stapel staat. Er was heel wat meer dan de
VOC aileen.
J. Touwen
Rijksuniversteit Leiden
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M. North, Art and commerce in the
Dutch Golden Age (New Haven: Yale
University Press 1997) 164 p.
At the II th Congress of the International Association of Economic History in
Milan, September 1994, Michael North
organized a so-called C-session devoted
to the subject of the connection between
the production of art and its market.
This session proved to be such a great
success that the subject has been upgraded into a B-theme for the 12th Congress of the Association in Sevilla, late
August 1998. Again it seems as if it will
be a resounding success. No fewer than
15 (art)historians and economists from
all over the world have promised contributions; a convincing proof that art history should be regarded as a special
branch of economic and social history.
Perhaps the situation with art history
can be compared with that of the history
of sciences where a distinction is made
between the internal (the development
of scientific thinking) and the external
history of the sciences (the development
of the relationship between society and
sciences). In any case, this booklet under
review (first published in 1992 in German) amply testifies to the gradual incorporation of the history of the arts into the field of economic and social
history.
It is not by chance that Michael North
directed his attention to the Dutch Golden Age. Quite a number of Dutch and
non-Dutch historians, art historians and
economists have been looking at questions connected with art production,
art market, social life of the artists, patronage, interior decoration, (social) distribution of paintings, (urban-rural)
differences and preferences in art consumption and other related topics at
the time of the Dutch Republic.
Michael North has brought together
this research in his book and put it into
the perspective of the economic and sociallife in the Dutch Republic (chapters
2 and 3). Chapter 4 is devoted to the soNEHA-8ULLETIN 12 - 1998 - nr . 1

cial background of the artists. The art
market and patronage are treated in
chapter 5, collections and collectors in
chapter 6. Although five years have elapsed between the German and the American edition, I noticed only a few differences between them, such as a handful
more illustrations and about ten more
titles in the bibliography. The selection
sometimes puzzles me. Why Van der
Woude's Noorderkwartier is incorporated into the bibliography, but not 'The
volume and value of paintings in HoIland at the time of the Dutch Republic'
(in: D. Freedberg and 1. de Vries (red.),
Art in history; history in art) remains
enigmatic. But the book may be recommended warmly. It is an informative
one.
A.M. van der Woude
Landbouw Universiteit Wageningen
1.Th. de Smidt e.a. (red.), Van tresorier
tot thesaurier-generaal. Zes eeuwen
financieel beleid in handen van een
hoge Nederlandse ambtsdrager (Hilversum: Verloren 1996) 576 p. ISBN
9065505423
Het lijkt erop dat kringen rond 'financien'in 1987 ontdekten dat 600 jaar eerder het woord tresorier voor het eerst gebruikt werd voor de centrale financiele
ambtenaar in Den Haag. Voor een jubileumuitgave in datjaar was het al te laat.
Gelukkig is men niettemin kordaat te
werk gegaan en heeft uitgebreid historisch onderzoek gei'nitieerd om meer
over het verband tussen de tresorier en
de thesaurier-generaal te weten te komen. Onder leiding van de rechtshistoricus De Smidt heeft de redactie een groep
auteurs gevonden, die niet aileen de ontwikkeling van de functie van thesauriergeneraal wilden onderzoeken, maar deze
ambtsdrager in zijn tijd hebben geplaatst en zijn betekenis gegeven.
Het boek be staat uit drie delen. In
'Hollandse graven, Bourgondische her51

togen en Habsburgse vorsten' beschrijft
Bos-Rops het financieel beheer in de Nederlandse gewesten v66r de overgang
naar het Bourgondisch-Habsburgse statencomplex en De Schepper het beleid
en bestuur van Filips de Goede tot en
met Filips II .
Het tweede deel is gewijd aan de Republiek der Verenigde Nederlanden.
Groenveld geeft eerst de institutionele
context en Dormans de financieel-econornische. De Wit geeft de forrnele positie en bevoegdheden van de thesauriergeneraal weer, terwijl Sprenger uitgebreid ingaat op zijn bureau en dienstreizen.
Deel 3 is getiteld 'Van de BataafsFranse tijd naar het Koninkrijk der Nederlanden' en vah ook in drie hoofdstukken uiteen . Eerst beschrijft Pfeil
het schatkistbeheer in de eerste helft
van de negentiende eeuw, waarna De
Vries het verhaal tot het heden doortrekt. Hij wordt hierbij geassisteerd door
Boels voor wat betreft de tweede helft
van de vorige eeuw. Het is een voortreffelijk werkstuk geworden. De redactiecornrnissie is erin geslaagd een grote
evenwichtigheid aan te brengen in de beschrijving van elke periode. Van het uit
spaarzame bronnen gevormde beeld
aan het einde van de middeleeuwen leidt
zij ons via de bestuursvorrning in de
Bourgondisch-Habsburgse jaren (vijftiende en zestiende eeuw) naar de uitgebreide beschrijving van de situatie ten
tijde van de Republiek. Bijzondere aandacht verdienen de hoofdstukken van
Groenveld over de instituties en Dormans over de open bare financien . Beiden geven op zo'n beknopte en heldere
wijze een overzicht van hun terrein dat
deze hoofdstukken niet zouden misstaan
als verplichte leerstof staatsinrichting.
Daarentegen is het hoofdstuk over het
bureau van de thesaurier-generaal aantrekkelijk door de gedetailleerdheid van
functie, werkzaamheden, medewerkers
en problematiek.
De eerste helft van de negentiende
eeuw is door Pfeil vooral institutioneel
52

beschreven. Vanaf 1848 wordt de blik
weer breder dankzij de inzet van De
Vries, een autoriteit op financieel en
bancair terrein. Hij beschrijft de Generale Thesaurie in de verschillende
perioden (negentiende eeuw, 1900-1914,
1919-1939,1940-1945,1945-1973, 19731995) wat betreft bezetting en taken, hetgeen voor de geschiedenis van het ministerie van Financien zeer nuttig is. Maar
rninstens zo belangrijk is zijn financieeleconomische blik en visie op de laatste
honderd jaar. In nog geen 200 bladzijden
schetst hij de sociaal-economische evolutie en de groeiende staatstaak. Vooral
de crisistijd en de Tweede Wereldoorlog
zijn interessant, maar het is ook buitengewoon plezierig een overzicht geboden
te krijgen van de naoorlogse periode tot
op de dag van vandaag.
Eigenlijk niets dan lof voor dit boek.
Een waardering die zich ook uitstrekt
tot de illustraties. Een onderwerp als
dit laat zich irnrners niet eenvoudig verluchtigen. De teksten van de afgedrukte
akten en kaarten zijn goed leesbaar
(voor de paleografisch geschoolden).
P. Brood
Rijksarchief Drente, Assen

J. Touwen, Extremes in the Archipelago:
Trade and Economic Development in the
Outer Islands of Indonesia, 1900-1942
376 p. Geen ISBN
Proefschrift Rijksuniversiteit Leiden
1997
De historiografie van de econornische
ontwikkeling in Indonesie is lang gedomineerd geweest door Java. Dit proefschrift is een mijlpaal, omdat wordt getracht het ontwikkelingsproces van alle
Buitengewesten te karakteriseren. De titel van de studie geeft reeds aan dat dit
niet gemakkelijk is, omdat er weinig
maatstaven zijn om de ontwikkelingen
te traceren en te vergelijken. Ze verschillen bovendien in tempo en zijn uiteenlopend van aard.
NEHA - 8ULLETIN

Touwen lost in hoofdstuk 2 dit probleem op door de Buitengewesten in vier
clusters onder te brengen met de buitenlandse en interregionale handel als
maatstaf voor die clusters. De groei
van de uitvoerproductie door plantages
en mijnbouwmaatschappijen en kleine
boeren yond pas plaats na 1900. Om
die reden begint de studie in 1900. De
eerste twee clusters zijn regio's waar exportproducten vooral worden voortgebracht op plantages (Oost Sumatra, Palembang, Zuidoost Borneo) en door
mijnbouwbedrijven (Banka, Billiton en
Riouw).
In hoofdstuk 3, 'European dynamics',
beschrijft Touwen de organisatie en financiering van productie en handel en
de recrutering van koelies. Zijn conclusie is dat de groei van de export in deze
regio's hoog was, maar dat de bedrijven
weinig 'backward linkages' en geen 'forward linkages' genereerden waar de regionale economie van profiteerde. De regio's hadden handelsoverschotten, die
aangeven dat de buitenlandse maatschappijen een deel van hun exportinkomsten gebruikten voor buitenlandse
betalingen, met name aan aandeelhouders in het buitenland, de zogenaamde
drainage.
Dit in tegenstelling tot hoofdstuk 4,
'Asian dynamics' , waarin de ervaring
van eenderde cluster van regio's wordt
beschouwd. Het handelt om export
vooral van door kleine boeren geproduceerd (Atjeh, West-Sumatra, Djambi,
Lampongs, West-Borneo, Zuid-Celebes,
Minahasa en de stad Menado). Exportopbrengsten werden daar vooral gebruikt voor de invoer van consumptieartikelen. Touwen maakt dit duidelijk met
een bespreking van de product ie, financiering, transport en marketing van vier
producten: peper, koffie, copra en vooral rubber. Dit is misschien het meest innovatieve hoofdstuk, omdat het de dynamiek van de landbouw van de
bevolking beschrijft. Dit is als onderwerp tot nog toe vaak ondergewaardeerd. Touwen legt vooral de nadruk

op het belang van de Chinezen die vanuit Singapore de tussenhandel, de financiering en het transport organiseerden.
Het laatste cluster bestaat uit regio's
die grotendeels zelfvoorzienend bleven
en waar de uitvoerproduktie geen grote
rol speelde (Tapanoeli, Benkoelen, Bali,
de Molukken en West-Timor). In hoofdstuk 5 valt te lezen dat de afwezigheid
van een dynamische sector, weinig investering in de infrastructuur en het ontbreken van geregelde en goedkope
scheepvaartverbindingen de economische ontwikkeling daar in de weg stonden.
In het laatste hoofdstuk beschrijft
Touwen de uitwerking van overheidspolitiek op de ontwikkeling van de Buitengewesten, vooral in het licht van de
Ethische Politiek. Hij conc1udeert dat
economische ontwikkeling daar meer
ondanks dan dankzij het overheidsbeleid tot stand kwam. Hij voegt er aan
toe dat de taak om enorme gebieden te
ontwikkelen de mankracht en financieie
middelen vaak ver te boven ging.
Het is niet mogelijk om hier de vele interessante bevindingen en details uit de
studie aan te stippen. Ais een enkele tekortkoming kan worden genoemd, dat
Touwen vaak de indruk geeft dat de ontwikkeling van de uitvoer gelijkgesteld
kan worden aan economische ontwikkeling, wat niet noodzakelijk het geval is.
Hij bediscussieert daarnaast aileen de
goederenhandel en niet de dienstensector. Dit is van belang, omdat hij een
handelsoverschot met drainage associeert. Het kan natuurlijk zijn dat een
overschot op de goederenbalans simpelweg een tekort op de dienstenbalans
aangeeft. Touwen maakt gebruik van
Hirschmans linkages-concept, dat voor
een gesloten economie werd ontwikkeld
en niet voor de invloed van exportproductie. Daarop is het comparative advantage-concept meer toepasbaar. Tot slot
blijft het ontbreken van een expliciete
beschouwing van het netwerk van binnenlandse scheepvaartverbindingen een
groot gemis.
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Maar deze kritiek doet er niets aan af,
dat er een belangrijke bijdrage tot de
economische geschiedschrijving van Indonesie is geleverd dat interessant is
voor een breed internationaal publiek.
Het is dan ook prettig om te vernemen
dat uitgeverij KITLV te Leiden nog dit
jaar een handelseditie zal uitbrengen.
P. van der Eng
The Australian National University
Canberra, Australia

J.L. van Zanden, Een klein land in de 20e
eeuw. Economische geschiedenis van Nederland 1914-1995 (Utrecht: Het Spectrum 1997) 269 p. ISBN 90 274 6166 x
Ook in het Engels verschenen. The economic history of the Netherlands 19141995. A small open economy in the 'long'
twentieth century (London: Routledge
1998) XIX + 200 p. isbn 0 415 150035
In 1989 verscheen de Economische geschiedenis van Nederland in de 20e eeuw
van Van Zanden en Griffiths. Nog geen
tien jaar later is dit aan herziening toe.
Van Zanden die deze klus aileen klaart
heeft negentig nieuwe titels moeten
verwerken. Bovendien besteedt hij aandacht aan de ontwikkelingen in het
laatste decennium en voegt hij een
hoofdstuk over industriele multinationals toe. Het boek begint met een inleidend hoofdstuk over de 'lange twintigste
eeuw', die rond 1880 begon en nu zijn
einde nadert. Deze periode wordt gekenmerkt door late opkomst, uitzonderIijke
bloei en neergang van het industrieIe
grootbedrijf, van een arbeidsmarkt
waarbinnen georganiseerde arbeiders
met georganiseerde werkgevers collectieve contracten sluiten en van de verzorgingsstaat. De staat werd de organisator van de economie, omdat het
marktmechanisme niet steeds effectief
bleek. Bovendien leidde het niet altijd
tot rechtvaardige resultaten. De overheid greep daarom in. Inmiddels is een
54

neo-liberale reactie merkbaar.
Na deze vogelvlucht van enige pagina's volgen enige, goeddeels uit de vorige editie overgenomen thematische
hoofdstukken, die beginnen met een uiteenzetting over het veelzijdige karakter
van de NederIandse economie aan het
begin van de eeuw. Daarna voigt het
hoofdstuk over industriele bedrijven als
Philips, Akzo, Koninklijke Shell en Unilever, waarin een poging wordt gedaan
te meten of hier het grootbedrijf belangrijker is dan in andere landen. Omdat die
andere landen (de VS, Groot-Brittannie
en Duitsland) echter veel groter zijn,
moet het berekenen van de verhouding
tussen de waarde van de activa van de
honderd grootste ondernemingen en
het BBP weI resulteren in de concIusie
dat dit zo is. Overtuigender is de tabel
waarin Van Zanden aantoont dat het
aantal door NederIandse ingezetenen
aangevraagde patenten in de VS en
Duitsland sterk toenam en per hoofd
soortgelijke aantallen begon te vertonen
als in andere kleine landen met relatief
veel multinationals (Zweden en Zwitserland). Dit hoofdstuk wordt gevolgd
door bijgestelde teksten uit de vorige
editie over verzuiling, de snelle opkomst
van de verzorgingsstaat en over de arbeidsmarkt. In dit laatste hoofdstuk
wordt het streven de lonen laag te houden om de concurrentiepositie te versterken, typerend genoemd voor een groot
deel van de eeuw.
Na deze thematische hoofdstukken
volgen een aantal chronologisch hoofdstukken die niet over de lange twintigste
eeuw gaan, maar beginnen met de periode 1914-1929. Daarna voigt een
hoofdstuk over de depressiejaren en de
Tweede WereldoorIog, de lange stagnatie geheten, om te vervolgen met de gouden jaren 1950-1973. Deze hoofdstukken, die in de eerste editie van de hand
van Griffiths waren, zijn goeddeels herschreven, hetgeen nodig was in verband
met de vele nieuwe literatuur. Hetzelfde
geldt voor hoofdstuk 9 over de peri ode
1973-1995. Het boek sluit afmet een baNEHA-8ULLETIN

lans van de 'lange' twmtlgste eeuw,
waarin wordt geconcludeerd dat de economie een snelle groei en een grote afname van de ongelijkheid heeft doorgemaakt. Volgens Van Zanden bepaalden
de late industrialisatie en de verzuiling
die in het laatste kwart van de negentiende eeuw begonnen, goeddeels de ontwikkeling in onze eeuw. Tussen 1880 en
1920 ontstonden zowel de grote multinationals als de vakbeweging. Er kwam
een institutioneel raamwerk van de
grond waarbinnen de typisch Nederlandse politiek kon worden gevoerd
van in overleg de lonen laag houden,
om zo de concurrentiepositie te versterken. De crisis van 1973 kwam hard aan,
niet alleen door de tegenwind van buiten, maar ook omdat de economisch-institutionele structuren in een crisis terecht kwamen. Vanaf de late jaren
tachtig lijkt daar een neoliberaal antwoord op te zijn gevonden, een antwoord waarin bovendien de traditionele
politiek van loonmatiging in overleg met
de vakbeweging weer een grate rol
speelt. De Nederlandse traditie van samen werking en overleg, die ook de jaren
van verzuiling kenmerkten, heeft nieuwe
kanalen gevonden.
Het boek bevat een enkel nieuw

hoofdstuk en de bestaande hoofdstukken zijn aangepast aan nieuwe inzichten.
Bovendien heeft de auteur een aantal interessante grote lijnen uitgezet die zeker
de moeite waard zijn. Daar staat tegenover dat de auteur zich in het uitzetten
van grote lijnen sterker toont dan in het
uitwerken ervan. De details kloppen niet
altijd. Bovendien zijn de beschrijvingen
weinig levendig. Dat laatste is niet alleen
de fout van Van Zanden.
De Nederlandstalige editie van dit
oorsprankelijk in het Engels geschreven
werk, is verminkt door de vertaling van
Ed Lof. Zijn weerbarstige taal is doorspekt met Anglicismen. Menigmaal treft
men tussen aanhalingstekens geplaatste,
onvertaalde economische termen aan,
ook indien er Nederlandse begrippen
voor bestaan. Voor het iets bredere publiek wordt het boek daardoor wei erg
ontoegankelijk. De vorige editie was beter geschikt voor de gelnteresseerde leek
of voor gebruik in een inleidende cursus
aan HBO of universiteit. Tenslotte kan
ik mij voorstellen dat menigeen moeite
heeft met de onhandig geformuleerde
opschriften van grafieken en tabellen.
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H.A.M . Klemann
U niversiteit Utrecht

VERSCHENEN LITERATUUR

Erik Aerts, Het bier van Lier. De economische ontwikkeling van de bierindustrie
in een middelgrote Brabantse stad (eind
(Brussel:
14de-begin
19de eeuw)
KAWLSK 1996) 312 p. ISBN 90-6569658-X
Oorspronkelijk een proefschrift van
1300 (sic) pagina's; nu teruggebracht
tot iets meer dan eenvijfde van de oorspronkelijke omvang. De auteur heeft
niet de kaasschaafmethode toegepast
maar zich beperkt tot een grondige bewerking van het laatste hoofdstuk uit
zijn dissertatie. Het betreft in essentie
een studie naar de lange-termijn ontwikkeling van de Lierse brouwnering op
basis van tal van kwantitatieve gegevens. Doel van de auteur is het verwerven van inzicht in economische
golfbewegingen.
CLe

C. van Aggelen, 'De Groene Geschiede-

nis van het Vliegveld Hilversum', in:
Tussen Vecht en Eem 15(1997)2(mei)
In dit themanummer Loosdrecht veel
aandacht voor inpoldering. In bovengenoemd artikel komen twee hot items bijeen: zorg voor het behoud van het milieu
en de toekomst van de (amateur)luchtvaart. Wordt het terrein een woon- en industriewijk van Hilversum of blijft het
een groen overgangsgebied van de provincies Holland en Utrecht?
LWi

P. Boomgaard, F. Colombijn en D.
Henley (red.), Paper landscapes. Explorations in the environmental history of Indonesia (Leiden: KITLV Press) Verhan56

delingen van het Koninklijke Instituut
voor Taal-, Land- en Volkenkunde 424
p. ISBN 90 6718 1242
Deze bundel bevat een herziene versie
van papers die zijn gepresenteerd op de
internationale workshop 'Man and environment in Indonesia, 1500-1950' die
injuni 1995 in Leiden is gehouden onder
auspicien van het EDEN project van het
KITLV. Tal van aspecten met betrekking tot de problematische relatie tussen
mens en milieu komen aan de orde,
waaronder: milieubeleid in koloniaal
Indonesie (Robert Cribb); duurzame
ontwikkeling op Oost-Sumatra (Freek
Colombijn) en 'natural resource management' in het kader van de exploitatie
van Sappanbomen op Sumbawa (Bernice de Jong).
JPS

M. Boone en W. Prevenier, Finances
publiques et finances privies au bas
moyen age Studies in Urban Social,
Economic and Political History of the
Medieval and Modern Low Countries
4 (Leuven: Garant 1996) ISBN 905350-525-3
In 1995 werd in Gent een internationaal
congres gehouden over de relatie tussen
overheidsfinancien en de belangen van
stedelijke elites van de veertiende tot
de zestiende eeuw. Zuid-Nederlandse,
Duitse, Bourgondische en Italiaanse steden en staatjes passeren de revue. Veel
over beheerders van vorstelijke en stedelijke schatkisten en over de relatie tussen
politieke instituties en fiscale mogelijkheden. Ook een bijdrage over de financiele administratie van gilden, plus een
over de fiscale behandeling van bastaarNEHA·BULLETIN

den in de Bourgondische Nederlanden.
WFr

I. Brown, Economic shange in SouthEast Asia, c. 1830-1980 (Kuala Lumpur:

Oxford University Press) xvii + 300 p.
ISBN 983-56-0014-7
Dit boek biedt een goede introductie
voor mensen die kennis willen nemen
van de economische geschiedenis van
Zuidoost-Azie. Belangrijke onderwerpen die worden aangesneden betreffen
de specialisatie in de landbouwsector,
de rol van Chinese migranten op de arbeidsmarkt, de gevolgen van de economische depressie in het interbellum en
het industrialisatieproces dat zich vanaf
de jaren vijftig in veellanden in deze regio heeft voorgedaan. Ieder hoofdstuk
wordt afgesloten met een lijst met aanbevolen literatuur.
JPS

R.A. Butlin en N. Roberts (red.), Ecological relations in historical times (Oxford
en Cambridge (VS): Blackwell) 344 p.
ISBN 0-631-19506-8
De veranderende relatie tussen de mens
en zijn natuurlijke leefomgeving staat
centraal in deze bundel. De artikelen zijn
afkomstig van onderzoekers uit zeer uiteenlopende disciplines, waaronder de
geografie, milieugeschiedenis en de archeologie. Ret is aardig om te zien dat
er, al naar gelang van de discipline waaruit de auteur afkomstig is, gebruik
wordt gemaakt van zeer uiteenlopend
bronnenmateriaal (reisverslagen, overheidsrapporten, archeologische opgravingen en geologisch bodemonderzoek).
Dit heeft tot gevolg dat het aanbod in
deze bundel rijk geschakeerd is, maar
dat er weinig samenhang tussen de verschillende stukken is.
JPS
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P. de Clerq, At the sign of the oriental
lamp. The Musschenbroek workshop in
Leiden,
1660-1750
(Rotterdam:
Erasmus Publishing 1997) 326 p. ISBN
90-5235-l04-X
Musschenbroek is zonder twijfel een van
de belangrijkste en meest invloedrijke
bedrijven die zich in de vroegmoderne
tijd bezighie!d met de vervaardiging
van wetenschappelijk instrumentarium.
De familie Musschenbroek vestigde
zich, zoals zoveel andere Vlamingen,
kort na 1600 in Leiden. Aanvankelijk
richtten zij zich op de productie van verschillende soorten goederen, waaronder
olielampen. Na 1660 specialiseerde het
bedrijf zich op het maken van instrumen ten benodigd voor wetenschappelijk
onderzoek. Deze studie beschrijft het leyen van drie Musschenbroeken die achtereenvolgens het bedrijf hebben geleid.
In het eerste deel van het boek wordt gekeken naar de mensen die het bedrijf beheerden, welke plaats zij in het economisch bestel innamen en hoe zij hun
bedrijf inrichtten. In het tweede deel
wordt vervolgens de ontwikkeling van
het bedrijf door de tijd heen gevolgd.
Hierbij wordt onder andere nagegaan
in hoeverre er bij Musschenbroek sprake
was van inn ova tie of meer van de toepassing van elders ontwikkelde technieken. In het derde dee! wordt tenslotte gekeken welke mark ten er door het bedrijf
werden bediend.
JPS

P.L. Cottrell, A. Teichova, T. Yuzawa,
red., Finance in the age of the corporate
economy (Ashgate: Aldershot 1997) ix
+ 269 p. ISBN 1 85928 342 X
Deze bundel bevat wat oude koek, want
de twaalf papers erin stammen grotendeels van de Third Anglo-Japanese Business History Conference in 1990. Toch
biedt het boek waardevolle informatie.
Na een wat vage inleiding over het verschijnsel 'corporate economy' van Cot57

trell volgen drie hoofdstukken over het
bankwezen op de Britse eilanden tijdens
de eerste helft van de twintigste eeuw
van Cottrell, C.W. Munn (branch banking) en P. Ollerenshaw (Irish banking
and politics). Vier bijdragen behandelen
aspecten van het Japanse bankwezen in
het Interbellum, namelijk algemene karakteristieken (S. Asajima), industrie en
bankwezen (J. Hashimoto), de Industrial Bank of Japan (S. Saito) en een vergelijking van de rol van de centrale bank
in Japan en in Engeland. Vervolgens valt
de nadruk weer op het Verenigd Koninkrijk met stukken van R . Boyce
(Corporate structure and central bank
control), F. Capie en M. Collins (UK
commercial banks 1870-1980), D. Ziegler en D .M. Ross (de Macmillan gap in
Duitsland en Engeland) en tenslotte T.
Kamikawa (Britse banken op de Eurodollar markt).
Joost Jonker (UU)

J.N . Drobak en J.V. Nye, The frontiers
of the new institutional economics (San
Diego: Academic Press 1997) xx + 374
pp ISBN 0-12-222240-7
In maart 1995 organiseerde de Washington University een congres ter ere van de
toekenning twee jaar eerder van de Nobelprijs voor Economie aan Douglas
North. Deze bundel brengt de congresbijdragen uit 1995 bijeen over een breed
scala aan onderzoeksvragen. Deel I
biedt inleidende bijdragen over de theoretische grondslagen en ontwikkeling
van de nieuwe institutione!e economie
door Douglass North en zijn mede-Nobelprijswinnaar Robert Fogel. Deel II,
getite!d 'Economic History' bevat een
artikel van Philip Hoffman en JeantLaurent Rosenthal over de politiek economie van.oorlogsvoering en be!astinghefting het vroegmoderne Europa, van
Avner Greif over institutionele structuren in de late middeleeuwen, van Stanley
Engerman over invloed van cultuur, ideologie en instituties op arbeidsaanbod
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en van John Nye over bezitsrechten,
handel en contracten. De bijdragen in
dee I III, 'Institutions and Political Economy' gaan over bezitsrechten in het
Braziliaanse Amazonegebied (L. Alston
e.a.) en in Afrika (1. Ensminger), de ontwikkeling van familieverbanden (R. Bates en K. Shepsle), parlement de schuldenlast van de vorst in het Enge!and
van de achttiende en negentiende eeuw
(B . Weingast) en de Amerikaanse staatsschuld (J. Dobrak). Het vierde en laatste
dee!, getiteld 'Learning, Cognition and
Rationality' bevat drie artikelen over individuele leerprocessen en menselijk gedrag.
WAB
K. de Gast, Ten dienste van de commercie, vierhonderd jaar beurs in Rotterdam
(Rotterdam: Beurs Rotterdam 1998)
189 p. ISBN 90 6469 728 0
In 1598 werd te Rotterdam de eerste
voor dat doe! gebouwde beurs in gebruik genomen, een gebouw van drie
overdekte zuilengangen bij de Oude
Hoofdpoort. De huidige beurs kan dus
op een vierhonderdjarige geschiedenis
terugzien. Het boek van De Gast biedt
een reeks hoofdstukken daaruit, opgesierd met talrijke illustraties. De nadruk
ligt op de opeenvolgende beursgebouwen, het gekrakeel over bouw en verbouw, ligging en openingstijden. Indirect komt de lezer ook heel wat te
weten over de organisatie van de Rotterdamse handel.
Joost Jonker (UU)

Geld van de Koning-Koopman, munten en
bilJetten van Willem I, 1815-1830 (Brussel: Museum voor Geld en Geschiedenis
van de Nationale Bank van Be!gie 1997)
162 p. geen ISBN

Dit fleurige boek, catalogus bij een gelijkuamige tentoonstelling, behandelt in
zes bijdragen de muntgeschiedenis van
NEHA-8ULLETIN

wat wei de eerste Benelux heet, het Verenigd Koninkrijk onder Willem I.C. van
Renselaar en W. Vanthoor geven een
overzicht van de financieel-economische
ontwikkeling van het rijk tussen 1815 en
1830. A.A.J. Scheffers en M.L.F. van
der Beek behandelen de muntgeschiedenis met bijdragen over de muntwetgeving en de muntslag in Brussel.
H. Houtman-De Smedt leverde een onvermijdelijk stuk over Willem I en de AJgemeene Maatschappij ter begunstiging
van de Volksvlijt, J.J. Grolle analyseert
het onder de koning uitgegeven papiergeld van circulatiebanken.
Joost Jonker (UU)
M.A.W. Gerding, E.H. Karel en G.E. de
Vries, Van turfstrooisel tot actieve kool.
De ontwikkeling van de veenverwerkende
industrie (Zwolle: Waanders 1997) 256 p.
ISBN 90-400-9999-5
Een bundel verschenen op initiatief van
de Stichting Industrieel Erfgoed NoordNederland. Een drietal auteurs heeft
zich bezig gehouden met de veenverwerkende industrie, dat wil zeggen de verwerking van turf tot turfstrooisel,
actieve kool, tuinturf en potgrond. Deze
geannoteerde studie bestrijkt de periode
vanafhet einde van de negentiende eeuw
tot de dag van vandaag en is een welkome aanvulling op de talrijke studies
over de productie van huisbrandturf in
de jaren voor de Tweede WereldoorIog.
In bijlagen zijn gegevens opgenomen
over de productie in de turfstrooiselindustrie en in de Puritfabriek voor de vervaardiging van actieve kool (Norit).

'The Economic Developmen of Modern
Europe since 1870' met overdrukken
van eerder verschenen publicaties behandelt het ontstaan en de ontwikkeling
van de EEG in drie delen. Deel I belicht
de voorgeschiedenis van de Europese
economische integratie tussen 1945 en
1955. Deel II biedt een inzicht in de
onderhandelingen leidend tot de totstandkoming van de Gemeenschap,
achtereenvolgens vanuit Frans, Duits,
NederIands en Amerikaans perspectief.
Verreweg het grootste aantal artikelen
(deel III) heeft betrekking op de economische ontwikkeling van de EEG in de
jaren 1957-1992. Daarin wordt onder
meer aandacht geschonken aan inschattingen van de economische effecten van
de gemeenschappelijke markt en het gemeenschappelijk landbouwbeleid, het
regionaal en monetair beleid en uiteraard ook de voltooiing van de interne
markt in 1992 en het streven naar de
Economisch en Monetaire Unie.
WAB

N.B. Harte (red.), The New Draperies in
the Low Countries and England, 13001800 (Oxford: OUP 1997) 334 p. ISBN
0-19-921063-2

Dit nieuwe deel in de Edward Elgar serie

Lang op gewacht maar toch gekomen:
de bijdragen over de New Draperies die
in april 1988 op een conferentie in Leuven zijn gepresenteerd. De grote namen
op dit gebied zijn goed vertegenwoordigd. De bundel bevat een inleiding over
de lakennijverheid door Chorley, twee
omvangrijke bijdragen (van Munro en
Duplessis) over de ontwikkelingen in
de Zuidelijke NederIanden en drie over
Engeland (Holderness, Martin en Priestly). De Noordelijke Nederlanden komen
aan bod in de bijdrage van Howell over
vrouwenarbeid en in meer algemene zin
bij Noordegraaf. Voor het Noorden is
duidelijk sprake van een kennisachterstand ten opzichte van het Zuiden. Pas
heel recentelijk is er door Herman Kaptein nieuw onderzoek gepubliceerd over
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CLe

R. Griffiths (ed.), The economic development of the EEC (Edgar Elgar Cheltenham 1997) [The economic development
of Europe since 1870; 12l XXII + 595 p.
isbn 1 85278 782 I

de Hollandse lakennijverheid tijdens de
late middeleeuwen en zestiende eeuw.
CLe

A. Heertje, David Ricardo en Amsterdam, de toekomst van de economische wetenschap als geschiedenis (Amsterdam:
Koninklijke Nederlandse Akademie
van Wetenschappen, 1998) KNAW Mededelingen 61(1998)1 126 p. ISBN 906984-204-1
Heertje beschrijft in deze ora tie het leven
en werk van Ricardo tegen de achtergrond van de Portugees-Joodse gemeenschap. De auteur komt tot de conclusie
dat de geschiedenis van Ricardo exemplarisch is voor de geschiedenis van de
Portugese joden in Amsterdam. Van generatie op generatie zijn zij knooppunt
in een internationaal netwerk van familiale, religieuze, commerciele en wetenschappelijke contacten. Heertje laat zien
dat het denken van Ricardo op geen enkele wijze aan betekenis heeft ingeboet.
Integendeel, op tal van terreinen (technologische ontwikkeling, milieuvraagstukken en theorievorming omtrent de
internationale handel) zijn zijn ideeen
springlevend.
JPS
James P. Henderson (red.), The state of
the history of economics. Proceedings of
the History of economics Society, Perspectives on the history of economic
thought (Londen en New York: Routledge 1997) x + 222 p. ISBN 0-41513354-8
Deze bundeling van papers die in een
eerder stadium zijn gepresenteerd op
een in 1995 gehouden conferentie van
de History of Economics Society, geeft
een indruk van de recente ontwikkelingen op het gebied van de geschiedenis
van het economisch denken. Er worden
vier onderzoeksthema's centraal gesteld:
de relatie wetenschap-economische ont60

wikkeling; de bijdrage van David Ricardo aan de internationale handelstheorie;
het belang van individuele economen
voor de ontwikkeling van het vakgebied
(Keynes, Sombart en Schumpeter); economisch denken en economische ontwikkeling in de vroegmoderne tijd (door
de redacteur aangeduid als het preAdam Smith tijdvak).
JPS

H. Jager (red.), De EMU in breed perspectiej Koninklijke Vereniging voor
de Staatshuishoudkunde. Preadviezen
1997 (Utrecht: Lemma 1997) x + 204 p.
ISBN 90-5189-700-6
Met uitzondering van het eerste artikel
over de overgang naar een munt gaan aIle preadviezen in deze bundel over toekomstscenario's na de feitelijke totstandkoming van de EMU. Volgens A.
Italianer en J. de Haan zal de EMU een
positief netto effect hebben op de werkgelegenheid, dat echter per lidstaat zal
varieren. Abraham en van Rompuy zijn
echter pessimistischer en zien een duidelijk spanningsveld tussen de verscherpte
noodzaak de macro-economische concurrentiekracht van lidstaten te vergroten en de verworvenheden van de sociale
zekerheid. Zij vrezen 'een neerwaarste
spiraal van dalende lonen en een afbouw
van de sociale zekerheid.' In zijn artikel
over belastingharmonisatie wijst H.P.
Huizinga op de noodzaak tot meer eensgezindheid in Europa over de directe belastingheffing, met name waar het vennootschapsbelastingen betreft. H.J.
Brouwer belicht de rol van het toekomstige stelsel van Europese Centrale Banken en adviseert de ECB een beleid van
consistentie, transparantie en onafhankelijkheid te voeren. In 'Financiele
markten en concurrentie' stelt Boot vast
dat de toch al verscherpte concurrentie
tussen lokale financiele markten met de
komst van de euro aileen maar verder
zal worden aangewakkerd. Redacteur
Jager, tenslotte, geeft een beschouwing
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van de mondiale implicaties van de
EMU.
WAB

A.M.J. de Kraker, Landschap uit Balans. De invloed van de natuur, de economie en de politiek op de ontwikkeling
van het landschap van de Vier Ambachten en het Land van Saeftinghe tussen
1488 en 1609 (Utrecht: Matrijs 1997)
464 p. ISBN 90 5345 1056
Een fraai uitgegeven historische geogratisch proefschrift met uiteraard veel aandacht voor stormvloeden en inundaties
maar daarnaast heldere stukken over
de invloed van economische factoren
op het landschap van de Vier Ambachten en het Land van Saeftinghe. Aan
bod komen de kosten van dijkonderhoud en andere kosten om het land te
behoeden voor natuurrampen. Daarnaast is er aandacht voor de verdeling
van het grondbezit en de veranderingen
die daarin optraden in de loop van de
tijd. Voor het geestelijk grondbezit bleek
het bovendien mogelijk inzicht te krijgen
in de exploitatie van de gronden.
CLe

Catharina Lis en Hugo Soly (red.), Werelden van verschil. Ambachtsgilden in de
Lage Landen (BrusselI997) 333 p. ISBN
9054870893
Sinds 1994 werken Belgische en Nederlandse historici samen aan het project:
Comparatieve studie van de sociaal-economische, politiek-institutionele en culturele /uncties vervuld door ambachtenlgilden in Vlaanderen en Nederland, 17de18de eeuw. Deze samenwerking heeft
nu geleid tot de uitgave van een bundel
waarin de deelnemende historici uiteenlopende aspecten van de geschiedenis
van ambachtsgilden beschrijven. Mythes over de organisatie en betekenis
van gilden hebben lang het beeld bepaald. Het onderzoek dat in deze bundel
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gepresenteerd wordt, heeft dan ook de
ontmythologisering als doe!. Wat duidelijk wordt, is dat 'het' gildenwezen niet
bestaat, maar dat onderzoek naar ambachtsgilden wei onze kennis over structuren in de vroegmoderne samenleving
verrijkt. De verschillende perspectieven
en onderwerpen van de auteurs (van inventarisatie tot onderzoek naar representatie) bieden een gevarieerd beeld
van de corporatieve wereld.
Hilde van Wijngaarden (UvA)

John J. McCusker, Essays in the Economic History o/the Atlantic World. Routledge Studies in International Economic
and Social History (London: Routledge
1997) 426p. ISBN 0-415-16841-4
McCusker heeft in deze verzamelbundel
14 favoriete artikelen van eigen hand samengebracht. De bijdragen zijn oorspronkelijk verspreid gepubliceerd. Ze
zijn geschreven over een peri ode van vier
decennia en op terreinen waar McCusker steeds actief is gebleven. Aile bijdragen zijn herzien. De artike1en bestrijken
een breed terrein, zowel voor wat betreft
de behandelde gebieden, tijdperken en
onderwerpen. Van de prijs van wijn en
de koopvaart in de middeleeuwen tot
de economie van Brits West Indie aan
het eind van de achttiende eeuw om er
slechts twee te noemen. McCusker besteedt steeds ruime aandacht aan de
bronnen. De bibliogratie, waar tevens
de primaire bronnen met vindplaats
worden opgesomd, is indrukwekkend
en beslaat 76 dichtbedrukte pagina's.
Huub Sanders (IISG)

J. McDonald, Production Efficiency in
Domesday England, 1086 (London:
Routledge 1998) XIV + 240 p. isbn 0415-16187-8
Australische economisch-historici 1ijken
wat te hebben met middeleeuws Engeland. Na de publicatie van Domesday
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Economy van Snooks en McDonald,
komt de laatste nu met een fascinerend
boek, waarin data betreffende het agrarisch productiesysteem op de land goederen opgenomen zijn. Econometrische
technieken (met name lineair programmeren) worden gebruikt om de productiviteit op een aantal van deze landgoederen te vergelijken. McDonald
concludeert dat sommige manors veel
efficienter produceerden dan andere.
Hiervoor zijn structurele oorzaken aan
te wijzen, zoals verschillen in grondsoort, maar ook incidentele, zoals de
kwaliteiten en interesse van de Ieenheer.
Nog interessanter wordt het boek waar
McDonald de efficientie van het gehele
stelsel van feodale landbouw vergelijkt
met modernere sectoren in een kapitalistische vrije markt. Ondanks de structurele rigiditeit van het feodale systeem,
blijkt de Domesday landbouw minstens
zo efficient geweest te zijn als de landbouw op kleine Califomische bedrijven
in de periode 1975-85. Voor de Iiefbebbers van fascinerend onderzoek, die niet
bang zijn voor kwantitatieve analyses, is
dit boek een sterke aanrader.
PGr

G . Mom , Geschiedenis van de auto van
morgen. Cultuur en techniek van de electrische auto (Deventer: Kluwer Bedrijfsinformatie) 653 p. ISBN 90 20129910
Deze studie die een wat cryptische titel
draagt, behandelt de geschiedenis van
de elektrisch aangedreven auto en geeft
aan hoe dit vervoersmiddel de strijd
heeft verloren van de benzineauto. Deze
concurrentiestrijd, die door de auteur
wordt gekenschetst als een strijd der systemen en die als gevolg van de energieen milieuprobIematiek wederom actueel
wordt, heeft een verrassende voorgeschiedenis. In dit boek komt de vraag
aan de orde waarom uiteindelijk de elektro-auto, die betrouwbaarder en goedkoper was dan de benzineauto, niet uitgroeide tot de nationale heilige koe.
62

Hierbij wordt systematisch nagegaan in
hoeverre technische dan weI sociale of
cuIturele factoren van invloed zijn geweest op dit proces.
JPS
A. Mosser, A. Teichova, R. Tilly, (red.),
Banken, Wiihrung und Politik in Mitteleuropa z wischen den Weltkriegen (B6hlau: Wenen 1997) (Geld und Kapital,
Jahrbuch der Gesellschaft flir mitteleuropiiische Banken- und Sparkassengeschichte I) 162 p. ISBN 3 205 98869 8

Conform de titel en de naam van de uitgevende vereniging behandelen de zeven
bijdragen uit deze bundel aspecten van
de bankgeschiedenis van land en behorende tot de voormalige Donaumonarchie. Mosser, Teichova, Tilly en Wixforth bieden een nuttig overzicht van
de stand der wetenschap en de actuele
thema's op dit moment. Teichova analyseert vervolgens Wenens wisselende
functie als financieel centrum in de twintigste eeuw, waama Kernbauer de economische politiek van de eerste Oostenrijkse republiek behandeIt. Hongarije
komt aan de orde in artikelen van Pogany (banken en staatsleningen 1914-1924)
en Boross (banken en inflatie 19181924). Tsjechoslowakije kreeg de aandacht van Faltus (valutaontwikkelingen
1919-1924) en J ancik en Kalina (Banken
en publieke opinie in het Interbellum).
Joost Jonker (UU)

U. Olsson (ed.), Business and European
Integration since 1800. Regional, national and International Perspectives (G6teborg: European Business History Association 1997) 482 p. ISBN 91-85196-42-8
Gegroepeerd rond clusters zijn de lezingen van een te G6teborg gehouden conferentie (30 augustus-l september 1996)
gepubliceerd: I Integration and non-integration; II Managed markets and cartels; III Industrial districts and flexible
specialisation; IV Integration of sectors
and business systems; V The NetherNEHA-BULLETIN

lands and the European economic integration: effects and results; VI New
dissertations in business history: technology and organisations.
LWi

Franz Rothenbacher, Historische Haushalts- und Familienstatistik von Deutschland 1815-1990 (FrankfurtiNew York:
Campus Verlag 1997) 383 p. ISBN 3593-35718-6
Dit handboek biedt een grote hoeveelheid van cijfermateriaal omtrent de omyang en de structuur van huishoudens en
gezinnen in Duitsland vanaf de Franse
Tijd. De tabellen geven een indruk van
de verschillende typen huishoudens en
hun gemidde!de omvang, als ook informatie over de samenstelling van gezinnen. Hiermee wordt een belangrijke
kwantitatieve basis geboden voor sociologisch en sociaal-historisch onderzoek.
De cijfers hebben niet aileen betrekking
op het Duitse rijk, en later de Bondsrepubliek, maar ook op de voormalige
Duitse bondsstaten zoals Pruissen en
Beieren. Tevens zijn er cijfers opgenomen voor de zeven grootste steden. De
tabellen zijn voorzien van een inleiding
en uitvoerige broncommentaren.
JPS

A.M. Salda, Historical Dictionary of the
World Bank, International Organizations Series II (The Scarecrow Press,
Inc. Lanham, 1997) 281 p. ISBN 08108-3215-1

vat gegevens over de lidstaten en hun bijdragen in 1994/5, het BNP per hoofd van
landen die in 1995 voor steun in aanmerking kwamen en de omvang van de verleende steun per sector. Aan het slot een
60 pagina's tellende bibliografie van publicaties van de Wereldbank.
WFr

Salman, J. Een handdruk van de tijd. De
almanak en het dagelijks leven in de Nederlanden 1500-1700 (Zwolle: Waanders
1997) 112 p. ISBN 90 400 9985 5
Gepopulariseerde versie van Salmans
proefschrift uit 1997, tevens bedoeld als
achtergrondinformatie bij een viertal
tentoonstellingen. Over het produceren
en distribueren van een dergelijk boekje.
De functie was praktische informatie te
geven op basis van voorspellingen voor
godsdienst, wetenschap, geneeskunde.
Historische informatie over stad, streek,
boek van de organisatie die deze opbracht. Protestanten zetten met de gereformeerde almanakken een offensief in
tegen de heidense basis (astronomie)
van deze tijdwijzer.
LWi

G.A.M. van Synghel (red.), Broncommentaren 3; bronnen betreffende de registratie van onroerend goed in de negentiende en twintigste eeuw, (Den Haag:
Instituut voor Nederlandse Geschiedenis 1997), geen ISBN

Van 'AIDS and the World Bank' tot
'World Tables': een voormalig bibliothecaris van de gezamenlijke bibliotheek
van de We reid bank en het IMF maakte
de geschiedenis en de werkterreinen van
de Wereldbank alfabetisch toegankelijk.
Vooraf gaan een chronologie en een 23
pagina's tellend historisch overzicht
van de in 1944 opgerichte bank tot en
met 1995. Een statistische appendix be-

De bekende serie Broncommentaren
wordt sinds 1992 uitgegeven door het
Instituut voor Nederlandse Geschiedenis. Aan het derde dee! uit de nieuwe
reeks is het nieuwe redactionele beleid
goed te zien, want de behande!de bronnen behoren aile tot het aandachtsveld
registratie van onroerend goed. Kruizinga behandelt de kadastrale legger en
de kadastrale kaart (samen met Van
Doornmalen), voor de peri ode 18121990. Otten voegt hoofdstukken toe
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over de registers van overschrijving van
akten van eigendom en van de uitkomsten van de herzieningen van de grondbelasting. Notarieie akten met betrekking tot onroerend goed worden door
Duinkerken besproken. Kooij sluit af
met een hoofdstuk over de bronnen die
resulteerden uit het systematisch woningonderzoek naar aan1eiding van de
Woningwet van 190 I. Dit broncommentaar is vanzelfsprekend weer een must
voor historici. De hoofdstukken over
de kadastrale kaart verdienen echter
ook ruime aandacht van (historisch-)
geografen.
PGr
A. Teichova, G . Kurgan-van Hentenryk
en D. Ziegler (ed.), Banking, trade and
industry. Europe, America and Asia/rom
the thirteenth to the twentieth century
(Cambridge: Cambridge University
Press 1997) xv + 427 p. ISBN 0-52157361-0
De comp1exe relaties tussen financie1e
dienstverlening, koophande1 en industrieie ontwikke!ing zijn het onderwerp
van deze bunde1 die ongekend breed
van opzet is. De onderwerpen varieren
van de oorsprong van de kredietverlening in de middeleeuwen tot de invloed
van banken op de ontwikkeling van zowei westerse economieen als de volkshuishoudingen in de minder ontwikkelde landen. Een van de hoogtepunten
van deze bundel is het artike! van Herman van der Wee die de ontwikkeling
van het bankwezen in relatie tot de opkomst en groei van het kapitalistisch
systeem beschrijft in een lange termijnperspectief (The influence of banking
on the rise of capitalism in north-west
Europe, fourteenth to nineteenth century).
JPS

H. van der Wee, M. Verbreyt, De Generale Bank 1822-1997, een permanente uit64

daging (Tie1t, Lannoo 1997) 448 p. ISBN
9020931431

Naast de wetenschappelijke geschiedschrijving onder leiding van Van der
Wee liet de Generale Bank ter gelegenheid van haar 175-jarig bestaan ook
nog dit werk vervaardigen, een synthese
van de geschiedenis gericht op een
breed publiek. Het is een indrukwekkend en mooi ge1llustreerd werk geworden, dat ook de specialist nog het nodige te bieden heeft. De auteurs plaatsen
de bank met vaste hand en he!dere
schrijfstijl in het midden van de Belgische economische en maatschappelijke
ontwikkelingen, waarbij de kortstondige vrijage met de AMRO Bank (19871988), de strijd met Carlo de Benedetti
en de vestiging in Nederland door overname van CLN (1995) niet verge ten
ZIJn.
Joost Jonker (UU)

Joop Witteveen en Bart Cuperus, Bibliotheca Gastronomica eten en drinken in
Nederland en Belgie'1474 1960 (Amsterdam : Linnaeus Press 1998) Dee! I Bibliografische gegevens XXVIII + 389 p. deeJ ii
registers XIX + 260 p. isbn 9061050359
Weer eens een degeJijke, gedrukte bibliografie. In dee1 I zijn titels te vinden, gecollationeerd uit 19 bibliotheken, over
bijvoorbeeJd de voor de koopman benodigde warenkennis, het pre-industriele
proces van voedseJ-, zuive1- en bierbereiding, raadgevingen voor de burger- en
de werkmanshuishouding - ook ten tijde
van oorlog en schaarste, ordonnaties
voor hande1aren en producenten zoa1s
het wijnkopersgi1de.
De registers op onderwerp, land, taal
en plaats van uitgeverij vergroten de
bruikbaarheid van dit apparaat voor beoefenaars van diverse disciplines.
LWi

C.E. Wright en K.P. Viens (eds), EntreNEHA-BULLETIN

preneurs. The Boston Business Community, 1700-1850 (Boston: Massachusetts
Historical Society 1997) xiv + 450 p.
ISBN 0-934909-71-7 (Pbk).

zichtelijke grafieken en tabellen verwerkt.
LWi

Dat de ondernemersgemeenschap in het
achttiende- en negentiende-eeuwse Boston niet slechts uit grote koloniale handelaren en textielbaronnen bestond, is
het uitgangspunt van deze fors uitgevallen bundel. Veertien artikelen werpen
hun Iicht op uiteenlopende thema's als
vrouwelijk ondernemerschap, de wereld
van de wijnkopers, de conservatieve
elite, ondernemers en de zwarte gemeenschap, boekhandelaren en de Boston
Marine Insurance Company.
WAB

Kees Zandvliet, Mapping for Money.
Maps, plans and topographic paintings
and their role in Dutch overseas expansion during the 16th and 17th centuries
(Amsterdam : De Bataafsche Leeuw
1998)
320 p. ISBN 90 6707 456 X

Ter gelegenheid van de herdenking van
de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid van 1898 hebben twee economen van de Universiteit van Amsterdam
het initiatief genomen tot dit k1eurrijke
boek, vol foto 's en prenten. In 14 hoofdstukken wordt de ontwikkeling beschreven van vrouwenarbeid; eerst verborgen, maar na een eeuw op diverse
terreinen zichtbaar en van invloed op
nationale groeicijfers. Er is veel CBS-cijfermateriaal gebruikt, dikwijls in over-

Dit Leidse proefschrift toont hoe de cartografie in de vroegmoderne tijd reeds
een management tool was. Op de kaarten
aangegeven fortificaties maakten de herkenbaarheid van de kust groter. Ook boden zij overzicht welk landbouwareaal
overzee nog was te verhandeIen of te
ontginnen. Met de winsten die deze
'voorkennis' opleverde financierden de
Oost- en West-Indische Compagnieen
in de Republiek de makers van de kaarten, wiskundigen. Op hun beurt maakten zij dat de Heren XVII sneller beslissingen konden nemen.
De auteur pleit voor heruitgave van
enkele befaamde atlassen, zoals het
kaartboek van Isaac de Graaff. Daarnaast kan zijn stelling 7 ter harte worden
genomen: 'De onderbenutting en onderwaardering van niet-schriftelijke bronnen door historici staan een optimale
museale presentatie van de Nederlandse
geschiedenis in de weg.'
LWi
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Hettie Pott-Buter en Kea Tijdens, Vrouwen - leven en werk in de twintigste eeuw
(Amsterdam University Press 1998) 333
p. ISBN 90 5356 266 4

FOTOKATERN
Nedlloyd Fotocollectie. 50.000 foto's digitaal
door Irene Jacobs
conservator bij het Maritiem Museum 'Prins Hendrik' in Rotterdam

De collectie van het Maritiem Museum 'Prins Hendrik' vorrnt een schat aan maritieme
voorwerpen die allemaal op hun eigen manier een deel van de Nederlandse maritieme
geschiedenis vertellen. Er is onderrneer een fotocollectie die op dit moment bestaat uit
circa 200.000 afdrukken, originele negatieven, dia's en lantaarnplaatjes. Een deel hiervan is afkomstig van particulieren of door het museum zelf 'los' verzameld. Grotendeels zijn het echter bedrijfscollecties die als een geheel in de museumcollectie zijn opgenomen. De nadruk in het verzamelbeleid van het museum ligt op Rotterdam en
omgeving. Dat is goed te zien in die deelcollecties: de fotocollecties van scheepswerven
als van der Giessen de Noord, P. Smitjr. en Wilton-Fijenoord, alsmede de fotocollectie
van de Koninklijke Nedlloyd zijn zowel inhoudelijk als wat betreft omvang belangrijk.
De fotocollectie van de Koninklijke Nedlloyd ontstond, toen in 1970 en in de jaren
daarna vele grote Nederlandse rederijen fuseerden tot de Koninklijke Nedlloyd
Groep. Door die fusie werden ook de verschillende foto 's bijeen gebracht. Bij elkaar
telt de Nedlloyd fotocollectie mim 50.000 afdrukken, ook van diverse dochterondernemingen van de Nedlloyd. De collectie is maritiem van groot be lang, omdat van zeker
80% van de Nederlandse zeegaande koopvaardijschepen een tot enkele honderden foto's aanwezig zijn . Naast deze scheepsportretten zijn er ook afbeeldingen van het leven
aan boord van bemanningsleden en passagiers, van nationale en internationale havens, van vele soorten lading en de wijzen waarop die gel aden en gelost werden.
Deze bedrijfsfotocollectie, die eind jaren tachtig in bezit kwam van het museum, is
vanaf 1992 projectmatig ontsloten. Er waren twee doelen : een betere bescherrning van
de collectie, een museaal verantwoorde berging en een optimale toegankelijkheid voor
het publiek. Voor het laatste zijn de foto 's geordend naar scheepsnaam of onderwerp
verpakt in kartonnen, zuurvrije dozen. Aile foto's zijn achter elkaar doorgenummerd
zonder van te voren te sorteren.
De beschrijving van ruim 50.000 objecten moest uiteraard inhoudelijk correct gebeuren. Gekozen is voor een basisbeschrijving. De belangrijkste gegevens werden genoteerd zoals titel, fotograaf, scheepsnaam of onderwerp, inventarisnummer, standplaats en herkomst. Daarna zijn aile 50.000 foto's gedigitaliseerd. De digitale
beelden werden aan de beschrijving gekoppeld en aangesloten op een printer voor
het publiek. Door de foto's te beschrijven kan een bezoeker de collectie inhoudelijk
gemakkelijker raadplegen. Door de beelden digitaal op te slaan en aan te bieden op
datzelfde computerscherrn, kan dezelfde bezoeker in korte tijd een groot deel van de
collectie bekijken. Het copyright over de foto 's blijft gewaarborgd.
Met de zogenoemde 'Digi-fotomachine' is in een periode van circa eenjaar de gehele
collectie opgenomen. De machine werkt vrijwel automatisch, waardoor veel tijd wordt
bespaard. Om mogelijke fouten in de nummering te minimaliseren, werd op elke foto
tijdelijk een barcode bevestigd waarin het inventarisnummer is verwerkt. De Digi-fo66
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tomachine leest de barcode, en schrijft het bestand onder die 'naam' (het inventarisnummer) weg. In een later stadium worden beeld en beschrijving aan elkaar gekoppeld
door middel van dit gezamenlijke nummer. De machine maakte naast een digitale opname tegelijkertijd een kleinbeelddia. Deze kleinbeelddia zal geen ander doel dienen
dan te fungeren als medium, waarmee in de toekomst wellicht opnieuw gedigitaliseerd
kan worden. Hiermee werd aan de wens een back-up te hebben tegemoet gekomen. De
verschillende formaten foto's kunnen allemaal door de Digi-fotomachine worden opgenomen in een zo optirnaal mogelijk beeld. De machine kadert de foto zelf in; het
maximaal haalbare formaat is circa 40x50 cm, het kleinste 6x9 cm. Het overgrote deel
van de collectie valt binnen deze grenzen. Een klein deel niet; deze foto's werden met
dezelfde machine, maar dit keer handmatig bediend, ook gedigitaliseerd.
Elke bezoeker kan, zoekend op trefwoorden als scheepsnaam of fotograaf, ze1f in de
collectie bladeren van achter de computer in de bibliotheek van het museum.
Maritiem Museum 'Prins Hendrik'
Leuvehaven 1, Rotterdam
tel. 010 4132680
fax 010 4137342
Internetsite: http://www.mmph.nl

Een groep landverhuizers voor het kantoor van de Holland-Amerika Lijn in Tarnopol Bulgarije -, maart 1926 (foto : gemeentelijke Archiefdienst Rotterdam; invent. nr G 92797).
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Het laden van tabak ( uit: B. Oosterwijk, Op een koers Rotterdam 1988;/oto: Koninklijke
Nedlloyd Groep; F 48166) .

68

NEHA - 8ULLETIN

Vertrek met de boottrein. Jaar onbekend. (foto: Koninklijke Nedlloyd Groep; F 49217).
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Gezicht op de Javakade van de waterzijde gezien in mei 1917; toont ook het opleggen van
schepen. (Joto: Koninklijke Nedlloyd Groep; F 56218).
70
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Aflossing zeevarenden te Amsterdam in 1957: de oude bemanning van de NIAS had geen
aansporing nodig. (fotograaf Van Tilborg voor Stoomvaart Maatschappij Nederland;
F9771 ).
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Containers laden en lassen. Jaar onbekend (Jato: Koninklijke Nederlandsche Stoomboot
Maatschappij NV; F 52580).
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