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FRENCH ECONOMIC HISTORY IN 
THE PAST 20 YEARS 

Fran<;ois Crouzet and Isabelle Lescent-Giles. 

1. Introduction 

This article's aim is to survey work in French economic history in the last 
twenty years, to the exclusion of books written by foreigners on France, 
although many of them, especially American and British scholars (Rondo 
Cameron, John Harris, Davis Landes, Patrick O'Brien etc.), did make major 
contributions to French historiography. We will focus on works written on 
the post-17th century period, leaving aside research into the economic his
tory of the medieval and early modern eras, as the authors feel such a survey 
to be beyond their competence and as research in this field, especially on the 
Middle Ages, is rather scarce. We shall begin by recalling how economic his
tory was born and developed in France, before moving on to a more detailed 
survey of research by French scholars in the last twenty years. 1 

2. Economic history in France up to the 1970's 

The rise of economic history was markedly slower in France than in other 
industrialised countries, such as Belgium, Britain, Germany and the United 
States. Up to the 1930s, or even the 1940s, France did not possess a 'school' 
of economic history as such. Studies in this field were limited to a handful of 
isolated scholars, like Emile Levasseur (1828-1911), the founding father of 
French economic history, and Henri Hauser (1866-1946), who was to be
come the first to hold the chair of economic history at the Sorbonne, created 
in 1927. None of the other seventeen universities which then existed in 
France had such a chair. Up to the 1930s, the French intelligentsia was 
not, as a rule, interested in economic affairs. Besides, there was a watertight 
separation between the Law Faculties, which taught 'political economy', 
and the Arts Faculties, which housed history departments, where political, 
diplomatic and religious history reigned supreme. 

However, things changed in the 1930s, paving the way for the rise of eco
nomic history which followed World War II. The experience of World War I, 
of the following reconstruction and of the 1930s depression brought eco
nomic matters to the attention of historians, especially of those of the young
er generation. Marxism, which had become influential in academic circles, 
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also acted as a strong promoter of economic history, as studies of economic 
infrastructures were given the task to explain political superstructures. This 
trend was reinforced by a vigourous campaign staged by the Annales (then 
the Annates d'histoire economique et sociale) from 1929 onwards, in order to 
promote research in economic history.2 Led by Marc Bloch and Lucien 
Febvre, the Annales' founding fathers, this campaign was eventually suc
cessful. Last, but not least, a major impulse was given by two great profes
sors, Ernest Labrousse3 of the Sorbonne, and Pierre Leon of the University 
of Lyons.4 It is difficult to overestimate Labrousse's influence and his role in 
attracting young historians towards economic and social history. He super
vised an astonishing number of doctoral dissertations and his students went 
on to occupy many of the chairs of Modern History from the 1950s to the 
1980s. Indeed, Labrousse's retirement in 1965 was a watershed in French 
economic history. No successor to his apostolate could be found and French 
economic history went into a slow decline for want of visibility and leader
ship. Added to that was the fact that the Sorbonne was broken up into sev
eral separate universities, following the May 1968 riots, and that new univer
sities mushroomed from the end of the sixties both in Paris and in the rest of 
France. In effect, this precluded any single person, however talented, to as
cend to the kind of supremacy that Labrousse had enjoyed. Actually, there 
was no more unifying paradigm. 

The quarter of a century which followed World War II can therefore be 
considered as a Golden Age for French economic history (as well as being 
a Golden Age for the French economy!). An unprecedented number of im
portant and high quality works were published, many of which were the re
sults of a these d'Etat (a bulky dissertation representing at least ten years of 
research and qualifying its holder for a professorship in French universities). 
They focused on a handful of research themes, one of the most popular being 
the history of agriculture and peasantry, with a special interest for the early 
modern period. The works of Pierre Goubert5 (1960) on the Beauvaisis (a 
cereal growing area North of Paris), of Emmanuel Le Roy Ladurie (1966) 
on the Southern province of Languedoc and of Jean Meuvret (1977, 1987) 
on the cultivation of cereals and on subsistence crises during the reign of 
Louis XIV6 are but three outstanding examples of this trend. Overseas trade 
was also favoured by historians in the 1950s and 1960s. Extensive research 
was undertaken by Pierre Chaunu (1955-60, 1977) on trade 'between Spain 
and America, by Frederic Mauro (1960) on the commerciallinks between 
Portugal and its Atlantic colonies -especially Brazil- and by Louis Dermigny 
(1964) on European trade with China in the 18th century. Jean Meyer (1969), 
Charles Carriere (1973) and Paul Bute! (1974) also produced major studies 
on the trade and merchants of the three leading French ports in the 18th cen
tury: Nantes, Marseilles and Bordeaux. 

On the other hand, studies focusing on the 19th century concentrated on 
manufacturing,7 transport and banking. Pierre Leon (1953) opened the way 
with his book on the industrialisation of the Dauphine, an alpine region in 
the South-East of France, which was followed by Claude Fohlen's (1956) 
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study of the textile industries in the l850s and the 1860s. Maurice Levy-Le
boyer (1964) scrutinised industrialisation in Western Europe, with a special 
focus on France and on industrial finance, and Marcel Gillet (1973) worked 
on coalmining in Northern France. In transport, the railway company that 
served Northern France was the object of an outstanding work by Fran<;ois 
Caron (1973). One should also mention the work of Jean Bouvier (1961), 
who pioneered in banking history with his study of Credit Lyonnais's early 
years, shortly followed by Bertrand Gille (1965-67) with his extensive re
search into the French branch of the Rothschild merchant bank. Unfortu
nately, this latter work was left unfinished by the early death of its author. 8 

Important work on French economic relations with Germany and French 
investment in Russia, before World War I, was done by Raymond Poidevin 
(1969) and Rene Girault (1973) respectively. 

3. Works of synthesis 

These monographs formed the basis for several series oflarge-scale works of 
synthesis, written as the Golden Age neared its end. Many a distinguished 
historian contributed to an economic and social history of France in seven 
volumes, under the editorship of Fernand Braudel and Ernest Labrousse 
(1970-82), which, although now slightly outdated, remains to this day a clas
sic reference book. Pierre Leon (1977-78) edited a less well-known but of 
equally high standard series of six volumes on the economic and social his
tory of the world, also written by a team of leading French historians. One 
should also mention the one-man show of Fernand Braudel (1979) in a 
three-volume series which is de facto an economic history of the world in 
the late medieval and early modern periods. It gained world-wide applause. 
These major textbooks were completed by three series on the margins of eco
nomic history, the first on the history of the French countryside throughout 
the ages (Georges Duby and A. Wallon, 1975-76), shortly followed by a si
milar work on French urban history (Georges Duby, 1980-83), and by a 
much-valued history of technology edited by Marcel Daumas (1962-78). 

Another large-scale, but quite different project was the quantitative study 
of the French economy undertaken by a group of economists led by Jean 
Marczewski (1961-87), as part of an international plan conceived by Simon 
Kuznets. Its aim was to build retrospective national accounts for a number 
of countries and to calculate the growth of their national product -and its 
components- from the 18th century onwards. Also belonging to this interna
tional research project was the famous work by Phyllis Deane and W.A. 
Cole (1962) entitled British Economic Growth 1688-1959. The French study 
was both much bigger and considerably slower in its progress: fifteen vo
lumes have been published to this date and there are more to come, although 
some provisional conclusions could be drafted as early as 1965.9 Those vo
lumes have been widely used, in spite of attracting some heavy criticism. Be
cause they have been trained as historians rather than as economists, many 
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economic historians displayed strong scepticism on Marczewski's findings for 
the prestatistical age, demanding more careful criticism of sources and expres
sing distrust for inter- and extra-polations. 10 Some ofthese criticisms were jus
tified, but the project of the Marczewski team deserved serious discussion and 
not the contemptuous dismissal which it received from many historians. Some 
even went as far as altogether rejecting the use of aggregates for the early mod
ern period and advocated a different approach, which they termed as 'serial 
history'. This approach consists of the careful building of long and homoge
nous series of economic variables (prices, movements of ships, etc) from archi
val sources, which, albeit local and fragmented, could be considered as reli
able indicators of growth and fluctuations in broader sectors. Typical of this 
method was the project masterminded by Joseph Goy and Emmanuel Le Roy 
Ladurie (1972), which used the leases of tithes to reconstruct indexes of 
French agricultural output from the 15th to the 18th century. It is also exempli
fied by the publication of two yearly indexes of French industrial production 
in the 19th century (Maurice Levy-Leboyer, 1968; Fran~ois Crouzet, 1970). 

Altogether, the achievements of the Golden Age are - and remain - im
pressive. Its most important contribution was to extract new and important 
data from careful and scholarly analysis of massive primary sources. And 
although the majority of studies had a regional or a sectoral framework, they 
dealt with broad problems. They nevertheless had some weaknesses. Many 
were descriptive rather than analytical and lacked a theoretical framework. 
Among those who did use theories marxism was popular, occasionally 
spiced, as in the work of Braudel, with elements of the structuralist theory, 
borrowed from social scientists. II For a time, under the iron hand of Ernest 
Labrousse, French historians became obsessed with short-term economic 
fluctuations and business cycles. Fortunately, this trend was superseded 
from the 1960s by an interest in long-term economic growth, after foreign 
scholars (mostly from the United States) had set the problem of the slow 
growth and persistent backwardness of the French economy. In spite of 
those inherent weaknesses, French economic history in the sixties was supre
mely self-confident and aggressive. Its most vociferous supporters went as 
far as denouncing all other forms of history as obsolete and anachronistic 
and bound to be eradicated from all but the most conservative history de
partments, under the assault of economic and social history. 12 

4. Economic history in decline 

Such triumphalism was however short-lived. From the early 1970s onwards, 
economic history went into decline. The new generation of young scholars 
was not as eager to enter the field and both the number of doctoral disserta
tions and of publications began to fall. True, this decline was relative rather 
than absolute, at a time of rapid expansion in the number of students and 
university teachers. But it resulted in the loss, for economic historians, of 
the dominant position they had held for a time. 
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In some respects, economic history suffered from its very success: the pio
neers of the post-war generation had occupied the high ground, and their suc
cessors were left with the prospect of redoing for new regions or other sectors 
what had already been done in the ground-breaking studies of the 50s and 
60s. Bright young scholars shied away from a discipline which senior scholars 
had failed to rejuvenate with new questions and turned to other areas. Histor
ical demography for a time attracted many people. Its progress, admittedly, 
was very useful to economic historians. It was then replaced in young histo
rians' affections by the history of men talites I 3 and historical anthropology, 
while at the same time social history tended to claim its autonomy from the 
mainstream of economic history. Simultaneously, there was a spectacular re
covery of political, military and diplomatic history, the latter under the new 
guise of the history of international relations. Some scholars, who had done 
their early work in economic history, turned to subjects which had become 
more fashionable. The French 'New History', which came to enjoy wide me
dia fame, did not include economic history. In the early 1980s, some people 
went as far as wondering whether economic history would survive in France. 
But these worries proved to be premature, and the fortunes of French eco
nomic history have clearly revived in the last two decades. 

5. Revival in the 80 's and 90 's 

There is no point in denying that France has far fewer economic historians 
than Britain. The membership of the Association of French Economic His
torians (A.F.H.E. 14

) is far outstripped by that of the powerful English Eco
nomic History Society, which counted up to 3,000 members. The French so
ciety organizes a conference every 3 to 4 years, against every year for its 
British counterpart. And it has a newsletter rather than a fully-fledged jour
nal. In fact, France cannot boast of any publication solely devoted to eco
nomic history, unlike the British Economic History Review. The Annales 
nowadays only publish a handful of articles in economic historyl5; Histoire, 
Economie et Societe l6 has rather more of such articles, but also includes ar
ticles on non-economic subjects. The only specialised publication is a jour
nal devoted to business history, Entreprises et Histoire, which was founded 
in 1992. 

On the other hand, a number of institutions and societies are seeking to 
promote research and publications in some specialised fields of economic 
history. The 'Committee for the Economic and Financial History of France' 
is the most important of several such organizations sponsored and financed 
by the government. It was created in 1989 by the French Ministry of Fi
nance; it organizes conferences and publishes scholarly works. It also pro
duces a year-book of 'Studies and Documents', 17 some of which have an un
deniable value. Another one is the Institute for the History of French 
Industry, 18 set up by the Ministry ofIndustry. Amongst non-official bodies, 
one may mention the powerful and active Association for the History of 
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Electricity in France, which sponsored a monumental history of electricity in 
France (Fabienne Cardot et aI., 1991-96). It has also organized a symposium 
almost every year since 1983 and published their proceedings.!9 Other pri
vate research organizations worthy of mentioning are the Association for 
the History of Railways and the Institute for the History of Aluminium, 
which publishes its own journal.20 One could therefore speak of a recent 
wave of research into French economic history of the last two centuries, 
which we will now try to survey. 

a. General works 
France had been badly missing an equivalent of the American or British 
'Historical Statistics', that is to sayan easy to use collection oflong-term se
ries for the 19th and 20th centuries. This is no longer so, with the publication 
since 1988 of the Annuaire Statistique (1988-91). Three volumes covering na
tional product, fuel and power and business enterprises have already been 
published and more are to follow. 

With regard to more general works of synthesis, it is too soon after the 
publication of the monumental works of the Seventies already quoted to 
consider new publications on the same scale. Nevertheless, a handful of va
luable textbooks have come to complement the work of the earlier genera
tion. Jean-Charles Asselain (1985 and 1995), a professor of economics, has 
produced an economic history of the world from the 1850s to the 1980s. Al
bert Broder and Frederic Mauro (1996) have summarised the economic his
tory of the world during the last fifty years in one volume and plan to work 
their way backward to the mid-18th century in later volumes. In addition, it 
is impossible not to mention the three- volume economic and social history 
of the world from the 16th century onwards by Paul Bairoch (1997), who, 
although not French by nationality, writes in French?! On France specifi
cally, Francois Caron (1995) wrote an outstanding synthesis on the 19th 

and 20th centuries, while Maurice Levy-Leboyer and Francois Bourguignon 
(1985) wrote a path-breaking econometric analysis. Several short textbooks 
for undergraduates have been produced by Jean-Charles Asselain (1984), 
Alain Beltran and Pascal Griset (1988 and 1994),22 Albert Broder (1993), 
Dominique Barjot (1995). Andre Gueslin (1989-93) also edited a collection 
of four small volumes. The history of French industry has been well covered 
with two fully-fledged and sophisticated works, the first written single-hand
edly by Denis Woronoff(1994), the second by a team of historians under the 
editorship of Maurice L6vy-Leboyer (1996). Genevieve Gavignaud-Fon
taine (1996) has written on change in agriculture in the 18th and 19th centu
rIes. 

A different group of synthetic works focuses on issues of narrower scope, 
attempting to draw conclusions from in-depth analysis of existing literature. 
Patrick Verley (1997) wrote a survey of Western industrialisation up to the 
mid_19th century. Unlike most recent literature, which focused on supply
side factors, he puts demand as the single most important factor in the In
dustrial Revolution. Francois Caron (1985 and 1997b) has written two re-
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markable and seminal books, the first on the dynamism of industrial socie
ties and the 'economics of innovation' and the other on the second and third 
industrial revolutions.23 The role played by the French state in the economy 
over the last three centuries is one of the most hotly debated subjects by his
torians, economists, and politicians alike. Some authors, such as Patrick 
Fridenson and Andre Straus (1987), consider government intervention as 
positive, whilst a more liberal approach prevails elsewhere, for example in 
the large volume of essays edited by Maurice Levy-Leboyer and Jean
Claude Casanova (1991).24 

Indeed, the major debate, which had been started after World War II by 
American scholars about the growth of the French economy, has been going 
on. Early participants had stressed how slow this growth had been relative to 
other Western countries. Next, a 'revisionist school' emerged: it considered 
national product per capita (and not in the aggregate) and discovered that 
its growth was not particularly slow, and that the French economy had not 
done badly between 1815 and 1914. This debate always had, at least for 
French writers, political undertones, which it retains, but with a curious re
versal of positions. Recently, left-wingers have had a positive view of French 
economic growth and discovered a specific French model of economic devel
opment, in which intervention by the State played a major - and useful-role. 
On the other hand, liberals declare that such interventions have ended in 
costly failures and take a gloomy view of the economic history of a country 
which has been constantly backward and which they see presently as sinking 
fast into underdevelopment. 25 However, there is a general agreement that the 
serious depression that is affecting the French economy in the late 20th cen
tury mirrors that of the closing decades of the 19th

. This first 'Great Depres
sion' has been reassessed by Y. Breton, Albert Broder and Michel Luftalla 
(1997).26 

h. Rural France, industry, and transport 
As far as monographs are concerned, most research has been carried out 
along the same lines as those of the previous generation. Only a handful of 
books have been written on rural France. Gabriel Desert (1977) has studied 
the peasants of Calvados, in Normandy, in the 19th century, whilst Ronald 
Hubscher (1979) focused on farming in Northern France (Pas-de-Calais) 
from 1850 to 1914. J.M. Moriceau (1994) studied the large farmers of the 
Paris area (Ile-de-France), and J.M. Boehler (1994) the peasantry of Alsace 
in the early modern period. A new development is the active interest showed 
for the history of French forests , by a group of scholars led by Andree Cor
vol (1984).27 

The history of French industry attracted more scholars, who have again 
produced either sectoral or regional studies. There have been several studies 
of proto-industrialisation28 and of the transition (which failed in some cases) 
to the factory system: they concern some districts of Northern (Didier Ter
rier, 1996; Gerard Gayot, 1998), Western (Claude Cailly, 1993; J. Tanguy, 
1994) and Southern France (R. Cazals, 1983; C. Marquie, 1993)?9 At the 

NEHA-BULLETIN 12 - 1998 - nr . 2 81 



national level, Serge Chassagne (1991) wrote a definitive study of the early 
French cotton industry, whilst Denis Woronoff (1984) filled a gap in the his
tory of the iron industry by portraying its evolution during the Revolution 
and the Napoleonic era, demonstrating that it did not stagnate quite as 
much as had been previously thought. Jacques Fierain focused on the refin
ing of sugar in French ports and Emmanuel Chadeau (1987) on the birth and 
development of the aircraft industry in the 20th century.30 The regional ap
proach was preferred by Pierre Cayez (1978,1980) in his study of the multi
faceted industrialisation of Lyons and its region in the 19th century3! and by 
Michel Hau (1987), who focused on Alsace, showing that it was the most 
dynamic and industrialised area of France before 1870.32 The rise and fall 
of the iron industry of Valenciennes and the surrounding area, close to the 
Belgian border, was described by Odette Hardy-Hemery (1984). 

Transport also attracted much research. Fran<;ois Caron (1997a) has just 
produced the first volume of a major study on the French railways. The early 
railways locomotives had already been described by Jacques Payen (1988), 
who was the French expert on steam engines (1969, 1988). The Channel Tun
nel unsurprisingly became the subject of several books, of which the best by 
far is the account by Laurent Bonnaud (1994) of how the project, marred by 
many difficulties, both political and technical, eventually reached its success
ful conclusion. Two new directions, respectively the history oftelecommuni
cations and the development of transport networks for passengers, goods, 
energy and information, have been explored under the guidance of Pascal 
Griset (1991,1996) for the former and Michele Merger (1995) for the latter. 

c. Economic relations with foreign countries 
Economic relations with foreign countries, both on the Continent and over
seas, have remained a popular field of research. The merchants of Saint
Malo, who traded extensively with Spain and the Spanish colonies at the 
end of Louis XIV's reign, were studied by Andre Lespagnol (1990),33 the 
French East India Company in the 18th century by Philippe Haudrere 
(1989). Jean-Pierre Poussou (1983) showed in an outstanding book how 
the Southern city of Bordeaux prospered on the growth of its foreign trade, 
in particular of its colonial trade, thus attracting migrants from all over the 
South-Western quarter of France. 34 The difficult issue of the slave trade, for 
which Nantes was the major French port, and of its impact upon the econ
omy has been analysed by Olivier Petre-Grenouilleau (1996), who has also 
written an overview of French sea-borne trade (1997). Worth of note is a his
tory of the Atlantic Ocean written by Paul Butel35 (1997a). 

For the later period, we have a good monograph on trade between France 
and the German States from the formation of the Zollverein to the Franco
Prussian war (Dagmar Soleymani, 1997), a book on Franco-German eco
nomic and financial relations in the 1930s (Sylvain Schirmann, 1995) and a 
conference volume on French foreign trade from 1892 to the present (Comite 
pour l'histoire economique etfinanciere de la France, 1993c). Economic his
torians have also been interested in French foreign investment. The year 
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1977 saw the publication of two major works on the subject. The first is a 
collection of essays brought together by Maurice Levy-Leboyer (1977), the 
second a study of French interests in the Ottoman Empire by Jacques 
Thobie. Franco-Belgian economic relations in the interwar period and the 
way they relate to the economic reconstruction of Europe in this period were 
the subject of an excellent monograph by Eric Bussiere (1992). A new field of 
research was opened by Jacques Marseille in 1984 with a study of the eco
nomic links between France and its colonies, with a special interest in the 
attitude of business leaders to decolonisation. 36 

d. From the recent period to the French Revolution 
The 'recent' period is attracting a number of economic historians and several 
conferences have been organized by the Committee for the Economic and 
Financial History of France and/or by the Institute of Industrial History. 
We thus have conference volumes on monetary and banking history since 
the 1920s (Comite pour l'histoire economique et financiere de la France, 
1993b, 1995) as well as on the Marshall Plan and the recovery of France (Co
mite, 1993a), which has also been studied by Gerard Bossuat (1992). Alain 
Beltran et al. (1994) looked at how French firms survived during the Nazi 
occupation and Philippe Mioche (1987) wrote on the Monnet Plan. 37 How
ever, many important problems, such as the depression of the 1930s, and 
masses of archival material remain to be explored. 

At the other end of the spectrum, the bicentenary of the French Revolu
tion renewed interest in the economic history of the Revolution, which had 
been neglected for a long time, though Louis Bergeron (1978) had published 
an exhaustive study of Parisian businessmen in the late 1790s and early 
1800s. One must also mention the proceedings of three conferences pub
lished in the wake of the 1989 celebrations. The first, edited by Gerard Gayot 
and J.-P. Hirsch (1989) focused on the uneasy relationship between the Re
volution and the rise of capitalism in France. The second chose to highlight 
the role of the state in French economic and financial affairs during the Re
volution (Comite,1991), whilst the third stressed the liberal economic poli
cies introduced by the Revolution (Alain Plessis, 1993). This was supplemen
ted by new research into the assignats, the much discredited paper money 
which was issued from 1790 to 1796 and which caused a virtual collapse of 
the financial system through hyper-inflation. This is at the centre of works by 
Florin Aftalion (1987), FranQois Crouzet (1993) and the late Michel 
Bruguiere (1986,1991). 

6. The rise of business history 

a. Trends 
The most important development of the last decades is the rise of business 
history. In the wake of the spread of marxism in the historians' community, 
business history had long been neglected in France. Many saw firms and 
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business leaders as vile exploiters of the working-class, not worthy of a study 
in their own right. This was not helped by the decidedly obscurantist attitude 
to company archives sported by most business firms, which, far from seeking 
to preserve the company's memory, casually destroyed most of their records 
whenever the need for more space was felt. This, added to already massive 
war destruction, left few opportunities for serious business history. This at
titude was not specific to France, but was in this case reinforced by an obses
sion with secrecy shared by most business leaders. Access to surviving re
cords was therefore denied to scholars. Fortunately, this attitude slowly 
changed from the 1960s onwards, and especially after the 1970s. Several 
large firms, such as the glass manufacturer Saint-Gobain, have appointed 
archivists of their own, and many business records have also been deposited 
in public record offices all over France.38 As for historians, they have shown 
a growing interest in business history. Claude Fohlen (1955) opened the way 
with a pioneering book on a cotton manufacturer in Eastern France. He was 
followed by a number of other company histories in the 1960s, amongst 
which those by Jean Bouvier (1961), by Bertrand Gille (1965,1967) and by 
Fran90is Caron (1973) have already been mentioned and are of special im
portance.39 

However, what was a trickle has become a flood in the last twenty years. A 
bibliography published in 1995 by Alain Beltran, Jean-Pierre Daviet and 
Michele Ruffat lists 601 titles. Some of these studies are limited in size, but 
others are quite extensive. Since 1992, a journal devoted to business history, 
Entreprises et Histoire,4o has also come into existence. However, British 
critics have pointed out that French business history has not matured into 
a discipline of its own, with autonomous departments in universities. It re
mains a subsection of economic history and France has of date no equivalent 
to the Business History Unit (London School of Economics). Still, even eco
nomic history does not usually benefit from separate university departments 
and its teaching remains anchored in traditional history departments, with 
some inroads into schools of political science and applied foreign languages. 

b. Financial and industrial sectors 
Amongst this large literature in business history, a number of books stand 
out. Banking history has attracted much scholarship. Alain Plessis (1983-85) 
dealt with central banking in his study of the Bank of France during the Sec
ond Empire. Eric Bussiere (1992b) produced a masterly history ofParibas,41 
and Christian Grand (1991) an interesting though rather short study ofNeu
flize , Schlumberger and Mallet, a merchant bank born from the merger of 
three protestant private banks, going back, at least for Mallet, to the 1 i h 

century. Marc Meuleau42 studied the Banque de l'Indochine. Hubert Bonin 
(1987a, 1987b, 1987c) has written three books on the Suez Canal Company, 
on Indosuez (which resulted from the merger of Suez with the Banque de 
I'Indochine in 1975) and on a large trading company specialised in trade 
with French West Africa. Banks specialised in credit to farmers were dealt 
with by Andre Gueslin (1984). 
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As far as industrial firms are concerned, textile has been shunted, with the 
exception of the study of c.P. Oberkampf, a large manufacturer of printed 
cottons at Jouy-en-Josas, near Paris, in the late 18th and early 19th century 
(Serge Chassagne, 1983, Serge Chassagne and Stanley Chapman, 1981).43 
Iron and steel have been more fortunate, with important works on Pont-a
Mousson, a maker of cast-iron pipes which is now part of the Saint-Gobain 
empire (Alain Baudant, 1980), on Vallourec, a large manufacturer of steel 
tubes (Catherine Omnes, 1980), whilst Philippe Mioche and Jacques Roux 
(1988) focused on a steelmaster, Henri Ma1cor. A thoroughly studied firm 
is undoubtedly the Schneider group of Le Creusot. It was the subject of a 
superb exhibition on the family, the firm and the company town at the 
Musee d'Orsay in 1995, which produced a hugely informative and beauti
fully illustrated catalogue (D. Schneider et ai., 1995). Its major historian is 
Claude Beaud, who unfortunately has only published articles so far (Beaud 
1977-1988). Nevertheless, put together, these articles give a detailed picture 
of a powerful iron, steel and engineering concern. The secondary metal 
industries and engineering have not been forgotten. Pierre Lamard 
(1988,1996) contrasted the fortunes of two engineering firms in the Eastern 
district of Montbeliard, close to Alsace and to the Jura mountains: Japy, a 
large but now defunct manufacturer of many metal products (including 
type-writers), and Viellard-Migeon, which grew from a small smithie to be
come the world number two maker of fish-hooks. In the same area, close to 
Switzerland, a small but long-lasting family-firm in watch-making has been 
studied by Nathalie Petiteau (1994). And on the margin between metal-ma
king and the luxury trade,44 Christofie, a famous maker of silver and silver
plated cutlery and table-ware, was the subject of an enlightening monograph 
by Marc de Ferriere (1995). Electrical engineering has not been forgotten, 
with a volume on one major manufacturer of electrical equipment and ma
chinery, edited by Jacques Marseille (1992).45 All the major car manufac
turers have also been extensively studied, Renault by Patrick Fridenson 
(1972), Peugeot by Jean-Louis Loubet and Citroen by Sylvie Schweitzer 
(1982,1992) . 

But the single French firm which has received the most attention is with
out doubt Saint-Gobain.46 This firm was established in 1665 to break the Ve
netian monopoly in plate-glass. It is therefore one of the oldest surviving in
dustrial concerns in the world. It gradually developed into a large 
multinational, which is not only a first-rate glass-manufacturer but also a 
major producer of chemicals and many other industrial products. Claude 
Pris (1981) and Jean-Pierre Daviet (1988,1989) are but two of its historians. 
Another multinational, Rhone-Poulenc, a large chemical and pharmaceuti
cal manufacturer, was studied by Pierre Cayez (1989), and Kuhlmann by 
J.E. Leger (1988).47 

Outside of the financial and industrial sectors, there are far fewer publica
tions. Civil engineering has its historian in the person of Dominique Barjot 
(1992, 1993), who not only wrote a general book on the subject, but also a 
detailed study of Fougerolle,48 a leading firm in that sector, as well as foster-
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ing other studies into lesser known building and public works firms by some 
of his graduate students (Arnaud Berthonnet on Leon Chagnaud, A. Burnel 
on Spie-Batignolles, A. d' Angio). Publishing would have been forgotten but 
for the work of Frederic Barbier (1980) on Berger-Levrault from the late 17th 
to the late 19th century, as would insurance but for the study of Ax a by C. 
Desagher (1995). As for trade, both wholesale and retail, it has received 
hardly any attention at all, the only work of note being a history of the 
now defunct Belle Jardiniere, one of the earliest department stores in Paris 
(Franr;:ois Faraut, 1987). The rise and growth of store chains, of super- and 
hypermarkets still await detailed studies. 

It must be stressed that business history operates at the microeconomic 
level, that it deals with firms -the basic unit in an economy- and with concrete 
cases. It also puts the economic historian in touch with people, be they en
trepreneurs, managers or workers. However, one can get too much of a good 
thing and the accumulation of histories of individual firms can become te
dious. French business historians will have to follow the path chosen by 
American scholars a few years ago and move from the history of firms to 
the history of the firm. That means focusing on changes in the structure of 
the firm, in management methods, accounting procedures, research and de
velopment, marketing and the recruitment and training of the workforce. 
Hitherto, this approach has been limited to a few articles in economic history 
journals or conference papers.49 

c. The study of entrepreneurs and business leaders 
There is one field which has already produced much good research: the study 
of entrepreneurs and business leaders. It was pioneered by the publication of 
the proceedings of two conferences, edited by Maurice Levy-Leboyer (1979) 
and Franr;:ois Caron (1983). Later, Emmanuel Chadeau (1988) published a 
book mixing some biographies of leading entrepreneurs with more general 
views on entrepreneurship and risk. 50 And Jean-Marie Moine (1989) pro
duced an in-depth study of Lorraine's steel barons. Jean-Pierre Hirsch 
(1991) also threw new light on the business community by analysing the as
pirations and attitudes of businessmen in Lille and the surrounding area, 
which was dominated by the textile industry. Moreover, in the wake of the 
English Dictionary of Business Biography, the Institute of Modern and Con
temporary History51 is currently editing a multi-volume dictionary of busi
ness leaders of the Second Empire, which catches, on a regional basis, most 
of the 19th century French business elite. Four volumes have already been 
published, with a separate publication in a different format for the entrepre
neurs and managers of the departement du Nord, on the border with Belgium 
(F. Barbier, 1989). Historians have taken a special interest in business dynas
ties (defined as families which owned and managed a business for four gen
erations at least). Paul Butel (1991) thus wrote on the wine merchants of 
Bordeaux and Frederic Barbier (1991) on the Foulds, a banking family 
which moved from banking to politics and which also renounced its judaism 
in favour of protestantism. One should also mention the volume edited by 
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Michel Hau (1989) on three families of industrialists in Alsace and the two 
special issues of the journal Entreprises et Histoire on entrepreneurial dynas
ties edited by Fran~ois Crouzet (1995,1996). French scholars have also been 
instrumental in developing a new field of research - the historical demogra
phy of firms. Two sessions were held on this topic at the Xth and XIth Inter
national Conferences of Economic History under the leadership of Philippe 
10bert and Michael Moss, who then published their proceedings (1990, 
1995). 

d. Industrial archaeology 
A field of research which was explored very late, compared to Britain, is in
dustrial archaeology. The pioneer was Maurice Daumas, who published a 
large-scale treatise on this subject (1980). Official sponsorship came from 
the Ministry of Culture, with a research unit devoted to the industrial heri
tage (Patrimoine industriel), which was established in 1983 within the frame
work of the national survey of monuments and works of arts. Industrial ar
chaeology is now a well-established field with a journal of its own. 52 Several 
industrial sites have been turned into museums, such as the Ecomusee du 
Creusot, at the heart of the former Schneider iron and steel empire, the 
Forges de Buffon, an 18th century charcoal ironworks in Burgundy, or 
further East the saltworks of Arc-et-Senans in Franche-Comte. There also 
have been a fair number of local and regional initiatives to preserve and 
study France's industrial heritage. For instance, the Haute-Marne, which 
was a leadin~ producer of iron in the charcoal age, counts its own preserva
tion society, 3 which produces a journal aptly called Fontes (Castings). 

7. Shortcomings and uneasy relations 

As is obvious from the above, French economic historians have been quite 
productive in recent years. Yet, one must recognize that the discipline con
tinues to suffer from serious shortcomings. The major one is its relation with 
economics54 and the neglect of new methodologies which have been devel
oped abroad. 

The 'New Economic History' is not terribly 'new' anymore, as it emerged 
in the United States in the late 1950s,55 and soon became dominant there. In 
Britain, Scandinavia, Italy, and in Spain the New Economic History also be
came influential. In France, however, though its existence and progress were 
not unknown,56 it made very few converts and was in fact sharply criticised 
by leading historians, just like the histoire quantitative some years before. 
Many of them were shocked by the use of counterfactual analysis by cliome
tricians. The hypothesis of a conditional and 'contrary to facts' world left 
them puzzled. They did not realise that traditional history did indeed use 
counterfactuals, although implicit ones. Cliometricians only made theirs ex
plicit. 

French historians were also shocked by the off-hand treatment in some 
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cliometricians' works of statistical data the accuracy and validity of which 
was doubtful, and by the lack of any serious criticism of sources. As a con
sequence, all the work of the 'New Economic History' became untrust
worthy in their eyes. Moreover, cliometricians worked within a neoclassical 
framework, which was abhorrent to many French historians who remained 
influenced by marxism. 

However, the main factor which explains the rejection of the New Eco
nomic History (in its broader meaning, to include the work of scholars such 
as Douglass North) is that a large majority of French economic historians 
was incapable of understanding it fully, because of insufficient or non-exis
tent training in economics and statistics. They had graduated (and still do) in 
history departments, which offer no formal schooling in economics and 
mathematics. Besides, their students were and still are very reluctant to un
dertake any quantitative work whatsoever. 

On the other hand, French economists, working of course in other depart
ments, have shown little interest in economic history and have few contacts 
with historians. A report written in 1993 shows that historical research in 
departments of economics was confined to a handful of isolated individuals 
and a few small teams. Few Ph.D's in economic history have been underta
ken by economists, and even fewer of the latter have really specialised in this 
field. 57 For the last decades, the most significant work has been done by re
searchers at the ISEA/ISMEA unit led by J. Marczewski and then by Jean
Claude Toutain. But the unit has been depleted by retirement and death, so 
that the task of building up and publishing long-term time series on French 
economic growth has languished. An important landmark was the publica
tion of Jean-Claude Toutain's study (1987) of French GDP between 1789 
and 1982.58 Admittedly, a number of efforts have been made to bring histo
rians and economists together. In 1994, a conference on 'Historical Econom
ics' was organized in Paris. 59 One leading economic affairs institute holds 
regular top-level seminars in economic history.6o However, one must recog
nize that the gap between historians' economic history and economists' eco
nomic history remains wide open. 

A survey of works in both the New Economic History and the kind of pro
blem-oriented, economics-literate economic history that prevails in most 
other countries will therefore necessarily be a short one. The main work in 
that field is that of Maurice Levy-Leboyer and Fran90is Bourguignon 
(1985), on French economic growth in the 19th century. It uses econometric 
methods and highlights the slowing down of growth in the latter part of the 
century. Three younger scholars must also be mentioned: Marc Flandreau 
(1995) for his book on France and the international monetary system in 
the mid-19th century, Pierre-Cyrille Hautcoeur (1997) on the French finan
cial market and Jean-Pierre Dormois (1997), who carefully compares pro
ductivity in France and the United Kingdom on the eve of the First World 
War, sector by sector and branch by branch. He convincingly shows that in 
most cases productivity in France was much lower than in the United King
dom. The only other major work to be mentioned is that of Jean-Yves Gre-
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nier (1996) who, with a substantially different approach, since he relies on an 
institutional rather than an econometric framework, attempts an ambitious 
survey of the 18th century French economy. Only a handful of articles might 
be added to this list. 61 

There is no doubt that the future of economic history lies in a closer rela
tionship with economics. Economic historians must ask the same questions 
as economists do for the more recent period, they must deal with problems 
rather than with subjects and focus on conceptualising rather than simply 
gathering data. Though Joseph Schumpeter once wrote that 'methodology 
is the last resort of a scoundrel', some methodological debate would indeed 
be useful.62 In particular, French historians must at last resort to modern 
quantitative methods. In the absence of such a change, one may fear that 
French economic history will become marginalised relatively to other ad
vanced countries. The exceptionalism of France, which was and still is so 
loudly praised,63 might well become synonymous with stagnation or even 
backwardness. It is already a bad omen that the first three issues of the 
new European Economic History Review have not included any contribution 
from France. 

Another serious shortcoming of French economic history is its over
whelming concern for France and its relative neglect of foreign countries. 
Admittedly, this is the case for French historians as a whole, who have been 
very 'insular', but this trend is particularly marked amongst economic his
torians64; hence a lack of well-researched international comparisons. A 
number of historians have nevertheless entered this field, with Britain re
maining the most attractive country. Both authors of this article have specia
lised in British studies, with their main interest in the Industrial Revolution 
(see bibliography). Other works on Britain include a monograph on Tate 
and Lyle, the sugar refiners, by Philippe Chalmin (1983), a study of the city 
of London by Andre Guillaume and Marie-Claude Esposito (1993) and an 
essay on the decline of the British economy (with a strong anti-Thatcherite 
stance) by Richard Farnetti (1991). Some recent textbooks on the British 
economy in the 20th century are solid and useful. 65 

On Germany, Michel Hau (1994) recently published an outstanding eco
nomic history from 1815,66 Herve Joly (1996) a sociological study of Ger
man business leaders since 1933, and Claude Diebolt (1995) analysed the re
lationship between education and economic growth. But apart from those, 
the country has fared rather badly with French scholars. The rest of North
ern Europe has hardly attracted any attention at all, except for the work on 
the early modern period of two senior scholars, Michel Morineau (1984-85) 
on the Netherlands, Pierre Jeannin (1996) for the Baltic Area and its mer
chants, and Marie-Louise Pelus (1981) on a Lubeck merchant. Southern 
Europe has aroused rather more interest amongst French historians, but 
not so much in economic history as in politics and international relations. 
On the Iberian Peninsula, the large-scale long-term study of Catalonia un
dertaken by Pierre Vilar (1962) is a classic, in spite of its author's pro-stali
nist stance. Unfortunately Albert Broder (1981) has so far not been able to 
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publish his monumental work on French investment in Spain in the 19th cen
tury. Italy is covered almost exclusively by two scholars, Alain Dewerpe 
(1985) who studied protoindustrialisation in the rural areas to the North 
of the country, and Michele Merger, who is putting the finishing touch on 
a study ofItalian railways. She has also just finished a textbook on industria
lisation in Italy (1998). Several French scholars have worked on the French 
colonial empire and on Latin America, but not much on purely economic 
problems. On the U.S.A., Jean Heffer (1986) has done a remarkable study 
of the port of New York and its trade in the 19th century, and the recent text
book by Claude Fohlen, Jean Heffer and Fran90is Wei I (1997) has excellent 
chapters on economic affairs. 67 But hardly any study on Asia, not to men
tion Australasia, has been published. 

One could console oneself by stressing that the quality of works on foreign 
countries compensates for its paucity, but the latter remains very unfortu
nate indeed. 

Postscriptum 
The recent article by George Grantham, 'The French cliometric revolution: 
A survey of cliometric contributions to French economic history', in Euro
pean Review of Economic History, 1(1997), pp.353-405, lists a large number 
of cliometric studies on French economic history, mostly articles written by 
American scholars. A number of these contributions is critical of accepted 
wisdom, and certainly deserves to be taken seriously. Important cliometric 
work is also being done at the 'National Institute for Agronomical Re
search', under the direction of G. Postel-Vinay. 

No ten 
I. Only a very few articles will be quoted. Unlike in Britain and the U.S.A., the important, seminal 

articles on some broad problems are rare in French journals. 
2. Marc Bloch actually had few direct disciples, but his early and tragic death (he was murdered by the 

Nazis in 1944) made him an inspiration to many people. 
3. Labrousse was a marxist, but not a doctrinaire one. Still, he imposed upon his disciples an obsession 

with short·term fluctuations and a rigid model of ancien type economic crises which nobody in 
France dared criticise. 

4. Compared to Labrousse and Leon, Fernand Braudel was less influential as a teacher, since the Col· 
lege de France, where he had his chair, does not grant degrees and so has few regular students. 

5. Full details of the works mentioned in the text are given in the appendix. 
6. Jean Meuvret was a great historian and teacher, but so scrupulous that his magnum opus was only 

published after his death. See also J. Jacquart (1974). 
7. Only a handful of historians looked at French industry before the 1789 Revolution, amongst whom 

Pierre Goubert, Pierre Leon and Pierre Deyon (the latter for Amiens). 
8. Bertrand Gille wrote extensively on French banking in the 19th Century, on the iron industry and on 

technology (1978), but his study of the Rothschilds was in a class of its own. 
9. In 1987, Jean-Claude Toutain published some new results. 

10. Emmanuel Le Roy Ladurie, Le territoire de i'historien, Paris, 1973, pp. 252 ff. See also Chaunu 
(1978). 

II. Many of them actually had no training in economics. On the other hand, very few economists (ex
cept the Marczewski team) displayed any interest in economic history. An exception (but dealing 
with the recent period) was the outstanding book by J.-J. Carre et al. (1972). 

12. In 1961 , 41 % of French doctoral theses in progress in modern history were devoted to economic and 
social subjects. 
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13. This word has no direct translation. Cultural history is an approximation. 
14. Association Fran<;aise des Historiens Economistes, 54 Boulevard Raspail, 75 006 Paris. A new so

ciety for the development of economic history has recently been established by Jacques Marseille . Its 
main aim is to increase the awareness of economic history amongst secondary school teachers . 

15. It has recently adopted a new title: Annales- Histoire, Sciences Sociales, from which economie has 
been dropped. 

16. It succeeded in 1982 to the venerable Revue d 'Histoire Economique et Sociale, which had been estab
lished in 1908 and thus was amongst the oldest journals specialising in this field . H.E.S., as it is 
known, publishes about two special issues a year, which print the proceedings of conferences in 
economic history. Subjects have included technological change (1983) and Development and the 
environment (1997). 

17. Etudes et Documents, 1989-96, 8 volumes. It has been feared that this committee, established under 
the Mitterrand regime, would promote a kind of official history. Some leading economic historians 
have been excluded from this body for reasons which can only be political. The Committee's pub
lications include guides for research by J. Felix (1994) and A. de Maurepas (1997). 

18. Comite d 'Histoire de l'Industrie. This institute has also organized conferences and published their 
proceedings. See for example Alain Plessis (ed., 1993), Naissance des libertes economiques, and Em
manuel Chadeau (ed., 1995). 

19. For example L Bectricite dans l'histoire. Problemes de methode (paris, 1985) or 1880-/980: un siec/e 
d 'electricite dans Ie monde (Paris, 1987). For the gas industry, see A. Beltran and J.-P. Williot (1992). 

20. Recently, the Post Office, the Savings Bank and the Caisse des Depots have also started to sponsor 
research on their history and to publish journals. One could also mention Les Cahiers. Telecommu
nications, Histoire et Societe, published twice a year by France Telecom since 1995. There are also 
local and regional initiatives. The chamber of commerce of Marseilles, for example, sponsors the 
publication of a history of Marseilles's trade and industry in the 19th and 20th Centuries; 12 volumes 
have come out since 1986, including R. Caty and E. Richard (on shipowners), R. Borruey, X. Dau
malin and M. Coudurie. 

21. See also C. Beaud (1988). 
22. See also their history of technology (1990). 
23. Fran<;ois Caron has established at the Sorbo nne a center for the history of innovation and several 

promising young historians are working under his guidance; see F. Caron (1984). For other works 
on technology, see L. Andre (1996) and L. Bergeron (1990). 

24. See also Michel Margairaz (1991) on government attitudes towards economic affairs, 1932-52, and 
Michel Lescure (1982). 

25. On this debate see the introduction of Franc;ois Crouzet, edit., The Economic development of France 
since 1870 (Aldershot, 1993), I, pp. IX-XIX. 

26. On the role of the state, see also J. Meyer (1983), and A. Gueslin (1992). 
27. They have organized a research team and held conferences. See also Denis Woronoff (1990) on 

forests and the charcoal iron industry. 
28. For criticism of the concept, see P. Jeannin (1980). 
29. See also the conference volume edited by J. Bottin and N. Pellegrin (1996); it also deals with textile 

consumption; cf D. Roche (1989). 
30. See also his biography of the aircraft manufacturer Latecoere (1990) and his books of 1995 and 1996. 
31. See also Morsel and Parent (1991). 
32. He had earlier (1976) done a remarkable quantitative study of economic growth in one region 

Champagne. 
33. See also Michel Zylberberg (1993) on French businessmen in Spain 1780-1800. 
34. See also his more general books of I 992 and 1995 (the latter with Jean Meyer) on the history of towns 

in the 18th and 19th Centuries. 
35. See also Butel1997b on Europe and the Oceans in the 18th Century and his earlier works on the tea 

(1989) and the opium (1995) trades. Jean Meyer wrote a history of sugar in the same collection 
(1989). 

36. See also J. Bouvier et al. (1986), A. Autheman (1996) and S. Saul (1997). 
37. See also R. Frank (1982), M. Lescure (1982), M. Margairaz (1991) and A. Moutet (1997). 
38. The late Bertrand Gille played a decisive role in the establishment of business archives departments 

within public record offices and in having firms' records deposited in them. Unfortunately, all busi
ness records which were in the National Archives in Paris have recently been moved to Roubaix 
(Archives du monde du travail). 

NEHA-BULLETIN 12 - 1998 - nr . 2 91 



39. One could also mention G. Thuillier (1959), J. Cavignac (1967), G. Antonetti (1969), P. Guillaume 
(1966) and S. Chassagne (1971). 

40. By editions ESKA, 5 avenue de l'Opera, 75 001 Paris. Efforts have been made to define the aims and 
methods of business history; see M. Hamon and F. Torres (1987). 

41. And also (1996) a life ofH. Finaly, one of Pari bas' chief executives. 
42. Independently, a Japanese scholar wrote on the same bank: Yasuo Gonjo (1993). 
43. See also L.M. Lomiiller (1996) on Ternaux. 
44. Which is attracting interest; f.i. M. Atlas and A. Monniot (1995). 
45. See also F. Torres (1992), V. Rostas (1995). 
46. It was liberal in opening early its rich archives on which Pris and Daviet based their books. 
47. See also Nicolas Stoskopf(l991) and Muriel Le Roux (1996). 
48. Unfortunately, his doctoral dissertation of 1989, in seven volumes, on French large civil engineering 

firms, has not yet been published. 
49. M. Uvy-Leboyer (1980); Y. Cassis et al. (1995), proceedings of an Anglo-French business confer

ence. Also A. Lefebvre-Teillard (1985). Small and medium size firms in the 1920s have been studied 
by Michel Lescure (1996). 

50. See also L. Bergeron (1991). 
51. Institut d'histoire moderne et contemporaine; see bibliography under this heading. 
52. L 'archeofogie industrielle en France. 
53. Association pour la sauvegarde du patrimoine metallurgique haut-marnais. 
54. In addition, a potential weakness was created in 1984 by the abolition of the these d'Etat, which had 

been a pillar of the French historical school. 
55. The famous book by R. Fogel, Railroads and American Economic GrolVth: Essays in Econometric 

History , was published in 1964. 
56. A book edited by R. Andreano (1977) offered translations of II important articles together with a 

long introduction by Jean Heffer. 
57. Exceptions would be Jean-Charles Asselain, Louis Fontvieille and of course J.-e. Toutain. Other 

economists who have published important work in economic history are Joel Broustail and L. 
Marco (1989). 

58. Cf supra. J.e. Toutain is now preparing new series on a regional basis. 
59. Its proceedings were published in Economie et Societe, Histoire quantitative de fa France, AF 22, 

April-May 1996. A number offoreign scholars took part in the conference, which was sponsored by 
3 Parisian universities. 

60. The Observatoire Fran<;ais des Conjonctures Economiques. 
61. See Florin Aftalion (1988) and Patrick Verley (1988). 
62 The only contributions in this sector are two not very recent books by senior scholars, one by Pierre 

Chaunu (1978) and the other by Michel Morineau (1989), and a handful of articles. 
63. Fernand Braudel and Ernest Labrousse were prone to boast about the superiority of French histo

rians over their British and American colleagues; 'ils sont beaucoup moins forts que nous', said one 
of their epigones on returning from the USA. 

64. The accidental choice of industrialisation in Western Europe from 1880 to 1970 being put on the 
syllabus for the agregation (a competitive exam to recruit the future secondary-school teachers, 
which also opens the door to university teaching for some successful candidates) in 1998 and 
1999 has generated the publication ofa general text-book edited by Dominique Barjot (1997) and 
of several country studies, which are mentioned below. But it is striking that the volume on the 
'Benelux' countries is written by three Belgian historians: Rene Leboutte et al.(1998). 

65. Jean-Pierre Dormois (1994), Bertrand Lemonnier (1997), Philippe Chassaigne (1997). 
66. See also his textbook on German industry and society (1997b). 
67. See also J. Bourdieu (1996) and R. Perron (1996). 
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BOEKBESPREKINGEN 

Anne Booth, The Indonesian economy in 
the nineteenth and twentieth centuries. A 
history of missed opportunities 
(Basingstoke: Macmillan Press, 1998) 
XVI + 377 p. , ISBN 0 33355310 1 

Het verschijnen van een handboek over 
de economische geschiedenis van Indo
nesie in de negentiende en twintigste 
eeuw geeft beslist red en tot vreugde. Bin
nen de geschiedschrijving van Indonesie 
heeft de economische geschiedenis de 
afgelopen decennia een hoge vlucht ge
nomen, maar een volledig overzicht ont
brak tot nu toe. Anne Booth, hoogleraar 
economie aan de School of Oriental and 
African Studies van de University of 
London, is een van de toonaangevende 
economisch-historici. Haar boek stelt 
niet teleur. 

De economische geschiedenis van In
donesie kan natuurlijk op diverse manie
ren benaderd worden. Een indeling in 
breed afgebakende perioden was zeker 
mogelijk geweest. Booth heeft echter 
voor een thematische indeling gekozen. 
Haar thema's zijn achtereenvolgens eco
nomische groei en structuurverandering, 
levensstandaard en inkomensverdeling, 
het overheidsbeleid, de rol van de inter
nationale handel, investeringen en tech
nologische verandering, en mark ten en 
ondernemerschap. Die indeling sluit 
overigens goed aan bij Booth's eigen pu
blicaties en weerspiegelt ook de diverse 
discussies die in de historiografie worden 
gevoerd. Vooral het eerste hoofdstuk, 
over economische groei, heeft daardoor 
af en toe een nogal polemisch karakter. 
Hoewel in een handboek minder op zijn 
plaats, geeft dit de lezer die het boek als 
introductie gebruikt in elk geval het be
wijs dat hierover onder historici verschil
len van mening bestaan. 
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In het hoofdstuk over internationale 
handel bespreekt Booth een ander 'heet 
hangijzer', de drainagetheorie. Hier 
geen polemiek, maar een voorzichtige 
analyse die er op neer komt dat in 
Nederlands-Indie sprake had kunnen 
zijn van een grotere welvaartsgroei, als 
er minder wins ten naar het buitenland 
gesluisd zouden zijn. Of er ook be
staande welvaart aan Indonesie ont
trokken is wordt minder duidelijk. El
ders schrijft Booth, dat er meer in 
Nederlands-Indie gelnvesteerd zou zijn, 
als het geen overgewaardeerde valuta 
had gehad. Dit is allemaal nauwelijks 
te bewijzen. Mijns inziens had Booth 
het kapitalisme in Nederlands-Indie be
ter kunnen zien als een onderdeel van de 
internationale economie die in de kolo
niale tijd zijn centrum in Europa had. 
Maar dat vie I blijkbaar buiten het kader 
van een handboek over een 'nationale' 
economie. 

Booth is er bij het schrijven van dit 
boek grotendeels in geslaagd de compo
sitorische problemen die zij tegengeko
men moet zijn op inventieve wijze op te 
lossen. Een nadeel van haar thematische 
aanpak is dat een lezer die, bijvoorbeeld, 
iets over de jaren vijftig wil weten, steeds 
aile hoofdstukken moet doornemen. 
Booth moet dan ook regelmatig naar vo
rige hoofdstukken terugverwijzen, wat 
het totaaloverzicht voor de lezer niet 
ten goede komt. Zo wordt het Benteng
programma, waarmee de Indonesische 
overheid in de jaren vijftig probeerde 
het inheemse ondernemerschap te sti
muleren en dat op een economisch fiasco 
uitliep, op diverse plaatsen ter sprake 
gebracht, maar pas aan het einde van 
het boek volledig behandeld. Overigens 
krijgt de lezer nergens de indruk, dat 
Booth zelf ooit het overzicht kwijt is. In-
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tegendeel, zij heeft de stof volledig in de 
hand. 

Niet elk onderwerp is even diepgaand 
behandeld. De bespreking van de ar
beidsmarkten is bijvoorbeeld wei wat 
karig. Een grotere aandacht voor het sa
menspel van de overheid en de belang
rijkste nationale en internationale eco
nomische actoren had voor meer 
samenhang tussen de diverse hoofdstuk
ken kunnen zorgen. Daarin is tens lotte 
een belangrijke verklaring gelegen voor 
de richting waarin de Indonesische eco
nomie zich ontwikkeld heeft. In haar be
spreking van het ondernemerschap tij
dens de Nieuwe Orde laat Booth zien 
hiervoor wei degelijk oog te hebben. Zo
wei op het gebied van handel als investe
ringen, om maar iets te noemen, was het 
veiligstellen van de belangen van de met 
de Suharto-c1an verbonden conglome
raten een belangrijk doe!. Tijdens het 
cultuurstelsel, toen de economische con
stella tie natuurlijk totaal verschillend 
was, was het eigenlijk niet veel anders. 

De omslag van het boek toont de 
vliegtuigfabriek in Bandung van de 
voormalige technologie-minister, nu 
president, Habibie. Booth toont zich 
sceptisch over derge!ijke initiatieven. 
Haar boek draagt niet voor niets de on
dertitel A history of missed opportunities. 
Het werd afgerond v66rdat de huidige 
diepe economische crisis in Indonesie 
uitbrak, die miljoenen Indonesiers hun 
baan, de roepia zijn waarde en Suharto 
het presidentschap kostte. Booth zal niet 
verbaasd zijn geweest. Over de his tori
sche ontwikkeling van de Indonesische 
economie laat zij zich zelden gunstig 
uit. Haar scepsis en pessimisme komen 
in een briljante conclusie duidelijk uit. 
Ais historische parallellen enige waarde 
hebben, ziet het er niet best uit. Tot de 
sterkste delen van het boek behoren 
Booth's analyses van de periode 1957-
1965, waarover eigenlijk nog niet veel 
bekend was. Toen heerste er hevige poli
tieke onrust en nam de regeringsinvloed 
in de economie zienderogen af. Voor de 
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economische ontwikkeling van Indone
sit: was dat desastreus. Hopelijk steekt 
Habibie hier nog iets van op. 

Arjen Taselaar 
Universiteit Leiden 

A. Bosch en W. van der Ham (red.), 
Twee Eeuwen Rijkswaterstaat, 1798-
1998 (Zaltbommel: Europese Biblio
theek, 1998) 343 p. ISBN 90 288 6518 7 

Rijkswaterstaat adverteert momenteel 
paginagroot in de landelijke dagbladen 
om personeel te werven: een indica tie 
van het feit dat de organisatie bulkt 
van het zelfvertrouwen. Dat zelfvertrou
wen spreekt ook uit het verschijnen van 
een gedenkboek Twee Eeuwen Rijkswa
terstaat, 1798-1998. 

Aan de basis van het gedenkboek la
gen onderzoeksrapporten, samengesteld 
door een keur van gerenommeerde we
tenschappers. Mede dankzij de prettige 
schrijfstijl van de eind-auteurs, Bosch 
en Van der Ham, en de prachtige vorm
geving van het boek is het een genot om 
het door te bladeren en te lezen. De uit
gave doet den ken aan de serie over de ge
schiedenis van de techniek in Nederland 
in de negentiende eeuw. Dat is niet toe
vallig, want de uitgave is begeleid door 
de Stichting Historie der Techniek. Veel 
co-auteurs van het gedenkboek, zoals 
Lintsen, Van de Ven en Ten Horn-van 
Nispen stammen uit deze hoek. 

Het boek is in essen tie chronologisch 
opgezet, maar belangrijke politiek-insti
tutione!e aspecten en projecten door
kruisen regelmatig de chronologie. Dee! 
I beslaat de negentiende eeuw, deel II de 
twintigste. Binnen beide de!en wordt 
eerst de organisatorische ontwikkeling 
uiteengezet en vervolgens de technische 
ontwikkeling. Dat is een logische opzet. 

Rijkswaterstaat blijkt lange tijd een 
wat dolende organisatie geweest te zijn, 
die bepaald niet zo onomstreden was als 
tegenwoordig. De concurrentiestrijd met 
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provincies en waterschappen, die tradi
tioneel de zorg voor de waterstaat had
den, was hevig. Bovendien moest Rijks
waterstaat op rijksniveau een plek zien 
te veroveren, en vooral een minister 
met financiele armslag. Pas met de 
droogmaking van de Haarlemmermeer, 
rond 1850 door het Rijk uitgevoerd, ver
diende Rijkswaterstaat een stevige posi
tie en het bijbehorende prestige. Meteen 
daarna volgden belangrijke projecten als 
de rivierverbeteringen, de aanleg van de 
Nieuwe Waterweg en de voltooiing van 
het Noordzeekanaal (begonnen als pri
vaat project). 

In de twintigste eeuw bouwde Rijks
waterstaat verder aan zijn imago van 
een betrouwbare, technisch zeer onder
legde en het landsbelang dienende orga
nisatie. Zoals zoveel gevestigde maat
schappelijke organisaties kwam ook 
Rijkswaterstaat in de jaren zeventig on
der druk van de milieulobby te staan, 
maar de Oosterscheldekering zorgde 
voor een toenadering tussen milieu en 
techniek. De epiloog van het boek be
spreekt de schijnbaar onwankelbare po
sitie van Rijkswaterstaat op dit moment 
en in de toekomst. Helaas is dit het 
zwakste onderdeel van het boek, dat niet 
aileen in de gehanteerde titels (,Keuzen 
voor de toekomst') met een 'en-en' in 
plaats van 'of-of aanpak, aile ken mer
ken van een beleidsnota heeft. 

De onderzoeksrapporten die aan de 
basis van het boek gelegen hebben, zul
len gedeeltelijk nog apart worden gepu
bliceerd. Dat laatste neemt een bezwaar 
weg dat tegen gedenkboeken valt aan te 
voeren, namelijk dat het vlees noch vis 
is. Blijkens de verantwoording (p. 343) 
poogt Twee eeuwen rijkswaterstaat zo
wei een 'wetenschappelijk verantwoord 
beeld te geven van de wijze waarop de 
dienst ... heeft vorm gegeven .. .' aan Ne
derland, als 'aansprekend [tel zijn voor 
een relatief groot publiek'. Die beide 
·verlangens verdragen zich nogal eens 
slecht met elkaar. Zo bevat het boek 
een zeer uitgebreide bibliografie, maar 
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geen bronvermeldingen. Als lid van het 
relatief grote publiek kan ik leven met 
die keuze, want het verhoogt wellicht 
de leesbaarheid. Ais kritisch weten
schapper irriteert het ontbreken van 
bronvermeldingen me echter, want het 
maakt de in het boek gedane beweringen 
oncontroleerbaar. 

Ik wacht met spanning op de beloofde 
publica tie van de onderzoeksrapporten. 
Inhoudelijk kan ik namelijk toch wei 
wat kanttekeningen plaatsen bij dit 
boek. Niet zozeer voor wat betreft de fei
ten. De beschrijving van hoe de dienst 
georganiseerd was en welke werken ver
richt zijn, is fraai, betrouwbaar en in
drukwekkend. Een wetenschappelijke 
benadering is echter meer dan dat. De 
manier van denken die spreekt uit het 
boek, vind ik regelmatig te gemakkelijk, 
te weinig kritisch en te ouderwets. Het 
boek had aan evenwicht kunnen winnen 
wanneer de auteurs zich wat minder mee 
had den laten slepen door de 'grootse' 
presta ties van Rijkswaterstaat. 

Vrijwel kritiekloos gaan de auteurs 
uit van de vanzelfsprekende centrale rol 
van de (rijks)overheid bij de aanleg van 
infrastructuur. In de negentiende eeuw 
was private organisatie, financiering en 
exploitatie van infrastructurele werken 
echter heel gewoon en vaak werkte dat 
prima. In de loop van de twintigste eeuw 
werd overheidsaanleg en exploitatie 
steeds vanzelfsprekender. Het laatste de
cennium is gelukkig het besef weer door
gedrongen dat waar aileen private baten 
gecreeerd worden, private investeringen 
op hun plaats kunnen zijn. De auteurs 
van het gedenkboek hebben een uitgele
zen kans voorbij laten gaan om die hui
dige discussie in hun geschiedschrijving 
te laten weerklinken. 

Een voorbeeld: actoren die ook an
dere publieke belangen dan aileen infra
structure Ie werken in een afweging be
trokken, worden stelselmatig als 'zwak' 
afgeschilderd (p. 147: 'Krachtdadige in
genieur-mlmsters werden gedwars
boomd door ... een weifelende en weinig 
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eendrachtige ambtenarentop' . Maar ge
lukkig (p. 151): 'werd rna 1929] het be
leid bepaald door Rijkswaterstaat in 
plaats van de minister' . Een dergelijke 
zin vraagt toch om een kritische kantte
kening? Een ander voorbeeld: de vor
rning van het Nederlandse weg- en 
waterbouwkartel door innige samen
werking tussen Rijkswaterstaat en de 
grote aannemers wordt kritiekloos als 
gunstige doorbraak gezien. De Neder
landse Mededingingsautoriteit denkt 
daar vermoedelijk toch wei anders over! 

Ais geograafkan ik daarnaast niet na
laten te wijzen op de te kritiekloze weer
gave van de rol van Rijkswaterstaat in 
de ruimtelijke vormgeving van Neder
land. Rijkswaterstaat was daarin van
zelfsprekend heIemaal niet de belang
rijkste actor, zoals in het boek wordt 
gesteld. Onze voorouders - kritische 
consumenten, producenten en dus ruim
tegebruikers - hebben een veel belang
rijkere rol gespeeld. Met andere woor
den: instituties worden in het boek te 
centraal gesteld. Hopelijk worden derge
lijke ornissies in de nog te publiceren on
derzoeksrapporten behandeld. Twee 
Eeuwen Rijkswaterstaat is inmiddeIs 
een fraai blader- en naslagwerk voor 
eenieder die geinteresseerd is in infra
structuur, weg- en waterbouw en de 
vormgeving van Nederland. 

Peter Groote 
Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen 

R U Groningen 

S.N. Broadberry, The productivity race. 
British manufacturing in international 
perspective, 1850-1990 (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1997) 451 
+ xxv pp. ISBN 052158440 X 

Na jareniang met grote regelmaat in arti
keIvorrn over de lange terrnijn ontwikke
ling van de Britse economie te hebben 
gepubliceerd, presenteert Steve Broad
berry in dit boek een synthese van zijn 
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eerdere werk. Deze studie beoogt de wor
tels van het groeiproces van de Britse eco
nornie in de periode 1850-1990 bloot te 
leggen. De ontwikkelingen worden ver
geleken met die in de Verenigde Staten 
en Duitsland, zodat de relatieve achter
uitgang van de Britse economie vanaf 
het einde van de vorige eeuw in een inter
nationaal perspectiefkan worden bezien. 

In het eerste deeI van het boek wordt 
nieuw cijferrnateriaal met betrekking tot 
de productiviteitsontwikkeIing van de 
Britse econornie gepresenteerd. Broad
berry toont aan dat de relatieve achter
uitgang van de Britse econornie niet 
kan worden verklaard vanuit een trage 
industriele ontwikkeling. De arbeids
productiviteit in de industrie ontwikkelt 
zich in Groot-Brittannie in grote lijnen 
op dezelfde wijze als in beide andere lan
den, terwijl het Britse bruto binnenlands 
product per hoofd van de bevolking wei 
een beduidend minder sterke groei ver
toont. Ontwikkelingen in de landbouw 
en de dienstverlening, alsmede het effect 
van veranderingen in de sectorstructuur 
van de econornie kunnen de relatief 
trage groei verklaren. 

Broadberry analyseert de verschillen 
vooral in termen van de verscheidenheid 
in nationale technologische systemen. 
Elk van de drie land en beschikt irnrners 
over een specifiek technologisch sys
teem, waarvan de kenmerken worden 
bepaald door de aanwezigheid (en de 
prijs van) productiefactoren, alsmede 
door de structuur en de omvang van de 
effectieve vraag. Op deze manier weet 
Broadberry bijvoorbeeld het verschil in 
technologische systemen tussen de Ver
enigde Staten (met de grootschalige, ka
pitaal- en grondstoffenintensieve pro
ductie) en Europa (meer geent op 
ambachtelijke en relatief kleinschalige 
productie) te verklaren. Een dergelijke 
interpretatie staat in schril contrast met 
het idee van Chandler dat de Ameri
kaanse technologie als blauwdruk kan 
worden opgevat en dat het technologisch 
succes van andere landen kan worden af-
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gelezen aan hun vermogen om de Ameri
kaanse technieken te kopieren. Broad
berry toont daarentegen aan dat de ver
schillen in economische structuur tussen 
de diverse landen ook een behoefte aan 
verschillende so orten technologie met 
zich meebrengt. Het blijkt dan ook dat 
het vermogen van landen om elders ont
wikkelde technologieen aan te passen 
aan de eisen van het eigen productiepro
ces, een belangrijke factor is die bepaalt in 
hoeverre de nieuwe technologieen ook 
daadwerkelijk leiden tot een hoger niveau 
(en groei) van de arbeidsproductiviteit. 

AI met al is het een prachtig boek ge
worden. Broadberry presenteert een 
schat aan empirisch materiaal, waarbij 
overigens wel moet worden aangetekend 
dat de auteur soms wei erg makkelijk met 
het datamateriaal omspringt. De inter
na tionale prod uctivi tei tsvergelijkingen 
zijn vaak gebaseerd op twintigste-eeuwse 
peiljaarvergelijkingen die vervolgens met 
behulp van tijdreeksen tot in de negen
tiende eeuw zijn terug geextrapoleerd. 
Hier staat echter tegenover dat Broad
berry juist door een dergelijke, gewaagde 
werkwijze als eerste in staat is geweest om 
de lange termijnontwikkeling van de 
Britse, Amerikaanse en Duitse economie 
met elkaar te vergelijken. Deze studie 
biedt daarnaast nieuwe analytische in
zichten. De auteur analyseert het cijfer
materiaal niet aileen met behulp van de 
gangbare neo-klassieke theorieen, maar 
maakt ook veelvuldig gebruik van litera
tuur uit de evolutionair-economische en 
institutionele hoek. Dit boek staat vol 
met beschrijvingen van de cijferreeksen, 
waarna diverse mogelijke verklarings
modellen de revue passeren. Het enige 
minpunt is dat de empirische en the ore
tisch getinte stukken soms wat los van el
kaar staan, en dat Broadberry de neiging 
heeft zich in zijn interpretaties nogal op 
de vlakte te houden. 
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J.P. Smits 
Rijksuniversiteit Groningen 

Herman Kaptein, De Hollandse textiel
nijverheid 1350-1600. Conjunctuur en 
continuileit (Hilversum: Verloren, 1998) 
288 p. ISBN 90 73941 17 2 

Tevens verschenen als proefschrift in 
februari 1998 aan de Universiteit van 
Amsterdam 

Er is een zekere moed voor nodig om de 
Hollandse textielnijverheid in de late 
Middeleeuwen en de zestiende eeuw als 
promotie-onderzoek te kiezen. Veelzeg
gend is het citaat dat de auteur als motto 
voor zijn samenvatting gebruikt: 'It's all 
in Posthumus'. Posthumus' monumen
tale drie delen Geschiedenis van de Leid
sche lakenindustrie en zijn bronnenuitga
yen hebben inderdaad de afgelopen 60 
jaar historici niet uitgedaagd om het al
lemaal nog eens over te doen. De verre
gaande detaillering, volledigheid en eru
ditie ervan heeft eerder verpletterend 
gewerkt. Het is verheugend dat Herman 
Kaptein zich niet heeft laten afschrikken 
en teruggegaan is naar de bronnen, deels 
dezelfde, deels nieuwe. Wat betreft dit 
laatste: het is vooral de Haarlemse tex
tielnijverheid en de handelspolitiek van 
het Haarlemse stadsbestuur die ruime 
aandacht krijgen. 

Zijn conc1usies mogen er wezen: ons 
beeld van de Hollandse textiel tussen 
1350 en 1600 is teveel bepaald geweest 
door het wei een wee van de Leidse la
kenindustrie. Naast laken was linnen be
langrijk. Volgens de auteur is voor de 
conjunctuurbeweging niet alleen de pro
ductie-omvang bepalend, maar ook de 
kwalitatieve ontwikkeling. Dat komt 
goed uit, want serieJe gegevens omtrent 
productie-aantallen zijn schaars. De 
enorme diversificatie van de productie 
maakte het mogelijk om over te schake
len van goedkopere naar duurdere soor
ten textie1 en vice versa, al naar gelang de 
tijden goed of slecht waren. 

Overigens is het niet gemakkelijk hier 
een eenduidig verband te leggen: terwijl 
tijdens de crisis van 1480-1500 een aan
tal Hollandse steden overschakelde op 

NEHA-BULLETIN 



de productie van fijnere lakens, gingjuist 
de Leidse productie kwalitatief achter
uit, zoals blijkt uit de cijfers over het 
wolverbruik. Ook kampte de Leidse la
kenindustrie na 1530 met toenemende 
Engelse concurrentie en veranderingen 
in de vraag, maar opnieuw bleek de 
Leidse situatie geen afspiegeling van die 
in heel Holland. Voor de Amsterdamse, 
Rotterdamse, en met name de Haar
lemse lakennijverheid was dit juist een 
expansieperiode. 

Kaptein ziet in Haarlem een sleutel
rol weggelegd voor de stedelijke econo
mische politiek, die fiexibel insprong op 
veranderende constellaties wat betreft 
aanvoer en afzet. Een slagvaardig 
stadsbestuur kon niet aileen het kader 
scheppen voor een opbloei, maar als 
'zichtbare hand' een actieve handelspo
litiek voeren en als zodanig een bepa
lende factor worden in de economische 
ontwikkeling van de stedelijke nijver
heid. 

Een laatste conclusie is dat de intro
ductie van de nieuwe, lichte draperie in 
Leiden weliswaar rond 1580 te dateren 
is met de komst van de Vlamingen, maar 
dat elders in Holland de saaiproductie al 
veel eerder was aangevangen. AIleen al 
hierom is dit een belangrijk boek. Het 
is immers veel aannemelijker dat er in 
de zestiende eeuw overal een langzame 
overschakeling plaatsvond van de grove 
draperie naar de lichtere textielsoorten, 
dan dat er ten noorden van Antwerpen 
een denkbeeldige grens liep waar de ver
nieuwingen stopten. Dat Leiden lang 
bleefvasthouden aan de klassieke laken
productie wi! nog niet zeggen dat dat el
ders in Holland ook het geval was. 

Overigens toont Kaptein aan dat de 
nieuwe draperie ook om andere redenen 
niet zo nieuw was. In de vijftiende eeuw 
werd in Holland fijn laken geprodu
ceerd, maar de grove draperieen produ
ceerden stoffen die in Vlaanderen tot de 
nieuwe draperie behoorden. En in de 
eerste helft van de zestiende eeuw maak
te men in het Gooi precies dezelfde stof-
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fen als in Hondschoote en omgeving. De 
ontwikkeling van de nieuwe draperie is 
eerder een van continuiteit dan van plot
selinge expansie na 1580. 

Het boek is in grote lijnen chronolo
gisch van opzet, met uitvoerige en 
genuanceerde evaluaties van kwantita
tieve en kwalitatieve gegevens. Overtui
gend yond ik bijvoorbeeld zijn redene
ringen waarom de gegevens uit de 
Enqueste en Informacie met de nodige 
scepsis moeten worden bekeken. Daar
mee valt meteen al een ander licht op de 
traditionele opvatting van expansie 
(1400-1480) en crisis (zestiende eeuw) 
in het conjunctuurverloop van de Hol
landse textiel. Het diepteonderzoek 
naar de Haarlemse textielnijverheid laat 
zien dat zorgvuldig napluizen van stede
lijk archiefmateriaal nog veel nieuwe 
gegevens kan opleveren. 

De kracht van dit boek is tevens aan
leiding tot een kritische kanttekening. 
Het is goed geschreven, maar door de 
pogingen om de ontwikkelingen niet ai
leen genuanceerd te beschrijven maar 
ook te verklaren, zie je soms door de bo
men het bos niet meer. De textielbranche 
wordt ingebed in het hele conglomeraat 
van kwantitatieve en kwalitatieve ten
den ties, stedelijke economische politiek, 
internationale concurrentieverhoudin
gen in afzet en grondstofvoorziening en 
politiek-militaire gebeurtenissen. De le
zer krijgt daardoor soms de indruk van 
een wat al te voorzichtige auteur, die be
schrijft hoe het hier een beetje zus ging, 
maar daar weer zo en elders weer een 
beetje anders. Het is vanzelfsprekend 
moeilijk, zo niet onmogelijk, om het re
latieve belang van al die ontwikkelingen 
en invloeden in te schatten, maar in dit 
boek krijgen ze wat weinig relief. Geluk
kig besluit de auteur met een kernachtige 
samenvatting. En laat ik duidelijk zijn: 
alles bijeen is dit een belangrijke studie, 
met veel interessant materiaal, plausibe
Ie verklaringen en prikkelende hypo the
sen. De auteur spreekt ten slotte de hoop 
uit dat deze studie een stimulans zal zijn 
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voor verder onderzoek. Hij kan daarop 
rekenen. 

Boudien de Vries 
Universiteit Leiden 

Hein A.M. Klemann (red.), Mooiejaar
cijfers. Enige onderzoeksresultaten be
treffende de Nederlandse economische 
ontwikkeling tijdens de Tweede Wereld
oorlog (Utrecht: Utrechtse Historische 
Cahiers 1997, nr.4) 116 p. ISSN 0169-
5886 

De economische geschiedenis van Ne
derland tijdens de Tweede Wereldoorlog 
is lange tijd onderbelicht geweest. Be
staande cijfers blijken onvolledig, zodat 
pogingen om een nauwkeuriger totaal
beeld te krijgen van bijvoorbeeld de ont
wikkeling van de consumptie tijdens de 
ooriog, de investeringen, het arbeidsvo
lume, kortom van de macro-economi
sche aspecten, bijzonder waardevol zijn. 
Zij kunnen bestaande inzichten over de 
bezettingstijd corrigeren. Ook kan blij
ken dat, gezien het herberekende produc
tieniveau tijdens de ooriog, na-ooriogse 
groeicijfers bijgesteld moeten worden. 

Dat dit het geval is, heeft Hein Kle
mann voor de landbouw uiteengezet in 
het NEHA-Jaarhoek 1997. De productie 
in deze sector blijkt veel minder specta
culair gedaald te zijn dan werd aangeno
men. Samen met een aantal studenten 
heeft hij zijn verkenning van het econo
mische terrein voortgezet. De stand van 
zaken vat Klemann samen in een fraaie 
inleiding. De CBS-cijfers voor deze pe
riode dateren van 1947. Ze zijn geba
seerd op tijdens de oorlog verzamelde 
statistische gegevens. De waarneming 
hiervan is onvolledig, zodat herziening 
van deze cijfers gewenst is. De illegale 
productie in de landbouw (in 1944-45 
bijna 40%) is bijvoorbeeld niet in deze 
cijfers begrepen. Dit geldt ook voor de 
andere economische sectoren als indu
strie en handel, maar hierover zijn tot 
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nu toe geen nieuwe cijfers aanwezig. De 
bundel gaat hierop helaas niet nader in. 
Wei worden indicaties genoemd waaruit 
bJijkt dat de productie in deze sectoren 
eveneens hoger was dan werd aangeno
men. 

Ook de overige bijdragen zijn interes
sant. Kathelijne Swaak en Bas Weber la
ten zien dat de goede voedselvoorziening 
in Nederland vergeleken met het buiten
land te danken was aan vier jaar grondi
ge voorbereiding v66r 1940. Hoe de 
handel heeft bijgedragen aan het aanleg
gen van voorraden, beschrijven Rianne 
Bisseling en Mariska Vonk. Boeiend is 
de bijdrage van enkele auteurs samen 
met Klemann over de wijze waarop tij
dens de oorlog werd omgegaan met de 
schaarste aan grondstoffen en de sturing 
daarvan door de Rijksbureaus. Ook Bas 
Schuttevaer wijst in zijn studie over cos
meticabedrijf Boldoot op de grote in
vloed van deze bureaus op het bedrijfsle
yen bij de distributie van grondstoffen. 
Tevens beschrijft hij hoe dit bedrijf tot 
1943 fioreerde. Voor twee bedrijven in 
de sierteelt laat Gerben Bergman even
eens positieve economische resultaten 
Zlen. 

Tot de winter 1941-1942 ging menig 
bedrijf in de landbouw, handel en indu
strie er op vooruit dankzij de goed voor
bereide voedselvoorziening en het open
gaan van de Duitse markt. Dit betrof 
vooral kleine middenstandsbedrijven 
en boeren. Stef Boger en Djoke Dam to
nen dit aan voor de kruideniersbedrijven 
en Frank Bouwkamp voor het slagers
bedrijf. Zij baseren zich daarbij op na
oorlogs onderzoek van het Economisch 
Instituut voor den Middenstand. Dit le
vert echter nog geen cijferrnatig totaal
beeld op van detailhandels- en am
bachtsbedrijven. 

Aileen nader onderzoek maakt dit 
laatste mogeJijk. Hopelijk zet Klemann 
daarom zijn onderzoek voort en levert 
hij straks, bijvoorbeeld in samenwerking 
met het CBS, 'mooie jaarcijfers' over het 
economisch leven tijdens en direct na de 
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oorlog. Het nationale rekeningenproject 
onder leiding van Van Zanden betreft de 
peri ode 1800-1940, terwijl de huidige 
CBS-cijfers beginnen in 1949. De jaren 
1940-1948 vorrnen dus een lacune. Een 
omissie in deze bundel is overigens dat 
geen van de auteurs als bron de in de 
oorlog begonnen Industrie-enquete van 
het CBS gebruikt. Deze bundel zet een 
nieuwe stap naar een herziene economi
sche geschiedschrijving van Nederland 
in de periode 1940-1945. 

Jacques van Maarseveen 
CBS, Voorburg 

J. Korsten, Standhouden door verande
ringen: de Limburgse Land- en Tuin
bouwbond als behartiger van agrarische 
belangen, 1896-1996 (Nijmegen: Valkhof 
Pers, 1996) 275 p. ISBN 9056250094 

Tevens verschenen als proefschrift op 
12 november 1996 aan de Katholieke 
Universiteit Nijmegen 

Auteur Korsten schreef in opdracht van 
de Limburgse Land- en Tuinbouwbond 
(LLTB), via een aanstelling bij het Ka
tholiek Documentatiecentrum te Nijme
gen een gedenkboek ter gelegenheid van 
het honderdjarig bestaan. Hij promo
veerde er ook op. Korsten maakt er geen 
geheim van, dat als jaar voor het eeuw
feest ook 200 I in aanmerking komt. Im
mers de LL TB ontstond eerst in 1901 uit 
een fusie van de in 1849 opgerichte 
Maatschappij van Landbouw en de 
Limburgsche Christelijke Boerenbond 
uit 1896. De keuze voor 1996 is dus dui
delijk op het inzicht gebaseerd, dat het 
bestaan van de LL TB gelijk te stellen is 
aan de aanwezigheid van een katholieke 
standsorganisatie op agrarisch terrein. 
Bovendien moeten, om feest te kunnen 
vieren, de oorlogsjaren 1941-1945 wor
den meegeteld, hoewel de bond toen op 
last van de bezetter zowel juridisch als 
feiteJijk opgeheven was. 

De LL TB wordt gekarakteriseerd als 
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een organisatie die op de eerste plaats de 
economische belangen behartigde van 
de Limburgse boeren en tuinders. Dat 
deed ze door een uitgebreid netwerk 
van meest cooperatieve instellingen in 
het leven te roepen, zoals aan- en ver
kooporganisaties, banken, verzekerin
gen, commissies en opleidingsinstituten. 
Het accent lag hierbij op de aanwezig
heid en het functioneren op 10kaal ni
veau. Daarnaast werd een politiek 
bondgenootschap aangegaan met res
pectievelijk RKSP, KVP en CDA. 

Om op politiek niveau haar belangen 
behartigd te zien, streefde de successie
velijke besturen van de LL TB naar een 
leven in harrnonie met de overheid. Veel 
werd achter gesloten deuren bekok
stoofd. Bestuursleden van de bond zaten 
in tal van politieke organen als wethou
ders, provinciale statenleden en parle
mentsleden. Ook in de waterschappen 
waren zij vertegenwoordigd. De bond 
riep telkens weer haar leden op aileen 
op de eigen mensen te stemmen en droeg 
financieel bij aan de partijkas van de 
KVP. 

Dit harrnoniemodel Iiep eerst spaak, 
toen algemeen maatschappelijke belan
gen, met name betreffende het milieu, 
nauwelijks nog in overeenstemming te 
brengen waren met de accute boerenbe
langen en landelijk het CDA uit het cen
trum van de macht verdreven werd door 
het optreden van het eerste paarse kabi
net. Eerder al vertoonden zich scheuren. 
De katholieke zuil kwam in een fase van 
afbraak te verkeren. Zo trad er op poli
tiek terrein een bijna halvering op van 
het percentage KVP/CDA-kiezers tus
sen 1962 en 1973. Ook viel het het be
stuur van de LL TB steeds moeilijker 
haar achterban in het gelid te houden. 

Naast het dienen van de economische 
belangen verloor de bond het katholiek 
ideologisch perspectief niet uit het oog. 
Dit blijkt volgens de auteur onder meer 
uit het volgende. De LL TB hield zeer 
lang vast aan het bestaansrecht als boer 
of tuinder voor allen die tot de boeren-
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stand gerekend werden, inclusief zonen 
en dochters. Daarmee had zij het ont
staan van het kleine-boerenvraagstuk 
in de hand gewerkt. Eerst na de Tweede 
Wereldoorlog viel dit standpunt niet 
meer vol te houden. Omdat vooral de 
economische belangen voortdurend 
aan conjuncturele en structurele wijzi
gingen onderhevig waren, moest ook de 
LL TB met zijn netwerk van instellingen 
voortdurend de (organisatorische) ba
kens verzetten; vandaar de gekozen titel 
'Standhouden door veranderingen'. 

Dit gedenkboek is niet aileen uiterlijk 
van zeer goede kwaliteit en aantrekkelijk 
door de aanwezigheid van vele foto's, de 
boeren, hun werk en leefomgeving be
treffend met daarbij aile kopstukken 
van de LL TB. Ook de inhoud blinkt uit 
door adequate vraagstellingen, vee I oog 
voor de economische en politieke belan
gen en eenjuiste plaatsing van de bonds
geschiedenis in de algemene sociaal-eco
nomische ontwikkeling. De auteur blijkt 
aile ruimte te hebben voor een onafhan
kelijk historisch oordeel. Ietwat verras
send heeft hij zich op een punt waar
schijnlijk laten meeslepen door zijn 
bronnen. Waar hij verhaalt over de be
handeling die de boeren in de crisisjaren 
\930-\939 van overheidswege te beurt 
viel, schrijft hij: 'In tegenstelling tot an
dere standen, bijvoorbee1d de arbeiders, 
waren de boeren minder beschermd.' 
Hier zet de auteur, de klaagzangen van 
de boeren uit die tijd volgend, de werke
Iijkheid fraai op zijn kop. 

G.Trienekens 
Universiteit Utrecht 

David S. Landes, The wealth and poverty 
of nations (Little, Brown & Company: 
W.W. Norton (NY: Norton, 1998) XXI 

650 p. ISBN 0 393 04017 8 
Er verschijnt een Nederlandse verta

ling bij Spectrum in najaar 1998 

Landes boek hande1t over de vraag 
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waarom sommige land en zo rijk zijn en 
andere zo arm en is bedoeld als proeve 
van were1dgeschiedenis. Niet dat Landes 
ervan uitgaat dat aile volkeren gelijk zijn 
zodat hij over allemaal iets moet vertel
len (XI). Wat hij wil, is 'trace and under
stand the main stream of economic ad
vance and modernization: how have we 
come to where and what we are, in the 
sense of making, getting and spending' 
(ibidem). Dit impliceert voor hem dat 
de geschiedenis van het Westen, in con
creto Europa, basis en fundament van 
zijn betoog moet vormen. Immers: 'As 
the historical record shows, for the last 
thousand years, Europe (the West) has 
been the prime mover of development 
and modernity' (XXI). De steeds popu
lairder opvatting als zou het Westen een 
latecomer zijn en eenfree rider on the ear
lier achievements of others (ibidem), ver
werpt hij volledig. In zijn conclusie stelt 
hij nog eens uitdrukkelijk dat al duizend 
jaar of langer 'the key factor - the dri
ving force (van progress, P.V.) has been 
Western civilization and its dissemina
tion' (p. 513). De geschiedenis van het 
Westen, en Japan, laat zien hoe samenle
vingen rijk kunnen worden. De geschie
denis van de rest van de wereld laat - al
thans in Landes' optiek tot op heden 
toch vooral zien hoe het niet moet. 

Hij opent met een uiteenzetting over 
het belang van geografie en klimaat in 
het proces van economische ontwikke
ling. Dan voigt een schets van European 
exceptionalism, met grote nadruk op de 
vreugde aan het ontdekken en het insti
tutionaliseren daarvan, die kenmerkend 
zouden zijn voor de geschiedenis van 
Europa. Daarna komen de ontdek
kingsreizen en hun consequenties aan 
de orde. Aansluitend de Industriele Re
volutie, waarbij de volgende vragen cen
traal staan: Waarom had deze in Europa 
en meer specifiek eerst in Engeland 
plaats en waarom viel het begin ervan 
in de achttiende eeuw? Ook aan de zoge
heten Tweede IndustrieIe Revolutie 
wordt uitvoerig aandacht besteed. Dan 
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begint een grand tour over de we reid 
waarin de modernisering, of juist het 
mislukken daarvan, in de Verenigde Sta
ten en Mexico, Zuid-Amerika, China, 
Japan, en de islamitische landen de re
vue passeert. Hoofdstukken getiteld 
Empire and after, over kolonisatie en de
kolonisatie; Loss of leadership, over de 
vraag hoe het komt dat in de internatio
nale economische competitie niet steeds 
dezelfde landen en bedrijven voorliggen 
en Winners and losers, een aantal bespie
gelingen over de economische ontwikke
lingen in de twintigste eeuw, in het con
c1uderende hoofdstuk. 

Waarom zijn volgens Landes som
mige landen arm en andere rijk? Landes 
is te veel historicus om een monocausale 
verklaring te geven. In het begin van zijn 
boek schenkt hij veel aandacht aan om
geving en klimaat. Die zouden Europa 
op diverse wijzen bevoordelen. Een an
dere factor die veel aandacht krijgt en 
van toenemend belang wordt geacht, is 
de ontwikkeling van kennis en techniek. 
Aan het einde van het boek bestempelt 
hij cultuur tot de verklarende factor, de 
variabele '[that] makes all the difference' 
(p. 516). Maar wat hij daaronder ver
staat, blijft vaag: 'the inner values and 
attitudes that guide a population' (ibi
dem). In feite echter gaat het in Landes' 
boek veeleer om maatschappelijke insti
tuties dan om cultuur. 

Landes ontleent zijn inzichten aan een 
verbazingwekkend klassiek verhaal over 
wat er in het Westen allemaal heel anders 
zou zijn dan in de rest van de wereld. 
Europa, meer specifiek West-Europa, is 
om redenen die aile te maken hebben 
met zijn feodale voorgeschiedenis, het 
continent van vrijheid, concurrentie en 
betrouwbaar bestuur. In een dergelijke 
omgeving kan de ondernemer onderne
men, kan zelfstandig onderzoek gedijen 
en kennis groeien. Groei, groeipotenti
eel en dynamiek waren volgens Landes 
al in de Middeleeuwen prominent aan
wezig in Europa. Dat betekent niet dat 
hij afbreuk wil doen aan het revolutio-
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naire karakter van de IndustrieIe Revo
lutie. De industrialisatie blijft voor hem 
een breuk en het begin van een nieuw ty
pe economie (p. 186-199). 

Een korte recensie kan geen recht 
doen aan een boek als dit. Er is zeker kri
tiek op het boek mogelijk, zelfs funda
mentele, maar het blijft desondanks zon
der enige twijfel een meesterwerk. Het 
betreft hier ongetwijfeld een krachttoer 
die slechts weinigen Landes zullen na
doen. Wie anders beschikt over zo'n ver
bluffende eruditie, heeft gevoel voor 
grote vragen en kennis van saillante de
tails, en wisselt die in zijn boek zo mooi 
af? Landes schrijft zeer goed, met veel 
krachtige en fraaie statements en neemt 
gelukkig nooit een blad voor de mond. 
Of het nu gaat over de Iberische koloni
satie (zeer fel veroordeeld), de Islam 
(,History gone wrong?'), China (,Stasis 
and retreat'), of over diegenen met wie 
hij het niet eens is. 

Zijn resolute aanpak heeft echter ook 
nadelen. In zijn drang te zeggen waar het 
op staat, vergeet Landes te vaak dat 
scherp formuleren niet hetzelfde is als 
scherp redeneren. Zijn verhalen zijn 
meestal meeslepend, zijn betogen lang 
niet altijd overtuigend. Sterker, er is lang 
niet altijd een betoog. Voor een econo
misch historicus is dit een erg narratief 
en weinig analytisch boek. 

Lust tot polemiseren ontaardt her
haaldelijk in dramrnen. Op zich kan 
weerwerk tegen anti-Westerse masochis
ten, die zijn boek ongetwijfeld 'Euro
centrisch' zullen noemen, geen kwaad. 
Kritiek op bepaalde leerstellingen van 
economen evenmin. Het is echter zaak 
maat te houden. Landes laat wei erg 
vaak merken dat hij niets ziet in de leer 
van de comparatieve kosten. En hij heeft 
zich blijkbaar zo opgewonden over post
moderne en politiek-correcte opvattin
gen dat zijn interpretatie van de Wes
terse geschiedenis te rechtlijnig en te 
positief wordt. Zo noemt hij op een ge
geven moment doodgemoedereerd als 
belangrijkste verklaringen voor het feit 
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dat Europa het rijkste deel van de wereld 
werd, the market en het feit dat 'enter
prise was free in Europe' (p. 59). De Eu
ropese economie is echter vrijwel nooit 
gekenrnerkt geweest door volkomen 
concurrentie, zeker niet waar het contac
ten met gebieden buiten Europa betrof. 
Landes weet dat en geeft daar op een 
groot aantal plaatsen ook blijk van. 
Toch laat hij zich door de laissez-faire 
ideologie op sleeptouw nemen. 

Ik vind met hem dat het veel te ver 
gaat te beweren dat Europa zijn rijkdom 
geheel te danken heeft aan het uitbuiten 
van de rest van de wereld. Maar zo ge
makkelijk over nut en nadeel van kolo
nialisme en imperialisme heenstappen 
als hij doet, is het andere uiterste (p. 
422-441). Ernstiger nog is dat hij nauwe
lijks kennis heeft genomen van recente 
economisch-historische literatuur over 
de wereld buiten Europa. Hij neemt 
interpretaties die afwijken van de zijne 
te weinig serieus en doet ze soms kort
weg af als fallacies and fantasies (p. 54), 
implausible (p. 165), of bad history (p. 
514). Dat is te gemakkelijk. Er bestaat 
bijvoorbeeld aile aanleiding om - zoals 
in die recente literatuur gebeurt - vraag
tekens te plaatsen bij Landes' stelling dat 
Europa al in de vijftiende eeuw, of zelfs al 
eeuwen eerder, voorlag. Gelijk heeft hij 
mijns inziens in zoverre dat Europa na 
1500 inderdaad het meest dynamische 
deel van de wereld was. Maar het zou na
tuurlijk veel mooier zijn geweest wanneer 
hij dat had aangetoond in plaats van aI
leen gepostuleerd. Het lezen van en ver
wijzen naar een paar recente overzichts
werken over niet-Westerse economische 
geschiedenis had in elk geval de schijn 
van vooringenomenheid of nonchalance 
kunnen wegnemen. Nu vloeien de cIi
chees met betrekking tot het niet-Westen 
-over oriental despotism, hydraulic states 
et cetera - te gemakkelijk uit de pen. 

Wat ten slotte te zeggen van de verkla
ringen die Landes aandraagt? Uiter
aard, cultuur en instituties spelen een 
grote rol bij het verklaren van welvaart 
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en armoede van naties. De vraag is ech
ter hoe zij die rol precies spelen en hoe 
hun belang zich verhoudt tot dat van an
dere verklarende variabelen. Wat het 
eerste betreft, is Landes' werk verhelde
rend. Wat het tweede betreft veel min
der. Dat laat zich het duidelijkste illu
streren aan de lessen die hij trekt uit 
zijn analyse. Hoe kan volgens hem een 
natie rijk worden? In de kern door de ad
viezen van Adam Smith op te volgen: 
richt economisch verkeer binnen staten 
en tussen staten in overeenkomstig de 
principes van het liberale laissez-faire. 
En ga vervolgens met zijn allen hard 
werken. Het eerste advies is weI erg sim
pel, zoals al blijkt uit diverse voorbeel
den in zijn eigen boek en uit zijn fulmine
ren tegen de leer van de comparatieve 
kosten. Wat het harde werken betreft, 
is hij zeer resoluut: ' what counts is work, 
thrift, honesty, patience, tenacity' (523). 
Hier vervalt Landes, met aile respect, 
toch in Amerikaanse borrelpraat: 'You 
want high productivity? Then you 
should live to work and get happiness 
as a by-product. The people who live to 
work are a small and fortunate elite' (p. 
523, zie voor een bijna letterlijke para
frase p. 478) . Het zal niet verbazen dat 
Landes Webers visie op de relatie tussen 
economische groei en Calvinisme onder
schrijft (p. 175). Gemakkelijk verworven 
rijkdom beklijft niet. Kijk naar Spanje in 
de zestiende eeuw of sommige olieexpor
terende landen nu. Wie rijk wil worden, 
moet gewoon hard werken. En optimis
tisch blijven, zo voegt Landes opgewekt 
toe. Een droeve boodschap die volledig 
past in de traditie van de dismal science 
zoals de politieke economie van de acht
tiende en negentiende eeuw weI is ge
noemd. Gelukkig maar dat Landes zo 
voortrefTelijk en onderhoudend schrijft. 
Ondanks aile bezwaren is dit een prikke
lend en uitdagend boek. 

P.H.H. Vries 
Universiteit Leiden 
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M. Leidelmeijer, Van suikermolen tot 
grootbedrijf Technische vernieuwing in 
de Java-suikerindustrie in de negentiende 
eeuw (Amsterdam: NEHA, 1997) 367 p. 
ISBN 90 57420074 

Ook verschenen als proefschrift op 4 
juli 1997 aan de Technische Universiteit 
Eindhoven 

In veel studies naar het verleden van Ne
derlands-Indie is al stilgestaan bij de 
ontwikkeling van de Javaanse suiker
industrie. Vooral de organisatie van het 
CultuursteIsel in de periode 1830 en 
1870 en de overgang naar een vrije pro
ductie voor de wereldmarkt nadien heb
ben daarbij veel aandacht gekregen. 

Desalnietternin schiet volgens LeideI
meijer de geschiedschrijving over vooral 
de technische ontwikkeling in de Java
suikerindustrie in de negentiende eeuw 
op beIangrijke punten tekort. In deze 
handelseditie van haar vorig jaar ver
schenen proefschrift wijst zij op de ge
brekkige kennis over de stand der tech
niek tussen 1795 en 1820, op het 
ontbreken van inzicht in lokale verschil
len in productiemethoden en op de nogal 
ouderwetse aandacht in de historiografie 
voor al dan niet aanwezige (stoom)appa
ratuur. Meer in het algemeen bestrijdt ze 
het standaardbeeld waarin een plotse
linge omslag van de productietechniek 
na 1870 figureert. Haar inzet is het schrij
yen van een contextuele techniekgeschie
denis, zoals die in Nederland eerder door 
Lintsen is bepleit. Ze willaten zien dat er 
tussen 1795 en 1900 sprake was van een 
geleidelijke verandering van de produc
tietechniek. Deze transformatie kan vol
gens Leidelmeijer bovendien aileen be
grepen worden door een gedetailleerde 
beschrijving van de introductie, diffusie, 
aanpassing en afschaffing van gebruikte 
technieken. Daarbij moet nadrukkelijk 
aandacht besteed worden aan de rol van 
ondernemers, wetenschappers en de 
overheid in de technische vernieuwing 
van de Javaanse suikerindustrie. 

Vanaf 1795 vonden volgens Leidel-
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meijer voortdurend veranderingen in de 
productietechniek plaats. Zonder dat de 
traditioneIe, Chinese ondernemers uit de 
branche verdwenen, maakten voor 1830 
Europese ondernemers een begin met de 
inschakeling van nieuwe technieken. 
Door water aangedreven molens om 
sap aan het suikerriet te onttrekken in 
combinatie met Chinese fornuizen om 
de suiker te koken. Vanaf 1820 werd de 
teelt van suikerriet in het noordoosten 
van Java uitgebreid. Tot een echte door
braak kwam het niet: Engelse onderne
mers die in de Bataviase ommeIanden 
technische installaties uit West-Indie in
troduceerden, gingen allen na verloop 
van tijd failliet. 

In 1830 werd het Cultuurstelsel inge
voerd waarbij de koloniale overheid 
een direct beIang had bij de opbrengsten 
van de suikerindustrie. Vanaf de jaren 
veertig gebruikte men steeds vaker vacu
iimpannen voor de verwerking, onder 
hoge druk, van het sap tot suiker. In de 
jaren vijftig werd door de opkomst van 
bietsuiker op de mondiale suikermarkt 
een zo efficient mogelijke productie 
steeds belangrijker. Met het gebruik 
van centrifuges trachtte men de kwaliteit 
van de rietsuiker verder te verhogen. 
Door al deze verbeteringen bleef de Ja
vaanse suikerindustrie nauwelijks achter 
bij de Caraibische industrie. Op Java 
werden aan het einde van het Cultuur
stelsel nog altijd veel watermolens als 
drijvende kracht voor de suikermolens 
gebruikt. 

Op de stapsgewijze mechanisering 
van de suikerproductie tijdens het Cul
tuurstelseI volgde de overgang naar een 
industrieel productiesysteem tussen 
1870 en 1900. De suikercrisis van 1883-
84 vormde een keerpunt in deze ontwik
keling. De groeiende concurrentie van 
bietsuiker leidde in deze jaren tot het 
faillissement van veel familiebedrijven 
op Java. Nieuwe ondernemers namen 
de desolate boedels over en pasten bin
nen enkele jaren de productiemethoden 
aan aan die gangbaar waren in de biet-
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suikerindustrie. Behalve de introductie 
van nieuwe technologie was het vooral 
de blijvende wisselwerking tussen weten
schap en suikerindustrie die het industri
de productiesysteem sindsdien een an
der aanzien gaf. 

Leidelmeijer schenkt daarnaast uitge
breid aandacht aan de actoren in het 
transformatieproces. In case-studies 
over de introductie van suikermolens, 
fornuizen , vacutimpannen en weten
schappelijke proefstations laat ze zien 
hoe voorstellen en adviezen van diverse 
personen de keuze voor nieuwe technie
ken bei"nvloedden. Behalve ondernemers 
die in de bedrijfstak werkten, bemoeiden 
ook bestuurders van Nederlands-Indie, 
het Ministerie van Kolonien en weten
schappers zich met technische verande
ringen op Java. Deze overheidsbemoeie
nis begon al in de Chinese periode. Uit 
verschillende rapporten omstreeks 1800 
valt op te maken dat de overheid toen 
reeds nadacht over de productiviteit van 
de suikerplantages. Haar bemoeienis 
nam tijdens het Cultuurstelsel sterk toe. 
Ondernemers werden in eerste instantie 
door het gouvernement, en na 1840 steeds 
vaker door het Ministerie van Kolonien 
verplicht om bepaalde technieken te ge
bruiken en productieniveau's te halen. 
Onder leiding van de Utrechtse hoogJe
raar G.I . Mulder, scheikundige en advi
seur van de Minister van Kolonien, werd 
in Nederland in de jaren veertig een begin 
gemaakt met het wetenschappelijk on
derzoek naar de suikerteelt en -productie. 
Tijdens de overgang op het industriele 
productiesysteem na 1870 werden weten
schappers ingeschakeld bij de oprichting 
van proefstations. 

Leidelmeijer beschrijft in detail de 
complexe samenhang tussen technische 
vernieuwing enerzijds en overheidsbe
leid, ondernemerschap en de opkomst 
van de bietsuikerindustrie anderzijds. 
Daarbij brengt ze veel nieuw bronnen
materiaal voor het voetlicht. Jammer is 
wei dat het boek in nogal taai Neder
lands geschreven is. Dit en de overdaad 
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aan details maakt de tekst moeilijk toe
gankelijk. Bovendien overtuigt haar 
conclusie dat de transformatie van de 
Javaanse suikerindustrie een geleidelijk 
proces was niet helemaal. Het Iijdt geen 
twijfel dat de overgang naar een indu
strieel productiesysteem een lange aan
loop kende, waarin veel veranderingen 
werden voorbereid. Maar Leidelmeijer 
kan toch niet ontkennen dat de over
schake ling op een nieuw productiesys
teem na de suikercrisis van 1883-84 in 
enkele jaren plaatsvond? De cons tate
ring dat de voorgeschiedenis van de Ja
vaanse suikerindustrie deze snelle trans
formatie mogelijk maakte, lijkt mij dan 
ook eerder een aanvulling op, dan een 
aanpassing van het standaardbeeld. 

Oscar Gelderblom 
Universiteit Utrecht 

M.S. Polak, Historiografie en economie 
van de 'muntchaos'. De muntproductie 
van de Republiek (1606-1795) (Amster
dam: NEHA, 1998) 2 din: 312 en 224 
p., ISBN 9057420139 

Tevens verschenen als proefschrift op 
21 januari 1998 aan de Universiteit van 
Amsterdam 

'Ik wilde het over de munten hebben en 
vervolgens over hun rol in de maat
schappij ', tekende Folia (Weekblad voor 
de Universiteit van Amsterdam, 
23.1.1998) op uit de mond van Menno 
Polak. Dat is precies wat de auteur in 
zijn dissertatieonderzoek heeft gedaan. 
De munten komen in de tweedelige pu
blicatie uitgebreid aan bod. Centraal 
staan ze in het tweede deel, dat het ka
rakter heeft van een bronnenpublicatie, 
waar de productiecijfers van de munt
huizen van de Republiek worden afge
drukt en becommentarieerd. Het eerste 
deel bevat de inleiding op deel twee en te
vens de interpretatie van de muntge
schiedenis van de Republiek . 

Dat eerste deel opent met een inlei-
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ding waarin Polak zijn studie plaatst tus
sen de traditionele numismatiek en de 
prijsgeschiedenis. De auteur spreekt zelf 
van 'monetaire geschiedenis' omdat hij, 
meer dan gebruikelijk is, het muntwezen 
van de Republiek in economische ter
men wil beschrijven en interpreteren. 
Centraal in deze economische benade
ring staat de paradox van de muntchaos: 
het feit dat er in de commercieel zeer suc
cesvolle Republiek op monetair gebied 
chaos heerste. Die chaos school in de 
geldcirculatie, in de slechte kwaliteit 
van de munten en in de muntproductie 
zelf. Die muntproductie vond immers 
plaats in talrijke munthuizen, waar als 
particuliere ondernemer werkzame 
muntmeesters zorgden voor de aan
maak van dit betaalmiddel. 

Op de inleiding voigt een historiogra
fisch overzicht waarin de specialisten op 
het gebied van de muntgeschiedenis het 
hard te verduren krijgen. Met eerdere re
censenten van het werk van Van Dillen 
aan zijn zijde, stelt Polak dat Van Dillen 
in een periode van bijna vijftig jaar 
steeds opnieuw hetzelfde verhaal heeft 
verte1d. Zijn 'gebrek aan een heldere 
probleemstelling en de gebrekkige anno
tatie maken het buitengewoon lastig na 
te gaan waar Van Dillen nieuwe gege
vens inbrengt of nieuwe argumenten 
aanvoert' , stelt Polak (p.34). Op basis 
van voornamelijk diens dissertatie uit 
1949 wordt het werk van H. Enno van 
Gelder afgedaan als ouderwets en vol 
waardeoordelen over de (vermeende) 
voordelen van centralisatie. Met dit 
scherpe oordeel doet Polak echter geen 
recht aan de belangrijke en zeer om
vangrijke bijdrage die Van Gelder tot 
aan zijn dood in 1998 aan de Neder
landse muntgeschiedenis heeft geleverd. 

Hoofdstuk twee (,Muntproductie') 
moet vooral worden gezien als een toe
lichting op de bronnenbijlagen. Hier 
komt de organisatie van het muntwezen 
in de RepubJiek aan bod en tevens de be
langrijkste bron van dit onderzoek: de 
286 processen-verbaal van opening van 
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de muntbus waarin minutieus aanteke
ning werd gemaakt van de omvang van 
de productie en de kwaliteit van de mun
ten. Dit alles om te controleren of de 
particuliere muntmeesters zich wei hie1-
den aan de ordonnanties met betrekking 
tot het muntwezen. Overigens meldt Po
lak ten onrechte dat echte bedrijfsreke
ningen van muntmeesters niet voorhan
den zijn . Mij is in ieder geval het 
uitgebreide archief bekend van C.F. 
Wesselman, muntmeester te Utrecht 
(1777 -1782), dat bewaard gebleven is in 
het Gemeentearchief Helmond. 

In 'De prijs van de muntslag', het 
derde hoofdstuk, gaat Polak in op de re
latie tussen edelmetaal, munten en geld. 
Op he1dere wijze zet de auteur uiteen 
welke definitie hij aan de verschillende 
begrippen geeft en wat naar zijn mening 
de relaties tussen deze zaken zijn. Tech
nisch knap is vooral zijn paragraaf 
'Muntprijs en muntequivalent' , waarin 
hij complexe zaken als officiele munt
prijs, snede, brassage, sleischat en maxi
male muntequivalent helder uitlegt. 

In het vierde hoofdstuk, 'De muntty
pen', wordt aandacht besteed aan de 
vraag wat er tijdens de Republiek is ge
daan aan uniformering van de muntpro
ductie. Polak maakt een onderscheid 
tussen de perioden voor en na 1659. De 
peri ode voor 1659 werd volgens hem ge
kenmerkt door stijgende muntkoersen, 
die erna vooral door de productie van 
munten die steeds rninder goud of zilver 
bevatten. Dientengevolge werd de circu
latie voor 1659 overheerst door 'rninder
waardige' munten van vreemde her
komst, terwijl die vanaf circa 1670 
overheerst werd door 'slechte' munten 
van eigen makelij. 

In het vijfde hoofdstuk (,Markt en 
munt') en in het 'Besluit' komt de econo
rnische benadering, waar Polak in de in
leiding over sprak, aan bod. Aandacht 
wordt er besteed aan het ondernemer
schap van de muntmeesters, de concur
rentie tussen de munthuizen en, voor 
economisch historici het meest be1ang-
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wekkend, de gevoerde muntpolitiek. 
Met dat laatste thema keert Polak terug 
naar de paradox van de muntchaos. 
Waar traditioneel de muntchaos werd 
toegeschreven aan de chaotische pro
ductie (aanbodzijde) benadrukt Polak, 
in navolging van Van der Wee, het be
lang van de relatie tussen de internatio
nale handel (vraagzijde) en het muntwe
zen. In die visie is de voortdurende 
onderwaardering van de Generaliteits
munten van de Republiek, onderdeel 
van een bewuste handelspolitiek. Het 
doel van de muntpolitiek was de koop
lieden die actief waren in de internatio
nale handel, te voorzien van voldoende 
betaalmiddelen (negotiepenningen). De 
lage binnenlandse koers was daarbij het 
middel. Deze stimuleerde irnmers de 'ex
port' van de munten naar het buitenland 
waar zij vanwege het hoge edelmetaalge
halte zeer gewild waren. Aan de belan
gen van de intemationale groothandel 
werden die van binnenlandse marktpar
tijen ondergeschikt gemaakt. Zij werden 
irnmers geconfronteerd met 'slecht' geld 
en aile nadelen van 'de muntchaos'. 

Het eerste deel wordt afgerond met 
een uitvoerig en nuttig excurs over Gres
ham en zijn bekende Wet, die gewoonlijk 
wordt geformuleerd als: 'slecht geld ver
drijft goed geld uit de circulatie'. 

Het bronnendeel van deze dissertatie, 
deel II van de uitgave, bevat een zevental 
bijlagen. In de enorme hoeveelheid in
formatie hebben mij enkele lacunes ge
troffen. Zo vermeldde L.W.A. Besier 
reeds in 1889 (De muntmeesters en hun 
muntslag in de provinciale en stedelijke 
munthuizen van de Republiek der Veree
nigde Nederlanden) gegevens over de 
muntbussen van de Deventer munt
meesters Claes Meynaerts (1617-1626), 
10han Wijntges (1626-1645) 10han van 
Ham (1662-1664) en Wilhelm Sluisken 
(1664-1645). In niet-publiceerde aante
keningen van mijn voorganger A. van 
der Wiel, worden daamaast nog gege
vens vermeld van 10han Wijntges en Pie-

116 

ter Sluijsken als muntmeesters van de 
stad Kampen. Dit neemt niet weg dat 
het geboden cijfermateriaal uitnodigt 
tot verdere bewerking en analyse. lets 
waaraan Polak niet schijnt te zijn toege
komen. Hopelijk komt het materiaal, 
zoals beloofd in het 'Woord vooraf, 
ook snel beschikbaar via een algemeen 
toegankelijk medium als internet. 

Albert AJ. Scheffers 
Het Nederlandse Muntmuseum, 

Utrecht 

Gijsbert Oonk, Ondernemers in ont
wikkeling. Fabrieken en fabrikanten in 
de Indiase katoenindustrie, 1850-1930 
(Hilversum, Veri oren 1998) 244 p. ISBN 
9065505849 

Tevens verschenen als proefschrift op 
7 mei 1998 aan de Erasmus Universiteit 
Rotterdam 

De dissertatie van Oonk gaat over de ini
tiatiefnemers en eerste eigenaren van ka
toenfabrieken in Bombay en Ahmeda
bad tussen 1850 en 1930. Deze twee 
steden waren verantwoordelijk voor 
meer dan vijftig procent van de geme
chaniseerde katoenproductie van Brits 
India. De centrale vraag in de studie is 
of er een relatie bestaat tussen enerzijds 
de achtergrond van Indiase katoenfabri
kanten en anderzijds hun management
methoden en de ontwikkeling van hun 
fabrieken. 

Deze prominente groep Indiase on
dememers zijn al vaak het onderwerp 
van studie geweest. Oonk geeft een aan
tal rechtvaardigingen voor het feit, dat 
er aan deze reeks van publica ties een 
nieuwe wordt toegevoegd. Oonks studie 
is niet een macro-economische verhan
deling van de katoenindustrie in India 
of een bedrijfsgeschiedkundige analyse 
van een of meerdere fabrieken. Deze 
richt zich op een tot nu toe verwaarloosd 
tussenniveau van analyse: de studie van 
een categorie ondernemers in relatie tot 
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het succes of falen van hun fabrieken 
binnen een bedrijfstak. Ten tweede ligt 
het accent niet op de religieuze achter
grond van de ondernemers als verkla
ringsfactor voor hun econornisch han
delen, zoals vaak gebruikelijk in 
historische studies over Indiaas onder
nemerschap. Hij richt zich op de be
roepsachtergrond, hetgeen in de his tori
ografie betreffende ondernemerschap in 
Europa veel meer gebruikelijk is. Ten 
slotte beperkt Oonks studie zich niet 
tot een locatie van industriele bedrijvig
heid, maar wordt een vergelijking ge
maakt tussen de twee belangrijkste cen
tra van de Indiase katoenindustrie, 
Bombay en Ahmedabad. 

Op basis van het door hem verza
melde materiaal over de beroepsachter
grond van de katoenfabrikanten onder
scheidt Oonk een Bombay en een 
Ahmedabad patroon van industriele 
ontwikkeling. In Bombay had den de 
meeste ondernemers voorafgaande aan 
de oprichting van hun katoenfabriek, er
varing opgedaan in de katoenhandel of 
waren zij als broker werkzaam geweest 
voor de Britse Oost-Indische Compag
nie. De katoenfabrikanten in Ahmeda
bad had den bijna allemaal een bankiers
of financiersachtergrond en waren vaak 
in die hoedanigheid al eerder betrokken 
geweest bij de oprichting van een ka
toenfabriek in Ahmedabad. 

Oonk geeft aan dat dit verschil in 
beroepsachtergrond handelaarlbroker 
versus financierlbankier voor een be
langrijk dee! het verschil verklaart in 
management en in industriele ontwikke
ling in be ide steden. De ondernemers in 
Bombay waren tezamen met de aandeel
houders zelf de belangrijkste financiers 
van de fabriek en waren door hun han
delsactiviteiten slechts in beperkte mate 
betrokken bij het dagelijkse manage
ment ervan. De ondernemers in Ahme
dabad daarentegen leunden als bankiers 
meer op investeerders die be reid waren 
relatief kleine bedragen in deposito te 
geven, en hie!den als managers zelf toe-
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zicht op de dagelijkse gang van zaken. 
Op basis van een analyse van gegevens 
over grootte, groei en verval van de ka
toenfabrieken in Ahmedabad en Bom
bay koppelt Oonk dit verschil in be
roepsachtergrond en management aan 
het type van industriele ontwikkeling in 
beide steden. Hij concludeert dat het 
voorzichtiger karakter van de Ahmeda
bad financiers (klein beginnen en lang
zaam groeien) tot een evenwichtiger 
groei leidde, terwijl het opportunisti
scher karakter van de Bombay-fabri
kanten (groter beginnen en maar zien 
waar men op uitkomt) tot een minder 
stabiele groei leidde en een hoger aantal 
faillissementen veroorzaakte. 

Met zijn nadruk op de beroepsachter
grond als verklaringsfactor voor onder
nemerschap in India vormt de studie van 
Oonk een be!angrijke aanvulling op de 
bestaande literatuur. Om te stellen dat 
het hierbij zou gaan om een nieuwe visie 
op Indiase ondernemers, zoals Oonk de 
lezer meerdere malen voorhoudt, is ech
ter overdreven. Oonk geeft een nogal 
eenzijdig beeld van de historiografie 
van ondernemerschap in India. De be
nadering waarin, in navolging van Max 
Weber, de nadruk lag op de religieuze 
achtergrond van ondernemers beleefde 
haar hoogtepunt in het begin van de ja
ren zestig van deze eeuw, waarna meer 
structureel georienteerde benaderingen 
de overhand kregen. Bovendien richtten 
deze vroegere studies zich op de kaste
achtergrond van de ondernemers, waar
bij eerder sprake was van een combinatie 
van sociale en culture!e verklaringen dan 
van een eenzijdige nadruk op religie. 

Daarbij komt dat Oonk in zijn be
schrijving van de verschillen tussen Ah
medabad en Bombay weinig zegt over de 
wijze waarop de beroepsachtergrond 
van de ondernemers heeft doorgewerkt 
in hun econornisch handelen. Voor een 
deel is dit waarschijnlijk het gevolg van 
het feit dat Oonk zich in zijn proefschrift 
vooral baseert op secundaire bronnen. 
Zijn analyse van deze bronnen stelt 
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hem goed in staat de voor India (in het 
verleden) gesuggereerde relatie tussen 
religie en ondernemerschap te ondergra
yen, maar maakt het veel moeilijker in
zicht te krijgen in samenwerkingsvor
men, netwerken en sociale re1aties 
waarbinnen deze ondernemers opereer
den. Een dergelijk inzicht is echter nood
zakelijk om de relevantie te bepalen van 
het algemene (Europese) verklaringsmo
del over beroepsachtergrond en onder
nemerschap voor de Indiase context. 

Deze beperkte aandacht voor sociale 
factoren heeft niet aileen te maken met 
de beschikbaarheid van bronnen. Op 
meerdere plaatsen geeft Oonk aan dat 
hij toegang heeft gehad tot bronnen 
waarvan verwacht kan worden dat zij 
meer inzicht geven in de sociale aspecten 
van ondernemerschap. Hij verwijst naar 
familie-archieven met briefwisselingen 
en ander biografisch materiaal, die 'nau
welijks door andere onderzoekers (zijn) 
gebruikt' (p. 66). Op pagina 140 stelt 
hij dat de 'zeer gedetaiUeerd(e)' notulen 
van bestuursvergaderingen van verschil
lende fabrieken 'een fantastische kijk 
(geven) op het wei en wee van de fabriek 
achter de scherrnen' . Het is onduidelijk 
waarom hij van deze bronnen dan niet 
meer gebruik heeft gemaakt bij de be
schrijving van de case studies, die nu, 
zo blijkt uit de voetnoten, hoofdzakelijk 
zijn gebaseerd op een herordening van 
reeds gepubliceerd materiaal. 

Tot slot een korte opmerking van re
dactionele aard. De studie vertoont he
laas de dwangmatige neiging die men 
wei vaker in proefschriften tegenkomt 
om bij voortduring aan te geven wat be
handeld gaat worden en wat behandeld 
is, in dit geval niet aileen aan het begin 
en eind van ieder hoofdstuk, maar ook 
soms daarbinnen. Tevens wordt de tekst 
van een aantal voetnoten vrijwelletter
lijk herhaald: p. J08 (noot 47); p. 125 
(noot 10); p. 124 (noot 7); p. 62 (noot 
20); p. 163 (tekst en noot 11). Zulke slor
digheden zijn storend, vooral wanneer 
het proefschrift deel uitmaakt van een 
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officiele reeks en men dus een minimale 
redactionele controle mag veronderstel
len. 

Mario Rutten 
CASA, Universiteit van Amsterdam 

A. Schuurrnan, 1. de Vries, A. van der 
Woude (red.), Aards geluk. De Nederlan
ders en hun spul/en, 1550-1850 (Amster
dam, Balans 1997) 347 p. ISBN 90 5018 
3506 

De samenstellers van deze bundel be
ogen een breed publiek kennis te laten 
maken met het onderzoeksterrein van 
de geschiedenis van de materiele cultuur. 
Hiertoe brachten zij tien art ike len bij
een, afkomstig van historici, volkskun
digen en kunsthistorici. Negen van de 
tien artikelen werden reeds elders gepu
bliceerd, een enkele zelfs meer dan twin
tig jaar geleden. Omdat de bundel zich 
tot een breder publiek richt, yond men 
het merkwaardig genoeg niet nodig om 
het notenapparaat van de eerder gepu
bliceerde artikelen op te nemen. Nu 
moet de lezer zich behelpen met de lite
ratuurlijst achterin het boek. 

Gelukkig wei van noten voorzien is 
het openingsartikel van Schuurrnan 
(1996). Hij bespreekt in dit nog niet eer
der gepubliceerde artikel enkele recente 
buitenlandse studies en wijst daarbij op 
de verschuiving die het onderzoek in de 
afgelopen decennia heeft doorgemaakt. 
Werd het debat over de geschiedenis 
van de materiele cultuur lange tijd be
heerst door een sociaal-econornische be
nadering, tegenwoordig heeft men meer 
oog voor culturele aspecten. Schuurrnan 
sluit in zijn bijdrage bij deze ontwikke
ling aan door de consumptierevolutie 
in de vroegmoderne tijd te plaatsen te
gen de achtergrond van de nieuwe com
municatiemogelijkheden en processen 
van globalisering. Tevens wordt aan
dacht be steed aan de rol die het publieke 
debat over consumptie en luxe in die 
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consumptierevolutie speelde: 'de maat
schappeJijke werkelijkheid [wordt] niet 
aileen gemaakt door wat mensen doen, 
maar ook door hun opinies', aldus 
Schuurman (p. 26). 

Wanneer men de bundel in zijn geheel 
bekijkt, valt op dat er verder betrekkelijk 
weinig sporen te vinden zijn van de inmid
dels ook in Nederland zo evidente ver
schuiving binnen het onderzoek in de 
richting van een meer cultuurhistorische 
benadering, met aandacht voor zaken 
als bijvoorbeeld de rol van beeldvorming, 
processen van toeeigening en de context
gebonden betekenissen van objecten. 
Daarmee is echter nog niet gezegd dat 
het geen geslaagde bundel is. In elk geval 
geeft de bundel goed weer hoezeer het Ne
derlandse onderzoek zeker in de jaren 
tachtig nog gericht was op het in kaart 
brengen van de veranderingen in het bezit 
aan duurzame consumptiegoederen op 
basis van grootschalig, kwantitatief boe
delonderzoek. De belangrijkste toppers 
uit de peri ode zijn er in terug te vinden. 
Zo is er van De Vries niet aileen een door
wrocht essay uit 1993 met de verraderlijk 
luchtige titel 'De huishoudportemonnee 
en de spulletjes' opgenomen, maar ook 
zijn baanbrekende artikel uit 1975 over 
Friese boeren en hun consumptie in de pe
riode 1550-1750. Wijsenbeeks promotie
onderzoek naar het bezit en bestaan van 
rijk en arm in het achttiende-eeuwse Delft 
(1987) is vertegenwoordigd met een 
enigszins aangepaste versie van de con
c1usie uit haar proefschrift. Van Schuur
man is er een voor een groter publiek ge
schreven bijdrage uit 1991 over de 
vormgeving van het dagelijks leven op 
het Zuid-Nederlandse platteland in de 
achttiende en negentiende eeuw. Samen 
met Van Koolbergen, wiens artikel over 
de veranderingen in het vroegmoderne 
Weesp en Weesperkarspel (1983) is opge
nomen, geven zij een goed beeld van de 
belangrijkste veranderingen en de regio
nale en lokale verschillen in het bezit aan 
duurzame consumptiegoederen in Ne
derland. 
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Van Koolbergen, als volkskundige, 
beoogde met zijn artikel uit 1983 overi
gens meer te geven dan aIleen een over
zicht van de veranderingen: hij was 
vooral gelnteresseerd in ontwikkelingen 
in de materiele cultuur die zouden kun
nen wijzen op mentaliteitsveranderin
gen. Dit geldt ook voor Voskuil, aan 
wiens werk met het in de bun del opgeno
men artikel 'Boedelbeschrijvingen als 
bron voor de kennis van groepsvorrning 
en groepsgedrag' (1987) mijns inziens 
niet voldoende recht wordt gedaan. 
Een van de grote verdiensten van Vos
kuil was nujuist dat hij voor zijn onder
zoek naar de materiele cultuur gebruik 
maakte van verschillende soorten bron
nen en de boedelbeschrijving als belang
rijk, maar niet als aileen zaligmakend 
beschouwde. Nu blijft het accent in deze 
bundel ook waar het de volkskunde be
treft wei heel erg op het eenzijdig gebruik 
van boedelinventarissen en het bezit, in 
plaats van het gebruik of de betekenis 
van consumptiegoederen liggen. 

De door de samenstellers gemaakte 
keuzes uit het enorme aanbod aan publi
caties over het schilderijenbezit in de 
Republiek maken een wat evenwichtiger 
indruk. Van der Woude (1991) vertegen
woordigt in de bundel de 'kwantitatieve 
school' als hij zijn lezers stap voor stap 
voorrekent dat de totale omvang van 
de schilderijenproductie in Holland er
gens tussen de vijf en tien miljoen moet 
hebben gelegen. Indrukwekkende aan
tallen waarbij echter wei aangetekend 
moet worden dat achter het begrip schil
derij in de vroegmoderne tijd tal van 
voorstellingen schuil konden gaan en 
de cijfers uiteindelijk vermoedelijk dus 
meer zeggen over het totale aantal voor
stellingen aan de muur dan over het to
tale aantal schilderijen op doek. 

Fock (1990) en Pastoor (1991) zijn 
rninder gelnteresseerd in cijferreeksen. 
Zij besteden in hun bijdragen over res
pectievelijk het kunstbezit in het zeven
tiende-eeuwse Leiden en bijbelse histo
riestukken in particulier bezit meer 
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aandacht aan de afzonderlijke boedelbe
schrijvingen. Vooral Pastoor benadrukt 
daarbij de culturele achtergrond van de 
schilderijenbezitters en de context waar
in de door hem besproken schilderijen
verzamelingen een plaats kregen. Wat 
mij betreft had den er best iets meer van 
dit soort artikelen in de bundel mogen 
worden opgenomen. 

Hester Dibbits 
Meertens Instituut 

C. Trompetter, Agriculture, Proto-In
dustry and Mennonite Entrepreneurship. 
A History of the Textile Industries in 
Twente, 1600-1815 (Amsterdam: NEHA, 
1997) 264 p. ISBN 90 71617 91 2 

Tevens verschenen als proefschrift in 
1997 aan de University of Kansas 

In het internationaal debat over proto
industrialisering, dat zo'n 25 jaar gele
den op gang is gekomen, bleef de 
Noord-Nederlandse historiografie in be
langrijke mate afwezig. Met de publica
tie van dit werk van Trompetter en het 
ongeveer gelijktijdig verschenen boek 
van F.M.M. Hendrickx (over Twente 
in de 19de eeuw) wordt de stilte op het 
Nederlandse front doorbroken. 

De vraag in hoeverre de economi
sche en demografische ontwikkelingen 
in het zeventiende- en achttiende-eeuw
se Twente in de theorie van de proto-in
dustrieJe ontwikkeling te kaderen zijn, 
staat centraal in het boek. Tegelijk be
oogt de auteur ook een integratie van 
de sociaal-economische geschiedenis 
met de politieke, institutionele en cultu
reel-religieuze ontwikkelingen in de re
gio. Het bestuderen van doopsgezinde 
ondernemers werpt uiteraard de veelbe
sproken vraag op naar de invloed van re
ligieuze elementen op economisch ge
drag. 

Na een summier overzicht van het de
bat over de economische geschiedenis 
van de Republiek in de achttiende eeuw, 

120 

en een politiek-institutionele schets van 
Twente, wordt de opkomst van de tex
tielnijverheid besproken. De these van 
Slicher van Bath dat de textie1nijverheid 
een noodzakelijke opvang vormde voor 
de bevolkingsdruk, wordt aangevallen. 
Trompetter argumenteert onder andere 
dat de bevolking minder snel groeide 
dan eerder werd aangenomen. De op
komst van de textielnijverheid wijt hij 
vooral aan de daling van de roggeprijzen 
na 1675, gekoppeld aan de relatief goede 
verbindingen, de mogelijkheid om vias 
te verbouwen, en vooral aan de rol van 
de doopsgezinde ondernemers. Tegen 
de vroege achttiende eeuw werd het put
ting-out systeem dominant. In de acht
tiende eeuw kwam de Twentse linnennij
verheid onder druk te staan door de 
toenemende internationale concurreren
tie, en door het ontbreken van enige be
scherming op de thuismarkt. Een drei
gende crisis werd afgewend door over 
te schakelen op het weven van gemengde 
stoffen (fustein) en het spinnen van ka
toen. 

Een gedetailleerde analyse van lokale 
demografische ontwikkelingen onder
steunt de these dat de proto-industrie 
bevolkingsgroei teweegbracht in de late 
zeventiende en vroege achttiende eeuw. 
Vanaf het midden van de achttiende 
eeuw volgen de Twentse demografische 
ontwikkelingen het patroon van de pro
to-industriele theorie niet meer, omdat 
de traditionele preventieve checks be
gonnen te werken. Dit wordt vooral ver
klaard doordat de primaire band met de 
landbouw nooit echt doorbroken werd 
in Twente. De combinatie van stijgende 
landbouwprijzen met de crisis in de lin
nennijverheid deed het klassieke re
productiepatroon herleven. De laatste 
twee hoofdstukken zijn gewijd aan de 
doopsgezinde ondernemers. Deze groep 
breidde zijn welvaart uit in de loop van 
de achttiende eeuw, was actiefin de Pa
triottische beweging, veroverde politie
ke macht in de Franse Tijd en zou een 
belangrijke rol blijven spelen in de tex-
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tielnijverheid tot in de jaren zestig van de 
twintigste eeuw. 

Terwijl de economische en demografi
sche aspecten van het boek sterke hoofd
stukken vormen, zou deze lezer graag 
wat meer willen vernemen over de socia
Ie aspecten. De eigenlijke organisatie 
van de textielnijverheid, de relaties tus
sen weyers, spinners en ondernemers en 
de levenstandaard van de proto-indu
strieIe bevolking worden niet echt uit
gewerkt. Ook de praktijken van de on
dernemers (handelscontacten, krediet, 
farniliale netwerken) zouden iets diep
gaander kunnen worden behandeld. 

Dit laatste heeft gevolgen voor de re
latie tussen de religieuze overtuiging van 
de ondernemers en hun economisch 
handelen. Trompetter argumenteert dat 
een aantal elementen uit het theologi
sche denken van Menno Simons het eco
nornisch handelen van deze onderne
mers mede zou hebben bepaald. Dit 
lijkt mij persoonlijk niet altijd even over
tuigend. De inn ova ties in de Twentse 
textielnijverheid schrijft de auteur toe 
aan de kwaliteit van zijn (doopsgezinde) 
ondernemers. Zonder de ondernernings
zin van deze textielfabrikanten in twijfel 
te trekken, kan worden opgemerkt dat 
dergelijke vernieuwingen ook ingevoerd 
werden op vele andere plaatsen in Euro
pa, waar van doopsgezinde onderne
mers geen sprake was. Sprunger heeft 
voor doopsgezinde handelaars in Am
sterdam geargumenteerd dat ze ondanks 
hun pacifistische principes weinig scru
pules had den om handel te drijven met 
de Oost Indische Compagnie. Zij wees 
vooral op de voordelen van religieuze 
groepsvorrning in de dagelijkse sociaal
economische praktijk van deze hande
laars (krediet, handelscontacten, huwe
lijken). Mitchell heeft er in dit verband 
op gewezen dat Protestantse handelaars 
uit de Nederlanden in het vroeg zeven
tiende-eeuwse Londen veel sterker een 
eigen groep bleven vormen dan am
bachtslieden met dezelfde overtuiging. 
Mogelijk moet de relatie tussen reli-
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gieuze overtuiging en het handelen van 
ondernemers dus meer in termen van 
wederzijdse belnvloeding worden beke
ken, en zijn de sociaal-econornische 
praktijken van de actoren zelf misschien 
net zo belangrijk als het theologisch den
ken van Menno Simons. 

Het boek lijdt wat aan zijn beknopt
heid: de eigenlijke tekst bedraagt slechts 
155 pagina's. Zowel econornische, de
mografische, sociale, politiek-institutio
nele als cultureel-religieuze elementen 
op een evenwichtige manier behandelen, 
wordt dan uiteraard een aartsmoeilijke 
opdracht. De auteur heeft zich in de 
tekst noodgedwongen beperkt tot de 
grote lijnen. De vijftig pagina's eindno
ten en de 31 pagina's bijlagen bevatten 
nog wei een schat aan uitwijdingen en 
details. 

Harald Deceulaer 
FWONrije Universiteit Brussel 

A.I. Veenendaaljr. , De ijzeren weg in een 
land vol water; beknopte geschiedenis van 
de spoorwegen in Nederland 1834-1958 
(Amsterdam: De Bataafsche Leeuw, 
1998) 192 p. ISBN 90 6707 461 6 

Veenendaal doet in zijn nieuwste boek 
wat hij pretendeert in de ondertitel, na
melijk een overzicht geven van de Ne
derlandse spoorweggeschiedenis. Daar
mee is De ijzeren weg de rechtstreekse 
opvolger van de onvolprezen Geschiede
nis der Nederlandsche spoorwegen van 
Ionckers Nieboer, in essen tie daterend 
uit 1907, herzien in 1938 en heruitgege
yen door de NS in het jubileumjaar 
1989. De kwaliteit van Veenendaals 
werk is zodanig dat we met recht het ge
zegde 'De koning is dood; leve de ko
ning' van toepassing kunnen verklaren. 
Eigenlijk drong met het lezen van De 
ijzeren weg pas goed tot me door hoe ge
dateerd en beperkt in optiek Ionckers 
Nieboer eigenlijk was. 

Veenendaal heeft een evenwichtig 
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werk geschreven. Hij heeft aandacht 
voor zowel de chronologie als de thema
tiek van het spoorwegbedrijf. Dat heeft 
hij bovendien voor elkaar gekregen in 
nog geen tweehonderd pagina's, die door 
zijn prettige schrijfstijl en de fraaie illu
straties prima lees- en kijkvoer bieden. 

De structuur van het boek is in princi
pe chronologisch, waarbij vijf hoofd
stukken even zovele peri odes behande
len. Zo gaat hoofdstuk lover het begin 
van de spoorwegaanleg in de peri ode 
1834-1870. Centraal staat daarin de te
genstelling tussen particulier onderne
merschap en staatsaanleg. Natuurlijk 
wijst Veenendaal ook op de interessante 
vorm van public-private partnership 
zoals die door koning Willem I gekozen 
werd voor de aanleg van de Rijnspoor
weg. Publieke en 's Konings private fi
nanciering liepen daarin vrijwel onont
warbaar door elkaar. De andere 
hoofdstukken beslaan respectievelijk de 
periode 1870-1890 (de voltooiing van 
het spoorwegnet), 1890-1914 (de periode 
van concentratie en concurrentie), 1914-
1940 (de omvorming van meerdere par
ticuliere bedrijven tot een staatsbedrijf) 
en 1940-1958 (oorlog en wederopbouw). 

Binnen elk hoofdstuk voIgt Veenen
daal een thematische opzet, waarbij 
regelmatig dezelfde thema's de revue 
passeren. Zo is er aandacht voor het 
rollend materieel, de stationsgebouwen, 
het personeel, de ontwikkeling van de 
spoorwegtechniek en vanzelfsprekend 
de organisatie en financiering van de 
spoorwegen. Terecht maakt Veenendaal 
onderscheid tussen aanleg en exploitatie 
van het spoorwegnet, want de rol die de 
overheid voor zichzelf in deze zaken 
weggelegd zag, verschilde sterk. 

Veenendaal besteedt helaas niet veel 
aandacht aan de effecten van de spoor
wegen, noch op economisch noch op so
ciaal-cultureel terrein. Toch kunnen die 
verrassend zijn. Zo vertellen Knippen
berg en De Pater in De eenwording van 
Nederland (1989) het mooie verhaal dat 
de spoorwegen de belangrijkste impuls 
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gegeven hebben tot de invoering van 
een stelsel van tijdmeting in geheel Ne
derland, omdat het voor de dienstre
geling wat onpraktisch bleek dat de 
klokken in het oosten van het land voor
liepen op die in het westen. 

Net als bij 10nckers Nieboer staan, 
naast de overheid, de grote maatschap
pijen (De Hollandsche IJzeren Spoor
wegmaatschappij, de Nederlandsche 
Rhijnspoorwegmaatschappij, de Maat
schappij tot Exploitatie van Staatsspoor
wegen en in mindere mate de 
Nederlandsche Centraalspoorwegmaat
schappij) centraal. Deze hebben de struc
tuur van het spoorwegnet bepaald en het 
leeuwendeel van het vervoer voor hun 
rekening genomen. Anders dan bij 10nc
kers Nieboer krijgen de kleinere maat
schappijen en de lokaalspoorwegen ech
ter ook de aandacht die ze verdienen. 
Deze zijn op regionaal niveau soms van 
even groot belang geweest. Bovendien 
verzorgden ze veelal het voor- en na
transport voor de grote maatschappijen. 
Hoewel de tramwegen daarin nog be
langrijker geweest zijn, ontsnappen die 
weer aan Veenendaal's aandacht, be
halve waar ze gelieerd zijn aan spoorweg
maatschappijen. Dat is jammer gezien 
het belang van tramwegen in de ontslui
ting van het platteland. Niet voor niets 
overtrof al in 1910 de lengte van het tram
wegnet die van het hoofdspoorwegnet. 

Hoewel voor de liefhebbers de para
grafen over het rollend materieel, de sta
tionsgebouwen en het personeel aan 
kunnen spreken, lijkt inhoudelijk op dit 
moment de organisatie van de exploita
tie van de spoorwegen het meest interes
sante aspect uit de spoorweggeschiede
nis. De historische discussies over de 
rol die de overheid en de private sector 
gespeeld hebben of had den moeten spe
len, blijken een verrassende actualiteits
waarde te hebben. Recent wordt weer de 
gedachte beleden dat het beheer van de 
infrastructuur en de exploitatie van het 
spoorwegbedrijf gescheiden moeten 
worden en dat de overheid aileen voor 
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het eerste een sterk regulerende rol te 
vervullen heeft. Voor de exploitatie is 
concurrentie door private maatschap
pijen op de rails of om de rails (via perio
dieke veiling van het exploitatierecht), 
theoretisch aantrekkelijk. De Neder
landse situatie tussen 1890-1910, zoals 
door Veenendaal geschetst in hoofdstuk 
3 ('concentratie en concurrentie') kan als 
lichtend voorbeeld dienen. De overheid 
was in die peri ode de eigenaar van het 
grootste gedeelte van het net, maar zag 
principieel voor zichzelf geen rol in de 
exploitatie weggelegd. Om de concur
rentie in de private exploitatie te bevor
deren werd het aantal grote exploitatie
maatschappijen tot twee gereduceerd en 
het net over die beide maatschappijen 
verdeeld op zodanige wijze dat ze onge
veer even sterk waren. Daarbij moesten 
de maatschappijen op een aantal belang
rijke lijnen verkeer van concurrenten 
over de eigen lijnen toestaan. 

Helaas doet een aantal ongelukkige 
vormgevingskeuzes licht afbreuk aan de 
praktische bruikbaarheid van het boek. 
Zo is de inhoudsopgave te beknopt, met 
aileen de vermelding van de chronologi
sche hoofdstukindeling en niet van de 
thematische indeling in paragrafen. 
Ook de keus om de literatuurlijst uitslui
tend in de vorm van een thematische bi
bliografie te gieten en niet (ook) in alfabe
tische volgorde op te nemen is voor 
sommige gebruikers (bijvoorbeeld recen
senten) onpraktisch. De belangrijkste 
misser is wat mij betreft de klaarblijkelijk 
bewuste keuze om afte zien van bronver
meldingen, omdat die de leesbaarheid 
nadelig zouden beinvloeden. Eindnoten 
zouden mijns inziens aan de leesbaarheid 
weinig afdoen en de bruikbaarheid van 
het boek als opstapje voor verder weten
schappelijk onderzoek sterk vergroot 
hebben. Dit doet echter niet veel af aan 
de kwaliteit van het boek. 

Peter Groote 
Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen 

R U Groningen 
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Onno de Wit, Telefonie in Nederland 
1877-1940; Opkomst en ontwikkeling 
van een grootschalig technisch systeem 
(Amsterdam: Otto Cramwinckel, 1998) 
350 p. ISBN 90 75727 062 

Tevens verschenen als proefschrift op 
19 mei 1998 aan de Technische Universi
teit Delft 

Het laatste decennium is de Nederlandse 
techniekgeschiedenis zich als weten
schap in rap tempo aan het emancipe
ren . Niet langer is het voldoende om te 
beschrijven hoe de techniek zich ontwik
keld heeft en wat voor effecten dat op de 
maatschappij heeft gehad. Er dienen ab
stractere analyses gemaakt en modellen 
getoetst te worden. Die modellen moe
ten bovendien een integraal karakter 
hebben: de positie en betekenis van tech
niek voor de maatschappij moet onder
werp van beschouwing zijn. De serie 
'Geschiedenis van de techniek in Neder
land 1800-1890' gaf daar al blijk van. De 
nadelen van dit emancipatieproces wa
ren daarin echter ook duidelijk: de op
komst van jargon en nodeloze proble
matisering. 

Het proefschrift van De Wit past in 
deze stroming in de techniekgeschiede
nis. De Wit beschrijft de opkomst en 
ontwikkeling van de telefonie in Neder
land als een grootschalig systeem. Die 
term is ontleend aan Thomas Hughes, 
die in Networks of Power de ontwikke
ling van de elektriciteitssector in de Ver
enigde Staten beschreef. De Wit ge
bruikt Hughes' mengeling van systeem
theorie en Rostowiaanse 'Stufen-theo
rie' in de eerste plaats om de ontwikke
ling van de telefonie tussen 1877 en 
1940 te beschrijven. Daarnaast formu
leert hij expliciet als tweede component 
in de vraagstelling: 'Biedt de systeembe
nadering van Hughes ... een adequaat 
model voor de analyse van de evolutie 
van de telefonie in Nederland?' (p. 27). 

In zijn duidelijk gestructureerde boek 
besteedt De Wit aan elke rase van de ont
wikkeling een apart hoofdstuk. Hoofd-
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stuk 3 beschrijft de eerste fase. Tussen 
1877 en 1881 werd buiten1andse techno
logie gelmporteerd, waarmee in eerste 
instantie de Nederlandse Bell-Tele
phoonmaatschappij de 10k ale telefonie 
in Nederland op kon zetten. Hoofdstuk 
4 laat zien dat in de tweede fase, 1881-
1900, aanvankelijke groei en expansie 
overgingen in stagnatie. De Wit ver
klaart dat, in navolging van Hogestee
ger, uit institutionele factoren, met name 
het afiopen van concessies en onduide
lijkheid over wie de bevoegdheid had 
nieuwe concessies te verlenen. Techni
sche ontwikkelingen treden in de derde 
fase meer op de voorgrond. In de hoofd
stukken 5, 6 en 7 worden de technische 
en institutionele schaalvergroting netjes 
aan elkaar gekoppeld. Hierin worden 
bijvoorbeeld de opkomst van automati
sche centrales en fundamente1e wijzigin
gen in de tariefstructuur behandeld. De 
Rijksoverheid treedt steeds duidelijker 
op de voorgrond, onder andere omdat 
de telefonie meer als een publiek goed 
gezien wordt. De Wit laat zien dat de 
verandering in het gebruik van de tele
foon, van zuiver zakelijke tot ook soci
aal-emotionele gesprekken, een vervolg 
kreeg in het idee dat in principe iedere in
woner van het land, dus niet alleen de 
stedeling, de mogelijkheid tot telefoon
gebruik moest hebben. 

De tweede component van De Wits 
analyse is minder geslaagd. De conclusie 
is voorspelbaar: in somrnige opzichten 
heeft de telefonie zich wellangs Hughes' 
lijnen ontwikkeld, in andere opzichten 
niet. Bovendien slaagt De Wit er on
danks zijn onmiskenbare schrijftalent 
niet in zich te ontworstelen aan de nega
tieve effecten van het emancipatiepro
ces. De betreffende paragrafen bevatten 
veel jargon en gewichtigdoenerij, terwijl 
de inhoud van de redenering veelal wat 
magertjes blijft. Twee voorbeelden: 
'Met name de sociaal-constructivisti
sche benadering heeft door zijn eenzijdi
ge orientatie op actionistische verkla
ringsmodellen de deur wijd open gezet 
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voor een post-moderne, volledig relati
vistische techniekgeschiedenis waarin 
techniek volledig is gedeconstrueerd tot 
de ervaringen, houdingen en ideeen van 
actoren' (p. 25-26) of: 'Conform het mo
del van Hughes kunnen in elk van de 
verschillende fasen dorninante actoren 
en karakteristieke probleemconstellaties 
worden geldentificeerd' (p. 260) . De 
eenzijdige nadruk in de techniekgeschie
denis op Hughes' ideeen heeft er rnijns 
inziens tevens toe geleid dat econo
rnisch-historische modellen van techni
sche ontwikkeling te weinig aan bod ko
men. Zo onderzoekt De Wit weI of de 
telefonie als een 'radicale uitvinding' 
(volgens Hughes definitie) gec1assifi
ceerd kan worden, maar verwijst hij 
hierbij niet naar bijvoorbeeld het door 
Mokyr geponeerde onderscheid tussen 
macro- en micro-innovaties. 

Mijn conclusie is dat Onno de Wit in 
essen tie een mooi boek geschreven heeft. 
Helaas heeft hij zich klaarblijkelijk ge
dwongen gevoeld om de dissertatie te 
overgieten met een techniek-historisch 
wetenschappelijk sausje. Dat lijkt in
houdelijk weinig toe te voegen, terwijl 
het aan de toegankelijkheid van het 
boek afbreuk doet. De gedeelten die tra
ditioneel van aard zijn, zijn echter zon
der meer een aanwinst voor de Neder
landse techniekgeschiedenis. 

Peter Groote 
Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen 

RU Groningen 

Weerwoord 

Graag reageer ik op de boekbespreking 
door G. Trienekens van J.C. Dekker, 
Zuivelcooperaties op de zandgronden in 
Noord-Brabant en Limburg, 1892-1950. 
Overleven door samenwerking en moder
nisering. Een mentaliteitsstudie (Mid del
burg 1996), in: NEHA bulletin voor eco
nomische geschiedenis 12(1998)1. 

Helaas heeft Trienekens geen getrouw 
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beeld van de inhoud van mijn dissertatie 
gegeven. Mijn centrale thema is niet: 
'Hoe boeren in een achterstandspositie 
hun mogelijkheden hebben benut om 
tot verbeteringen van hun leefsituatie te 
komen'. Deze zinsnede heb ik in het 
'Woord vooraf gebruikt om mijn inte
resse voor de thematiek te verklaren. 
De probleemstelling is de wijze waarop 
de totstandkoming en ontwikkeling 
van de cooperatieve zuivelindustrie in 
het betreffende gebied is veri open en 
hoe de zuiveIcooperaties hebben gefun
geerd als initiator van het modernise
ringsproces op het Noordbrabantse en 
Limburgse platteland. De onderzoeks
resultaten zijn gepresenteerd in de daar
opvolgende hoofdstukken met de ka
ders: tijd en ruimte; techniek, kwaliteit 
en afzet; bedrijf en economie; cultuur 
en samenleving. 

Vooral aan hoofdstuk 4 en de daarin 
uiteengezette regionale verschillen gaat 
Trienekens geheel voorbij. Ik zou de 
zandboeren beschouwen als sterk ver
armd en vasthoudend aan traditie. Dat 
is een grove generalisering. Voor de zes 
onderscheiden regio's in het zuidelijk 
zandgebied geef ik in het boek karakte
ristieken betreffende onder meer de toe
stand van het boerenbedrijf, de infra
structuur, de aanwezigheid van steden 
en van particuliere zuivelindustrie. Ver
vol gens ben ik uitvoerig nagegaan hoe 
de cooperatieve zuivelindustrie zich in 
elk van deze regio's heeft ontwikkeld. 
In het oostelijk zandgebied (waaronder 
de Peel en de Kempen) met schrale gron
den verkeerden de landbouwbedrijven 
in veel moeilijkere omstandigheden dan 
in het noordoosten, midden en westen 
van Brabant. In laatstgenoemde gebie
den was de infrastructuur beter ontwik
keld, waren de boeren meer op de markt 
gericht en waren hun bedrijven groter. 
Het was voor de boeren in het oostelijk 
zandgebied interessant, gezien het suc
ces van het cooperatiewezen elders, ook 
deze weg in te slaan. 

Volgens Trienekens zouden 'voor de 
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hand Iiggende alternatieve interpretatie
mogelijkheden [ ... J stelselmatig niet in 
overweging worden genomen'. Juist de 
theorievorming inzake ontwikkelingen 
op zuivelgebied komt uitgebreid aan de 
orde in het eerste hoofdstuk. Vervolgens 
poneert hij zijn visie op het ontstaan van 
de cooperatieve zuivelindustrie, die hij 
geldigheid toedicht voor geheel Neder
land. Volgens hem noodzaakte de groei
en de veestapel en melkplas de boeren tot 
een grootschaliger oplossing voor de 
melkontroming bij de boterproductie. 
Dat het gros van aIle Nederlandse zui
velboeren bij het cooperatiewezen uit
kwam, betekent niet dat de historicus 
geen oog zou moeten hebben voor regio
nale variaties. In sommige streken was 
wellicht behoefte aan een oplossing voor 
de toenemende melkplas en werd daar
om de centrifugale ontroming geintro
duceerd. In andere streken, zoals het 
Noordbrabants en Limburgs zandge
bied, waar per boerderij slechts een ge
ringe hoeveelheid melk werd geprodu
ceerd, kon men juist de roomcentrifuge 
aangrijpen als middel om kwalitatiefbe
tere boter te maken en aldus een betere 
prijs te verkrijgen. Dat had niets te ma
ken met een groeiende veestapel en 
melkplas. Ik heb juist aangetoond dat 
hier van een grote stijging van het ge
middeld aantal melkkoeien geen sprake 
was en dat de zuiveIcooperaties in het 
zuiden sterk in het voordeel van de klei
ne boeren hebben gewerkt. Juist het co
operatieve karakter, waarin vele klein
tjes een grote maakten, maakte dit 
mogelijk. De mentale acceptatie van dit 
cooperatief fenomeen werd aanvanke
Jijk bewerkstelligd doordat de op kleine 
schaal georganiseerde cooperatieve 
handkrachtfabrieken aansloten bij tra
ditionele waarden van burenhulp en so
Iidariteit in de buurt- of dorpsgemeen
schap in de Peel of Kempen. 

Het voor geheel Nederland geldig ver
klaren van een visie geeft geen ruimte 
aan regionale variaties. De toepassing 
en de implementatie van de cooperatieve 
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zuivelindustrie gebeurde in elke regio op 
een andere manier. Door het onderzoe
ken van deze regionale varia ties wordt 
duidelijk welke factoren een rol speelden 
bij de ontwikkeling van bepaalde typen 
zuive1cooperaties. Daarin ligt naar mijn 
mening juist de meerwaarde van regio
nale geschiedschrijving. De diepte-ana
lyse die dat met zich meebrengt, kan dui
delijk maken dat er varia ties zijn en 

waardoor die vanatles zijn ontstaan. 
Een op het eerste gezicht overeenstem
mende ontwikkeling kan bij nadere ana
lyse dan een andere ontstaansgrond en 
andere karaktertrekken hebben. Dat 
heeft deze studie aangetoond. 

Mw dr J.C. Dekker 
Middelburg 

VERSCHENEN LITERATUUR 

T.L. Alborn, Conceiving companies, 
joint-stock politics in Victorian England 
(Routledge: Londen 1998)(Routledge 
Explorations in Economic History 9) 
297 p. ISBN 0 415 18079 I 

Naarnloze vennootschappen waren in de 
negentiende eeuw een omstreden ver
schijnsel. Alborn analyseert de openbare 
en de poli tieke discussies in Engeland over 
regelgeving, weldaden en misbruik van de 
nieuwe organisatievormen. Het boek telt 
drie delen: de soevereine maatschappijen 
East India Company en Bank of England, 
Joint Stock Banks, en de spoorwegen. De 
econornische plaats van naarnloze ven
nootschappen blijft buiten beschouwing. 
Joost Jonker (UU) 

E. Apel, European monetary integration 
1958-2002 (Routledge: Londen 1998) 
222 p. ISBN 0 415 114330 

Apel komt tijdig ter markt met een gede
tailleerd en handzaam overzicht van de 
Europese monetaire integratie sinds het 
einde van de jaren vijftig. N a een wat kort-
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adernige historische inleiding behandelt 
hij de ontwikkeling van de EU, het EMS, 
de nadere econornische integratie van de 
jaren tachtig en negentig, Maastricht en 
EMU en tenslotte enkele scenario's voor 
de ontwikkelingen in de komende jaren. 
Joost Jonker (UU) 

Wolfgang Behringer, Die Spaten-Braue
rei 1397 - 1997. Die Geschichte eines 
Miinchener Unternehmens vom Mittelal
ter bis zur Gegenwart (Miinchen: Pieper 
Verlag, 1997) 495 p. ISBN 3 492 03600 7 

Dit kloeke werk met maar liefst 115 
zwart-wit- en 27 kleurenafbeeldingen, 
waaronder affiches, behelst zes eeuwen 
brouwerij-geschiedenis van de familie 
Sedlrnayr, die de merknaam 'Brauerei 
zum Spaten' voert. Ook haar voorgan
ger de Franziskaner Brauerei in Beieren 
wordt beschreven, wat mogelijk was 
door de aanwezigheid van zeventiende
eeuwse stukken in het bedrijfsarchief. 
Wat betreft de inhoud van het boek is 
voortgebouwd op een door Fritz Sedl
mayer (1879-1973) begonnen autobio-
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grafische familie- en bedrijfsgeschiede
nis uit de jaren dertig van deze eeuw. 
Deze familievennoot tevens voorzitter 
van het Gesellschaft fUr die Geschichte 
und Bibliographie des Brauwesens be
schreef toen al deze regionale bedrijfs
takgeschiedenis van Munchen en omge
ving en voerde vraaggesprekken met 
oud-gedienden. Auteur Behringer heeft 
echter een grote meerwaarde toege
voegd. Hij moet worden gecomplimen
teerd voor zijn ruime literatuur- en bron
nenonderzoek. In het eerste hoofdstuk 
geeft hij een beknopt vergelijkend histo
riografisch overzicht van Europees his
torisch brouwerij onderzoek. 
LWi 

Bas Bierkens, De sigaar uit de Kempen. 
Heden en verleden van een markante be
drijfstak (Eindhoven: Kempen Group 
1997) 131 p. ISBN 90 6657 0210 

De economisch journalist Bierkens geeft 
een goed overzicht van de ontwikkeling 
van de sigarenindustrie in Oost-Brabant. 
Deze kon dankzij een goede infrastruc
tuur en het omvangrijke en goedkope 
arbeidsaanbod ontstaan. Ondanks de 
vertienvoudiging van de Nederlandse si
garenconsumptie bleef de toepassing 
van machines in de negentiende eeuw 
nog beperkt. In de crisisjaren werd on
der invloed van de dalende koopkracht 
en de toenemende concurrentie van de 
sigaret mechanisatie en rationalisatie 
van het productieproces onvermijdelijk. 
De investeringen in deze hoogwaardige 
industrie leidden tot het verdwijnen van 
vele kleine sigarenmakers en een sterke 
concentratie van de bedrijfstak. Midden 
jaren negentig resulteerde dit toch nog in 
een wereldmarktaandee! van circa 18 
procent (ruim 1,5 miljard sigaren per 
jaar). 

Het grondige werk op basis van zowel 
Iiteratuuronderzoek als interviews wordt 
uitgebreid gei1lustreerd. He!aas is men in 
de vormgeving van het boek volledig 

NEHA-BULLETIN 12 -1998 - nr . 2 

doorgeslagen. Dit leidt de ge"interes
seerde af. Het inhoudelijk waardevolle 
boek dreigt daardoor ten onrechte te ein
digen als een - al te kleurrijke - rec1ame
publicatie. 
Hans Simons 
Utrecht 

F . Bosbach, H. Pohl, (red.), Das Kredit
wesen in der neuzeit, ein deutsch-briti
scher Vergleich (K.G. Saur: Munchen 
1997)(prinz Albert-Studien Band 14) 
182 p. ISBN 3598214146 

Deze band bevat de twaalfvoordrachten 
van een symposium gehouden te Coburg 
in 1996. De meest korte overzichtsartike
len behandelen achtereenvolgens de 
Duitse particuliere banken in de vroeg
moderne tijd (M. North) en na de Tweede 
Wereldoorlog (W. Winterstein), Engelse 
particuliere banken (K. Burk), de ont
wikkeling van het Enge!se bankwezen 
sinds hetmidden van de zeventiende eeuw 
(H.V. Bowen) en specifiek tijdens de ne
gentiende eeuw (S. Chapman), de Duitse 
NV banken (U. Ramm), centrale banken 
in Duitsland (D. Lindenlaub), Enge!and 
(P.L. Cottrell» en Schotland CA. Came
ron), spaarbanken in Duitsland (G. Jach
mich) en Engeland (P.H.J.H . Gosden) en 
tenslotte een verslag van de discussie. De 
in de tite! beloofde vergelijking beperkt 
zich tot de nevenstelling van de stukken, 
een zeer beknopte inleiding van PoW en 
de meanderende discussie. 
Joost Jonker (UU) 

H . Clark Johnson, Gold, France, and the 
Great Depression 1919-1932 (New Ha
ven: Yale University Press 1997) 272 p. 
ISBN 0 300 06986 3 

Volgens Clark Johnson schiep de onder
waardering van het goud en de daaruit 
voortvloeiende edelmetaalschaarste na 
de Eerste Wereldoorlog de defiatie die 
uitmondde in de depressie van de jaren 
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dertig. Hij wil deze these demonstreren 
door analyse van de Franse muntperike
len van de jaren twintig en dertig, met 
uitstapjes naar andere gebeurtenissen 
uit die tijd die zijn ideeen steunen. Het 
boek biedt daarmee een interessante in
valshoek op het debat rond het functio
neren van de gouden standaard in deze 
sleutelperiode. 
Joost Jonker (UU) 

P. van Dun, Achteeuwen uit 'ngoeivat. De 
bier- en brouwerijgeschiedenis van 's-Her
togenbosch en omgeving Cs-Hertogen
bosch, 1998) 168 p. ISBN 90 9011688 5 

Dit boek dat naar aanleiding van het 
veertig-jarig bestaan van de Heineken
vestiging in Den Bosch is geschreven, is 
een verantwoord en voor een breed pu
bliek geschreven boek geworden, geba
seerd op literatuur- en archiefonderzoek 
en voorzien van een degeJijke bronver
melding. AIleen in het vijfde van de to
taal zes hoofdstukken staat de geschie
denis van de opdrachtgever in het 
middeJpunt. Het eerste hoofdstuk geeft 
in een notendop de geschiedenis van de 
stad Den Bosch vanaf de Middeleeuwen 
tot het heden. In de hoofdstukken twee 
en vier behandelt Van Dun de ontwikke
ling van de brouwtechniek vanaf de 
MiddeJeeuwen tot het heden. In hoofd
stuk zes over drinkgewoonten van de 
Bosschenaren lijkt Van Dun gezien de 
smakelijkheid waarmee geschreven 
wordt zich het beste thuis te voelen. De 
talrijke afbeeldingen zijn vaak kleurig -
in meerdere betekenissen van het woord 
- en zijn functioneeJ in de zin van dat ze 
aan de sfeer bijdragen. Uit de enthou
siaste manier van schrijven en uit de illu
straties wordt duidelijk dat het boek 
bijna niet door een geheelonthouder ge
schreven kan zijn. Toch eindigt het boek 
met een aantal pagina's over drankmis
bruik. Blijkbaar wil Van Dun de lezer 
meegeven dat men wei van bier mag ge
nieten, maar met mate ... 
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Ton Langenhuyzen 
Katholieke Universiteit Brabant, Til
burg 

* Walter S. Dunn, Jr. , The Soviet Econo
my and the Red Army, 1930-1945 (Prae
ger: Westport(Conn)/London, 1997) 256 
p. ISBN 0 275 94893 5 

* Lothar Gall und Manfred Pohl 
(red.), Unternehmen im Nationalsozialis
mus. Schriftenreihe zur Zeitschrift fiir 
Unternehmensgeschichte. Band 1 (Verlag 
C.H. Beck: Munchen 1998) 140 p. ISBN 
3406433545 

* Mark Harrison (red.), The econo
mics of World War II Six great powers 
in international comparison (Cambridge 
University Press: Cambridge, 1998) 307 
p. ISBN 0521 620465 

De economie gedurende de Tweede We
reldoorlog staat internationaal volop in 
de belangstelling, hetgeen moge blijken 
uit het tweedaagse congres dat de Socie
ty for European Business History in no
vember in Parijs organiseert met als the
rna, Enterprises in the Period of Fascism 
in Europe. In de symposium-bundel van 
Manfred Pohl, de uitvoerend voorzitter 
van de Society for European Business 
History, wordt een aantal thema's be
treffende de economie onder het natio
naal-socialisme behandeJd door be
ken de namen op dit gebied. Na een 
inleidend artikel van Henry A. Turner 
behandelt o.a. Harold James de banken, 
Hans Mommsen c.s. de Volkswagen- en 
auto-industrie, Klaus Hildebrand be
handelt de spoorwegen en Peter Hayes 
IG-Farben. Staat in dit bundeltje het be
drijfbinnen Nazi-Duitsland centraal, in 
de bundel van Mark Harrison staan gro
te landen - Groot Brittannie, de VS, 
Duitsland, Italie, Japan en de USSR en 
de wijze waarop hun economie heeft ge
functioneerd gedurende de Tweede We
reldoorlog centraal. In een inleidend ar
tikel vergelijkt Harisson de omvang van 
de economie en de mate waarin die bij de 
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verschillende belligerenten op oorlog 
werd gericht met elkaar. Hij komt tot 
de conclusie dat vanaf 1942 het econo
misch overwicht van de geallieerden 
over de as-mogendheden zo groot werd, 
dat die eersten geen schijn van kans meer 
hadden de ooriog te winnen. Walter S. 
Dunn Jr. gaat in zijn boek nog verder. 
Volgens hem had de Soviet Unie in 
1943 de oorlog gewonnen en heeft Stalin 
de oorlog zodanig gerekt en Roosevelt 
en Marshall zodanig gemanipuleerd, 
dat met behulp van Amerikaans Lend
Lease-materiaal de USSR in staat was 
de Duitse legers verder naar het westen 
te drijven, zodat daardoor een groot deel 
van Europa onder Soviet-heerschappij 
kwam te staan. Opvallend aan dit werk 
is dat elke verwijzing naar bekende re
cente publicaties ontbreekt. 
HKl 

T. van der Fluit, 'Bibliografie Neder
landse waterstaatsgeschiedenis. Over
zicht van literatuur betreffende de 
Nederiandse waterstaatsgeschiedenis 
verschenen in 1996 (met aanvulling uit 
1995), in: Tijdschrift voor waterstaats
geschiedenis 6( 1997)62-67 

Hoe deze bibliografie zich verhoudt tot 
de onlangs ingestelde leerstoel water
staatsgeschiedenis blijft tot op heden on
bekend. 
LWi 

Richard T. Griffiths (red.), Explorations 
in OEEC History (OECD: Parijs, 1997) 
281 p. ISBN 92 6414286 X 

Op basis van onderzoeken in onlangs 
vrijgegeven archieven, heeft een groep 
historici zich gebogen over de econorni
sche en politi eke vraagstukken in Euro
pa na 1945. Naast een groot aantal stuk
ken over de economische gevolgen van 
de Marshall-hulp voor een aantal Euro
pese landen, komen er tal van onderwer-
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pen aan de orde die voornamelijk be
trekking hebben op de liberalisering 
van de handel en monetaire ontwikke
lingen. 
JPS 

Martin E. de Gruyl, Dordtse Jonas in 
Olie. Een bijdrage tot de geschiedenis 
van de Nederlandse walvisvaart (Arllster
dam: De Bataafsche Leeuw, 1997) 80 p. 
ISBN 90 6707 436 5 

Op pretentieioze wijze wordt hier in en
keie tientallen bladzijden het verhaal 
verteld van de Dordtse betrokkenheid 
bij de walvisvaart. Die betrokkenheid 
dateert eerst van het einde van de zeven
tiende eeuw en is nooit buitengewoon 
omvangrijk geweest in een Hollands per
spectief maar voor de lokale, Dordtse 
samenleving was ze ontegenzeggelijk 
van beiang. Voor het boekje is archief
werk niet geschuwd en als bijlage is dan 
ook ondermeer een lijst opgenomen van 
de Dordtse walvisvaarders onder ver
melding van de rederij, commandeur, 
aantal gevangen walvissen en geprodu
ceerde vaten spek. 
CLe 

Andre Gunder Frank, ReORIENT: glo
bal economy in the Asian Age (Berkeley: 
University of California Press, 1998) 
XXIX + 416 p. ISBN 0520 21129 4 

Nog v66r het verscheen was dit boek 
reeds controversieel, niet in de laatste 
plaats door de polemische aard van de 
auteur, die zich ook op de H-Asia List 
op Internet niet onbetuigd laat. Frank 
maakt korte metten met iedereen die 
heult met het eurocentrisme en ziet de op
komst van Europa, de industrialisatie, 
en het begin van de moderne tijd, als 
slechts een korte opleving van een kleine 
regio (West-Europa) die samenviel met 
een tijdelijke achteruitgang in Azii!. 
Daar, in Azii!, beyond zich tussen 1400 
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en 1800 het centrum van een wereldeco
nomie die reeds een veel grotere samen
hang vertoonde dan tot nog toe werd on
derkend. Een 'horizontally integrative 
history' beoogt de auteur te schrijven, 
een die niet focust op Europa, zoals bij
voorbeeld Wallerstein en Braudel dat 
volgens hem wei deden, maar de geschie
denis plaatst in zijn 'global context' . 
JTo 

Gerard van der Harst en Leo Lucassen, 
Nieuw in Leiden. Plaats en betekenis van 
vreemdelingen in een Hollandse stad 
(1918-1955) Leidse Historische Reeks 
12 (Leiden: Primavera Pers, 1998) 140 
p. ISBN 90 74310 37 0 

In deze smaakvol vormgegeven publica
tie beschrijven Leo Lucassen en Gerard 
van der Harst de verschillende groepen 
immigranten die in het midden van deze 
eeuw in Leiden verschenen. Muzikan
ten, textielarbeiders en geleerden bleven 
meestal maar korte tijd. Duitse dienst
bodes, Hongaarse pleegkinderen, Chi
nese restauranthouders en Italiaanse 
schoorsteenvegers en ijsmakers vestig
den zich dikwijls permanent in de Sleu
telstad. Het boek is vlot geschreven en 
bevat veel tot de verbeelding sprekende 
archieffoto's, maar is ook onderbouwd 
met de nodige tabellen en statistieken. 
JTo 

Jochen Hoock en Wilfried Reininghaus 
(red.) Kaufleute in Europa. Handelshiiu
ser und ihre Uberlieferung in vor- und 
friihindustrieller Zeit (Dortmund: Ge
sellschaft fUr westfalische Wirtschaftsge
schichte, 1997)218 p. ISBN3 925227 407 

In Kaufleute in Europa vinden we de 
schriftelijke neerslag van een congres in 
Dortmund, georganiseerd door het 
Westfalische Wirtschaftsarchiv in sa
menwerking met Pierre Jeannin en Jo
chen Hoock van het Ars Mercatoria-
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project. Bedoeling van het congres was 
om de contacten tussen archivarissen 
en historici te verstevigen en daarmee 
de basis te leggen voor samenwerking 
bij de ontsluiting en het gebruik van 
koopmansarchieven. In de vele bijdra
gen aan de bundel wordt inderdaad een 
staalkaart getoond van de mogelijkhe
den die dit soort materiaal biedt. Terecht 
wordt ook gewezen op de wenselijkheid 
van een internationaal netwerk van ge
interesseerden omdat veel koopmansar
chieven uit de aard der zaak van grens
overschrijdend belang zijn. Voor de 
geschiedenis van de Nederlandse handel 
zijn vooral de koopmansarchieven uit 
het Duitse achterland een belangrijk 
maar nog vrijwel onontgonnen terrein. 
De bijdragen van Friedrich-Wilhelm 
Hemann (Handlungsbucher wesWili
scher Kaufleute aus dem 16. und 
17.1ahrhundert) en Wilfried Reini
nghaus (Kaufmiinnisches Schriftgut im 
'Hinterland' von Amsterdam) bieden 
een korte blik op dit terra incognita. 
CLe 

* Halil Inancik (red.) An economic and 
social history of the Ottoman Empire, 
voU 1300-1600; voUI 1600-1914 (Cam
brigde: CUP, 1997) XXVllI + 1026 p. 
ISBN 0 521 574556 

* Michael Palairet, The Balkan econo
mies c.1800-1914. Evolution without de
velopment (Cambridge: CUP, 1997) XVI 

+ 415 p. ISBN 0 521 58051 

Werken die vanwege de onbekendheid 
van Nederlandse historici met de soci
aal-economische geschiedenis van dit 
gebied een korte aankondiging verdie
nen. Het werk onder redactie van Inan
cik is nu voor het eerst in paperback edi
tie leverbaar en geeft een breed beeld van 
de demografische, agrarische, industrie
Ie, financieIe, commerciele en sociale ge
schiedenis van dit enorrne rijk. Uitste
kend als naslagwerk vanwege de ve1e 
kaarten, genealogische en chronologi-
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sche tabellen, 1ijsten van maten en ge
wichten, bibliografie en indices. 

Voor wat betreft de negentiende eeuw 
levert de studie van Palairet een meer ge
detailleerde beschouwing over een deel 
van het Ottomaanse rijk: de Balkan. 
Dit werk valt uiteen in de Ottomaanse 
periode (tot 1878) en de jaren 1878-
1914 (Economic decline and political 
freedom) . In overeenstemming met de 
recente herwaardering van het Otto
maanse rijk als multiculturele politieke 
eenheid benadrukt Palairet de relatief 
gunstige economische ontwikkeling op 
de Balkan tijdens de Ottomaanse pe
riode en de economische stagna tie en 
achteruitgang van met name Bulgarije 
en Bosnie na de onafhankelijkheid. 
CLe 

C.M. Hogenstijn, Van rosmolen tot che
mische specialiteiten, de geschiedenis van 
Noury & Van der Lande en de beide be
trokken families (W.E.M. van der 
Lande-Jansen Stichting: Deventer 
1998) 287 p. ISBN 90 9011916 7 

Tot de fusie met Zwanenburg-Organon 
in 1965 was Noury & Van der Lande 
een van de grootste chemische en farm a
ceutische bedrijven van Nederland en 
nog steeds in familiebezit. De zaken be
gonnen in 1838 met een maalderij , de 
vervaardiging van chemische en farma
ceutische producten dateert uit het 
eerste kwart van de twintigste eeuw. Ho
genstijn schreef op verzoek van de fami
liestichting een nuttig overzicht van de 
geschiedenis van families en bedrijf, 
waaruit het belang van onderneming en 
het gelukkig bewaard gebleven archief 
duidelijk naar voren komt. 
Joost Jonker (UU) 

Matthias Kipping and Ove Bjarnar 
(red.), The Americanisation of European 
business. The Marshall Plan and the 
transfer of us management models (Lon-
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don: Routledge, 1998) xv + 235 p. ISBN 
041517191 1 

Sinds het Marshall Plan West-Europa 
op economisch gebied uit het slop trok, 
is de aanwezigheid van de Verenigde Sta
ten op politiek en economisch gebied 
groter geweest dat ooit tevoren. Deze 
bundel analyseert de invloed van Ameri
kaanse know-how en managementmo
dellen op de Europese industrie. Er wor
den drie case-studies behandeld van 
Europese bedrijven die in de jaren '50 
en '60 Amerikaanse managementmetho
den overnamen. Verder wordt aandacht 
besteed aan de wijze waarop de Ameri
kaanse aanpak zich verspreidde (bij
voorbee1d via de European Productivity 
Agency) in de verschillende West-Euro
pese landen. 
JTo 

P. van de Laar e.a., (red.), Vier eeuwen 
migratie, bestemming Rotterdam (Mon
ditaal: Rotterdam 1998) (Stichting His
torische Publicaties Roterodamum, 15) 
286 p. ISBN 90 76311 01 3 

De dertien bijdragen aan deze bunde1 ge
ven een breed overzicht van de geschie
denis van Rotterdamse imrnigranten 
vanaf Johan van der Veken in de zes
tiende eeuw (N. de Roy van Zuydewijn) 
tot en met Zuid-Europeanen, Turken en 
Marokkanen sinds de jaren 1960 (E. 
Krijnen) en Kaap-Verdianen vooral na 
1975 (H. Strooij-Sterken). Ze kwamen 
van aile kanten en waren van aile slag: 
Schotten (D. Catterall), Franse Juffers 
(J. Zijlmans), joodse migranten (F. van 
Lieburg), Britse kooplieden (M. Doort
mont), Bohemers (A. van der Schoor), 
Belgische vluchtelingen (E. de Roodt), 
Duitsers (H. Schmitz, B. Henkes). Drie 
bijdragen buigen zich meer specifiek op 
de reacties van Rotterdamrners op de 
imrnigratie aan het eind van de negen
tiende eeuw. 
Joost Jonker (UU) 
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X. Mabille, c.-x. Tulkens, A. Vincent, 
La Societe Generale de Belgique 1822-
1997, Ie pouvoir d'un groupe a travers 
l'histoire (Crisp: z.p. 1997) 334 p. ISBN 
2870750560 

De Generale Bank jubileert en heeft 
daarbij niet over gebrek aan aandacht 
te k1agen. De door Herman van der 
Wee geredigeerde band presenteerde 
een algemene geschiedenis van de Socie
te Generale, Kurgan-Van Hentenryk 
vervaardigde een collectieve biografie 
van de directeuren van de bank. Mabil
Ie c.s. schreven een analyse van de 
machtsnetwerken rond het bedrijf. De 
eerste zeventig pagina's behandelen de 
periode 1822-1935. In dat laatste jaar 
werd het bedrijf gesplitst in een holding 
en het eigenlijke bankbedrijf. Het 
tweede deel van het boek voIgt bank 
en holding tot 1987. Het laatste en ver
uit omvangrijkste deel analyseert in de
tail de machtsstrijd om de holding met 
als hoofdrolspelers De Benedetti en de 
Groupe Suez die aan het eind van de ja
ren tachtig inzette. Daaraan ontleent 
deze publica tie ook zijn belang, want 
juist die episode krijgt in de andere recen
te Iiteratuur aanmerkelijk minder aan
dacht. 
Joost Jonker (UU) 

Philippe Minard, La fortune du colber
tisme. Etat et industrie dans la France 
des Lumieres (Fayard: Paris, 1998), 505 
p. ISBN 2 213 60046 5 

Philippe Minard, verbonden aan de uni
versiteit van Lille-III en bekend van eer
dere publica ties zoals 'Typographes des 
Lurnieres' en deel lO over econornie van 
de 'Atlas de la Revolution francaise ' 
geeft in dit boek een overzicht van de ge
schiedenis van de Inspection des manu
factures in de achttiende eeuw. Met 
name de inspecteurs, hun afkomst, car
riere en werkzaamheden staan centraal. 
Een analyse van het effect van de soms 
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verbazingwekkende ijver van deze man
nen, die in een aantal gevallen ook te 
maken had den met de beroemde Ency
c10pedie zal men hier echter niet aan
treffen . Voor lezers, geinteresseerd in 
deze thema's is het misschien interessant 
te weten dat het NEHA een uitgebreide 
verzameling originele documenten over 
een van de beroemde inspecteurs-fami
lies bezit, vader en zoon Bruyard (de -
ook door Minard vermelde - inventaris 
door Sandra Bos e.a. werd in 1996 gepu
bliceerd). 
Jan Lucassen (IISG) 

Regionale geschiedenis zonder grenzen. 
Opstellen aangeboden aan prof dr 
J.C.G.M. Jansen (Maastricht: Sociaal 
Historisch Centrum voor Limburg, 
1998) VII + 349 p. ISBN 90 74142 08 7 

In deze veelzijdige afscheidsbundel met 13 
artikelen voor Hans Jansen komen naast 
vertogen over Limburgse dialectologie 
onder meer aan bod: Ubachs over het 
Maastrichtse vleeshouwersambacht, Van 
Uytven over consumptie en conjunctuur 
aan de Belgische kust in dezestiende eeuw, 
Van der Woude over de Ge1derse demo
grafie 1815-1860, Van den Eerenbeemt 
over het bedrijfsbeleid van Van der Grin
ten later Oce en Lin tsen over de groeiende 
waardering voor het industriee1 erfgoed. 
LWi 

Mary B. Rose (red.), The Lancashire cot
ton industry. A history since 1700 (Pres
ton: Lancashire County Books, 1996) 
XII + 404 p. ISBN 1 87123638 x 

Deze verzorgde en ruim geillustreerde 
bundel bevat twaalf hoofdstukken die 
tezamen een integraal overzicht geven 
van de economische geschiedenis van 
de be1angrijkste textielindustrie-regio 
van Engeland, Lancashire. Er is aan
dacht voor zaken als technologische 
ontwikkeling, markt, arbeidsvoorzie-

NEHA-BULLETIN 



ning, buitenlandse competitie en het ver
val van de industrie na 1940. 
JTo 

Paul C. van Royen. Lewis R. Fisher en 
David M. Williams (red.) Fruita di Mare. 
Evolution and Revolution in the Maritime 
World in the 19thand20th Centuries (Am
sterdam: Batavian Lion International, 
1998) 222 p. ISBN 90 6707 475 6 

Deze bundel bevat de proceedings van 
de Second International Congress of Ma
ritime History dat injuni 1996 in Neder
land werd gehouden. Zoals gebruikelijk 
bij proceedings is de inhoud van de bun
del divers en geven de bijdragen vooral 
een goed beeld van de veelheid aan 
benaderingen binnen deze discipline. 
Navigatie, klimaat, zeeslagen, scheeps
bouw, havens, de maritieme arbeids
markt en nog veel meer komt aan de 
orde. In zijn inleiding over de ontwikke
lingen binnen het vak sprak Jaap Bruijn 
dan ook terecht van 'this thousand-flo
wers conference'. Zoals uit het voor
woord blijkt, was de sfeer er niet minder 
door. 
CLe 

Philip Scranton, Endless novelty. Specia
lty production and American industriali
zation, 1865-1925 (Princeton: Princeton 
University Press, 1997) XIV + 413 p. 
ISBN 0 691 02973 3 

Een grensverleggende studie in het debat 
over de bedrijfsgeschiedenis waarin 
Chandlers large firms nog steeds een 
grote rol spelen. Scranton bestudeert 
nu juist bedrijven die niet groot zijn noch 
klein. Hij analyseert tevens hun bijdrage 
in de laat-negentiende eeuwse industrie
Ie ontwikkeling van de Verenigde Staten. 
Kleinschalige producenten van maat
producten waren vernieuwend bezig en 
handhaafden zich uitstekend naast de 
bedrijven met massaproductie. 
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Dit boek \eidde tot veel reacties op het 
H-Business discussiegroep van EH-net. 
JTo 

S. Sen, Empire of free trade, The East In
dia Company and the making of the colo
nial marketplace (University of Pennsyl
vania Press: Philadelphia 1998) 225 p. 
ISBN 081223426 X 

Volgens Sen vormden de Noord-Indiase 
productmarkten de oorsprong van het 
conflict tussen de lokale machthebbers 
en de East India Company. Het bedrijf 
slaagde er namelijk slechts ten dele in 
om deze inheemse mark ten met econo
mische middelen te veroveren, zodat an
dere en meer agressieve method en aan
gewend werden. Van het een kwam het 
ander; de Company drong zich binnen, 
verstoorde daarmee de markten en zag 
zich dan weer tot verdere uitbreiding 
van bemoeienissen gedwongen. De ont
manteling van het inheemse economi
sche systeem vormde zo de opmaat tot 
de bouw van een koloniale staat. 
Joost Jonker (UU) 

Peter N. Stearns en John H. Hinshaw, 
The ABC-Clio World History Compani
on to The Industrial Revolution (ABC
Clio, Inc. : Santa Barbara, 1996) xi + 
328 p. ISBN 0-87436-824-3 

Dit boek geeft, alfabetisch gerangschikt, 
een korte omschrijving van begrippen 
die iets met het fenomeen industriele re
volutie te maken hebben. De onderwer
pen varieren van vroeg negentiende
eeuwse thema's als abolitionism tot een 
twintigste eeuw begrip als Zaibatsus (Ja
panse financiele elite). Het is een handig 
naslagwerkje, zij het dat veel van de lite
ratuurverwijzingen hopeloos verouderd 
zijn. 
JPS 
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Vincent van der Vinne, Spijker 1898-
1926 (Amsterdam: De Bataafsche 
Leeuw, 1998) 360 p. ISBN 90 6707 4683 

Vincent van der Vinne combineert in dit 
boek zijn kennis van de economische 
geschiedenis met zijn liefde voor oude 
automobielen, speciaal die van het merk 
Spijker. Het resultaat is een boeiende be
schrijving van de omvorming van de rij
tuigfabriek van de gebroeders Spijker 
tot een automobielfabriek. Ondanks 
Van der Vinne's enthousiasme voor het 
merk is de teneur van het verhaal toch 
een beetje dat van de markt die de on
rniskenbare kwaliteit van het product 
maar niet wil zien. Spijker kent dan 
ook een drie faillissementen, nog twee
maal gevolgd door een 'doorstart.' Inte
ressant is dat Spijker, mede dankzij 
Fokker, ook nog enige tijd in de vlieg-
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tuigbouw gezeten heeft. Al met al een 
aardig boek voor de liefhebber. 
PGr 

G. Wiersma, Johanna Borski, financier 
van Nederland 1764-1846 (Amsterdam: 
Prometheus, 1998) 136 p. 

Bronnen over het prive-Ieven van de we
duwe van de Amsterdamse beurshande
laar Borski zijn er niet meer. Toch heeft 
de auteur een biografie willen schrijven 
over deze befaamde financier van onder 
meer De Nederlandsche Bank. Helaas is 
zij daar niet in geslaagd. Het boekje is 
weinig diepgravend, ondanks de aanwe
zigheid van vele archieven, die weI be
waard zijn gebleven en getuigen van we
duwe Borski's invioed. 
LWi 
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INTERNATIONALISERING EN 
VERZEKERINGSGESCHIEDENIS 

Verzekeringsgeschiedenis stond centraal 
tijdens de B-8 sessie van het twaalfde in
ternationaal economisch historisch con
gres in Madrid. De papers zijn beschik
baar in de onder verantwoordelijkheid 
van P. Borscheid e.a. uitgekomen pro
ceedings. 

De voorconferentie resulteerde in 
1997 in een speciaal nummer van het 
Franse tijdschrift Risques. Tijdens de 
bijeenkomst in Madrid kwam aan de or
de of en hoe de uitwissehng over grenzen 
heen diende voortgezet. In hun inleiding 
op de bundel concludeerden de organi
satoren, dat het verzekeringsbedrijf zelf 
door zijn nauwe banden met de publieke 
instellingen voor bijstand en voorzorg 
specifiek nation ale trekken bezit. Tege
lijk was verzekering in het verleden in
ternationaler dan vaak vermoed, terwijl 
de internationalisering van de laatste ja
ren moeilijk over het hoofd kan worden 
gezien. Verzekeringsgeschiedenis heeft 
tot op de dag van vandaag een sterk na
tionaal karakter. Het contrast met het 
internationale netwerk van de bankhis
torici is opvallend. Pas in 1996 werd de
First International Conference on Insu
rance History georganiseerd in Kyoto 
(Japan), waaraan overigens aileen Ja
panse en Britse historici deelnamen. Op 
het ogenblik wordt geprobeerd een ver
eniging van verzekeringshistorici voor 
het Duitse taalgebied op te richten. De 
aanwezigen in Madrid vonden een 
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grensoverschrijdende organisatie nuttig, 
maar achtten bovenal concrete activitei
ten belangrijker dan een pretentieuze 
opzet. Besloten werd een internationale 
studiegroep op te rich ten. 

De studiegroep moet men zien als een 
informele club van be1angstellenden in 
de geschiedenis van het verzekeringsbe
drijf. Naderhand kan worden bekeken 
of het zinvol is zo'n studiegroep uit te 
laten groeien tot een meer formele asso
ciatie. De bedoehng is congressen te 
organiseren waar historici en anderen 
gei'nteresseerd in verzekeringsgeschiede
nis elkaar kunnen ontmoeten. Voor een 
snellere, meer informe1e uitwisseling van 
informatie wordt gedacht aan een web
site. De Franse collega's (M. Ruffat, A. 
Straus) hebben op zich genomen op te 
treden als een internationaal secretariaat 
en de plannen verder uit te werken. Zij 
zullen contact houden met nationale 
rapporteurs. Voor Nederland zal B. Ga
les voorlopig als zodanig optreden. De
genen die gei'nteresseerd zijn in deze stu
diegroep, die dus eigenlijk nog moet 
worden opgericht, kunnen met hem con
tact opnemen. 

B. Gales 
Faculteit der Economische Wetenschap
pen 
Postbus 800 
9700 A V Groningen 
E-mail: b.p.a.gales@eco.rug.nl 
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ZEKERHEID IN NEDERLAND 
1500-2000 

De belangstelling voor de historische 
wortels van zekerheid is in de afgelopen 
jaren sterk toegenomen. Er is inmiddels 
een indrukwekkende collectie histori
sche studies over verzekeringsmaat
schappijen en zekerheidsregelingen ver
schenen. Wat echter ontbreekt, is een 
verband tussen de verschillende studies 
en daarmee een overzicht van het gehele 
Nederlandse zekerheidssysteem. Dit 
gegeven is voor het Verbond van Verze
keraars de aanleiding geweest voor de 
opdracht aan het NEHA om een onder
zoek te starten naar 'vijf eeuwen zeker
heid' in Nederland. 

Het bijzondere van dit project is dat 
vanuit een brede invalshoek de ontwik
keling van risico, risicobeleving en risi
codekking in de afgelopen vijfhonderd 
jaar - zowel vanuit de optiek van de aan
bieders als vanuit de optiek van de con
sumenten - in hun onderlinge samen
hang wordt beschreven. Er is gekozen 
voor een brede opzet waarin de belang
rijkste zekerheidsaanbieders aan bod 
komen: armen- en gildenzorg, buren
en familiehulp, sparen, arbeidersonder
linges, vakbondszorg, ziekenfondsen, 
particuliere en sociale verzekeringen. 
De eerste fase van het onderzoek is inju
ni 1998 afgesloten met het verschijnen 
van de bundel Studies over zekerheidsar
rangementen. Risico's, risicobestrijding 
en verzekeringen in Nederland vanaf de 
Middeleeuwen . Deze omvangrijke bun
del, onder redactie van ondergetekenden 
en uitgegeven door het NEHA, bevat 41 
bijdragen geschreven door ruim twintig 
specialisten. Zij belichten de diverse ze-
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kerheidsregelingen per peri ode (1500-
1880, 1800-1890, 1890-1950, 1950-he
den). 

Tijdens de tweede fase van het onder
zoek, die inmiddels van start is gegaan, 
wordt per periode voor de risico's die 
centraal staan (ziekte, risico's die samen
hangen met levenscydus, werkloosheid 
en schaderisico's) onderzocht op welke 
wijze deze risico's zich manifesteerden, 
welke preventieve maatregelen werden 
genomen en welke zekerheidsregelingen 
werden toegepast om de financiete ge
volgen van de risico's te beteugelen. 
Daarnaast is er aandacht voor de relatie 
risico's en sociale groepen. Niet aile so
ciale groepen stonden in gelijke mate 
bloot aan de diverse risico's. De mate 
waarin de diverse sociale groepen zich 
konden indekken tegen de diverse risi
co's, is uiteraard mede afhankelijk van 
hun financiele mogelijkheden. Andere 
aandachtspunten zijn de maatschappe
lijk gevolgen van de diverse zekerheids
regelingen (of het ontbreken daarvan) 
en een vergelijking van Nederlandse re
gelingen met die in de ons omringende 
buurlanden. 

Doel van de tweede fase is de publica
tie van een meerdelig geiUustreerd over
zichtswerk waarin de rijke geschiedenis 
van Nederland dat bekend staat als 'ze
kerheidsland' voor een breed publiek 
toegankelijk is gemaakt. 

Jacques van Gerwen 
Marco van Leeuwen 
NEHA, Amsterdam 
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