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EKONOMIESE GESKIEDENIS VAN 
SUID-AFRIKA: 

'N HISTORIOGRAFIESE OORSIG. 
door Grietjie Verhoef, departement Geskiedenis 

Randse Afrikaanse Universiteit, Johannesburg (ZAF) 

Die geskiedenis van Suid-Afrika begin lank voordat die Verenigde Oos
lndiese Kompanjie (VOIC) Jan van Riebeeck gestuur het om 'n verversings
pos aan die suidpunt van Afrika te vestig. Tradisionele inheemse gemeen
skappe het in 'n verskeidenheid sosiale formasies aan die suidpunt van Afrika 
gewoon vir bykans 50000 jaar voor Europese nedersettings. 1 Suid-Afrika het 
in die Europese wereld in belangrikheid toegeneem met Europese wereldver
kenning, die vestiging van handels- en verversingsposte en later kolonies. 
Suid-Afrika het vanaf die periferie onlosmaaklik deel geword van die interna
sionale ekonomie wat sterk Europees en Brits gedrewe was. Belangstelling in 
Suid-Afrika was uit die staanspoor [van origine] ekonomies gemotiveerd en 
hoewel die verhouding tussen Suid-Afrika en die westerse wereld gedurende 
die tweede helfte van die twintigste eeu op sterk ideologiese gronde gebalan
seer was, het die ekonomiese belang van hierdie land uiteindelik die deurslag 
gegee vir die normalisering van betrekkinge met die totale internasionale ge
meenskap. Die ekonomiese geskiedenis van Suid-Afrika, soos vertolk in die 
literatuur, vertoon die ontwikkelingsgang van Suid-Afrika as kolonie tot on
afhanklike politieke rolspeler in die internasionale ekonomie. Die bestaan 
van die tradisionele inheemse gemeenskappe is in eie reg bestudeer, maar 
daardie ekonomiese organisasies word nie algemeen beskou as die evolusio
nere oorsprong van die moderne Suid-Afrikaanse ekonomie nie.2 Die moder
ne ontwikkeling kan eerder toegeskryf word aan die bemoeienis van die eko
nomies ontwikkelde nasies van Wes-Europa. 

In hierdie beknopte historiografiese oorsig, word verwys na die inheemse 
ekonomiese stelsels en vroee ekonomiese aktiwiteit in Suid-Afrika voordat 
goud ontdek is; die minerale en industriele rewolusie en aspekte van die mo
derne Suid-Afrikaanse ekonomie, soos behandel in die geskiedskrywing. 

1. Die historiografie voor diamante en goud 

Die eerste formele ekonomiese geskiedenis van Suid-Afrika is in 1924 geskryf 
deur M.H. de Kock, 'n dosent in Ekonomie aan die Universiteit van Kaap
stad.3 Dit was die eerste omvattende werk oor die ekonomiese geskiedenis 
van Suid-Afrika. 'n Leerstoel in Ekonomiese Geskiedenis is in 1923 aan die 
Universiteit van Kaapstad gevestig met die oog op studente wat ingeskryf 
was vir die Diploma in Sosiale Wetenskappe. Ekonomiese Geskiedenis is be-
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skou as noodsaaklik vir die begrip van eietydse ekonomiese en industriele 
omstandighede. Die werk ondersoek die ekonomiese omstandighede aan 
die Kaap onder VOIC-beheer en daarna die periode sedert Britse anneksasie. 
De Kock beskryf in 'n noukeurige narratief die landbou en veeteelt van die 
vroee nedersetting asook die stadige uitbreiding van ekonomiese aktiwiteit, 
veral weens ontoereikende vervoer en kommunikasie. Die fokus val baie 
[heel] sterk op die ekonomiese ontwikkeling van die Kaap ooreenkomstig 
die Europese model van ontwikkeling, naamlik primere produksie en die af
set daarvan in markte buite die kolonie. Vir De Kock was die relatiewe stag
nasie en lae lewenstandaard aan die Kaap grootliks toe te skryf aan gebrek
kige vervoer en kommunikasie. Die wesenlike voordeel wat die Kaap geniet 
het, was die toe gang tot buitelandse markte en buitelandse handel. Die mo
nopolistiese beheer van die VOIC oor die Kaap, het verhoed dat buitelandse 
markte en buitelandse handel volledig en vinnig [snell tot voordeel van die 
Kaap ontwikkel. De Kock meen gevolglik dat die Britse besetting sedert 
1795, hoewel met 'n onderbreking, uiteindelik die kolonie aan die Kaap, en 
later ook Natal en die binneland, sou integreer by die Britse koloniale ryk. 
Die uitgangspunt is dat die beperking op vrye ekonomiese aktiwiteit deur 
die VOlC, ekonomiese ontwikkeling aan die Kaap aan bande gelS het. Die 
Britse gesagsvestiging lui dan 'n periode in van vryer ekonomiese aktiwiteit 
en gevolglik die stelselmatige ontwikkeling van 'n groeiende binnelandse 
mark vir landbouprodukte. De Kock se bogenoemde werk word dan opge
volg in 1936 met 'n meer beknopte werk oor die ekonomiese ontwikkeling 
van Suid-Afrika.4 

In dieselfde tydsgewrig het nog twee ander publikasies verskyn wat grootliks 
vanuit dieselfde paradigrna die ekonomiese ontwikkeling beskryf het. Die 
eerste was D.M. Goodfellow se A Modern Economic History of South Africa 
en die tweede was C.G.W. Schumann: Structural Changes and Business Cy
cles in South Africa, 1806-1936.5 Goodfellow plaas ook meer klem op die na-
1870 ekonomiese ontwikkeling van Suid-Afrika, omdat die ontdekking van 
goud, na sy mening, begin het om eenheid te verleen aan 'n, tot op daardie 
stadium, 'barre sub-kontinent'. De Kock wy deeglike ontleding aan die land
bou-ekonomiee van die Kaap, Natal, die Oranje-Vrystaat en die Zuid-Afri
kaansche Republiek (ZAR; later na 1902 bekend as die Transvaal), maar vir 
Goodfellow val die swaartepunt van ekonomiese ontwikkeling op die peri ode 
sedert 1886 met die ontdekking van goud. Ook Schumann verklaar dat die 
mees uitstaande kenmerk van die Suid-Afrikaanse ekonomie gedurende die 
negentiende eeu, die ontdekking van minerale was. Schumann onderskei die 
gebeurtenis as die verskynsel wat die Suid-Afrikaanse ekonomie onderskei 
van meeste ander ekonomiee, nl. dat die transformasie na 'n ultra-kapitalis
tiese ekonomie vanuit 'n bestaans-ruilhandel georienteerde landbou-ekono
mie, relatief vinnig plaasgevind het.6 

Hoewel bogenoemde publikasies die swaartepunt van die pre-twmhgste 
eeuse ekonomiese ontwikkeling van Suid-Afrika plaas by die ontdekking 
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van goud, word sistematies aandag verleen in veral De Kock se werke, aan 
die pastorale landbou-ekonomiee van die vier gebiede voor die ontdekking 
van goud. Die werke van De Kock en Goodfellow is narratief, terwyl Schu
mann die teorie van konjunktuursiklusse as ontledingsraamwerk gebruik. 
Die benaderings is makro-georienteerd. Al drie die skrywers beklemtoon 
dat landbouproduksie en die vervaardiging van verbruiksgoedere nog nie 
markgeorienteer was nie, maar grootliks bepaal is deur direkte ekonomiese 
bestaansbehoeftes. Baie noukeurige en volledige beskrywings van ekono
miese toestande in die Kaap, Natal, die Oranje-Vrystaat en die ZAR voor 
1886, word egter aangetref in algemene Geskiedenis publikasies van A.J. 
Boeseken, A.J.H. van der Walt, J.A. Wiid en A.L. Geyer.7 'n Bundel is in 
1979 onder redaksie van A.L. Muller gepubliseer: Die Ekonomiese Ontwikke
ling van Suid-Afrika8 as die eerste Afrikaanse publikasie wat omvattend aan
dag gee aan die ekonomiese geskiedenis van Suid-Afrika. Muller se werk is 'n 
kompilasie van die werk van Anna Boeseken, Van der Walt, Wiid en Geyer, 
Stephan Viljoen, Diko van Zyl, c.P.J. Muller, Gustav Preller, P.J. Potgieter, 
A.P.J. van Rensburg, D.J. Jacobs, c.G.W. Schumann en S.P.N. Gie. Dit ver
skaf 'n omvattende narratief van ekonomiese omstandighede aan die Kaap, 
in Natal, en na die Groot Trek, ook in die binnelandse Boererepublieke, die 
Oranje-Vrystaat en die ZAR. 

Hoewel die rol van die Khoi en San [oorspronkelijke bewoners] en die slawe 
in die Kaap, die rol van Swartmense in die binneland en in Natal as komple
menter tot die Blanke ekonomiee beskryf word, word weinig aandag geskenk 
aan die aard van die tradisionele gemeenskappe se bestaansekonomiee. Dit 
was eers in die vroee sewentigerjare dat die neo-marxistiese skrywers meer 
omvattend daaroor gepubliseer het. In die Oxford History of South Africa, 
Vol. 1 van 1969 is enkele hoofstukke gewy aan die landbou van die Swart ge
meenskappe, maar die neo-marxistiese skrywers het die algemene opvatting 
in daardie publikasie dat die Swart landbousektor stagnant en nie-progressief 
was nie, van wee die bestaansekonomiese aard daarvan, skerp veroordeel. Die 
neo-marxistiese skrywers het in navolging van die Pranse strukturalistiese 
antropoloe, bv. Maurice Godelier, Claude Meillassoux, Emmanuel Terray 
en Seddon, aangevoer dat die tradisionele Swart gemeenskappe uiters pro
gressiefwas en positief gereageer het op die kontak met die Blankes se kapi
talistiese stelsel. Studies gedoen deur Jeff Guy, William Beinart en Colin 
Bund/ het aangetoon dat sekere aspekte van die herverspreidings-bestaans
ekonomiese stelsels van Swartmense behoue gebly het. Swart gemeenskappe 
het begin surplusse produseer vir afset op die nuwe markte wat ontstaan het 
deur die ontplooiing van handelsnetwerke in die kolonies, bv. rondom Port 
Elizabeth, Durban en Kaapstad. Hierdie skrywers het probeer aantoon dat 
die koms van kapitalisme die tradisionele ekonomiese stelsels ontwrig het, 
deurdat koloniale owerhede verskillende vorme van belasting gehef het, wat 
kontant inkome genoodsaak het. Die tradisionele gemeenskappe het daaraan 
voldoen en trouens, groot mededinging vir Blanke boere veroorsaak sodat 
hulle nie uit vrye wil hul arbeid aan Blanke boere beskikbaar sou stel nie. 
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Die gevolg was verdere owerheidsmaatreels om Swart arbeid te onttrek aan 
die tradisionele gemeenskappe. Hierdie marxistiese verklaring van die onder
drukking van kleinboere deur die alliansie van die kapitalistiese klas, be
staande uit Blanke boere en die staat, het geweldige kritiek ontlok. Dit het 
weI 'n nuwe perspektief gebring ten aansien van die aard van Swart tradisio
nele ekonomiese aktiwiteit teenoor dit van Blanke boere of setlaars. 

Die neo-marxistiese werke het die kontak tussen voor-kapitalistiese en kapi
talistiese gemeenskappe voorgehou as 'n ongelyke stryd wat deur die kapita
listiese stelsel met sy klasse-oorheersing van die kapitalistiese klas met behulp 
van die staat (koloniale mag), gewen is om arbeid onder dwang vry te stel aan 
die kapitalistiese ekonomiee. Muller se werk dui egter daarop dat daar nie 
volledige kapitalistiese ekonomiese aktiwiteit oral in negentiende eeuse Blan
ke gemeenskappe beoefen is nie. Veral in die uiters verarmde ZAR en dele van 
die Oranje Vrystaat, was daar ook maar bestaansekonorniee en ruilhande1. 10 

Die welbekende werk van P.J. van der Merwe 11 illustreer juis die eenvoudige 
trekboerbestaan wat deur boere gevoer is, wat buite die grense van die kolo
nie hulself gaan vestig het. Trekboere was arm en het met hul vee getrek waar 
water en weiding was. Omvattende studies oor die vrugtebedryf aan die 
Kaap,12 skaap-en wolboerdery aan die Kaap13 en die wynbedryf14 dui egter 
op die ontwikkeling van sterk landboubedrywe ingestel op buitelandse mark
teo Die relatieflaat ontwikkeling van 'n spoorwegnetwerk vir die vier kolonies 
gesamenlik eers vroeg in die twintigste eeu, was verantwoordelik vir die sta
diger ontplooiing van uitvoergeorienteerde ekonomiese aktiwiteit in die bin
neland. 

Dit is onmoontlik om in hierdie oorsig te wys op al die studies oor al die as
pekte van ekonomiese ontwikkeling in Suid-Afrika voor 1886. Die algemene 
werke van De Kock, Schumann en Goodfellow is reeds vermeld, maar meer 
resente algemene werke bied uitstekende bronverwysings na detail-studies 
oor verskillende aspekte. In D.H. Houghton se The South African Econo
m/5

, J. Nattrass se The South African Economy. Its Growth and Change16 

en F.L. Coleman se Economic History of South Africa,17 word die opbou 
van die Suid-Afrikaanse ekonornie vanaf die vroegste tye af sorgvuldig be
spreek. Hierdie studies ontleed die Suid-Afrikaanse ekonomie in al sy sames
tellende komponente, naamlik grondbesit en arbeid, die landbou, vanaf be
staanslandbou tot die ontwikkeling van kommersieIe landbou, vervoer en 
vervoerinfrastruktuur, geld- en bankwese, saam met buitelandse handel en 
die betalingsbalans, en dan veral die mynbedryf en industriele sektor. Hierdie 
publikasies gaan van die neo-liberale ekonomiese teorie uit ten aansien van 
die vrye funksionering van markte en beskryf die geleidelike opbou van die 
Suid-Afrikaanse ekonornie. Die South African Journal of Economic History 
(SAJEH; verskyn net [aIleen] in Engels) het sedert 1986 'n omvattende reeks 
artikels gepubliseer wat handel oor aspekte van die vroegste ekonomiese ak
tiwiteit. 
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2. Historiografie na goud: die moderne Suid-Afrikaanse ekonomie. 

Die ontdekking van diamante in 1871 en van die ryk Witwatersrandse goud
neerslae in 1886, het die aard van die Suid-Afrikaanse ekonomie permanent 
en fundamenteel verander. Die mynbedryf het ekonomiese kragte ontketen 
wat op die lange duur sou bydra tot die transformasie van die landbou, vee
teelt, indutriee en handel. Historici en ekonome het uitgebreid die ontginning 
van edelmetale beskryf Ai die algemene werke waarna hierbo verwys is, het 
die ontdekking van goud beskou as 'n sleutelgebeurtenis in die ontwikkeling 
van die moderne Suid-Afrikaanse ekonomie. De Kock beskryf die ontdek
king van goud as 'n seen met 'n kwalifikasie - dit het 'n hoogs spekulatiewe 
element tot die Suid-Afrikaanse ekonomie toegevoeg, wat sou bydra tot spe
kulasie en fiuktuasies .

' 8 
Goodfellow wy nie eers veel aandag aan die ontdek

king van goud nie, behalwe om daarna te verwys dat dit 'n ontwrigtende in
vloed op die landbousektor in die Transvaal gehad het. 19 Houghton, 
Nattrass, Webb (in Coleman), Schumann (in Muller) en Schumann (in Bus
iness Cycles)20 is dit eens dat die ontwikkeling van die goudmynbedryf die 
Suid-Afrikaanse ekonomie finaal struktureel verander het. Volgens Schu
mann het die ontdekking van goud as 'n onbedekte seen [zegen] gekom aan 
die einde van 'n lang en intensiewe depressie in Suid-Afrika juis toe omstan
dighede ryp was vir 'n nuwe sikliese opswaai. Die spekulasie wat gepaard ge
gaan het met die notering van 'n menigde mynmaatskappye in Londen, het in 
1889 tot 'n ineenstorting van aandeelpryse gelei, maar dit was slegs 'n kort 
spekulatiewe ineenstorting en nie 'n fundamentele strukturele ineenstorting 
nie. Die vinnige uitbreiding van die goudmynindustrie het eintlik 'n langdu
rige depressie onmoontlik gemaak. 

Uitgebreide ekonomiese en ekonomies-historiese literatuur is gepubliseer oor 
die rol van goud in die Suid-Afrikaanse ekonomie21 en die kostestruktuur22 

asook arbeid23 as insetkoste tot die bedryf. Die perspektief is makro-ekono
mies en aanvaar die rasionaal van die winsmotief agter kapitalistiese myn
magnate. Bogenoemde studies is gemoeid met die impak van die goudmyn
bedryf op die Suid-Afrikaanse ekonomie deur middel van werkskepping, 
kapitaalinvestering, die vermenigvuldigereffek op industriee, uitvoer en die 
betalingsbalans. Die ontwikkelingsgang van die Suid-Afrikaanse ekonomie 
was daarvandaan gekoppel aan die welstand van die mynbedryf - diamante, 
nie-edelmetale en minerale, steenkool, maar by uitstek goud. 

Die klassieke benadering tot ekonomiese geskiedskrywing is gedurende die 
vroee sewentigerjare begroet deur 'n hele nuwe benadering tot die Suid-Afri
kaanse geskiedenis. Waar ekonomiese geskiedskrywing wesenlik binne uni
versiteitsdepartemente Ekonomie of Ekonomiese Geskiedenis beoefen is, en 
meer politieke geskiedskrywing in Departemente Geskiedenis (net breedweg 
[globaal gesproken] , nie absoluut nie) het die radikale of neo-marxistiese 
skrywers vanuit die marxistiese paradigma begin argumenteer dat ekonomie 
en politiek nie skeibaar is nie. Die nuwe benadering is gedryf deur persone 
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wat sterk in opposisie teen die heersende politieke bedeling in Suid-Afrika 
was en dikwels as uitgewekenes uit die buiteland opposisie georkestreer het 
- hetsy direk of indirek deur "akademiese" publikasies. Hoewel geeneen 
van die nuwe groep revisioniste, soos wat hulle ook bekend staan, van oplei
ding uit ekonomiese historici is nie, het hulle in beginsel vanuit die materia
lisme van Marx geargumenteer dat die staat die kapitalistiese klas se belange 
bevorder in die klassestryd tussen kapitaal en arbeid. Deur sterk te steun op 
die onderontwikkelingsteorie, Franse strukturaliste soos Louis Althusser en 
Nicos Poulantzas en sosialiste soos Gramsci, Hobsbawm en E.P. Thomp
son,24 is aangevoer dat "apartheid" of enige vorm van rasseskeiding soos 
wat dit dwarsdeur die geskiedenis van Suid-Afrika gemanifesteer het, funk
sioneel was tot die uitbreiding van kapitalisme in Suid-Mrika en die klasse
uitbuiting van die onderdrukte arbeidersklas - wat in die Suid-Mrikaanse 
omstandighede, swart of nie blank nie, was. Hoewel hierdie skool se werk 
nie strenggesproke op die terrein van Ekonomiese Geskiedenis val nie, het 
hulle werk groot impak gehad op die algemene historiografiese debat in 
Suid-Mrika. Die revisioniste het eintlik hul kritiek in die eerste geval geloods 
[gericht] teen die heersende neo-liberale opvatting dat rassisme 'n irrasionele 
verskynsel is wat deur die rasionaliteit van die mark met verloop van tyd uit
gewis sou word. 25 

Rondom die goudmynbedryf is 'nverskeidenheid temas op sosiologiese wyse 
marxisties geherinterpreteer. Eerstens was daar die deb at rondom die Jame
son-inval [in 1895 viel de Brit Jameson met een troepenmacht de ZAR bin
nen, al voordat de heimelijk door Rhodes beraamde opstand van Uitlanders 
was begonnen; hij werd door de Boeren tot overgave gedwongen (red.)], 
naamlik dat die inval materiele oorsake eerder as politieke oorsake gehad 
het. Die standpunt van G. Blainey26 is wyd gekritiseer deur ekonorniese his
torici.27 Daar is verder breedvoerig geargumenteer dat Britse imperialisme 
die belange van kapitalisme gedien het en gevolglik verantwoordelik was 
vir die Anglo-Boere-oorlog van 1899-1902 en veral die rekonstruksie daarna, 
waardeur Blanke politieke mag verskans [versterkt] is in be lang van die groei 
van 'n kapitalistiese ekonornie gebou op die mynbedryf en goedkoop Swart 
arbeid?8 In 'n poging om die gesiedenis van Suid-Afrika 'from below', d.w.s. 
vanuit die perspektief van gewone mense en nie van prorninente leiersfigure 
nie, te herskryfhet 'n groot verskeidenheid artikels verskyn wat die positiewe 
verwantskap tussen die staat, kapitaal en politieke beleidsrigtings van rasses
keiding sedert 1902 tot in die resente Suid-Afrikaanse geskiedenis probeer 
konstateer. Dit is veraI in die werke van die sosioloog Martin Legassick, die 
juris Harold Wolpe en die sosioloog Frederick Johnstone wat hierdie tema 
uitgebou is?9 Die Poulantziaanse-strukturaliste David Kaplan, Mike Mor
ris, Robert Davies en Dan O'Meara het hierdie tern as verder uiteengesit 
aan die hand van die magsbalans, volgens Paulantzas, wat tussen fraksies 
van kapitaal sou ontwikkel. 30 Die geforseerde strukturalisme in die revisio
nistiese verklaringswyse het gou uit eie geledere kritiek31 ondervind en het 
vandag plek gemaak vir 'n oper en meer genuanseerde klasseverklaring. Die 
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groot bydrae van die revisioniste Ie dus by die sosiale studies met fokus op die 
onderdrukking van arbeid, 'n klasse-analise van Suid-Afrika se geskiedenis 
en die rol van die staat, met klem op die "ontwikkelingsaard" van die staat 
in 'n strukturalistiese raamwerk.32 Hierdie sterk ideologies gedrewe werke is 
grootliks deur ekonome en ekonomiese historici gemarginaliseer, vanwee die 
gebrek aan ekonomiese teorie onderliggend daaraan, asook die oorwegend 
sosiologiese onderbou daarvan. 

3. Industrialisasie. 

Ander belangrike temas in die ekonomiese geskiedskrywing oor Suid-Afrika 
is die ontplooiing van industrialisasie en die gepaardgaande transformasie 
van die Suid-Afrikaanse ekonomie. Dit word algemeen aanvaar dat afgesien 
van die eenvoudige tuisvervaardiging in die Kaap gedurende die negentiende 
eeu en die vervaardiging wat gespruit het uit President Kruger se konsessie
beleid gedurende die vroee l880's,33 werklike industrialisasie in Suid-Afrika 
posgevat het na die ontdekking van goud aan die Witwatersrand. Hierdie eer
ste fase van industrialisasie was beperk en grootliks afgestem op die behoeftes 
van die mynbedryf.34 Volskaaise industrialisasie sou vereis dat Suid-Afrika as 
'n laatkommer tot industrialisasie, met 'n klein binnelandse mark, hoe ver
voerkoste en 'n oop ekonomie, omvattende owerheidsteun by wyse van ta
riefbeskerming sou moes geniet. Tariefbeskerming het eers in 1921 gevolg 
na die skepping van die tydelike Raad van Handel en Nywerheid.35 Die myn
bedryf, wat 'n groot komponent van in sette ingevoer het, was gekant teen ta
riefbeskerming vir binnelandse nywerhede. Die beperkte beskerming wat in 
1921 aan binnelandse nywerhede verleen is, het weI bygedra tot die groei van 
binnelandse industriee, byvoorbeeld klerasie [kleding], tekstiel, skoeisel, 
meubels en die drukkersbedryf, maar die eintlike stimulus vir binnelandse in
dustriee, was die Eerste Wereldoorlog.36 Die literatuur beklemtoon dat die 
impak van die Eerste Wereldoorlog op binnelandse industrialisasie nie ge
noeg was om die momentum te behou nie en met die bewindsaanvaarding 
van die Nasionale Party en die Arbeiders Party se Pakt-regering in 1924, 
die weg gebaan is vir omvattende tariefbeskermingsmaatreels. 'n Permanente 
Raad van Handel en N ywerheid is in 1924 in die lewe geroep en 'n doelgerigte 
industrieIe beskermingsbeleid is gelmplementeer. Hoewe1 die tussenkoms van 
die Groot Depressie van 1929-1932 industriele uitbreiding in Suid-Afrika aan 
bande gele het, het die aantal industriele ondernemings van 6 009 in 1924 toe
geneem tot 8614 voor die Tweede Wereldoorlog.37 Die Suid-Afrikaanse in
dustriele sektor het nietemin afhanklik gebly van ingevoerde insette en kapi
taalgoedere wat slegs bekom kon word met die buitelandse valutaverdienste 
van die mynbedryf. Plaaslike industriee het nie noemenswaardige uitvoerver
dienste gelewer nie. Daar is omvattend geskryf oor die verwantskap tussen 
die Suid-Afrikaanse mynbedryf en industrialisasie om hierdie afhanklik
heidsverhouding uit te WYS.38 
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Industrialisasie in Suid-Afrika is sodanig deur die impak van die Tweede We
reldoorlog verder gevoer, dat skrlwers na 1945 begin verwys het na Suid
Afrika se 'industriele rewolusie,.3 Dit was eers in 1965 dat industrie se by
drae tot die bruto binnelandse produk, die van die mynwese oorskry het. In 
omvattende noukeurige beskrywende werke, is die aard en omvang van Suid
Afrikaanse industriele uitbreiding geboekstaaf.40 Die Suid-Afrikaanse Tyds
krif vir Ekonomie (SATE) was veral instrumentee1 in die publikasie van talle 
artikels oor die bronne van industrialisasie in Suid-Afrika, die ligging daar
van en uiteindelik die debat wat in die sewentigerjare ontwikkel het rondom 
die owerheid se industriele beleid - moes dit inwaartsgerig wees of uit
waartsgerig? Was industriele beskerming funksioneel en moes uitvoeraan
sporings ingestel word? Die SATE was hoofsaaklik die medium vir die debat 
oor inwaartsgerig of uitwaartsgerigte industriele beleid in Suid-Afrika. Die 
konsensus was uiteindelik dat Suid-Afrika 'n vermenging van beide beleids
rigtings gevolg het41 totdat veranderinge in die internasionale omstandighede 
die land sou dwing om sy beleid ten aansien van beskerming te heroorweeg. 
Die debat het uitgewys dat die industriele sektor direk afhanklik was van die 
primere sektor se uitvoerverdienste. Die beleid van industriele proteksio
nisme het ook nie volledig voldoen aan die verwagtinge van werkskepping 
nie, 42 maar meer bygedra tot kapitaalverdieping in die vervaardigingsek
tor.43 Die rol van industrialisasie in die groei van die Suid-Afrikaanse ekono
mie, dit wil se industrialisasie as 'n makro-ekonomiese grootheid, is in die al
gemene Ekonomiese Geskiedeniswerke, die SATE en die SAJEH tot 'n groot 
mate geinterpreteer as 'n strategie om mense se lewenstandaard te verhoog en 
onafhanklikheid te ondersteun, oor die algemeen en by uitstek in Suid-Afri
ka. Industrialisasie het ook sterk groei in die tersiere sektor meegebring, 
waardeur inkomevlakke en lewenstandaard vir almal in Suid-Afrika verhoog 
is. 44 

Die revisionistiese skrywers het ten aansien van hierdie makro-ekonomiese 
on tIe ding, feitlik geen bydrae gelewer nie.45 Hoewel Freund die indruk wil 
skep46 dat die werk van persone soos Mike Morris, Robert Davies, Saul Du
bow, Deborah Posel, Colin Murray en David Duncan 'ekonomies' van aard 
is, word dit beskou as werk wat ekonomiese temas ontleed vanuit 'n sosiaal
staatkundige perspektief. AI die studies oor die transformasie van die land
bou, is baie knap ontledings van die sosiale transformasie wat daar plaasge
vind het. Dit bied egter geen werklike ontleding wat behulpsaam kan wees om 
die makro-ekonomiese verskynsel beter te begryp nie. Saunders verklaar: 
" .. .few among the revisionists had advanced training in Economics, and a 
number of those appointed to posts in Economic History departments wrote 
social, not economic, history.,,47 

In die Suid-Afrikaanse geskiedenis is die invloed van industrialisasie en an
der bronne van ekonomiese groei ook weI van politieke belang, omdat wel
vaartskepping, dit wil se ekonomiese bemagtiging, sou meewerk tot die be
eindiging van diskrimiperende sosio-politieke strukture, soos uiteindelik 
verwoord is in die werk van M.Lipton: Capitalism and Apartheid. 48 Voor-
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staanders van die vrye funksionering van die markekonomie, was gevolglik 
krities ten aansien van aIle owerheidsingrype in die ontwikkeling van die 
Suid-Afrikaanse ekonomie, soos beheer oor arbeidsmobiliteit en die lokali
teit van nywerheidsvestiging. Laasgenoemde verwys veral na die owerheids
beleid van nywerheidsdesentralisasie ingevolge waarvan die vestiging van ny
werhede op grense van Swart tuislande aangemoedig is deur middel van 
insentiewe, sod at arbeid uit Swart landelike gebiede benut sou kon word. 'n 
Omvattende deb at oor nywerheidsdesentralisasie is weer eens gevoer in die 
SATE,49 waar die fokus geval het op die hoe koste van die beleid deurdat pro
duksiefaktore na grensgebiede oorgeplaas is vanuit welvarende groeipunte 
waar dit meer koste-effektief aangewend sou kon word. Skrywers interpre
teer dus nywerheidsdesentralisasie as die oordrag van produksiefaktore en 
nie van ontwikkeling nie.50 Die kritiese ontleding van nywerheidsdesentrali
sasie het uiteindelik uitgewys dat dit slegs tot 'n beperkte mate bygedra het tot 
nywerheidsproduksie buite die industriele kerngebiede van Suid-Afrika. In 
die proses is enkele studies oor regionale ekonomiese ontwikkeling gepubli
seer, waardeur die fokus verplaas is na byvoorbeeld industriele produksie in 
streke van die Oos-Kaap, Natal en die Oranje-Vrystaat. Hierdie studies kon
sentreer op nywerheidsvestigin~ en nie soseer op die totale ekonomiese ont
wikkeling van die streek nie.5 Die mees omvattende streeks-ekonomiese 
geskiedenis is oor Natal gepubliseer. Dit is die werk van B.Guest en l.Sellers(
red.) :Receded Tides of Empire: Aspects of the Economic and Social History of 
Natal since 1910. 52 Die fokus val op die ontplooiing van ekonomiese aktiwi
teit vanuit die landbou-georienteerde suikerekonomie en handel deur die 
hawe, tot 'n industriele ekonomie op die infrastruktuuras tussen Durban en 
die Witwatersrand. 

Die SAlEH het 'n groot bydrae gelewer tot die publikasie van studies oor re
gionale ekonomies ontwikkeling. Hier kan verwys word na die werk van 
R.Bouch53, l.lnggs54, K.Tankard,55 en A.Appel,56 oor Port Elizabeth en 
omstreke in die Oos-Kaap in die September uitgawe van 1991. Daar het 
ook verskeie studies verskyn oor die ekonomiese geskiedenis van Natal en 
Zoeloeland: oor die landbousektor57, spesifiek die suikerbedryf58, die steen
koolbedryf59 en in die Suid-Afrikaanse konteks.60 Daar bly egter 'n groot 
veld oop ten aansien van regionale ekonomiese studies wat nog gedoen moet 
word. 

4. Finansie'/e Struktuur. 

In die periode na die ontdekking van diamante en goud, het daar 'n finansiele 
stelsel begin ontwikkel. Daardie ontwikkeling het relatief vinnig verloop van
af die embrio stelsel van die negentiende eeu tot die gesofistikeerde stelsel wat 
dit vandag vertoon. Die opkoms, groei en probleme van die Suid-Afrikaanse 
finansiele stelsel, is een terrein waaroor ekonomiese historici, asook oud-ban
kiers en ekonome, 'n groot bydrae gelewer het. Die vroegste analitiese werk 
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oor geld-en bankwese het in 1928 verskyn. 61 Arndt beskryf noukeurig die 
vroegste ontwikkeling van die monetere sektor in Suid-Afrika tot met die 
ontplooiing van 'n bankstelsel wat sterk op die Britse lees geskoei was. Ver
skeie bankgeskiedenisse waarin die ontstaan van nuwe banke in die verskil
lende kolonies beskryf is, het die lig gesien.62 Hierdie studies boekstaaf die rol 
wat die eerste banke gespeel het in die werwing van deposito's en die verlening 
van krediet. Die meeste werk is gedoen oor die imperiale banke, hulle plaas
like voorgangers en ontbloot die sterk betrokkenheid by die landbou, na 1886 
die mynbou en ook die handel van die Suid-Afrikaanse kolonie voor en na 
Uniewording. Die meer kontinentale benadering tot die bankstelsel in Suid
Afrika, is nagevors deur Joubert, Van der Merwe en Verhoef.63 Hierdie stu
dies en daaropvolgende publikasies64 onderskei die kontinentale banke van
uit Nederland se veel groter fokus op die finansiering van buitelandse handel, 
as wat die konserwatiese imperiale banke geneig was om te doen. Die tot
standkoming van die Suid-Afrikaanse Reserwebank in 192365 het grootliks 
bygedra tot monetere en finansiele stabiliteit in Suid-Afrika. 

Die bankwese en die opkoms van moderne finansiele strukture is ook verder 
ondersoek ten einde die rol van die finansiele sektor in die transformasie van 
die totale Suid-Afrikaanse ekonomie vanaf 'n relatief sluimerende koloniale 
sektor teen 1950 te omvorm tot die moderne gesofistikeerde multi-fa set finan
siele sektor wat dit teen die 1990's is.66 Die navorsing dui op die groei van die 
finansiele sektor, monetere en fiskale beleid en die wisselwerking tussen han
delsbanke, aksepbanke, diskontohuise, finansieringsbanke, bouvereigings en 
die eerste Suid-Afrikaanse Ontwikkelingbank teen die agtergrond van die 
sterk groei van die Suid-Afrikaanse ekonomie gedurende die laaste helfte 
van die twintigste eeu. Meerdere bank-en finansiele instellings is ondersoek 
in artikels gepubliseer in die SAJEH en SATE, met wisselende klem op die 
verhouding tussen staat en finansiele sektor. Dit is nie moontlik om hier in
dringend die debatte oor monetere en fiskale beleid van Suid-Afrika te ont
leed nie. In hierdie oorsig kan net daarop gewys word dat die finansiele sektor 
as afgeleide funksie van ekonomiese aktiwiteit in Suid-Afrika, baie aandag 
van ekonome en ekonomiese historici geniet. Die revisioniste het skaars oor 
die geld- en bankwese geskryf. Die vraagstuk van konsentrasie in die bank
wese teenoor groter mededinging, asook vrye toegang aan meer internasio
nale finansiele instellings, is tans die fokus van diskussie. 

Suid-Afrikaanse ekonomiese Geskiedenis. 

Die bondige oorsig van die belangrikste aspekte van die Ekonomiese Ge
skiedskrywing oor Suid-Afrika, kan onmoontlik alle terreine volledig be
spreek. Daar is byvoorbeeld veel wat oor sakegeskiedenisse, die groei van 
konglomerate, die staatsektor in die ekonomie, landbougeskiedenis en die ge
skiedenis van die myn van nie-edelmetale nog geskryf kan word. Sonder om 
op volledigheid aanspraak te maak, verwys hierdie oorsig na die omvattende 
analise veral deur ekonome en ekonomiese historici, van die relatief jong 
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Suid-Afrikaans ekonornie. Ekonorniese historici is maar min in Suid-Afrika 
en die dissipline in eie reg is ook onder geweldige druk, net soos ook maar oor 
die res van die wereld. Net aan twee universiteite, naarnlik die Universiteit 
van Natal en Rhodes bestaan nog selfstandige afdelings in Ekonorniese Ge
skiedenis. Die afdeling in Natal word egter nie deur ekonomiese historici be
man nie en waar die yak beoefen word, wissel dit vanuit departement Ekono
rnie en Geskiedenis. Die ekonomiese geskiedenis van Suid-Afrika put dus 
hier uit die rykdom van metodologies, teoreties en tematies uiteenlopende 
perspektiewe soos wat ekonome, ekonorniese historici en ander sakelui daar
oor publiseer. Die leidende tydskrifte is SATE en SAJEH, hoewel die sosiaal
politiese skrywers ook in ander joernale publiseer. Baie werk is nog nodig om 
ekonome en ekonomiese historici se analises nader aan mekaar te bring, maar 
die hoogs gepolitiseerde aard van die Suid-Afrikaanse samelewing en die im
pak daarvan op die ekonomie, verklaar waarskynlik die gebrek aan meer ho
listiese ekonorniese geskiedenis publikasies oor Suid-Afrika. Ekonorniese ge
skiedenis in Suid-Afrika is nog skaars drie eeue oud en die wetenskaplike 
analise daarvan waarskynlik pas een eeu. In die toekoms sal die groter deel
name aan die 'global economy' groot invloed uitoefen op die vraagstukke in 
die plaaslike ekonomiese ondersoeke. 
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A. CONCURRENTIE IN DE 
BEDRIJFSGECHIEDENIS IN 

DISCUSSIE 

De omvang van het voorliggende nummer van het NEHA bulletin voor eco
nomische geschiedenis is geen belofte voor de toekomst, maar een gevolg van 
de opname van een omvangrijk discussiedossier rond de inaugurele rede van 
Eric Fischer, bijzonder hoogleraar op de door de Vereniging NEHA inge
stelde leerstoel aan de Universiteit van Amsterdam. 

Naar aanleiding van deze oratie is bij de redactie een uitvoerige reactie bin
nengekomen van Keetie Sluyterman en Jan Luiten van Zanden. Wij hebben 
Eric Fischer in de gelegenheid gesteld op deze kritiek te reageren. 

Gezien de voor Nederlandse begrippen felle reactie op de rede en de be
trokkenheid van het NEHA bij de leerstoel, heeft de redactie besloten haar 
bezwaren tegen de omvang van be ide stukken te laten varen en deze ongewij
zigd op te nemen. 

Met de publicatie van deze ' reactie en repliek' is de discussie in het NEHA 
bulletin voor economische geschiedenis gesloten. 

De redactie. 
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B. CONCURRENTIE IN DE 
NEDERLANDSE BEDRIJFS

GESCHIEDENIS 

door Keetie E. Sluyterman en Jan Luiten van Zanden 
Universiteit Utrecht 

Met het uitspreken van een rede over 'Concurrentie, een onderbelicht thema 
in de Nederlandse bedrijfsgeschiedenis, heeft prof. dr. E.J. Fischer op 27 ja
nuari 1999 de bijzonder leerstoel 'Bedrijfsgeschiedenis inclusief de sociale as
pecten' aan de Universiteit van Amsterdam aanvaard.! Op zichzelfis dat een 
heuglijke zaak omdat de bedrijfsgeschiedenis, hoewel bloeiend in de marge 
van het universitaire bedrijf, in de academische instituties zwak vertegen
woordigd is en mede daardoor moeite heeft de erkenning te verwerven waar 
ze recht op heeft. Met deze door de Vereniging het Nederlands Econornisch
Historisch Archief gecreeerde leerstoel is althans de mogelijkheid geschapen 
om ook op hoogleraarsniveau dit yak nieuwe impulsen en nieuw aanzien te 
verschaffen. 

Wie echter met een dergelijke verwachting op 27 januari aanschoof in de 
Lutherse Kerk, of naderhand de rede van Fischer ter hand nam, raakte snel 
teleurgesteld zo niet ontgoocheld. De rede is een lange litanie tegen de huidige 
beoefenaren van de bedrijfsgeschiedenis omdat ze tot nu toe geen aandacht 
zouden hebben besteed aan het fenomeen concurrentie; sterker nog, ter ver
klaring van deze opvallende omissie in de bedrijfshistorische literatuur, gaat 
Fischer uitvoerig in op het door hem veronderstelde gemis aan (bedrijfs)eco
nomische kennis onder bedrijfshistorici, hetgeen uitmondt in een pleidooi om 
hen elementaire kennis in de economie bij te brengen, waartoe Fischer zelf al 
de eerste bouwstenen lijkt te willen aandragen. 

Het was voor de aanwezige bedrijfshistorici een hoogst pijnlijke ervaring 
om zich als groep zo gekenschetst te zien door de nieuwe hoogleraar, die ze
ker door de buitenwereld zal worden gezien als de vertegenwoordiger van dit 
specialisme. Zijn we inderdaad zo dom en onwetend als Fischer stelt? In di
verse interviews heeft Fischer zijn boodschap bovendien verder uitgedragen
in vaak weinig parlementaire taal (om welke reden wij ons ook vrij voelen om 
van ons hart geen moordkuil te maken). De vraag dringt zich daarbij natuur
lijk op of Fischer gelijk heeft: wordt er inderdaad aan het fenomeen van de 
concurrentie geen aandacht be steed in het bedrijfshistorisch onderzoek dat 
de afgelopen decennia gepubliceerd is? En wat te denken van de redenen die 
Fischer voor dit veronderstelde gemis aanvoert? In deze bijdrage geven we 
een beknopt overzicht van de bedrijfshistorische studies die de afgelopen vijf
tien jaar zijn verschenen; zonder daarbij naar volledigheid te streven, is ge-
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tracht de meest toonaangevende studies de revue te laten passeren. Steeds 
wordt daarbij de vraag gesteld: welke aandacht wordt in deze studie besteed 
aan con curren tie en aan concurrentieverhoudingen? Welke strategieen heb
ben ondernemers in het verleden ontwikkeld om zich in de voortdurende con
currentiestrijd staande te houden? 

De conclusie van dit overzicht is dat bijna aIle studies ruime aandacht aan 
concurrentie besteden, een conclusie die haaks staat op de krachtige stelling 
die door Fischer is verwoord. Deze tegenstelling kan - min of meer naar ana
logie van de argumentatiestijl van de oratie van Fischer - op twee manieren 
verklaard worden: de nieuwe hoogleraar heeft geen kennis genomen van de 
bedrijfshistorische literatuur van de afgelopen decennia (afgezien van zijn 
eigen publicaties op dit terrein), of hij beschikt over onvoldoende (bedrijfs)
economische kennis om daarin het fenomeen van de mededinging te herken
nen. Beide hypotheses verdienen serieuze aandacht, en maken het tevens mo
gelijk om in te gaan op de overige kritiek van Fischer op de bedrijfshistorici. 

1. Het thema concurrentie 

Concurrentie is een zeer breed thema met vele mogelijke invalshoeken. De 
centrale kwestie van concurrentie is natuurlijk de vraag naar de relatie tussen 
concurrentie en econornische groei. De afgelopen decennia bestond er bij ve
len een heilig geloof in een positieve relatie tussen beide, maar recentelijk heb
ben economen bier toch wat vraagtekens bij gezet. J .H. Dunning schrijft in 
dit verband over ' the growing acceptance that, by themselves, competitive 
market forces do not necessarily ensure an optimum innovation-led growth 
path in a dynamic and uncertain world.'2 De volgende vraag luidt in hoeverre 
ondernemingen in heden en verleden inderdaad met elkaar hebben geconcur
reerd. Of hebben zij juist geprobeerd de onderlinge concurrentie zoveel mo
gelijk in te dammen? Zo blijken kartels niet aIleen voor de Tweede Wereldoor
log maar ook daarna nog van aanzienlijke betekenis geweest te zijn in 
Europa.3 In dit verband is ook de houding van de overheid van beslissende 
invloed op de concurrentieverhoudingen. Vindt concurrentie eigenlijk plaats 
op het niveau van de individuele ondernemingen of is er sprake van concur
rentie tussen regio's en landen? Deze laatste vraag heeft M. Porter naar voren 
gebracht in zijn boek over de concurrentiekracht van landen. Hij probeert 
hierin een verklaring te zoeken voor het feit dat succesvolle internationale be
drijven uit een bepaalde sector vaak uit enkele specifieke regio's komen. Deze 
clusters van bedrijven hebben kennelijk een gezamenlijk concurrentievoor
deel weten op te bouwen, dat onder meer samenhangt met lokale productie
omstandigheden, onderlinge toeleveringen en gekozen strategie.4 Zijn model 
inspireerde onderzoekers van TNO de economische kracht van Nederland 
aan een nadere analyse te ontwerpen. Zij vonden met name een sterk agra
risch cluster. 5 

Bij concurrentie op het niveau van de individuele bedrijven gaat over het 
algemeen de meeste aandacht uit naar het succesvol opereren op de afzet-
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markten. Hier is immers de plaats waar de onderneming uiteindelijk haar in
komsten moet realiseren. De keuze voor de afzetmarkten, de prijs/kwaliteit
verhouding, de marketing en de reclame zijn allemaal onderdeel van het ge
vecht om stijgende ornzetten te realiseren. Maar even belangrijk zijn de 
hulpbronnen die de onderneming in huis heeft. Hierbij gaat het om concrete 
zaken als gebouwen, machines en voorraden grandstoffen en halffabrikaten, 
maar ook om immateriele bezittingen als octrooien, licenties, merknamen en 
uitgaverechten en zelfs om moeilijk grijpbare zaken als reputaties, ervaring, 
vaardigheden en organisatiecultuur. 

Of de onderneming haar potenties kan realiseren, hangt mede af van de 
vraag hoe bekwaam het management is en welke strategie zij heeft gekozen. 
Over de relatie tussen het scheppen van doeltreffende management-structu
ren en het realiseren van concurrentievoordelen heeft A.D . Chandler in boe
ken en artikelen een leven lang geschreven. Daarbij ging zijn aandacht vooral 
uit naar de grate gediversificeerde Amerikaanse ondernemingen, die dankzij 
hun professionele management een zodanig beslissende voorsprong op hun 
concurrenten wisten te halen dat hun positie decennia lang vrijwel onaantast
baar was. De bedrijven die daarentegen vast hielden aan de traditionele fami
liale leiding, zoals vooral in Engeland het geval was, waren gedoemd tot mis
lukking, althans in kapitaalintensieve sectoren. De Duitse ondernemingen 
wisten op hun beurt vooral door samenwerking hun leidende positie te ver
overen.7 Over het kiezen van de juiste concurrentiestrategie zijn boekwerken 
vol geschreven. De discussies op concernniveau zullen in veel gevallen cirke
len rand de vraag of de onderneming wil diversificeren of juist niet, en of zij 
daartoe zal overnemen, fuseren, afstoten of overgenomen worden.8 Tenslotte 
zal de ondernemer voor de moeilijke keuze staan de activiteiten al dan niet tot 
in het buitenland uit te strekken.9 Vit deze beknopte opsomming moge dui
delijk zijn, dat concurrentie een breed thema is met vele aanknopingspunten. 
Het zou vreemd zijn als een dergelijk breed thema door de Nederlandse be
drijfshistorici de afgelopen jaren nauwelijks aan de orde zou zijn gesteld, en 
dat is dan ook niet het geval. 

Langs drie wegen heeft de Nederlandse bedrijfsgeschiedenis zich de afgelopen 
vijftien jaar ontplooid: via dissertaties, via studies in opdrachten van onder
nerningen en via artikelen in wetenschappelijke tijdschriften. Merkwaardig 
genoeg wordt het vak bedrijfsgeschiedenis zowel binnen als buiten de acade
mische wereld vrijwel uitsluitend geassocieerd met de in opdracht geschreven 
gedenkboeken, terwijl de dissertaties en artikelen eveneens een belangrijke 
bijdrage tot de bedrijfsgeschiedenis hebben geleverd. In combinatie hebben 
deze drie stromen van onderzoek het inzicht in de ontwikkelingen in het Ne
derlandse bedrijfsleven aanmerkelijk vergroot. Een greep uit de belangrijkste 
publicaties uit recente jaren kan duidelijk maken, hoe uitvoerig de verschil
lende aspecten van concurrentie bij de geschiedschrijving aan de orde zijn ge
weest, zowel in de industrie als in de dienstverlenende bedrijven. Wij zullen 
ons in dit overzicht tot de 1ge en 20e eeuw beperken. 
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2. Industrie 

Als er een bedrijfsgeschiedenis vanuit het perspectief van de internationale 
concurrentie geschreven is, dan is dat weI die van Philips te Eindhoven. In 
vier delen is inrniddels de geschiedenis tot aan het einde van de Tweede We
reldoorlog te boek gesteld. In het eerste deel behandelt A. Heerding de op
komst van de Nederlandse gloeilampenindustrie. Hij laat duidelijk zien hoe 
Philips zich moest invechten in een markt waar al vele producenten actiefwa
reno De concurrentieverhoudingen in deze branche werden bepaald door fac
toren als octrooien, licenties en kartels, maar ook door de juiste balans tussen 
massaproductie en kwaliteit van het eindproduct. Zowel aan de ontwikkeIin
gen in de internationale gloeilampenindustrie als aan die in de Nederlandse 
industrie worden lange hoofdstukken gewijd. In feite komt pas aan het eind 
van deeI I de oprichting van de Philips gloeilampenfabriek aan de orde. 10 In 
deel II wordt de eigenlijke geschiedenis van Philips vanaf de stichting in 1891 
tot 1922 beschreven, waarbij opnieuw uitvoerig wordt stil gestaan bij de in
ternationale ontwikkelingen in de gloeilampenindustrie en de betrokkenheid 
van Philips bij het kooldraadlampenkartel. Bij zijn behandeling van de op
komst van de metaaldraadlamp laat Heerding zien dat de marktregeling 
van de kooldraadlamp gepaard ging met een verschuiving naar andere vor
men van concurrentie, in dit geval de ontwikkeling van een andere en uitein
deIijk ook betere lamp. II 

Het werk van Heerding is voortgezet door I. Blanken, die in deel III ana
lyseert hoe Philips na 1914 door verticale integratie en productdifferentiatie 
haar concurrentiepositie wist te verstevigen. Ter verklaring van de succesvol
Ie entree van Philips in de radioindustrie maakt Blanken gebruik van de ge
neralisaties van A.D. Chandler in zijn boek Scale and Scope. Blanken laat 
zien dat Philips investeerde in massaproductie, haar verkooporganisatie uit
breidde en het management versterkte en de mogelijkheden van het Natuur
kundig Laboratorium uitbreidde. Met deze investeringen in productie, ver
koop en management kon Philips met succes de concurrenten uitdagen. 
AIleen aan de administratieve controle besteedde de leiding te weinig aan
dacht, waardoor zij aanvankelijk moeite had de crisis van de jaren dertig ef
fectiefte lijfte gaan. Uitvoerig gaat Blanken in op de vraag waarom Philips in 
de jaren twintig op radiogebied een beslissende voorspron~ op een aantal 
toonaangevende buitenlandse concurrenten wist te behalen. 1 Het vierde dee I 
van de geschiedenis van Philips gaat over de tijd van de Duitse bezetting, 
waardoor concurrentie in dit deel een minder belangrijk thema is. 13 

Een strijd als van David tegen Goliath vormt een belangrijk onderwerp in 
de geschiedenis van Oce-van der Grinten, de producent van lichtdrukpapier 
en kopieerapparaten. 14 Dit kleine bedrijf ging in de jaren twintig de strijd aan 
met de grote Duitse firma Kalle & Co, onderdeeI van IG Farben. Door gron
dig chernisch onderzoek en het aanvragen van octrooien, die juist voldoende 
nieuw waren om een eigen plaats in te nemen naast die van de concurrent 
Kalle & Co, wist Oce zich een bescheiden plaats in deze markt te veroveren. 
Toen eenmaal een positie in de markt was verworven, slaagde Oce erin via 
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gentlemen 's agreements een prijzenslag in de markt van het lichtdrukpapier te 
voorkomen. Tegelijkertijd werkte Oce verder aan nieuwe uitvindingen om 
voor de toekomst haar positie veilig te stellen. De buitenlandse markt werd 
bewerkt door in de belangrijkste landen octrooien aan te vragen en contact te 
zoeken met producenten die bereid waren in licentie en met chemicalien van 
Oce haar lichtdrukpapier te fabriceren. Na de Tweede Wereldoorlog bleken 
de goede contacten met de licentienemers over de hele wereld een belangrijker 
wapen in de concurrentie tegen de Amerikaanse onderneming Xerox dan 
haar eigen kopieerapparaten.15 

Minder gelukkig in haar concurrentiestrijd met buitenlandse producenten 
was het Nederlandse computerbedrijfElectrologica. Door de ontwikkelingen 
bij deze Nederlandse pionier op computergebied te plaatsen in de context van 
de netwerken waarin het bedrijf participeerde, probeert Dirk de Wit deze mis
lukking te verklaren. Onmiskenbaar speelde het feit dat de Nederlandse over
heid, in tegenstelling tot die in de Verenigde Staten, Japan en Groot Brittan
nie, geen deel uit maakte van het netwerk, een rol in het echec, terwijl de 
participatie van een verzekeringsmaatschappij die in Ptrincipe risico's pro
beert te vermijden, eveneens een belemmering vormde. 6 

Terwijl in de wereld van electrotechniek en chemie het onderzoek en de oc
trooigevechten een essentiele rol spelen, is deze factor in de voedingsmidde
lenindustrie minder belangrijk. In deze branche begint de concurrentiestrijd 
vaak al bij de inkoop. 'Inkoop is verkoop' luidt het devies in de sigarenindu
strie. In de studie over de Nederlandse sigarenindustrie wordt dan ook uit
voerig aandacht besteed aan het systeem van inschrijving op de tabaksmarkt. 
Door de negentiende eeuwse ondernemers Peletier en Boex te vergelijken, 
kon worden geconstateerd dat Peletier dankzij succesvol opereren op de Ne
derlandse tabaksmarkt een aanzienlijke voorsprong op zijn concurrent wist 
te behalen. Uit een vergelijking tussen de fabrikanten Van Schuppen (Rit
meester), Van Susante (La paz) en Wintermans (Agio) in de jaren twintig en 
dertig van de twintigste eeuw kwam naar voren dat de productiekosten van 
de drie bedrijven veel dichter tot elkaar genaderd waren dan in de 1ge eeuw 
het geval was geweest. Ret profileren via merken en een nieuwe vormgeving 
van de sigaren (bolknak) was inmiddels de belangrijkste manier geworden 
om zich van de concurrenten te onderscheiden. 17 

In de bietsuikerindustrie vormde de inkoop van bieten het belangrijkste 
strijdtoneel tussen de suikerfabrikanten, zoals M. Bakker laat zien in zijn stu
die over de Nederlandse bietsuikerindustrie. Met de opkomst van de coope
ratieve suikerfabrieken kwamen de particuliere suikerfabrieken aan het begin 
van de twintigste eeuw ten aanzien van hun grondstofvoorziening in moeilijk
heden. Dit probleem was des te nijpender omdat de prijs van suiker op de we
reldmarkt een dalende tendens vertoonde. Via schaalvergroting probeerden 
de suikerfabrikanten hun kostprijs omlaag te brengen, maar daardoor had
den zij weer grotere hoeveelheden bieten nodig. Ret antwoord van de parti
culiere fabrikanten op de uitdaging van de cooperatieve fabrieken bestond uit 
krachtenbundeling en uiteindelijk fusie tussen aIle particuliere suikerprodu-
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centen en raffinaderijen in 1919. 18 De overheid was overigens via de heffing 
van accijns en in- en uitvoerrechten ook een factor van wezenlijke betekenis 
in deze markt. 19 Hoe de machtsstrijd tussen particuliere en cooperatieve sui
kerfabrieken zich na 1919 ontwikkelde, komt aan de orde in de geschiedenis 
van CSM. Vanaf de jaren dertig ging de overheid als beschermer van de land
bouw een toenemende rol in deze machtsstrijd spelen. Het streven naar lage 
productiekosten bleef in de suikerindustrie de overheersende strategie, maar 
daarnaast gingen zowel de cooperatieve suikerfabrieken, in 1966 gebundeld 
in Suiker Unie, als CSM uitzien naar diversificatie. De uitkomst van dit pro
ces was heel verschillend, mede omdat Suiker Unie een veel sterkere land
bouwbinding had dan CSM. Bij het zoeken naar de juiste koers maakte de 
leiding van CSM gebruik van de contemporaine management literatuur, 
waaronder H.I. Ansoff, de Boston Consulting Group en M. Porter. 20 

Branding - het neerzetten van een merk - is een van de meest kenmerkende 
concurrentiestrategieen geweest van het Heinekenconcern, een strategie die 
vooral na 1945 steeds doelbewuster geformuleerd en uitgevoerd is, zoals we 
uit het boek van Jacobs en Maas over de geschiedenis van deze onderneming 
tussen 1949 en 1988 kunnen opmaken. Ret beschrijft tamelijk uitvoerig de rol 
die reclame daarin heeft gespeeld en de verschillende soorten campagnes (met 
of zonder concurrenten) die daarvoor ontwikkeld werden. Van groot belang 
was daarbij ook de doorbraak naar de thuisverbruikersmarkt, waarin Heine
ken als eerste doorslaggevende initiatieven nam (soms in weerwil van anders 
luidende afspraken met de concurrentie). Het bedienen van deze markt 
bracht een ingrijpende wijziging van het distributieapparaat met zich mee, 
waarbij niet langer via vaste agenten gewerkt kon worden, maar samenge
werkt werd met grossiers en met het opkomende grootwinkelbedrijf. Hoe 
Heineken vanaf 1947 daarbij de belangrijkste concurrenten, waaronder de 
Amstelbrouwerij, de loef afstak en daarmee de grondslag legde voor haar do
min an tie op de markt van flessenbier, wordt in het boek goed gedocumen
teerd uiteengezet. Ook de analyse van de vaak succesvolle exportoffensieven 
van het Heinekenconcern staat steeds in het teken van de concurrentie op 
kwaliteit: het merk afficheerde zich met succes als superieur bier, waarvoor 
de consument graag bereid was een hoge prijs te betalen?1 

De bierfabrikanten begaven zich in de jaren vijftig eveneens op het terrein 
van de frisdranken. Dit is weer een treffend voorbeeld hoe samenspraak op 
het ene terrein de concurrentie naar een ander gebied doet verplaatsen. De 
vijf grootste Nederlandse brouwerijen besloten in 1949 elkaars debiet op de 
biermarkt te respecteren om vervolgens hun concurrentiestrijd op het aanpa
lend terrein van de frisdranken voort te zetten. De geschiedenis van de fris
drankenindustrie met alle pogingen om enerzijds als fabrikanten en groot
handelaren samen te werken en anderzijds toch voor de eigen onderneming 
een concurrentievoordeel te verwerven, wordt in geuren en kleuren verteld 
door P. Zwaal in zijn studie Frisdranken in Nederland. In de zogenaamde 
Exota-affaire geeft Zwaal een prachtig voorbeeld hoe niet altijd de concur
rent de belangrijkste tegenstander hoeft te zijn. In dit geval beschadigde een 
televisieprogramma het merk zodanig, dat de eigenaren zich gedwongen 
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voelden hun fabriek te verkopen.22 Na meer dan twintig jaar zouden de ei
genaren echter toch nog genoegdoening smaken. 

Hoewe1 het ondoenlijk is in het kader van dit overzicht ook aBe re1evante 
artikelen bij onze beschouwing te betrekken, willen wij hier toch twee artike
len noemen die met name ingaan op strategieen van ondernemers om hun on
derlinge concurrentie te verminderen. Het betreft het artikel van D.J.G. Ar
noldus over de Nederlandse kartelvorming in de olien- en vettenindustrie in 
de jaren dertig en dat van M. Schrover over de Fiva als een bijzondere variant 
van coBectieve verticale prijsbinding. Bij de Fiva waren ve1e toonaangevende 
Nederlandse fabrikanten van voedingsmiddelen betrokken, speciaal de pro
ducenten van bekende merkartikelen.23 

Als een van de voortrekkers van de IndustrieIe Revolutie heeft de textielindu
strie altijd veel belangstelling van historici getrokken. De opkomt van de 
Twentse textie10nderneming S.J. Spanjaard te Borne aan het begin van de 
1ge eeuw en haar verdere ontwikkeling tot 1930 is door Fischer geanalyseerd. 
Dit is een van de weinige studies waarin de concurrenten vrijwel geheel afwe
zig zijn, weBicht omdat Fischer de geschiedenis van de firma Spanjaard repre
sentatief acht voor de ontwikkelingen in de he1e Twentse textielindustrie.24 

Bij de beschrijving van de geschiedenis van de textie10nderneming Gelder
man door Fischer, Van Gerwen en Winkelman, wordt geen vergelijking ge
maakt met de eerder beschreven fabriek Spanjaard. De Twentse concurren
ten komen eigenlijk voornamelijk ter sprake in hun rol van medestanders in 
de strijd tegen de textielarbeiders in de jaren twintig en dertig. WeI wordt de 
Japanse concurrentie enige malen genoemd. Pas bij de bespreking van de 
concentratie in de bedrijfstak in de jaren zestig krijgen naast de buitenlandse 
ook de Twentse concurrenten enige aandacht. 25 

Concurrentie en de keuze voor meer of minder vergaande mechanisering in 
samenhang met de beoogde afzetmarkten staan centraal in het boek van 
G.P.J. Verbong over de katoendrukkerij en -ververij in Nederland vanaf het 
midden van de negentiende eeuw. Door vergelijking van het beleid van di
verse ondernemingen laat hij zien dat de keuze voor kleurstoffen en druktech
niek nauw samenhing met het marktsegment dat de ondernemingen wensten 
te bedienen. Zijn studie maakt duidelijk hoezeer het idee van een homo gene 
afzetmarkt een fictie is. 26 Hoe een van de bedrijven die Verbong bespreekt, de 
katoendrukkerij Van Vlissingen, zich in de twintigste eeuw via een gerichte 
marketing heeft weten te handhaven, wordt door P. Ingenbleek geanalyseerd 
in een artikel over VIis co in West-Afrika. Daarbij gaat Ingenbleek tevens in 
op de relatie tussen concurrentiepositie en marketing. 27 

Behalve voor de opkomst van de textielindustrie hebben historici ook veel 
aandacht besteed aan de neergang in de jaren vijftig en zestig. Wanneer de 
concurrentie zich verdicht, zuBen ondernemers proberen via fusies hun con
currentiepositie te verbeteren. H.H. Vleesenbeek stelde de vraag aan de orde 
of de fusie tussen de Koninklijke Stoomweverij Nijverdal en H. ten Cate Hzn 
een defensieve of offensieve strategie was. 28 Zijn antwoord dat het hier een 
offensieve strategie betrof, was in het licht van de bedrijfsresultaten van beide 
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ondernemingen weliswaar discutabel, maar zeker was de fusie een keuze die 
het voortbestaan van het bedrijf aanzienlijk heeft verlengd, zoals ook blijkt 
uit het boek van J. de Jager over Nijverdal-Ten Cate. Hij probeert in 1990 
een antwoord te vinden op de vraag waarom Nijverdal-Ten Cate de slijtage
slag in de textiel overleefde, die zoveel andere bedrijven fataal was geworden. 
Diversificatie bleek een belangrijk wapen in de strijd en als voorbeeld be
schrijft De Jager onder meer de op- en neergang in de markt voor zeilplanken, 
waarbij hij ruime aandacht besteedt aan de concurrenten. Het Olympisch Co
mite speelde ook nog een duistere rol in dit spel door een bepaald merk, en 
niet het meest voor de hand liggende, als standaard voor de wedstrijden uit 
te kiezen. 29 

De studie van Muntjewerff over de Tilburgse wolspinnerij Pieter van 
Dooren richt zich in eerste ins tan tie op het fenomeen familiebedrijf en de 
door hem gesignaleerde spanning tussen de economische functie van het be
drijf en de sociale functie van de familie. 'Niet het winstbejag, maar de ver
wachting dat de inkomensstroom de inflatie bijhoudt en aan de kinderen een
zelfde toekomst verschaft, stuurde de familie', zo concludeert Muntjewerff. 
Om deze conclusie te kunnen bereiken, heeft hij de ontwikkelingen van Van 
Dooren systematisch afzet tegen de algemene ontwikkelingen in de bedrijfs
tak als geheel. Over de hele periode 1921-1968 verschaft hij gegevens over 
personeel, arbeidsproductiviteit, grondstoffenverbruik, spinspillen, garen
productie, pk-vermogen, productiewaarde en toegevoegde waarde. Daarbij 
worden de cijfers van Van Dooren naast die van de Nederlandse wolindustrie 
gezet. Vit de vergelijking blijkt dat de middelgrote wolspinnerij tot 1940 een 
bevredigend inkomen voor de familie wist te realiseren dankzij interne finan
ciering, het up-to-date houden van het productie-apparaat en het actief in
springen op de marktontwikkelingen. Na de Tweede Wereldoorlog ging het 
bedrijf aanvankelijk goed van start, maar in de jaren zestig wist het, evenals 
de meeste branchegenoten, geen passend antwoord te vinden op de buiten
landse concurrentie, met name die uit Italie. Dat de familie tenslotte het be
drijf sloot, was een kwestie van welbegrepen eigenbelang. De familie zocht 
winstgevender beleggingen voor haar vermogen.30 

Terwijl voor de textielindustrie export van levensbelang was en de buiten
landse concurrentie de grootste bedreiging vormde, was de baksteenindustrie 
overwegend gericht op de Nederlandse markt. Door haar seizoenkarakter en 
doordat de capaciteit van de oven de maximale productiecapaciteit althans 
voor het lopende seizoen bepaalde, had den de ondernemers de neiging eerder 
te veel dan te weinig te produceren, waardoor in deze bedrijfstak het gevaar 
van overproductie voortdurend dreigde. In zijn studie over de Nederlandse 
baksteenindustrie beschrijft G.B. Janssen hoe de fabrikanten door technische 
vernieuwingen, door lage lonen, maar ook door marktbeheersing het hoofd 
boven water probeerden te houden. Zij streefden zowel naar productiebeper
king als naar kartelvorming ten einde de prijs van bakstenen te verhogen. 
Grote successen werden op dit gebied in de behandelde jaren, 1850-1920, niet 
bereikt. Verder vonden de fabrikanten dat de overheid tot taak had de belan-
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gen van de Nederlandse baksteenindustrie te bevorderen door buitenlandse 
stenen te weren en door voor de uitvoering van eigen projecten vooral bak
stenen te gebruiken. Rege1matig k10pten de fabrikanten aan bij de overheid, 
maar ook hierin waren zij weinig succesvol. 31 

Een sector waarin de overheid een centrale rol spee1de, was die van de 
steenkoolwinning. De plaats van de Nederlandse steenkoolindustrie in het 
Europese krachtenveld is uitgebreid belicht door Messing in zijn boek over 
de Mijnsluiting. Daarbij bleek de Nederlandse steenkoolindustrie tegenover 
de buitenlandse concurrentie in het nadeel te verkeren, omdat de Neder
landse overheid in tegenstelling tot haar Europese bondgenoten niet bereid 
was subsidie aan de mijnbouw te verlenen. De steenkoolindustrie is typisch 
een sector waarin de sterkste concurrentie van altematieve energiebronnen 
kwam, met name van olie en natuurlijk gas. Messing laat zien dat de verwach
tingen ten aanzien van de altematieve energiebronnen zo hoog gespannen 
waren, dat de overheid in 1965 besloot tot een geleidelijke afbouw van de 
staatsmijnen waarbij ook de particu1iere mijnbouw zich aansloot toen de 
markt voor huishoudkolen ineenstortte. Overigens vormde het tekort aan 
jonge arbeidskrachten eveneens een belangrijke factor in de sluiting van de 
mijnen.32 

Naast de textielindustrie vormde de machinenijverheid de tweede pijler van 
de Industriele Revolutie. Nederland spee1de op dit gebied geen toonaange
vende rol, al wist zij in zekere hoekjes van de markt toch haar partij mee te 
blazen. Hoe deze branche zich in de negentiende eeuw ontwikkelde, welke in
vloed techniek en wetenschap daarbij uitoefenden en welke rol de machine
nijverheid in het proces van industrialisatie spee1de, is geanalyseerd door Van 
Hooff. Daarbij moest hij tot de teleurstellende conclusie komen dat in veel 
gevallen de Nederlandse machinenijverheid er zelfs op de Nederlandse markt 
niet aan te pas kwam. Vaak konden de Nederlandse producenten het ge
vraagde niet maken of niet tegen een concurrerende prijs leveren. Zij moesten 
toezien, zij het niet lijdzaam, hoe Zweden, Belgie en Duitsland de Neder
landse markt domineerden. 33 

Zonder de Eerste Wereldoorlog, die Nederland hardhandig herinnerde aan 
haar afhankelijkheid van de invoer uit Duitsland, zou Hoogovens te Hmui
den waarschijnlijk nooit tot stand gekomen zijn. In Hoogovens 1945-1993, 
het vervo1g op het boek van Joh. de Vries uit 1968 over dit bedrijf, laten Dan
kers en Verheul zien hoe de ruwijzerproducent uit de jaren twintig om concur
rentieoverwegingen - de markt voor ruwijzer was instabiel en weinig lonend -
een consistente strategie van voorwaartse integratie van onderdelen van de 
bedrijfskolom voerde. De uitbreiding met een walserij in de jaren dertig, 
met Breedband rond 1950 en de acquisitie van een aantal captive users in de 
jaren zestig en zeventig waren er aIle op gericht om meer controle te krijgen 
over de afzetmarkt en door te groeien naar meer hoogwaardige onderdelen 
daarvan. Diversificatie - het opzetten van een aluminimumbedrijf bijvoor
beeld - maakte onderdeel uit van dezelfde strategie om het bedrijf minder af
hankelijk te doen zijn van een product dat gekenmerkt werd door grote prijs-
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schommelingen. De fusie met het Duitse staalbedrijf Hoesch in 1972, waaruit 
het in 1982 weer ontbonden ESTEL-concern ontstond, is de centrale drama
tische gebeurtenis van het boek van Dankers en Verheul. Deze grootse poging 
om een belangrijk concurrentievoordeel te behalen, kwam in haar tegendeel 
te verkeren toen bleek dat de cultuurverschillen tussen de Nederlandse en 
Duitse onderneming niet te overbruggen waren.34 

3. Dienstverlening 

Op het terrein van de dienstverlenende bedrijven is de laatste jaren een groot 
aantal studies verschenen. Zij behandelen een breed spectrum van handel, 
transport, bankwezen en verzekeren. Om met de handel te beginnen, kan ge
wezen worden op een aantal studies op het gebied van de detailhandel. Zo 
schreef F.L. Jansen een bedrijfstakstudie over de kledinghandel, waarin hij 
tevens een bescheiden plaats voor zijn familiebedrijf A.F. Jansen inruimde. 
Opvallend in dit boek is dat de case-study minder ruimte in beslag neemt 
dan de bespreking van de bedrijfstak als geheel. De concurrentie krijgt dan 
ook aBe ruimte in hoofdstukken over de opkomst van het grootwinkelbedrijf, 
reclame en promo tie als beinvloedingsfactoren en de strijd van de maatkleer
makers tegen de opkomende confectie.35 

In zijn boek over de geschiedenis van Albert Heijn kiest J. de Jager even
eens voor een brede aanpak. Hij behandelt de strijd van de kruideniers tegen 
cooperaties, maar ook die tussen de leidende kruidenierszaken, zoals Simon 
de Wit, P. de Gruyter & Zn en Albert Heijn, onderling. Interessant is even
eens de houding van margarinefabrikant Jurgens, die vanuit een strategie 
van voorwaartse integra tie enige jaren een belang in zowel De Gruyter als Al
bert Heijn bezat. De voor- en nadelen van merkartikelen versus huismerken 
worden op een rij gezet. Verder beschrijft De Jager hoe het concept van het 
vrijwiBig filiaalbedrijf ontstond als een succesvol wapen in de strijd tegen het 
oprukkende grootwinkelbedrijf. Regelmatig worden ontwikkelingen in Ne
derland met die in het buitenland vergeleken.36 

In vergelijking tot de detailhandel heeft de groothandel een kwetsbare po
sitie doordat zij tussen de producent en detailhandel in staat. Beide partijen 
zouden de groothandel in principe kunnen uitschakelen. Daarom moet de 
groothandel voortdurend haar bestaansrecht bewijzen of anderszins probe
ren haar positie veilig te stellen. Beide elementen, het gevecht om het bestaan 
en de poging om ordening in de markt te brengen, worden behandeld in de 
geschiedenis van de papiergroothandel Proost en Brandt. Gedurende vele ja
ren hadden de vooraanstaande papiergroothandelaren in Nederland een kar
telovereenkomst met de belangrijkste papierfabrikanten. Voor de papierfa
brikanten bood deze overeenkomst het voordeel dat er rninder druk op de 
prijzen lag, terwijl de groothandelaren hun positie als intermediair veilig stel
den. 37 Het permanente gevaar van uitschakeling voor de groothandel komt 
ook goed tot uiting in het artikel van H. van Driel over de uitschakeling van 
de Nederlandse koffiehandel in de negentiende en twintigste eeuw.38 
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De titel Markant in de Markt doet al vermoeden, dat Nusteling zijn ge
schiedenis van de groothandel in medicijnen, Interpharm, heeft geplaatst te
gen de achtergrond van de ontwikkelingen in de branche als geheel inclusief 
die in de gezondheidszorg. Zoals in veel sectoren het geval was, kenmerkten 
de jaren dertig zich door pogingen om tot ordening te komen, een streven 
waarbij overigens een van de voorgangers van Interpharm zich niet wilde 
aansluiten. In de jaren zestig stond daarentegen de samenwerking via fusies 
en overnames centraal, waardoor de marktpartijen groter werden en de con
centra tie in de branche toenam. Via overnames ontwikkelde Interpharm zich 
tot de derde groothandel van Nederland, maar dan weI onder de paraplu van 
Internatio-Miiller. Voor de winstgevendheid van de branche was overigens 
het overheidsbeleid ten aanzien van de medicijnenverstrekking minstens zo 
belangrijk als de verhouding tussen de bedrijven onderling. 39 

In hun studie over de luchthaven Schiphol stell en Bouwens en Dierikx de 
vraag aan de orde hoe het mogelijk was dat in een klein land als Nederland, 
met een zo beperkte thuismarkt, Schiphol kon uitgroeien tot de mainport die 
het op dit moment is. Om die vraag te beantwoorden wordt de ontwikkeling 
van Schiphol uitdrukkelijk geplaatst in het kader van de evolutie van de 
luchtvaartsector. Grote delen van het boek laten zich lezen als een beknopte 
geschiedenis van de internationale luchtvaart. Naast veel aandacht voor de 
relaties met de overheid en met de belangrijkste klant, de KLM, laat het boek 
tevens zien hoe luchthavens in de omringende landen - bij Parijs, London, 
Berlijn en Frankfurt - zich hebben ontwikkeld.4o 

In de sector transport kan verder de dissertatie van H. van Driel genoemd 
worden. De titel Samenwerking in haven en vervoer in the containertijdperk 
geeft al aan dat het boek handeIt over een belangrijk onderdeel in de concur
rentiestrategie, namelijk fusie en andere samenwerkingsverbanden. Met be
hulp van economische theorieen uit vooral de hoek van de industrialorgani
sation heeft Van Driel onderzocht of de containerisatie de samenwerking in 
haven en vervoer heeft bevorderd. Hiertoe heeft hij de ontwikkelingen binnen 
de lijnvaart, het stukgoedoverslag en het wegvervoer met elkaar vergeleken. 
Daarbij maakt hij onderscheid tussen impulsen en motieven voor fusies en 
bekijkt hij bevorderende- en belemmerende factoren. De drie groepen rea
geerden verschillend op de druk van de containerisatie, een verschil dat Van 
Driel met behulp van de factoren kapitaalintensiteit en externe concurrentie 
nader verklaart.41 Om nog even in de havens te blijven, kunnen we tevens wij
zen op het boek van Van Driel over vier eeuwen veembedrijf. Hierin behan
delt hij de concurrentiestrijd tussen de verschillende veembedrijven in Rotter
dam en Amsterdam tijdens de negentiende en twintigste eeuw. De yemen 
moesten voortdurend anticiperen op veranderingen in het verkeerspatroon 
en de goederenstroom van de havens en dan hun faciliteiten dienovereen
komstig aanpassen. Wie daarmee goed schoot, verkreeg automatisch een 
voorsprong op de concurrentie.42 
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In de oudere literatuur over de relaties tussen industrie en bankwezen werd 
het veronderstelde falen van de banken gezien als een belemmerende factor 
in het industrialisatieproces. J. Jonker heeft echter overtuigend aangetoond 
dat hier geen sprake van is geweest. Zijn dissertatie over het Amsterdamse 
bankwezen in de periode 1815-1860 en zijn aanvullende publicaties over de 
Nederlandse banken in de 1ge eeuw hebben belangrijk nieuw licht geworpen 
op het vraagstuk van de tamelijk traag verlopende ontwikkeling van de (han
dels)banken in de periode voorafgaand aan en gedurende de industrialisatie. 
De banken ontwikkelden zich langzaam omdat er weinig vraag was naar hun 
bemiddeling bij de externe financiering van de industrie; meer traditionele ka
nalen zorgden voor een adequate voorziening in de vraag naar kapitaal. De in 
de 1ge eeuw bloeiende prolongatiemarkt, waarbij huishoudens (onderne
mers) met een surplus aan kasmiddelen kort geld op onderpand van effecten 
uitleenden aan huishoudens en ondernemers met een tekort, was zodanig ef
ficient dat de handelsbanken er niet in slaagden om een groot aandeel te ver
werven op de markt voor spaargeld en voor kort krediet. De concurrentie 
vanuit de prolongatiemarkt, waar met zeer geringe marges gerekend kon 
worden omdat er geen intermediair ingeschakeld hoefde te worden, belem
merde in hoge mate de opkomst van de handelsbanken als intermediair. Ken
merkend is dan ook dat, zodra de beurssluiting van 1914 de prolongatie
markt tot stilstand brengt (waarmee de kwetsbaarheid van deze markt werd 
aangetoond), de banken er direct in slagen om de markt voor deposito's en 
voor kort krediet naar zich toe te trekken; na 1914 komen de handelsbanken 
door het uitschakelen van deze concurrent in een stroomversnelling terecht.43 

De concurrentie tussen verschillende financiele intermediairs is eveneens 
het leidend thema van de geschiedschrijving die bij de gelegenheid van het 
100 jarig bestaan van de Rabobank in 1998 is gepubliceerd. De rode draad 
in Het cooperatieve alternatiefis de vraag hoe de c06peratief georganiseerde 
banken in de loop van de afgelopen eeuw een - althans tot ca 1965 - sterk 
groeiend marktaandeel binnen het Nederlandse bankwezen (en in het bijzon
der op de spaarmarkt) hebben weten te realiseren. De verklaring voor de op
komst van de Boerenleenbanken en Raifeissenbanken na 1898 wordt gezocht 
in de specifieke structuur van de kapitaalmarkt op het platteland; stedelijke 
bankiers had den tot ver in deze eeuw een ernstig concurrentienadeel omdat ze 
niet over de informatie konden beschikken om kredietwaardige landbouwers 
te selecteren. N och konden zij beoordelen of hun kredietnemers in bepaalde 
perioden terecht of onterecht claimden niet aan hun verplichtingen te kunnen 
voldoen. C06peratieve banken volgens het model van Raifeissen door plaat
selijke notabelen en geestelijken met steun van een deel van de (grotere) boe
ren opgezet, konden daarentegen gebruik maken van de informatie die ter 
plekke aanwezig was - in zekere zin de roddel en achterklap van de dorpsge
meenschap. Zij waren tevens bereid tegen zeer geringe kosten deze bankiers
rol te vervullen; het besturen van een Raiffeisenbank of een Boerenleenbank 
was liefdewerk. Deze concurrentievoordelen maakten het mogelijk om en een 
hogere rente op spaargelden te vergoeden dan de belangrijkste concurrent, de 
Rijkspostspaarbank, deed, en tegelijkertijd een lagere rente te vragen voor de 
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verstrekte kredieten, die immers alleen aan kredietwaardige leden van de 
bank gegeven werden. De conclusie dat de opmars van de c06peratieve ban
ken tot in de jaren zestig grotendeels aan deze ijzersterke concurrentiepositie 
moet worden toegeschreven, wordt bevestigd door een analyse van de struc
tuur van kosten en rentemarge van de belangrijkste andere financiele inter
mediairs, zoals de handelsbanken. Het boek laat verder zien hoe in de jaren 
zestig en zeventig, door de voortgaande professionalisering van de (voorgan
gers van de) Rabobank, dit concurrentievoordeel goeddeels verloren ging, 
waarmee tegelijkertijd een eind kwam aan de opmars van de bank; sindsdien 
heeft het marktaandeel zich min of meer gestabiliseerd.44 

Strategie en markt zijn de kernbegrippen in het boek over de Nationale Ne
derlanden. De auteurs, J. Barendregt en T. Langhuyzen, beschrijven conse
quent in iedere periode de verzekeringsmarkt en de plaats van Nationale Ne
derlanden en haar voorgangers tussen de andere verzekeraars. De markt 
voor schade was een heel andere dan die van levensverzekeringen, wat onder 
meer tot uitdrukking kwam in een sterkere marktwerking bij de schadeverze
keringen en kartelvorming bij de levensverzekeraars. Bij hun beschouwingen 
over de relatie tussen de marktontwikkelingen en de strategie van de onderne
ming gebruiken zij de dynamische markttheorie van H.W. de Jong als lei
draad.45 Deze theorie bleek enig houvast te bieden bij het verklaren van de 
fusie tussen De Nederlanden van 1845 en de Nationale Levensverzekering
Bank tot Nationale Nederlanden.46 

In zijn studie De Centrale Centraal vergelijkt Van Gerwen eveneens de ont
wikkelingen van De Centrale, een in 1904 opgerichte verzekeraar die haar 
winst aan de arbeidersbeweging ten goede liet komen, met de ontwikkelingen 
in de branche als geheel. Directe vergelijkingen met concurrenten worden ech
ter nauwelijks gemaakt. WeI wijst hij erop dat De Centrale in haar producten
beleid eerder trendvolgend dan trendzettend was. Voor de concurrenten was 
fusie een belangrijk middel om de markpositie te verstevigen. Een dergelijke 
strategie lag voor De Centrale echter minder voor de hand vanwege haar ide
ologische achtergrond. Dat neemt niet weg dat De Centrale zich door de fu
sies van haar concurrenten flink onder druk gezet voelde. De toenemende in
tegratie van banken en verzekeraars was tenslotte de druppel die de emmer 
deed overlopen en tenslotte ook De Centrale het fusiepad deed opgaan.47 

Het kiezen van een juiste strategie is essentieel voor het behalen van con
currentievoordeel. Volgens Michael Porter moeten bedrijven kiezen tussen 
een kostenstrategie, een differentiatiestrategie of een focusstrategie. 48 De ge
schiedenis van de Stad Rotterdam vormt een uitstekende illustratie van het 
succes van zo'n focusstrategie. In de jaren zestig liet de onderneming zich niet 
meetrekken in een fusie, maar koos zij voor een segment van de verzekerings
markt dat het beste aansloot bij haar omvang en organisatiestructuur. Met 
nieuwe verzekeringsproducten, die er speciaal op gericht waren de verzeker
den te beschermen tegen de gevolgen van inflatie, en een nauwe samenwer
king met de onafhankelijke assurantietussenpersonen, volgde de Stad Rot
terdam een eigen onafhankelijke koers.49 
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Concurrentie en solidariteit en hun onderlinge relatie zijn in het verzeke
ringswezen een wezenlijk probleem. In zijn geschiedenis van AEGON behan
delt B. Gales dit vanuit meerdere invalshoeken. Bedrijven concurreren op 
prijs en kwaliteit van de dienstverlening, maar lage kosten en sterke groei 
kunnen voordelen op korte termijn zijn voor individuele bedrijven en verze
kerden die in het niet vallen ten opzichte van de schade op lange termijn voor 
het algemeen. Dit heeft in de loop van de tijd consequenties gehad voor het 
product levensverzekering, bijvoorbeeld de winstuitkeringen, maar ook voor 
de marktstructuur. Ondernemers moeten ook binnen hun eigen organisatie 
deelbelangen in evenwicht brengen. Dit aspect is in deze bedrijfsgeschiedenis 
uitgewerkt voor de tussenpersonen. De ontwikkeling van het levensverzeke
ringsbedrijf wordt hier gezien als een keuze tussen twee opties. Uiteindelijk 
kwam de bedrijfstak te bestaan uit een beperkt aantal ondernemingen, wer
kend met al dan niet onafbankelijke tussenpersonen. Deze uitkomst roept 
echter de vraag op waarom zulke intermediars niet hun eigen bedrijf begon
nen.50 Naderhand heeft Gales de concurrentie van diverse instituties op deze 
markt aan de orde gesteld en laten zien, dat de concurrentiekracht van tradi
tionele organisatievormen lang evenwaardig was aan die van naamloze ven
nootschappen met een actuariele basis. Zijn benaderingswijze is ontleend aan 
institutionele economen als R.H. Coase, D . North en O.E. Williamson, die de 
concurrentie tussen diverse instituties oftussen verschillende organisaties op 
dezelfde markt op de agenda hebben gezet. 51 

Tot nu toe hebben we het thema concurrentie per bedrijf ofbedrijfstak beke
ken. Innovaties, octrooien, merken, reclame, samenwerking, kartels, fusies , 
protectie, overheid, al deze elementen in de concurrentiestrategie kwamen 
aan de orde. Twee met name in het buitenland veel besproken onderwerpen 
die eveneens aan het thema concurrentie raken, zijn de superioriteit van de 
door managers geleide grote onderneming en de concurrentiekracht van de 
multinationale onderneming. De discussie over de vraag in hoeverre de door 
managers geleide onderneming superior is aan het familiebedrijf, werd in 
1990 nieuw leven ingeblazen door het al eerder genoemde boek van Chandler, 
Scale and Scope. Hierin betoogde hij onder meer dat in de peri ode 1880-1914 
een aantal bedrijven (met name Amerikaanse en Duitse) een beslissende 
voorsprong op hun concurrenten wisten te behalen, doordat zij tijdig in pro
ductie, verkoop en management investeerden. Engeland echter miste de boot 
van de Tweede Industriele Revolutie omdat zij te lang vast bleef houden aan 
familiebedrijven en een bedrijfsleven gebaseerd op persoonlijke verhoudin
gen. Ook Nederland nam deel aan het internationale debat. Wij noemden al 
dat Blanken in deel III van de geschiedenis van Philips constateerde dat dit 
bedrijf zich conform een aantal generalisaties van Chandler ontwikkelde. 
Van Zanden concludeerde dat in Nederland in de beslissende jaren tussen 
1880 en 1914 inderdaad enkele toonaangevende bedrijven ontstonden, die 
sindsdien tot de top-vijf van het Nederlandse bedrijfsleven behoren en ook 
internationaal van importantie zijn. Onder de grote bedrijven die net onder 
de top-vijf zaten, bestond echter een aanzienlijk mobiliteit. 52 Sluyterman en 
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Winkelman kozen voor een verdediging van het familiebedrijf en betoogden 
dat familiebedrijven in de industriele ontwikkeling van Nederland een be
langrijk rol speelden, ook in de sectoren van de Tweede Industriele Revolutie, 
en dat de dynamiek van het kleine bedrijf niet onderschat moet worden. 53 

Overigens is niet aIleen de managementstructuur van grote invloed op het 
concurrentievermogen van een onderneming, ook de persoon van de onder
nemer zelf kan van doorslaggevende betekenis zijn. Voor de literatuur op dit 
gebied zij verwezen naar het overzicht dat F. de Goey drie jaar gel eden sa
menstelde.54 

Het tweede veelbesproken onderwerp in de buitenlandse literatuur is de in
ternationalisering van het bedrijfsleven. Het onderzoek naar motieven hier
voor is sterk beinvloed door het eclectisch paradigm a van l.H. Dunning. Be
drijven zullen naar het buitenland gaan wanneer zij door hun product, of 
productiemethoden of hun management bepaalde concurrentievoordelen be
zitten. Het is ook mogelijk dat zij voornamelijk hiertoe worden aangezet door 
bepaalde lokale omstandigheden. Misschien willen zij de markt uitschakelen 
door in- of verkoop in het buitenland binnen de onderneming te integreren. 55 

De internationalisering is een onderwerp dat in bijna aIle recent verschenen 
bedrijfsgeschiedenissen in het laatste hoofdstuk aan de orde komt. Daarnaast 
is ook in enkele artikelen aansluiting gezocht bij de discussies die de bedrijfs
historici in het buitenland voeren. Gales en Sluyterman schreven in 1993 een 
overzichtsartikel waarin behalve aan de bekende vijf grote industriele multi
nationals ook aandacht werd geschonken aan kleinere ondernemingen en de 
dienstensector. 56 De internationalisering in historisch perspectief is bij uit
stek een gebied waarvoor ook vanuit andere disciplines, zoals economie, be
drijfseconornie en management consultancy, grote beiangstelling be staat. 
Hoewel de geschiedenis niet altijd wordt behandeld zoals historici dat graag 
zouden zien, biedt de benadering vanuit deze disciplines anderzijds voor his
torici ook weer nuttige nieuwe gezichtspunten en informatie.57 Free standing 
companies, ondernemingen die in het buitenland hun operaties hebben en in 
het eigen land alleen een hoofdkantoor, zijn een beperkt onderdeel van de ge
schiedenis van de internationalisering van het bedrijfsleven. Opmerkelijk is 
de mate waarin het de aandacht heeft getrokken uit econornische hoek. Het 
verschijnsel is op het eerste gezicht een theoretische anomalie, omdat econo
men er over het algemeen van uit gaan dat een bedrijf eerst in eigen land een 
bepaalde kracht opgebouwd moet hebben voor het zich buiten de landsgren
zen zal begeven, en dat bevorderde de interactie tussen economen en bedrijfs
historici. 58 

4. Conclusie 

Dit overzicht laat overtuigend zien dat concurrentie een van de kernthema's 
is van het bedrijfshistorisch onderzoek dat de afgelopen decennia is uitge
voerd. Het is daarom een raadsel waarom Fischer zo stellig het tegenoverge
stelde kan beweren. De veronderstelling dat hij deze literatuur niet gelezen, 
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zelfs niet ingekeken heeft, ligt, hoe pijnlijk ook voor de nieuwe hoogleraar, 
voor de hand. Zijn hartekreet dat er meer aandacht voor concurrentie moet 
komen, lijkt vooral een reflectie op zijn eigen werk. Een van de verklaringen 
die Fischer voor het veronderstelde gebrek aan aandacht voor concurrentie 
geeft, is dat juist de opdrachtgever daar niet in gei'nteresseerd zou zijn. Ten 
eerste ziet hij hierbij dat deel van de literatuur over het hoofd dat niet door 
ondernemingen is gefinancierd. Ten tweede doet hij daarmee de ondernemers 
onrecht. Tal van bedrijfsgeschiedenissen gaan weI degelijk, zoals wij hebben 
laten zien, uitvoerig in op de concurrentieverhoudingen in de betrokken be
drijfstak en op de positie van de concurrenten van het bedrijf dat bestudeerd 
wordt. Ret is ons volstrekt onduidelijk waarom Fischer stelt dat onderne
mers niet gei'nteresseerd zouden zijn in deze zaken. Ret enige argument dat 
Fischer daarvoor naar voren haalt, is dat hij de ondernemer al hoort zeggen 
dat die concurrenten ook maar meebetalen 'motten', waaruit opgemaakt kan 
worden dat hij de vraag waarschijnlijk nooit heeft voorgelegd.59 Elke onder
nemer is momenteel (en was in het verleden) immers bezig met het zoeken 
naar de sterke en zwakke punten van zijn bedrijf in vergelijking met dat van 
de concurrenten om van daaruit zijn strategie te bepalen. Een flink deel van 
het archiefvan een modern bedrijfbestaat uit studies die op dit benchmarking 
zijn gericht. Ret plaatsen van een bedrijfsgeschiedenis in de specifieke context 
van de geschiedenis van de bedrijfstak is juist een interessante manier om het 
perspectief ervan te verbreden. Ret hoeft dan ook niet te verwonderen, dat 
juist een toenemende belangstelling bij de opdrachtgevers voor branchestu
dies valt te constateren. Dat blijkt niet aIleen uit het verzekeringsproject, 
waarbij Fischer zelfbetrokken is, maar ook uit opdrachten van de Vereniging 
van Nederlandse Papierfabrikanten, het handelshuis Ragemeyer60 en de 
bank VSB, die aIle drie studies van de gehele branche betreffen, die momen
teel bij het Onderzoekinstituut voor Geschiedenis en Cultuur van de Univer
siteit Utrecht worden uitgevoerd. 

Ret meest kwetsende deel van de oratie betreft echter een serie opmerkingen 
over 'het gebrek aan economische scholing' en 'werkervaring' van de bedrijfs
historicus, door Fischer aangevoerd als verklaring voor het verondersteld 
ontbreken van aandacht voor concurrentie. Tot de verbeelding spreken ook 
de passages waarbij Fischer inzicht geeft in de stand van zijn eigen kennis op 
dit terrein, waarbij hij onbekommerd uit publicaties uit 1965 (Delfgaauw, 
Van der Schroeff en Slot) citeert. 61 De bedrijfseconomie heeft natuurlijk 
sindsdien de vleugels breed uitgeslagen en is daarbij tot inzichten gekomen 
die zich niet eenvoudig laten verenigen met de 'stoomcursus economie' die 
Fischer in de oratie in het vooruitzicht stelt. 62 Zo wordt de marginale analyse 
van Marshall, die de grondslag vormt van het denken van micro-economen 
over marktevenwicht en (verschillende vormen van) concurrentie, allang niet 
meer gezien als een adequaat middel om vanuit de bedrijfseconomie onder
nemersgedrag te analyseren (aileen situaties gekenmerkt door monopolies 
kunnen soms nog in dergelijke termen benaderd worden). In een enkel hand
boek over bedrijfseconomie komen de termen marginale kosten en opbreng-
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sten nog wel voor, maar dan voornamelijk om aan te geven dat deze geen 
aanknopingspunten bieden voor bedrijfseconomische analyses. Voor be
drijfshistorici, die zich vooral bezighouden met ontwikkelingen op lange ter
mijn, is de neo-klassieke micro analyse die de verdeling van de schaarste tus
sen concurrerende aanwendingen op korte termijn analyseert op zijn minst 
minder relevant.63 

Het meest opmerkelijk is, dat Fischer voorbij gaat aan de inmiddels be
faamde vraag van R.H. Coase uit 1937, die door O.E. Williamson in 1975 op
nieuw onder de aandacht is gebracht.64 Ais de theorie van marginale kosten 
en opbrengsten de werkelijkheid adequaat beschrijft, waarom zijn er dan 
iiberhaupt ondernemingen? Ais de markt perfect coordineert dan is er geen 
ruimte voor een duurdere organisatie, de onderneming, die eveneens produc
tiefaktoren en preferenties coordineert. De eye-opener dat de markt en de on
derneming twee concurrerende instituties met eenzelfde doel zijn, heeft in
middels heel wat economen-pennen in beweging gezet, maar heeft ook 
bedrijfshistorici aan het denken gezet. De evenwichtstheorie kan bedreven 
worden zonder rekening te houden met de kosten van transacties of inform a
tie. Maar een theorie die aanneemt dat transacties kosteloos zijn, informatie 
gratis en volledig beschikbaar is, techniek een alombekende blauwdruk is, ei
gendomsrechten volledig gespecificeerd zijn, contracten alle opties insluiten, 
onzekerheid er niet toe doet, externe effecten niet bestaan, er geen principalen 
en agenten zijn en alle betrokkenen economisch rationeel handelen, heeft 
vanzelfsprekend slechts weinig nut voor de bedrijfsgeschiedenis. 

Het is denkbaar dat Fischer in zijn speurtocht naar het thema concurrentie 
op het verkeerde been is gezet, omdat hij dit begrip ten onrechte verward 
heeft met analyses uit de marginalistische traditie, want inderdaad, bedrijfs
historici maken evenmin als bedrijfseconomen gebruik van dit (verouderde) 
begrippenapparaat. In dat geval is de verklaring voor de Fischer-tegenstel
ling (waarom vindt hij geen concurrentie terwijl vrijwel elke bedrijfshistoricus 
daar over schrijft) een gebrek aan actuele economische kennis bij de hoogle
raar zelf. 

5. Wensen voor de toekomst 

Met dit overzicht van concurrentie in de Nederlandse bedrijfsgeschiedenis 
willen we overigens niet beweren dat er geen wensen leven ten aanzien van 
de bevordering van het vak. Het tegendeel is waar. Het onderzoek op dit ter
rein is tot nu toe nog te zeer gefragmenteerd. Thematische studies waarbij 
verschillende bedrijven vanuit een invalshoek worden bestudeerd, zoals de 
studie van Van Laar over de financiering in de maritieme sector, behoren 
tot nu toe tot de uitzonderingen.65 Evenmin zijn de Nederlandse bedrijfshis
torici toegekomen aan het voeren van goed gedocumenteerde discussies over 
hoe het verleden moet worden geinterpreteerd. In welke mate heeft het Ne
derlandse bedrijfsleven de afgelopen eeuw samengewerkt of juist geconcur
reerd? Op welke punten is het Nederlandse bedrijfsleven internationaal con
currerend geweest? Wat waren onze nationale competitive advantages; lagen 
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die wellicht meer in de dienstensector dan in de industrie? Hebben de fusies 
uit de jaren zestig de concurrentiekracht van het Nederlandse bedrijfsleven 
verhoogd? Zijn perioden met sterke economische groei samengegaan met 
sterke concurrentie of juist niet? Dit zijn brede, interpretatieve vragen, waar
van de beantwoording het kader van een proefschrift, een in opdracht ge
schreven bedrijfsmonografie of een tussen de bedrijven door geschreven tijd
schriftartikel te boven gaan, maar waarvoor juist universitaire projecten met 
een langere looptijd en ruimere financiele ondersteuning uitermate geschikt 
zouden zijn. Door de beperkte academische inbedding van het yak zijn dit 
soort vragen tot nu toe helaas blijven liggen. Maar degenen die op dit punt 
met belangstelling - misschien zelfs met hoge verwachtingen - hebben uitge
keken naar de impulsen die zouden uitgaan van de leerstoel 'bedrijfsgeschie
denis inclusief sociale aspecten' zijn van een koude kermis thuisgekomen. 
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c. Het them a 'concurrentie' in de 
Nederlandse bedrijfsgeschiedenis: een 

emotionele of een zakelijk
wetenschappelijke gedachtenwisseling? 

E.J. Fischer 
NEHAIUniversiteit van Amsterdam 

Kenoismaking 
Collega K. Sluyterman en collega-hoogleraar J.van Zanden zijn sedert 27 ja
nuari van ditjaar, om het in hun eigen woorden te zeggen: teleurgesteld, ont
goocheld, gekwetst en een pijnlijke ervaring rijker' . Dit is een geestestoestand 
die ik zelfs mijn ergste vijand niet zou toewensen, en het genante is: zij stellen 
mij verantwoordelijk voor deze ongelukkige en ongewenste situatie! Laat ik 
daarom beginnen met publiekelijk mijn excuses aan te bieden voor alles wat 
ik op of na 27 januari gezegd, gedaan of nagelaten heb, dat hen deze onge
steldheid heeft bezorgd. En ik hoop dat zij van mij willen aannemen dat het 
in ieder geval niet mijn bedoeling geweest is hen teleur te stellen, te ontgooche
len, te kwetsen en een pijnlijke ervaring te bezorgen; de circa 25 jaar dat wij nu 
met elkaar omgaan, hebben daartoe ook geen aanleiding gegeven. En moch
ten ook anderen zich gekwetst, ontgoocheld, teleurgesteld en gepijnigd voe
len: mijn excuses gelden ook U! 

Wat is er aan de hand? Op 27 januari heb ik een openbare les gehouden in de 
aula van de Universiteit van Amsterdam. Het thema van deze openbare les 
luidde, en dit is van groot belang voor de rest van het verhaal: 'Concurrentie: 
een onderbelicht thema in de Nederlandse bedrijfsgeschiedenis,2. Na het hou
den van de open bare les en het in druk verschijnen daarvan, heb ik van vele 
zijden, zowel mondeling als schriftelijk, een groot aantal complimenten ont
vangen. Dat was voor mij natuurlijk een leuke en fijne ervaring. En dan, kort 
daarop, de kritische kanttekeningen in de voorliggende publikatie van Sluy
terman en Van Zanden. 

Hoe is dit verschil in appreciatie te verklaren? Ligt het aan de optiek van 
waaruit men deze open bare les beschouwt? Heeft de een daarin iets anders 
gehoord of gelezen dan de ander? Heeft de een de oratie nauwkeuriger ofbeter 
gelezen dan de ander? Is de een ongevoelig, terwijl de ander juist gekarakteri
seerd kan worden als teerhartig, langtenig of lichtgeraakt? Is de een dom of 
onwetend en de ander intelligent? Lag het aan de toon van de oratie? Of zijn 
er nog andere verklaringsmogelijkheden voor het verschil in waardering, ver-
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klaringsmogelijkheden die ik over het hoofd zie, of die ik niet aan het papier 
durf toe te vertrouwen? 

Het voorspel 
Laat ik beginnen met het doel dat ik voor ogen had, toen ik - in de daarvoor 
toegestane 45 minuten - mijn open bare les uitsprak, en - voor de lezers van 
het NEHA-Bulletin die niet over mijn oratie beschikken - in het kort aange
ven wat de inhoud van mijn oratie was. Alvorens dat te doen, grijp ik nog 
even terug in de geschiedenis, zodat duidelijk wordt dat het thema van mijn 
oratie iets is waar ik al veellanger onderzoek naar doe en interesse voor heb. 

Omstreeks 1983, toen ik nog als econoom aan de Utrechtse geschiedenis
vakgroep verbonden was en mijn dissertatie net gereed was, heb ik in overleg 
met mijn toenmalige baas, professor Theo van Tijn, in het kader van de voor
waardelijke financiering, een nieuw onderzoeksproject uitgewerkt. Dit on
derzoeksproject had als doel een verklaring te vinden voor de grote verschil
len in ontwikkeling binnen het Nederlandse bedrijfsleven. Een onderzoek 
dus, dat comparatief van opzet was. Op basis van een vooronderzoek was 
duidelijk geworden dat ontwikkelingsverschillen tussen branches in belang
rijke mate verklaard kunnen worden uit de verschillen in concurrentiever
houdingen binnen de afzonderlijke branches. En dat verschillen in ontwikke
ling tussen bedrijven binnen een branche, in belangrijke mate verklaard 
zouden kunnen worden uit de verschillen in concurrentiele 'strategieen' van 
individuele ondememers. Rudimentaire elementen uit dit onderzoek zijn 
door mij en enkele collega's rondom die tijd in boek- en artikelvorm gepubli
ceerd. 

In oktober of november 1983 werd ik benaderd met de vraag ofik bereid 
zou zijn om de funktie van bewindvoerder/algemeen directeur van het IISG te 
vervullen. In 1989, toen de reorganisatie en de herhuisvesting van IISG en 
NEHA waren afgerond, kreeg ik weer wat meer tijd voor eigen onderzoek. 
In dat jaar werd ik benoemd tot bijzonder hoogleraar Geschiedenis van Be
drijf en Techniek aan de Universiteit van Nijmegen. In 1994 volgde mijn be
noeming tot bijzonder hoogleraar Bedrijfsgeschiedenis aan de Universiteit 
van Amsterdam. En met name vanaf 1994 heb ik, samen met in totaal een 
dertigtal studenten, dit onderzoeksplan uit 1983 weer opgepakt. Mijn open
bare les is deels gebaseerd op de resultaten die dit onderzoek opleverde. Ik 
kom daar later nog op terug. 

Dit brengt mij op doel en inhoud van een open bare les. Ik weet niet of er strak
ke academische richtlijnen bestaan inzake doel en inhoud van een oratie, 
maar ik neem aan dat de academische vrijheid die wij kennen, een zekere 
ruimte toelaat. Wat was mijn doel met het geven van de openbare les? In de 
eerste plaats om aan collegae en studenten aan te geven waarmee, mijns in
ziens, de wetenschapsbeoefening verder geholpen kan worden en waar ik der
halve zwaartepunten leg in eigen onderzoek en onderwijs. In de tweede plaats 
om studenten aan te geven dat bepaalde economische kennis noodzakelijke 
bagage vormt en onderdeel behoort te zijn van een opleiding tot bedrijfshis-
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toricus. Voorts om hen enthousiast te maken voor ons yak. Mijn motto is: 
hoe meer studenten ons yak kiezen, hoe groter de kans dat bedrijfsgeschiede
nis een (nog) steviger plaats krijgt binnen de academische instituties en hoe 
meer erkenning ons yak deel zal zijn. Dit is overigens een wenselijkheid die 
mij niet gescheiden houdt van Sluyterman en Van Zanden. In de vierde plaats 
was mijn oratie bedoeld voor ondernemers. Immers: gezien mijn hoofdbezig
heid, bij het Verbond van Verzekeraars, mocht verwacht worden dat een 
groot aantal ondernemers in de aula zou zitten waar ik mijn open bare les 
zou houden, en een toenemend aantal bedrijfshistorische studies wordt ver
richt in opdracht van diezelfde ondernemers. In mijn oratie deed ik dan ook 
een oproep aan hen om bedrijfshistorici optimaal in staat te stellen hun pro
fessie uit te oefenen. Tenslotte heb ik er rekening mee gehouden dat een oratie 
een openbaar karakter draagt en dus ook begrijpelijk, onderhoudend en inte
ressant moet zijn voor een algemeen publiek. Niet voor niets wordt een ora tie 
ook weI een 'openbare' les genoemd. Voor degenen die niet tot de academi
sche wereld, noch tot de ondernemersstand behoren, was het mijn bedoeling 
op een voor ieder toegankelijke manier duidelijk te maken waarmee de be
drijfshistoricus zich zoal bezig houdt, en over te brengen dat bedrijfsgeschie
den is een interessante bijdrage levert, of kan leveren, aan ons inzicht in de 
geschiedenis en dus aan onze cultuur. 

Dedaad 
Aangezien niet ieder over de tekst van mijn openbare beschikt ofkan beschik
ken, geef ik een korte samenvatting van de inhoud daarvan. Waar ging mijn 
ora tie over? Mijn stelling was (en is) dat con curren tie een onderbelicht thema is 
in de Nederlandse bedrijfsgeschiedenis. En als er in bedrijfsgeschiedenissen, op 
een systematische wijze, meer aandacht geschonken wordt aan het con curren
tie"le krachtenveld waarin de onderneming zich beyond (en hoe de ondernemer 
daarop anticipeerde of reageerde), dan zullen de beschrijving en verklaring van 
ontwikkelingen van het onderzochte bedrijf aan diepte winnen en bedrijfsge
schiedenissen, als genre, leesbaarder en 'spannender' worden. In gewone men
sentaal: ik vind dus dat er in het algemeen meer aandacht gegeven moet wor
den aan het thema concurrentie, en dat op een systematische wijze. 

Deze stelling kan op zich (dus los van de vraag of zij juist is of niet) en afhan
kelijk van de optiek van waar uit je haar beschouwt, tot - tenminste - twee 
reacties aanleiding geven: 

a. "Fischer zegt dat er meer aandacht aan concurrentie geschonken moet 
worden dan tot nog toe het geval was; hij zegt dus eigenlijk dat wij, be
roepsbeoefenaren van de bedrijfsgeschiedenis, het altijd verkeerd gedaan 
hebben en 'dom en onwetend' zijn. Fischer wil ons dus in het openbaar, via 
zijn open bare les, kwetsen, ontgoochelen, teleurstellen en pijnigenf". Of, de 
andere reactie: 

b. "Fischer zegt dat er meer aandacht aan concurrentie geschonken moet 
worden dan tot nog toe het geval was. Misschien is dat waar, misschien 
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ook niet. Maar als het waar is, dan is het zeker de moeite waard om aan 
het thema concurrentie meer aandacht te besteden dan in het verleden! 
Ret brengt ons yak immers verder" . 3 

Op basis van het onderstaande vrees ik met grote vreze dat Sluyterman en 
Van Zanden voor de eerste positie - dus de emotionele - gekozen hebben. 
Maar laat ik nu eerst een samenvatting van mijn oratie geven: 

1. In het eerste dee I van mijn lezing schilder ik voor aIle aanwezigen in de au
la, in zeer forse penseelstreken (ik had maar 45 minuten!), een beeld waar
uit blijkt dat de mate van concurrentie en de (veranderingen in) concurren
tieverhoudingen vanaf de late Middeleeuwen tot op heden een belangrijke 
rol hebben gespeeld in het proces van voortbrenging. Zo noem ik de 
moord op een werktuigbouwer in 1579 in Danzig; het verzet van Neder
landse wevers tegen de introductie van een bepaald weefgetouw; de vele 
gilden die - tot in het begin van de negentiende eeuw - trachtten om de 
concurrentie in te dammen4

; de Twentse textielindustrie in de 1ge en 20e 

eeuw; en Nederlandse en Duitse sleepbootkapiteins die, op woelige zee, 
elkaar dwars zitten bij het redden van een brandend koopvaardijschip in 
de Indische Oceaan, rondom 1967. Kortom: het thema concurrentie is niet 
iets van de laatste tijd, maar is een thema dat ondernemers al vele eeuwen 
bezighoudt. 

2. Vervolgens maak ik melding van een onderzoek dat ik met studenten ver
richtte in een tiental bedrijfstakken. De conclusie uit dit onderzoek luidt: 
als wij de (veranderingen in de) concurrentieverhoudingen binnen de ver
schillende bedrijfstakken aanleggen tegen datgene wat er in gedenkboeken 
over terug te vinden is, dan moet geconstateerd worden dat er meer aandacht 
besteed moet worden aan de thema 's concurrentie, concurrenten en ontwik
kelingen in concurrentieverhoudingen. Ik besef nu, dat ik er beter aan 
gedaan had in mijn oratie aan opzet, inhoud en bevindingen van dit onder
zoek wat meer aandacht te besteden. Maar dat gemis kan ik nu goedma
ken.5 

3. Tussen 1994 en 1998 heb ik - samen met in totaal een dertigtal studenten 
onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen van concurrentie en concur
rentieverhoudingen in een tiental Nederlandse bedrijfstakken. Eerst re
construeerden wij - aan de hand van een groot aantal bronnen en met be
hulp van het in mijn oratie opgenomen analyseschema van Alberts c.s. -
de ontwikkelingen van de concurrentieverhoudingen in de bestudeerde 
bedrijfstakken. Met dit referentiekader onderzochten wij vervolgens in 
hoeverre deze ontwikkelingen in concurrentieverhoudingen terug te vin
den waren in de bedrijfsgeschiedenissen uit die bedrijfstak. Deze bedrijfs
takken werden niet willekeurig gekozen. Voorwaarde was dat er tenminste 
een bedrijfsgeschiedenis over een onderneming uit die bedrijfstak moest 
bestaan, die bovendien in de laatste vijftien jaar was verschenen. Ook werd 
er nog een voorwaarde aan de kwaliteit van het gedenkboek gesteld: het 
moest geschreven zijn door een bedrijfshistoricus (los van academische 
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vooropleiding) die zijn sporen op het gebied van de bedrijfsgeschiedenis 
verdiend had. Dus in ons onderzoek werden geen jeugdzonden, gelegen
heidsgeschriftjes, fotoboeken enz. betrokken. Ret ging ons om de 'top of 
the bill' uit onze professie. Wat dat betreft hoeft het geen verwondering te 
wekken dat veel van de titels die Sluyterman en Van Zanden in hun artikel 
gebruikten, 66k in ons onderzoek betrokken waren (zij spreken in dit ver
band van 'meest toonaangevende studies,)6. Ret moet Sluyterman en Van 
Zanden balsem op hun wonden zijn dat uit dat onderzoek bleek dat ook in 
publica ties van mijn eigen hand het thema 'concurrentie' onvoldoende uit 
de verf is gekomen. 

4. Ret thema 'concurrentie en concurrenten' bepaalt in hoge mate het han
delen van een ondememer; dit thema behoort mijns inziens dus een van de 
centrale thema's, zo niet het centrale thema, te zijn in een bedrijfsgeschie
denis. Immers: de hoofddoelstelling van een ondememer is het maken van 
winst 7, en in dit winststreven wordt hij voortdurend bedreigd door zijn con
currenten. In mijn oratie gaf ik dat, onder meer, als voIgt weer: 
'Aangezien een ondememer niet in een couveuse leeft, en bij voortduring 
naar het leven wordt gestaan door zijn concurrenten, zal de bedrijfshisto
ricus een open oog moeten hebben voor het strijdtoneel waarop de onder
nemer zich begaf en voor de tucht van de markt, die daar heerste,8. 

5. In het volgende deel van mijn voordracht stel ik de vraag aan de orde hoe 
het te verklaren is dat er weinig - te weinig - aandacht besteed wordt aan 
het thema concurrentie in bedrijfsgeschiedenissen. Ik geef daarvoor vier 
redenen: 

44 

a. Een opleidingsprobleem: in de geschiedenisstudie zitten mijns inziens te 
weinig elementen om de bedrijfshistoricus in spe in staat te stellen een 
systematische analyse te geven van con curren tie en veranderingen in 
concurrentieverhoudingen. Dit is een probleem dat ik al eens eerder 
aangekaart heb. 

b. Een ervaringsprobleem: de historicus heeft doorgaans geen werkerva
ring in het bedrijfsleven; zou hij deze praktijkervaring wei hebben, 
dan zou hij aan den lijve ondervonden hebben hoezeer het bedrijfsbe
leid door concurrentiele overwegingen gestuurd wordt en hoezeer de 
tucht van de markt bepalend is voor het wei en wee van de ondeme
mingo Zou hij deze werkervaring wei hebben, dan mag ook een grotere 
affiniteit met dit thema verwacht worden. 

c. Een bronnenprobleem: bedrijfsarchieven zijn altijd lacuneus. Ook al zou 
je het thema concurrentie uitgebreid in een gedenkboek aan de orde 
willen stellen, dan is dat vaak niet mogelijk doordat er (te) weinig over 
dit thema in een bedrijfsarchief te vinden is. 

d. Een probleem bij de opdrachtgever: ondememers die een opdracht ver
strekken, doen dat meestal om - bijvoorbeeld ter gelegenheid van het 
honderdjarig bestaan van het bedrijf of een voorgenomen fusie - com
missarissen, aandeelhouders, personeel, oud-personeel en relaties een 
blijvend aandenken aan de ondememing te bieden. Zeer zelden is hun 
hoofddoelstelling het verder helpen van de wetenschap. Indien ook het 
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thema 'concurrentie en concurrenten' uitvoerig aan de orde moet wor
den gesteld in het gedenkboek, impliceert dit haast automatisch dat -
bijvoorbeeld - ook archieven en jaarverslagen van concurrenten in het 
onderzoek betrokken moeten worden en dat ook leden van de Raad 
van Bestuur of Directie van concurrerende ondernemingen geinter
viewd zullen moeten worden. Hier voelt de opdrachtgever meestal niet 
zo vee1 voor. Het maakt het onderzoek een stuk uitgebreider en daar
mee duurder, en - gezien de doe1groepen die hij voor ogen heeft - wil 
hij toch in de eerste plaats een boek waarin zijn onderneming centraal 
staat, zo niet schittert. Daarnaast beschouwt hij zijn eigen concurren
tiestrategie, zeker voor de recente periode, doorgaans terecht als infor
matie die niet op straat moet komen te liggen9

. 

6. Vervolgens geef ik in mijn oratie aan dat aan al deze problemen wat te 
doen is: 
a. Ik geef suggesties voor economische capita selecta die de bedrijfshisto

ricus minimaal tot zijn bagage moet kunnen rekenen. 
b. Ervaring kan de bedrijfshistoricus opdoen door stage te lopen in afde

lingen van ondernemingen waar men dagelijks geconfronteerd wordt 
met de scherpe acties en reacties van concurrenten. 

c. Lacunes in het bedrijfsarchiefkunnen dee1s of geheel gevuld worden met 
materiaal uit bedrijfsarchieven enjaarverslagen van concurrerende on
dernemingen, archieven van branche-organisaties en andere bronnen. 

d. En ik houd een warm pleidooi voor ondernemers om zich toch vooral 
liberaal op te stellen en historici niets in de weg te leggen bij het uitoe
fenen van hun professie. En hiertoe reken ik het uitgebreid en systema
tisch aan de orde stellen van het beleid van hun concurrenten. De be1o
ning voor de ondernemer zal dan groot zijn: hij krijgt niet aIleen een 
studie waarin de ontwikkelingen van zijn bedrijf nauwgezet beschreven 
en verklaard worden, maar tevens een spannend boek voor de doe1-
groepen die hij op het oog had, toen hij de opdracht verstrekte. 

De (anti)cJimax 
De kritische kanttekeningen van Sluyterman en Van Zanden richtten zich 
en ik houd hierbij de bovenstaande nummering aan - tegen de punten 2, 5a en 
5d. Ik Iaat deze punten successievelijk de revue passeren. Bij ieder punt van 
kritiek geef ik de argumenten van Sluyterman en Van Zanden. Aan het slot 
van elk punt geef ik mijn commentaar op hun kritiek. 

1. Sluy terman en Van Zanden hebben kritiek op de stelling: bedrijfshistorici 
hebben niet over concurrentie geschreven. 

Deze stelling heeft ertoe bijgedragen dat Sluyterman en Van Zanden zich zo 
'teleurgesteld', 'ontgooche1d' en 'gekwetst' voe1en. Deze mij toegeschreven 
stelling geven zij op vijf plaatsen in hun artikel ais voIgt weer, en ik citeer 
nu Sluyterman en Van Zanden 10: 
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a. "[Fischers] rede is een lange litanie tegen de huidige beoefenaren van de 
bedrijfsgeschiedenis omdat ze tot nu toe geen aandacht hebben besteed 
aan het fenomeen concurrentie ". 

b. " ... ter verklaring van deze [door Fischer geconstateerde] opvallende 
omissie11 [van de factor concurrentie J". 

c. " ... wordt er inderdaad [zoals Fischer stelt] aan het fenomeen van de con
curren tie geen aandacht besteed in het bedrijfshistorisch onderzoek dat de 
afgelopen decennia gepubliceerd is?". 

d. " .. . het [volgens Fischer] ontbreken van aandacht voor concurrentie". 
e. " ... waarom vindt [Fischer] geen concurrentie [in bedrijfshistorische stu-

dies] terwijl vrijwel elke bedrijfshistoricus daarover schrijft?". 

Vervolgens wordt deze stelling door Sluyterman en Van Zan den - en ik moet 
dat toegeven - met succes bestreden! En zij zijn daarbij niet over een nacht ijs 
gegaan: zij hebben circa 50 van de "meest toonaangevende" bedrijfshistori
sche studies die in de laatste vijftien jaar verschenen zijn, aan een onderzoek 
onderworpen. Circa 80% van hun artikel bestaat uit een verslag van hun be
vindingen. 

Vit de uittreksels van de door hen doorgenomen studies blijkt ondubbel
zinnig en overtuigend, dat er weI degelijk, zoals zij dat noemen, "aandacht 
besteed is aan concurrentie en aan concurrentieverhoudingen" en aan de 
door ondernemers ontwikkelde strategieen "om zich in de voortdurende con
currentiestrijd staande te houden". En zowel in de inleiding als in de conclu
sie van hun artikel yellen zij dan ook een hard oordeel over de stelling die ik in 
mijn open bare les opgenomen zou hebben en die zij hierboven, in de vijf op
genomen citaten, verwoordden. Vit hun inleiding en conclusie de volgende 
citaten l2

: 

- "De conclusie van [Sluytermans en Van Zandens J overzicht is dat bijna aile 
studies ruime aandacht aan concurrentie besteden, een conclusie die haaks 
staat op de krachtige stelling die door Fischer is verwoord". 
En het oordeel dat zij yellen is dan ook hard: 
"de nieuwe hoogleraar [ zij bedoelen: Fischer J heeft geen kennis genomen van 
de bedrijfshistorische literatuur van de afgelopen decennia (afgezien van zijn 
eigen publikaties op dit terrein) , ofhij beschikt over onvoldoende (bedrijfs )eco
nomische kennis om daarin het fenomeen van de mededinging te herkennen n. 

- Vit de laatste paragraafvan hun artikel (conclusie) blijkt dat de ruime aan
dacht, waarvan Sluyterman en Van Zanden in de inleiding nog spraken, 
nog ve61 te zwak is uitgedrukt. Het thema concurrentie, zo blijkt nu uit het
zelfde onderzoek, krijgt niet aIleen ruime aandacht, maar blijkt inmiddels 
zelfs een van de kernthema 's in de door hen bestudeerde literatuur gewor
den te zijn. En ik citeer wederom Sluyterman en Van Zanden: "Dit over
zicht [van onze onderzoeksresultaten J laat overtuigend zien dat concurrentie 
een van de kernthema 's is van het bedrijfshistorisch onderzoek dat de afgelo
pen decennia is uitgevoerd. Het is daarom een raadsel waarom Fischer zo 
stellig het tegenovergestelde kan beweren". 
En wederom - en terecht - is hun oordeel hard: 
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"de nieuwe hoogleraar [heelt de door Sluyterman en Van Zanden bestu
deerde J literatuur niet gelezen, zeljs niet ingezien". En zij vervolgen, niet ge
heel zonder triomfalisme: "[ Fischers J hartekreet dat er meer aandacht voor 
concurrentie moet komen, lijkt vooral een reflectie op zijn eigen werk". 

Kort samengevat: Sluyterman en Van Zanden hebben door literatuuronder
zoek overtuigend aangetoond dat "mijn" stelling, dat er in bedrijfshistorisehe 
studies geen aandaeht is besteed aan het thema eoneurrentie, volledig bezij
den de waarheid is. En het oordeel dat Sluyterman en Van Zanden op basis 
hiervan yellen, is dat ik rnijn literatuur niet ken, ja die zelfs niet heb ingezien, 
en dat de stelling in rnijn oratie dus aIleen zeljkritiek kan zijn13

• 

Mijn eommentaar op deze eonclusie en dit oordeel van Sluyterman en Van 
Zanden is: Sluyterman en Van Zanden had den er beter aan gedaan - alvorens 
hun kritiek, eonclusie en oordeel aan het papier toe te vertrouwen - mijn ora
tie grondiger en nauwkeuriger te lezen. Want zij leggen mij eerst tot vijf maal 
toe iets in de mond dat ik in mijn oratie gezegd noeh gesehreven heb. Vervol
gens vechten zij datgene aan, dat zij mij ten onrechte in de mond hebben ge
legd. Daarna trekken zij de conclusie dat datgene wat ik niet gezegd heb, 
maar mij door hen vijf maal is toegedieht, onjuist is. En tenslotte yellen Sluy
terman en Van Zan den, op grond van die onjuiste eonclusie, hun oordeel. 

Hoe kom ik tot dit seherpe eommentaar? Omdat nergens, maar dan ook ner
gens, in mijn oratie te lezen is dat ik van oordeel ben dat er aan het thema con
eurrentie in Nederlandse bedrijfshistorische studies geen aandaeht is besteed. 
Ik tart Sluyterman en Van Zanden dan ook om mij - en de lezers van het 
NEHA-Bulletin - bewijsplaatsen te leveren waaruit het tegendeel zou blijken. 

Wat heb ik weI beweerd? Ik verwijs hiervoor in eerste instantie naar de titel 
van mijn oratie14

. En die titelluidt: "Coneurrentie: een onderbelicht thema in 
de Nederlandse bedrijfsgesehiedenis". 

Er staat dus niet "Concurrentie: een aJwezig thema in de Nederlandse be
drijJsgeschiedenis", zoals Sluyterman en Van Zan den ons willen doen gelo
yen. Er staat ook niet "Coneurrentie: een omissie in de Nederlandse bedrijJs
geschiedenis ". En er staat evenrnin: "Coneurrentie: een thema waaraan in de 
Nederlandse bedrijJsgeschiedenis geen aandacht is besteed". 

Er staat onderbelicht. En onderbelicht betekent volgens de Grote Van 
Dale: niet lang genoeg belieht. Een term uit de fotografie; een term uit de don
kere kamer. Aangezien Sluyterman en Van Zanden deze metafoor klaarblij
kelijk niet kennen, lieht ik deze toe. Als je in de donkere kamer een liehtbun
del door een negatieflaat vallen op een stuk liehtgevoelig papier, dan ontstaat 
er - na het ontwikkelen en fixeren - uiteindelijk een foto. Ais het papier te 
kort belieht wordt, verschijnt er weI een beeld, maar dat beeld is fiets, het mist 
diepte; hoofd- en bijzaken verdwijnen in een grijswitte sluier. Is deze 'onder
belichting' gering, dan kan er nog steeds een mooie foto ontstaan, maar de 
kwaliteit daarvan is minder dan hij had kunnen zijn. Naarmate de onderbe
liehting groter is, neemt de kwaliteit af. 
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En de metafoor 'onderbelichten' leent zich uitstekend om de resultaten van 
historisch onderzoek mee te karakteriseren. Want voordat je aan een histo
risch onderzoek begint weetje weinig, soms niets vanje onderwerp. Je papier 
blijft wit. Naarmate je onderzoek vordert, verschijnt er een fiets beeld, dat je 
nog niet kunt herkennen. Weer later wordt het beeld scherper, komt er meer 
contrast, worden verbanden tussen onderwerpen duidelijk en uiteindelijk -
de ideale situatie - afbankelijk van de rijkdom der bronnen en de kwaliteit 
en het doorzettingsvermogen van de onderzoeker, is het resultaat van je on
derzoek als een open boek, dat geen vraag meer onbeantwoord laat en aIle 
ontwikkelingen blootlegt en verklaart. Vandaar dus mijn keuze voor de me
tafoor onderbelicht in de context van het thema 'concurrentie' in de Neder
landse bedrijfsgeschiedenis. Het laat, zoals ik hierboven aangaf, ruimte voor 
gradaties van onderbelichting en daarmee voor gradaties in kwaliteie 5

. 

Waar brengt ons dit? Als ik er voorlopig even van mag uitgaan dat Sluyter
man en Van Zanden niet in staat zullen zijn om aan te tonen dat ik anders 
beweerd heb in mijn oratie, heb ik dus gezegd - op basis van het eerder ge
noemde onderzoek - dat concurrentie een onderbelicht thema is in de Neder
landse bedrijfsgeschiedenis. Mijns inziens is er dus nog geen reden tot zelfge
noegzaamheid: het moet en kan (nog) beter. 

Het absurde is nu, dat Sluyterman en Van Zanden, in tegenstelling tot wat je 
zou verwachten gezien hun 'kritiek', dit 66k vinden. En niet aIleen omdat zij 
vinden dat het bedrijfshistorisch onderzoek tot op heden "nog te zeer gefrag
menteerd" is, maar ook omdat zij , net zoals ik in mijn openbare les aangaf, 
van mening zijn dat er op het gebied van het thema concurrentie in bedrijfs
geschiedenissen nog fiink wat te verbeteren valt. Bij hen leven, zoals we in de 
conclusie van hun artikel kunnen lezen, ook ten aanzien van het thema con
currentie, nog volop wensen die het yak verder kunnen brengen. In dit ver
band noemen zij onderwerpen als concurrentie tussen bedrijven, of juist 
afname van concurrentie door samenwerking van bedrijven; was het Neder
landse bedrijfsleven internationaal concurrerend of niet; waar lagen onze 
concurrentiele voordelen (competitive advantages); waren er, wat dit laatste 
punt betreft, verschillen tussen de industrie en dienstverlening enz. enz. 16 

Kortom: Sluyterman en Van Zanden zijn - met mij - van mening dat concur
rentie een onderbelicht thema is in de Nederlandse bedrijfsgeschiedenis. 
Maar dat is precies - en ik hoop dat Sluyterman en Van Zanden dat beseffen 
- de essentie van mijn ora tie, waartegen zij zulke bezwaren uitten. 

En dan nog een opmerking over de methodologie die Sluyterman en Van Zan
den hanteerden om de stelling te verwerpen. Zoals gezegd hebben zij in een 
vijftigtal bedrijfshistorische studies gezocht naar het thema concurrentie. 
Hun conclusie was juist: in die studies komt het thema concurrentie geregeld 
terug, en dat houdt ons niet verdeeld. Sluyterman en Van Zanden doen de 
desbetreffende auteurs zelfs onrecht aan. In de besproken studies hebben de 
auteurs (aanzienlijk) meer aandacht aan het thema concurrentie be steed - zo 
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blijkt uit het onderzoek dat ik met studenten verrichtte - dan in de samenvat
tingen van Sluyterman en Van Zanden is terug te vinden. Maar het ging er 
niet om Of dit thema behandeld werd, maar of dit in voldoende mate ge
beurde. En om dat te kunnen bepalen is het maken van 50 uittreksels natuur
lijk niet de aangewezen weg. Daarvoor is vanzelfsprekend meer nodig: je zult 
daarnaast namelijk een referentiekader nodig hebben waaraanje de bedrijfs
historische studies kunt toetsen. Dit referentiekader ontbreekt te enen male 
in het betoog van Sluyterman en Van Zanden en zonder referentiekader kun 
je geen zinvolle conclusies trekken over de mate waarin aandacht besteed is 
aan het thema concurrentie in bedrijfsgeschiedenissen. Vandaar ook dat 
Sluyterman en Van Zanden terzake aIleen tot wat "wollige" formuleringen 
komen en geen uitspraken (kunnen) doen over de mate van belichting of on
derbelichting (weinig; nauwelijks; voldoende; veel). Kortom: Sluyterman en 
Van Zanden hebben gezocht naar wat er weI in bedrijfsgeschiedenissen staat 
over de factor concurrentie. Zij hadden natuurlijk - zoals ik dat met studen
ten de afgelopen jaren gedaan heb - tevens moeten zoeken naar wat er ont
breekt. En daarvoor heb je het referentiekader no dig waarvan ik hierboven 
sprak17

. 

2 In de conclusie van hun artikel schrijven Sluyterman en Van Zanden dat zij 
het niet eens zijn met de volgende stelling: een van de verklaringen voor de 
onderbelichting van het thema 'concurrentie' in bedrijfsgeschiedenissen is 
dat de opdrachtgever daar niet in gei"nteresseerd18 is. 

Wat schrijven Sluyterman en Van Zanden precies? Met welke argumenten 
trachten zij mijn stelling te ondergraven? Dat is mij niet geheel duidelijk en 
daarom geef ik voor de zekerheid aIle relevant lijkende citaten uit hun artikel: 
a. "(Fischer) ziet hierbij dat deel van de literatuur over het hoofd dat niet 

door ondernemers is gefinancierd". 
b. "Ta119 van bedrijfsgeschiedenissen gaan wel degelijk ( ... ) uitvoerig in op de 

concurrentieverhoudingen in de betrokken bedrijfstak en op de positie 
van de concurrenten van het bedrijf dat bestudeerd wordt". 

c. "Elke ondernemer is momenteel (en was in het verleden) immers bezig met 
[benchmarking] om daaruit zijn strategie te bepalen". 

d. "Een fiink deel van het archief van een modern bedrijf be staat uit studies 
die op dit "benchmarking" zijn gericht". 

e. "Het plaatsen van een bedrijfsgeschiedenis in de specifieke context van de 
geschiedenis van de bedrijfstak is juist een interessante manier om het per
spectief ervan te verbreden". 

f. "Het hoeft dan ook niet te verwonderen, dat juist een toenemende belang
stelling bij de opdrachtgevers voor branchestudies valt te constateren. Dat 
blijkt [uit opdrachten van de verzekeringsbedrijfstak, de papierbranche, 
Hagemeyer en de VSB]". 
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Mijn commentaar: Laat ik beginnen met de opmerking dat het mij zeer ver
wonderd heeft dat Sluyterman tegen deze stelling bezwaar maakt, aangezien 
zij nog niet zo lang geleden nagenoeg hetzelfde beweerde. In een artikel uit 
1993 - waar Sluyterman een beoordeling geeft van sterke en zwakke punten 
in de Nederlandse bedrijfsgeschiedenis - merkte zij namelijk het volgende op: 
"Kamen we tot slot aan de vraag welke thema's in de bedrijfshistorische ar
tikelen aan de orde zijn gesteld. Bij de 'mini-company histories' (en overigens 
bij veel bedrijfsgeschiedenissen in opdracht) laten de auteurs zich leiden door 
de vraag hoe het weI en wee van de firma verklaard kan worden. Oat Ieidt 
vaak tot een naar binnen gerichte benadering Ret is duidelijk dat opdracht
gevers van bedrijfsgeschiedenissen vooral in de interne geschiedenis van hun 
eigen bedrijf zijn gei:nteresseerd". 20 

En dan nu puntsgewijs, waarbij ik bovenstaande belettering volg: 
(a) Sluyterman en Van Zanden trappen een open deur in, en dat is meestal 

een overbodige actie. Wat zij hier feitelijk beweren is dat als een bedrijfs
geschiedenis niet door een ondernemer wordt gefinancierd, een onderne
mer op vorm en inhoud van de studie ook geen invloed kan uitoefenen. 
Oat lijkt mij nogal evident en ik dacht ook niet dat ik anders in mijn ora
tie heb beweerd. 

(b) Gezien mijn commentaar onder (a) ga ik er van uit dat Sluyterman en 
Van Zanden hier bedoelen "Tal van in opdracht geschreven bedrijfsge
schiedenissen". Ais commentaar kan ik kortheidshalve verwijzen naar 
noot 33 van mijn oratie waarin ik aangeef dat "niet alle opdrachtgevers 
( ... ) een 'geisoleerde' beschrijving van hun onderneming" wensen. Oaar 
heb ik ook aangegeven dat deze opdrachtgevers als uitzonderingen op de 
regel beschouwd moeten worden. De meeste ondernemers hebben, am 
het vriendelijk uit te drukken, absoluut geen bezwaar tegen onderbelich
ting van het thema 'concurrentie en concurrenten' in hun gedenkboe
ken21

. In dit verband verwijs ik Sluyterman en Van Zanden ook graag 
naar de laatste paragraaf van dit artikel, waar ik enkele citaten aanhaal 
uit het mooie werk van collega Bliising, en naar hetgeen Sluyterman daar 
zelf over schreef22

. 

(c), (d) en (e) 

50 

zijn geen opmerkingen die afbreuk doen aan mijn stelling. Ret feit dat 
ondernemers bezig zijn (en waren) met benchmarken - en dat deze 
benchmarking (soms) terug te vinden is in hun archief - garandeert aller
minst dat er geen sprake kan of zal zijn van onderbelichting van het the
rna 'concurrentie' in de bedrijfsgeschiedenis die uiteindelijk verschijnt. 
Naar analogie hiervan zou ik Sluyterman en Van Zanden er op willen wij
zen dat ondernemers voortdurend bezig zijn am te bezien welke wegen er 
bewandeld moeten worden am zo min mogelijk vennootschapsbelasting 
te hoeven afdragen. Maar leidt dit er toe dat er in bedrijfsgeschiedenissen 
veel aandacht besteed wordt aan de vele - en soms zelfs kronkelige -
paden die de ondernemer op dit gebied bewandeld heeft? En zou de on-

NEHA-8ULLETIN 



dernemer het op prijs steBen dat dit uitgebreid in zijn bedrijfsgeschiedenis 
aan de orde wordt gesteld?23 

(t) Ik hoop dat Sluyterman en Van Zanden hier gelijk krijgen, maar er is 
thans nog niets over te zeggen omdat de bedoelde branchegeschiedenissen 
nog niet zijn gepubliceerd. En ik ben zeer benieuwd of daarin, bijvoor
beeld, zal komen te staan dat ondernemer X - marktleider, voorzitter 
van de branchevereniging en tevens lid van de begeleidingscommissie 
van het geschiedenisprojekt - door mismanagement een fors marktaan
deel verloren is aan zijn grootste concurrent. Bovendien is het ook niet 
een opmerking die op gespannen voet staat met mijn stelling. In mijn ora
tie geef ik aan dat dit nu juist een van de redenen voor de ondernemer zou 
moeten zijn om de bedrijfshistoricus carte blanche te geven bij de opzet 
van zijn onderzoek en de inhoud van zijn studie. 

Overzie ik het bovenstaande, dan blijkt de kritiek van Sluyterman en Van 
Zanden op de stelling iedere onderbouwing te missen. 

3. In mijn oratie heb ik het "opleidings- en ervaringsprobleem" genoemd als een 
van de verklarende Jactoren voor de onderbelichting van het thema concur
rentie in bedrijJsgeschiedenissen. Sluyterman en Van Zanden beschouwen 
deze stelling als "het meest kwetsende deel van mijn oratie ,,24. 

Ik citeer de relevante passages uit het artikel van Sluyterman en Van Zanden: 
a. 'Fischer (gaat) uitvoerig in op het door hem veronderstelde gemis aan (be

drijfs )economische kennis onder bedrijfshistorici ,25. 

b. 'Ret meest kwetsende deel van de oratie betreft echter een serie opmerkin
gen over "het gebrek aan economische scholing" en "werkervaring" als 
verklaring ,26. 

Ret lastige is nu dat ik moet gaan interpreteren wat Sluyterman en Van Zan
den bedoeld kunnen hebben met deze opmerkingen. Zijn zij het nu weI of niet 
met mij eens? Is mijn stelling kwetsend, maar wel juist? Of is mijn stelling 
kwetsend en onjuist. Dat blijkt nergens uit hun artikel. 

Ik kan dus direct over gaan tot mijn commentaar op hun 'kritiek' , waarbij ik 
er maar van uitga dat Sluyterman en Van Zanden bedoeld hebben te zeggen, 
dat mijn stelling zowel kwetsend, als onjuist is. 
Wat heb ik in mijn oratie over scholing en werkervaring gezegd? 
(over scholing): 
- de meeste auteurs van gedegen bedrijfsgeschiedenissen hebben een histori

sche of journalistieke studie gevolgd; 
- in het gunstigste geval hebben zij tijdens deze studie een betrekkelijk ele

mentaire en algemene cursus Economie gevolgd; 
- bedrijfseconomie, laat staan de wat complexere theorieen over markt, 

marktstructuur en mededinging, zal men zelden in deze cursussen aantref-
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fen (deze vakken zijn een minimumvereiste om bedrijfshistoriseh onder
zoek te kunnen verriehten); 

- deze observaties zijn niet als verwijt bedoeld. 

(en over werkervaring in het bedrijfsleven): 
- werkervaring in het bedrijfsleven kan de bedrijfshistoricus alert maken op, 

of affiniteit bijbrengen voor het thema 'mededinging' en de ontwikkeling 
van eoneurrentieverhoudingen; 

- de grote, wetensehappelijk verantwoorde gedenkboeken van de afgelopen 
tien jaar zijn goeddeels door professionele historiei gesehreven; 

- wellieht hebben zij als werkstudent kort in het bedrijfsieven gewerkt; 
- dit soort werkervaring is onvoidoende om de bedrijfshistorieus alert te ma-

ken op, en affiniteit bij te brengen voor bovengenoemde thema's; 
- deze observaties zijn niet als kritiek bedoeld. 

Mijn eommentaar bij dit 'punt van kritiek' kan kort zijn: Sluyterman en Van 
Zanden geven geen enkele onderbouwing voor hun 'kritiek' . Los daarvan 
vraag ik mij in gemoede af hoe zij deze observaties als "het meest kwetsende 
deel van de oratie" hebben kunnen ervaren. 

Samengevat: overzie ik de door Sluyterman en Van Zanden geuite kanttekenin
gen bij de inhoud van mijn open bare les, en herlees ik mijn commentaar daarop, 
dan kan ik niet anders dan constateren dat zij mij woorden in de mond legden -
die ik niet uitgesproken heb - om daar vervolgens kritiek op te leveren; de oratie 
niet nauwkeurig en grondig gelezen hebben; hun kritiek niet onderbouwen; een 
"methodologie" toepassen die onvoldragen is en - het meest merkwaardige - in 
de laatste paragraaf van hun artikel tot dezelJde conclusie komen als ik in de 
litel van mijn oralie aangaI concurrentie is een onderbelicht thema in de Neder
landse bedrijfsgeschiedenis. Waar ik, wat dit laatste punt betreft, nog verschil
lende verklaringen gaf voor deze onderbelichting, ontbreken deze in het artikel 
van Sluyterman en Van Zanden geheel. 

De vraag rest: wat heeft hen tot het sehrijven van deze 'kritiek' aangezet? 
Voor het antwoord op die vraag keer ik terug naar de bron. En weI naar de 
inleiding en eonc1usie van het artikel van Sluyterman en Van Zanden; naar de 
zinnen waarin zij hun emoties uitten en waar zij kond doen van hun ontgoo
eheling, hun teleurstelling, hun gekwetstheid en de pijnlijke ervaring die zij 
opdeden bij het lezen van mijn oratie. Zij verwijten mij dat ik mijn boodsehap 
"in weinig parlementaire taal" heb uitgedragen. Zij besehouwen mijn open
bare Ies als "een litanie tegen de huidige beoefenaren van de bedrijfsgesehie
denis omdat deze", zoals zij in mijn rede foutievelijk hebben gelezen, "tot nu 
toe geen aandaeht" besteed zouden hebben aan het fenomeen eoneurrentie. 
Zij maken uit mijn ora tie op dat ik hen voor "dom en onwetend" houd. Als ik 
het goed heb, dan zien zij mijn oratie - volstrekt ten onreehte overigens - als 
een persoonlijke belediging aan hun adres. En daarop hebben zij emotioneel 
en te haastig gereageerd27

• Maar haastige spoed is zelden goed, en emoties 
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kunnen, zeker in de wetenschap - naar nu gebleken is - soms slechte raadge
vers zijn28

. 

Ret naspel en de vrucht van dit aUes 
Waar brengt ons dit alles, behalve dat deze exercitie mijn collega's Keetie 
Sluyterman en Jan van Zanden en mij een paar uur van de straat gehouden 
heeft? Is het voor niets geweest? Hadden wij ooze tijd beter kunnen besteden? 
Tja ... 

Maar er zitten toch ook positieve kanten aan deze act voor een dame en 
twee heren. In de eerste plaats heeft het ons een handzaam uittreksel gebracht 
van het thema 'concurrentie' in 50 bedrijfshistorische studies, en dat is na
tuurlijk nooit weg. In de tweede plaats is het goed voor ooze 'Lijst van publi
caties'. Daamaast hebben beide bijdragen nog eens pregnant naar voren ge
bracht dat er - ook wat het thema concurrentie betreft - "wensen leven ten 
aanzien van de bevordering van het vak", zoals Sluyterman en Van Zan den 
dat genoemd hebben. Maar ook is er - impliciet of expliciet - nog een drietal 
andere vraagstukken aan de orde gesteld. Vraagstukken die zeker de moeite 
waard zijn om aandacht aan te besteden en weI: 
- de margin ale positie van het yak bedrijfsgeschiedenis; 
- de opleiding van de bedrijfshistoricus in spe; 
- het spanningsveld tussen opdrachtgever en bedrijfshistoricus. 

Bij elk sta ik een ogenblik stB: 

1. De marginale positie van de bedrijfsgeschiedenis 
In hun artikel zeggen Sluyterman en Van Zanden dat de bedrijfsgeschiedenis 
weliswaar 'bloeit in de marge van het universitaire bedrijf, [maar] in de aca
demische instituties zwak vertegenwoordigd is en mede daardoor moeite 
heeft de erkenning te verwerven waar ze recht op heeft'. 

Deze opmerking staat haaks op hetgeen de redactie van het Jaarboek voor 
de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek daar over meldde in 1988. K. Sluyter
man was toen lid van die redactie29

. 

Op 'welke erkenning de bedrijfsgeschiedenis recht' heeft zou ik werkelijk 
niet weten; daar moet ik dus passen. Het enige dat ik hierover wil opmerken, 
is dat je doorgaans de erkenning krijgt, die je verdient. Dat is wat anders dan 
'recht hebben op' . En met de zwakke vertegenwoordiging in academische in
stituties vind ik het - om het zacht uit te drukken - erg meevallen, zeker als je 
de huidige situatie vergelijkt met die van vijftien jaar geleden: in Amsterdam, 
Rotterdam en Utrecht bevinden zich thans onderzoekscentra die zich gespe
cialiseerd hebben in bedrijfsgeschiedenis, en ook in de overige academische 
instituties zijn collegae aan het werk, die een groot aantal interessante studies 
afleveren op bedrijfshistorisch gebied. Als ik kijk naar het aantal beroepsbe
oefenaren, dan is dat de laatste twee decennia sterk gestegen. En als ik kijk 
naar het aantal bedrijfshistorische studies dat in dit tijdvak gepubliceerd is, 
dan hoeven we - denk ik - toch ook niet onmiddellijk de hand aan ons zelf 
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te slaan of "zum Tode betriibt" te zijn. Bovendien bestaat er sedert 1984 een 
belangrijk medium30, waarin bedrijfshistorici hun onderzoeksresultaten kun
nen publiceren. Voorts kan nog gewezen worden op een sterke toename van 
door professionele bedrijfshistorici in opdracht van ondernemingen en instel
lingen geschreven 'bedrijfsbiografieen', waarmee een niet onbelangrijke geld
stroom richting onderzoekscentra en universitaire instellingen op gang is ge
komen. En tenslotte kan nog melding gemaakt worden van het grote aantal 
'bureautjes' voor bedrijfsgeschiedenis, dat door jonge historici is opgezet. 
Kortom: een ontwikkeling waarmee vele academische vakgroepen graag ge
straft zouden willen worden. 

Ret gaat dus goed, maar het kan altijd beter. De vraag is vervolgens: hoe kan 
het beter? Ik heb daar geen pasklaar antwoord op, maar heb daar, net als vele 
anderen, natuurlijk weI over nagedacht. Ik beperk mij hier tot bedrijfsbiogra
fieen, die vaak - maar niet altijd - in opdracht zijn verschenen. In mijn Nij
meegse oratie uit 198931 heb ik aangegeven dat er - wat betreft het aantal po
tentiele opdrachtgevers - geen probleem zou mogen liggen aan de vraagzijde; 
eerder zou er gesproken kunnen worden van een latent probleem aan de aan
bodzijde, met andere woorden: een gebrek aan (= het niet genoegzaam aan
wezig zijn van) professionele historici, die deze opdrachten zouden kunnen 
uitvoeren. Hier ligt dus een taak voor ons om aan de ene kant bestuurders 
van ondernemingen en instellingen te overtuigen van de toegevoegde waarde 
van een 'bedrijfsgeschiedenis', en aan de andere kant te zorgen voor het afie
veren van een groot aantal historici, dat in staat is dergelijke opdrachten uit te 
voeren. 

Dit overtuigen van ondernemers zal nog niet zo eenvoudig zijn. Over be
drijfsbiografieen merkten Sluyterman c.s. al eens op 'Of deze boeken een 
groot lezerspubliek hebben, is de vraag' en, in navolging van Coleman 'Inder
daad nodigen deze boeken niet uit tot integraallezen,32. 

Ligt dat aan de kwaliteit? Ligt dat aan een gebrek aan een rode draad (con
currentie?!) in deze verhalen? Zijn bedrijfsgeschiedenissen niet spann end of 
boeiend genoeg? Is de stijl van schrijven te ontoegankelijk? Missen bedrijfs
geschiedenissen een theoretisch kader?33 Ik ken het antwoord op deze vragen 
niet, maar een ding is zeker: vaak wordt het grootste deel van de oplage van 
bedrijfsgeschiedenissen afgenomen door de opdrachtgever; en doorgaans 
wordt er relatief weinig 'weggezet' via de vrije verkoop. 

2. De opleiding van de bedrijfshistoricus in spe 
Ais wij vol do en de bestuurders weten te interesseren voor het verlenen van een 
opdracht, dan moeten de vakgroepen Geschiedenis weI zorgen voor vol
doende en voldoende gekwalificeerde bedrijfshistorici. Allereerst zal dus aan 
studenten duidelijk gemaakt moeten worden dat het een goede keuze is om 
bedrijfsgeschiedenis te gaan 'doen'. Wat is een goede keuze? Bedrijfsgeschie
denis moet concurreren met vele andere vakken. Waar kunnen de compara
tieve voordelen van ons yak liggen? Mogelijk in het grote(re) civiel effect van 
de opleiding - in vergelijking tot andere studierichtingen - en in het aanbod 
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van wetenschappelijk interessante en goed doortimmerde studieprogram
rna's . 

Dat brengt mij op de vraag naar de kwalificaties van de bedrijfshistoricus 
in spe. Op basis van mijn eigen ervaringen in de opleiding van bedrijfshisto
rici kunnen studenten doorgaans terugvallen op een goede historische basis
kennis (dankzij onze collega's) en beschikken zij over voldoende vaardighe
den. En, erg belangrijk: zij zijn zeer gemotiveerd . 

Maar er zijn ook deficienties. Het ontbreekt hen rnijns inziens aan vol
doende bronnenkennis op ons vakgebied. Gezien het uitstekende 'apparaat' 
dat in Nederland - vooral door het NEHA - ontwikkeld iS34 en de schitte
rende collecties die het NEHA op bedrijfshistorisch gebied bezit, verkeren 
zij, in vergelijking tot menig buitenlands student, in een bevoorrechte situatie. 
Het gebrek aan bronnenkennis is dus betrekkelijk snel te verhelpen. Voorts is 
hun bedrijfshistorische literatuurkennis natuurlijk zeer beperkt, maar die 
kan, door het opgeven van een goed gekozen literatuurlijst, bijgespijkerd 
worden. Tenslotte ontbreekt het hen doorgaans aan de economische kennis, 
die rninimaal noodzakelijk is voor het verrichten van zelfstandig bedrijfshis
torisch onderzoek. 

Laatstgenoemd probleem is in een regulier academisch studieprogramma 
minder gemakkelijk op te lossen dan je zou wensen. In rnijn openbare les 
stelde ik de volgende vraag: "Welke economisch-theoretische bagage moet 
de historicus bij zich hebben om het thema van de concurrentie, als een van 
de verklarende factoren van ondememersgedrag, in zijn studie de plaats te 
geven die het toekomt?". 

De achtergrond voor deze vraag was bij mij de volgende: als geschiedenis
studenten al een cursus economie gehad hebben, dan mag je er van uitgaan 
dat deze doorgaans een algemeen en elementair karakter draagt en niet toe
gesneden is op de specifieke eisen die bedrijfshistorisch onderzoek stelt. Voor 
de bedrijfshistoricus in spe moet dus een suppletoir econornisch pakket wor
den samengesteld. Het liefst zou je natuurlijk zien dat iedere bedrijfshistori
cus een doctoraal Economie op zak heeft, maar dat is weinig realistisch. 

Bij de Universiteit van Amsterdam is het studieprogramma zo ingericht 
dat " Inleiding in de bedrijfsgeschiedenis" een zevenpunts yak is waama nog 
een onderzoekscollege gevolgd kan worden, dat eveneens zeven weken studie 
vergt. Je moet dus noodgedwongen kiezen wat je studenten weI en niet aan 
econornische capita selecta opgeeft. Vast staat voor mij dat er een funk onder
deel bedrijfseconomie in moet zitten en een soortgelijke opmerking kan wor
den gemaakt voor de micro-econornie (markt, markttype, marktvorm, 
marktstructuur enz.35

). Sluyterman en Van Zanden doen wat losse sugges
ties, maar ik vraag rnij om twee redenen af of je hier in de praktijk iets mee 
kunt. In de eerste plaats vrees ik dat de onderwijsmodules (7 punten; in het 
beste geval 14 punten) tijdshalve onvoldoende ruimte bieden. De studenten 
moeten immers ook nog een flink 'shot' over het yak bedrijfsgeschiedenis zelf 
krijgen. 

Mijn tweede punt is van principieler aard en staat even los van de vraag of 
er voldoende tijd beschikbaar is. Moet je studenten bedrijfsgeschiedenis de 
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meest moderne economische theorie bijbrengen enlof moet je hen die theorie 
bijbrengen, waarover de ondernemers en hun concurrenten - die hij in zijn 
onderzoek beschrijft en wier handelen hij moet verklaren - in hun tijd be
schikten? Ik twijfel. Voor het verklaren van het handel en van ondernemers 
tussen, zeg eens wat, 1880 en 1940 zou mijn voorkeur uiteraard uitgaan naar 
de tweede oplossing. Maar om achteraf te kunnen verklaren waarom, bij
voorbeeld, de Nederlandse katoenindustrie na circa 1950 gedoemd was ten 
onder te gaan, zijn moderne economische theorieen favoriet. De inhoud 
van de economische capita se1ecta is dus mede afhankelijk van het soort 
vraagstellingen dat (doorgaans) geformuleerd worde6

. 

Als ik er van uit ga dat er in het reguliere academische onderwijsprogram
rna Geschiedenis niet meer dan drie maanden tijd besteed kan worden aan het 
yak Bedrijfsgeschiedenis (inc1usief de Economiecomponent), impliceert dit 
dat de jonge bedrijfshistoricus, aan het eind van de cursus, nog niet in staat 
zal zijn ze1fstandig wetenschappelijk onderzoek te verrichten op bedrijfshis
torisch gebied. Wellicht dat het aanbeveling verdient om - zoals dat bij het 
NEHNIISG gebeurt en waarschijnlijk ook elders - deze bedrijfshistorici 
postdoctoraal (als 'assistent' of junior-onderzoeker) te betrekken - of aan 
te stellen - bij een onderzoek van een ervaren bedrijfshistoricus. 

3. Het spanningsve/d tussen opdrachtgever en onderzoeker 
In een eerdere publicatie heb ik al eens aangegeven dat 'onderzoek in op
dracht' gevaren met zich brengt en kan leiden tot een ander eindresultaat 
dan een wetenschapper ideal iter voor ogen staae7

. Zijdelings en impliciet is 
in mijn oratie eveneens aangegeven dat een opdrachtgever (soms? vaak? 
meestal?) invloed uitoefent op de (vorm enlof) inhoud van de onderzoeksre
sultaten van de bedrijfshistoricus38

. De ondernemer heeft, zoals ik al eerder 
stelde, vaak ook een ander doel voor ogen met een bedrijfsgeschiedenis dan 
een bedrijfshistoricus. Laatstgenoemde is immers meestal wetenschappelijk 
gedreven - hij wil het vakgebied verder brengen - terwijl dat niet het voor
naamste oogmerk is van de ondernemer, die een opdracht verstrekt. 

Er zijn vakgenoten die het hier niet mee eens zijn en als door een wesp ge
stoken reageren als iemand deze stelling poneert. Toch zijn er in ons vakge
bied ook onderzoekers die onderkennen dat er weI dege1ijk moeilijkheden be
staan ofkunnen ontstaan, moeilijkheden die er niet altijd in resulteren dat de 
historicus aIle aanwezige bronnen mag gebruiken, of kan ontkomen aan (on
gewenste) be'invloeding39. In een overzichtsartikel dat Sluyterman, enkele 
collegae en ik een tiental jaren geleden publiceerden, gaven wij dat - wat eu
femistisch - als voIgt weer: "Ret pad van de auteur, die in opdracht van een 
ondernemer schrijft, gaat niet altijd over rozen,,40. En ik mag ook uit eigen 
ervaring spreken. Zo kan ik mij nog als de dag van gisteren herinneren dat 
zowe1 het middelmanagement als de toenmalige voorzitter van de Raad van 
Bestuur van een grote electriciteitsmaatschappij in het Oosten des lands - in 
wier opdracht ik een bedrijfsgeschiedenis schreef - er sterk op aandrongen 
om bepaalde delen van mijn manuscript, die hen niet we1gevallig waren, te 
schrappen c.q. zodanig in te korten dat bepaalde feiten niet de be1ichting zou-
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den krijgen, die ik ze gegeven had. En ik ben niet de enige. Zo geeft Sluyter
man in een van haar publikaties aan dat zij, naar aanleiding van commentaar 
uit het bedrijf, besloot " terwille van de leesbaarheid ( ... ) de aanvankelijk ge
kozen thematische indeling te veranderen in een chronologische opzet,,41. 
Zeer open en eerlijk is ook collega Blasing in zijn voorbeeldige studie over 
de familie-onderneming Hendrix. Enkele citaten uit het voorwoord van de 
directie en de inleiding van Blasing wil ik de lezer van het NEHA -Bulletin niet 
onthouden. In het voorwoord schrijft de algemeen directeur: 

"Behalve daar waar naar onze mening gegevens betreffende de huidige con
currentiepositie van het bedrijf in het geding waren, werd aan [de auteur] ruim 
[sic! ] opening van zaken gegeven. Ons is echter gebleken dat het tijdrovend en 
niet eenvoudig is voldoende betrouwbare gegevens te verzamelen als basis voor 
een boek dat enerzijds interessant mag worden geacht voor degenen die bij Hen
drix betrokken zijn en anderzijds tevens wetenschappelijk verantwoord moet 
zijn ". 

En Blasing schrijft - nog duidelijker - in zijn inleiding: 
"Van de con curren tie is, enkele voornamelijk narratieve geschriften daarge

laten, thans aanmerkelijk minder bekend. Diverse pogingen om ter vergelijking 
aan specifiek (historisch) cijfermateriaal te komen, /iepen vrijwelop niets uit. 
Hetgeen het feit moge relativeren dat, zoals reeds is vermeld, ook de door mij 
bedongen onvoorwaardelijke vrijheid uiteindelijk niet op geheel 'maagdelijke' 
wijze haalbaar bleek ... het manuscript [leidde ] in tweede ins tan tie bij familie 
en directie tot een aantal deels begrijpelijke, deels hoogst subjectieve bedenkin
gen en bezwaren en vervolgens verzoeken om aanpassing de facto aldus schippe
rend tussen de Scylla van mijn subjectiviteit - en die van anderen - en de Cha
rybdis van de door niet-vakspecialisten gekoesterde verlangens ... ,,42. 

In een zeer onlangs uitgegeven boek doen K6bben en Tromp minutieus ver
slag van een onderzoek naar belnvloeding van onderzoeksresultaten door op
drachtgevers. Daaruit blijkt dat dergelijke belnvloeding zich niet voordoet 
vanuit een bepaalde branche of zich beperkt tot een bepaalde tak van weten
schap, maar beschouwd moet worden als een gevaar dat in beginsel aIle 'on
derzoek in opdracht' kan treffen43. 

Op basis van het bovenstaande kan worden vastgesteld dat ook bedrijfshis
torisch onderzoek dat in opdracht verricht wordt, aan (dreiging van) beln
vloeding bloot staat. Een akelige situatie. Een situatie die gekarakteriseerd 
kan worden met de woorden van Elschot: " tussen droom en daad staan wet
ten in de weg en practische bezwaren". 

Is dit spanningsveld tussen opdrachtgever en uitvoerder te ornzeilen? Vit 
Blasings werk blijkt dat goede afspraken vooraf in de praktijk onvoldoende 
garantie bieden en weI eens in het gedrang kunnen komen. Bij verschil van 
mening is het dilemma voor auteur en opdrachtgever van een gedenkboek 
duidelijk: 'maagdelijkheid', maar geen publicatie? Of weI een publicatie, 
maar geschonden wetenschappelijke eerbaarheid? K6bben en Tromp advise
ren (onder meer) een vertrouwenspersoon aan te stellen met groot weten-
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schappelijk en moreel gezag (KNA W), die geschillen kan beslechten, maar of 
dat helpt zal de praktijk moeten uitwijzen. 

Hoewel ieders ervaring waarschijnlijk te kort schiet om een pasklare oplos
sing te kunnen bieden, heb ik voor mijzelf weI wat regels opgesteld, waar je 
in de praktijk goed mee uit de voeten kunt: 
- bij het aanvaarden van de opdracht wordt expliciet aandacht besteed aan 

de mogelijkheid dat het onderzoek uitkomsten kan brengen die de op
drachtgever niet welgevallig zullen zijn, of die het bedrijfsbelang kunnen 
schaden. De opdrachtgever wordt op die manier van te voren op de hoogte 
gebracht van de gevaren die kunnen schuilen in het verstrekken van een 
opdracht aan een onafhankelijk instituut of onderzoeker en kan daaruit 
zijn conc1usies trekken. 

- bij het aanvaarden van de opdracht wordt een begeleidingscommissie sa
mengesteld, die be staat uit een aantal mensen van de onderneming en een 
aantal person en met wetenschappelijk en moreel gezag. Deze begeleidings
commissie bewaakt voortgang en kwaliteit van het onderzoek. Zodoende 
kan de uitvoerder van de opdracht zo veel mogelijk 'uit de wind' worden 
gehouden in geval van een verschil van mening. Immers, in die situatie zul
len de wetenschappers in de begeleidingscommissie in eerste instantie als 
schild voor de onderzoeker kunnen fungeren en de 'strijd' aangaan met 
de leden van de commissie afkomstig uit het bedrijf. Dit is feitelijk een va
riant op het voorstel K6bben/Tromp, maar deze heeft het voordeel dat 
eventuele problemen vroegtijdig - al tijdens het onderzoek - aangepakt 
kunnen worden en nog niet zijn geescaleerd. 

- ils zich conflicten voordoen bij bedrijfshistorisch onderzoek, dan hebben 
die meestal betrekking op de meest recente peri ode, zeg de laatste tien tot 
twintig jaar.44 Op zich hoeft dat geen verwondering te wekken: dat is het 
tijdvak waarin 'ellende' toegeschreven kan worden aan de zittende directie 
en het 'huidige' person eel. Bovendien kunnen 'onwelkome boodschappen' 
uit deze periode grote materieIe of imago schade aan de onderneming toe
brengen. Te overwegen is dus om bij het aanvaarden van de opdracht af te 
spreken dat de meest recente periode in een 'bird's-eye-view' behandeld zal 
worden; over vijftig jaar kan dan een ander bedrijfshistoricus - zonder 
enige beperking - over dit thans nog 'gevoelige' tijdvak publiceren. 

Wellicht dat dit als enkele constructieve 'impulsen' van de 'nieuwe hoogle
raar' beschouwd mag worden; impulsen die het yak misschien verder kunnen 
brengen. 

No ten 
Keetie E. Sluyterman en Jan L. van Zanden, 'Concurrentie in de Nederlandse bedrijfsgeschiedenis', 
in: NEHA-Bulletin 13 (1999) no.1. 

2 Direct na de openbare les beschikbaar als brochure: E.J. Fischer, Concurrentie: een onderbelicht 
thema in de Nederlandse bedrijfsgeschiedenis (Amsterdam - NEHA - 1999). 

3 Een voorbeeld van een collega die de 'zakelijk-wetenschappelijke' positie betrekt, is Ton de Graaf 
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(bedrijfshistoricus ABN-AMRO); zie zijn bespreking van mijn oratie in het Archievenblad van 
maart 1999. Van enige gekwetstheid is geen sprake. Interessant is overigens zijn laatste zin: 'Toch 
blijft bij het accepteren van een opdracht tot het schrijven van een bedrijfsgeschiedenis de onderzoe
ker afhankelijk van de ruimte die de ondernemer als opdrachtgever biedt om ook het spannendste 
onderdeel van de bedrijfsgeschiedenis, de concurrentie, te mogen belichten '. 

4 Zie voor een nuancering van de macht van de gilden: C.A. Davids, 'Neringen, hallen en gilden. 
Kapitalisten, kleine ondernemers en de stedelijke overheid in de tijd van de Republiek', in: c.A. 
Davids, W. Fritschy en L.A. van der Valk (red) Kapitaal, ondernemerschap enpolitiek in Nederland, 
Europa en Azie'van 1500 tot heden (Amsterdam - NEHA - 1999) 95 e.v. en de daar gebruikte litera
tuur. 

5 De hieronder volgende alinea is dus niet in rnijn ora tie terug te vinden, anders dan aldaar aangegeven 
op p. 16 en p. 18. 

6 In de eerste versie van rnijn oratie had ik de bedrijfsgeschiedenissen, die in het onderzoek betrokken 
werden, met naam en toenaam in een voetnoot opgenomen. 1 uist om te voorkomen dat collegae zich 
persoonlijk 'aangevallen' zouden kunnen voelen, heb ik deze voetnoot in de uiteindelijke versie laten 
vallen. Naar nu blijkt, heeft mijn zelfcensuur, bij een enkeling, overigens niet het beoogde effect 
gehad. 

7 In rnijn oratie geef ik aan dat het maken van winst niet altijd het enige oogmerk van de ondernemer 
hoeft te zijn. Zie E.J . Fischer, Concurrentie: een onderbelicht thema in de Nederlandse bedrijfsgeschie
denis, 10 noot 4. 

8 E.J. Fischer, Concurrentie: een onderbelicht thema in de Nederlandse bedrijfsgeschiedenis, 27. 
9 Zie in dit verband ook hetgeen Blasing, die ik verderop in dit artikel aan het woord laat, ons daarover 

meedeelde. 
lODe cursiveringen in de citaten zijn door mij aangebracht. Citaten a, b en c: Inleiding. Citaten d en e: 

ConcJusie. 
Nauwkeurige verwijzingen naar het artikel van Sluyterman en Van Zanden zijn voor rnij op dit 
moment niet mogelijk, aangezien ik alleen over de tekst beschik die zij hebben ingeleverd bij de 
redactie van het NEHA-Bulletin. Ik kan dus aileen aangeven naar welke paragrafen in hun artikel 
ik verwijs. 

II Ornissie: weglating; uitlating. 
12 De onderstrepingen in de citaten zijn door rnij aangebracht. 
13 Gelukkig gaan zij er dus van uit dat de publica ties, waar rnijn naam op staat, in ieder geval door mij 

geschreven en gelezen zijn. 
14 Van rnijn leermeester Van Stuijvenberg heb ik geleerd dat de titel het kortste uittreksel vanje studie 

hoort te zijn. 
15 Ik heb het nog eens nagekeken in rnijn oratie, en als ik mij niet verteld heb, dan heb ik daar vijf maal 

het woord 'onderbelichting' gebruikt; een maal 'nauwelijks'; vijf maal 'weinig' en eenmaal 'dit ge
brek' , waarbij 'dit' verwijst naar de daaraan voorafgaande zin: 'Het is dus op zijn minst merkwaar
dig te noemen dat in veel bedrijfshistorisch onderzoek zo weinig aandacht is besteed aan de omgeving 
van de ondernemer en onderneming, aan de tucht van de markt, aan concurrentie en aan concur
renten.' Mijn cursivering. 

16 En opvallend is dat Sluyterman en Van Zandenjuist die thema's noemen, die ik in mijn onderzoeks
opzet uit 1983 ook noemde! Zie 'Voorspel', in dit artikel. 

17 Zie hierv66r in 'de daad ' onder punt 3 en noot 21 . Naar analogie van de 'methodologie' van Sluyter
man en Van Zanden kanje probleemloos aantonen dat de stelling: 'deziekenzorg in zwart-Afrika is 
onvoldoende' onjuist is, door per Afrikaans land aan te geven dat er 'wei degelijk' ziekenhuizen en 
ziekenbroeders zijn. 

18 Ik heb overigens nergens in mijn ora tie beweerd dat de ondernemer daarin niet gelnteresseerd is. Ik 
ga nog verder: hij heeft het doorgaans liever niet! En gezien zijn doelstelling is dat nog goed te be
grijpen ook. Zie in dit verband hetgeen ik hierv66r schreef onder 5d; voorts verwijs ik naar de laatste 
paragraaf van dit artikel. 

19 Het ftinke "bijna alle studies" uit de inleiding van Sluyterman en Van Zanden, is in hun concJusie 
inmiddels teruggebracht tot het wat bescheidener " tal van bedrijfsgeschiedenissen". 

20 E.S.A. Bloemen en K.E. Sluyterman, 'Epiloog. Tienjaar laarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf 
en Techniek ', in: JbGBT 10 (1993) 314, 315. 

21 Een aardige lakmoes proef voor de mate van onderbelichting van het thema 'concurrentie' in be
drijfsgeschiedenissen is het bronnengebruik van de historicus. Zo is Heerdings Geschiedenis van de 
N. V. Philips' gloeilampenfabrieken; het ontstaan van de Nederlandse gloeilampenindustrie(Den Haag 
1980) niet aileen gebaseerd op het Philips' bedrijfsarchief, maar tevens op archieven, jaarverslagen, 
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gedenkboeken en studies van/over concurrenten van Philips. Daarentegen zijn er (recente!) gedenk
boeken aan te wijzen die uitsluitend - of nagenoeg uitsluitend - gebaseerd zijn op aileen het be
drijfsarchiefvan de bestudeerde onderneming, waarbij nauwelijks of geenjaarverslagen en gedenk
boeken van concurrenten gebruikt zijn ofwaarbij ook maar de moeite genomen is om, bijvoorbeeld, 
een bron als Het Financieele Dagblad (!) systematisch door te nemen. In dit blad is zeer veel te vinden 
over individuele ondernemingen en concurrentie tussen ondernemingen (jaarlijks worden er zelfs 
bedrijfsvergelijkingen gepubliceerd) . Om een voorbeeld te geven: sedert 1985 zijn er aileen al over 
RABO, ING, ABN-AMRO, AEGON, AMEV/FORTIS - bedrijven die aile in forse concurrentie 
met elkaar zijn - duizenden 'belangrijke' artikelen geschreven. Waarbij onder 'belangrijk' door Het 
Financieele Dagblad verstaan wordt: grotendeels handel end over een van de hierboven genoemde 
ondernemingen; bron: Databank van Het Financieele Dagblad. Kortom: er zijn grote verschillen 
aan te wijzen in de kwaliteit waarmee auteurs 'concurrentie en concurrenten' een plaats geven in 
gedenkboeken. 

22 Zie JbGBT 10 (1993) 314, 315 
23 Op het vraagstuk of, en op welke wijze, ondernemers invloed uitoefenen op vorm en inhoud van het 

in hun opdracht geschreven gedenkboek, kom ik later in dit artikel terug. 
24 Sluyterman en Van Zanden, 'Concurrentie in de Nederlandse bedrijfsgeschiedenis' : Conclusie. 
25 Idem, Inleiding. 
26 Idem, Conclusie. 
27 Dus: Fischer zegt in zijn oratie dat het thema concurrentie onderbelicht is. Dus hij zegt eigenlijk dat 

aile Nederlandse bedrijfshistorici het tot nu toe altijd verkeerd gedaan hebben en dus 'dom en on
wetend' zijn. 

28 Wellicht zijn het ook emoties geweest die Sluyterman en Van Zanden er toe gebracht hebben om een 
wat persoonlijke toon te kiezen in hun artikel en er voor gekozen hebben een aantallicht denigre
rende opmerkingen te maken. Oat is jammer en voor mij een reden om daar maar niet op in te gaan. 

29 JbGBT 5 (1988) 9, resp. 5. 
30 Het Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek, dat tien jaar later ' fuseerde' met het 

Economisch- en Sociaal-Historisch Jaarboek tot het NEHA-Jaarboek voor economische, bedrijfs
en techniekgeschiedenis. 

31 E.J. Fischer, Onderneming, techniek en industrialisatie (Utrecht 1989) 6, 18. 
32 E.J. Fischer e.a. , 'Bedrijfsgeschiedenis: een overzicht over de laatstejaren' , in: JbGBT5(1988)44; in 

de noot bij dit citaat wordt ook een uitspraak aangehaald van Hannah over Engelse bedrijfsbiogra
fieen: 'Most business historians have clung to a tradition which, at its best, is a triumph of narrative 
skill, honest to the facts of the individual case, but at its worst is narrow, insular and antiquarian'. 

33 Idem, 46. 
34 Ik denk hier natuurlijk in de eerste plaats aan het BARN-project, dat ons - dank zij de grote inspan

ningen van collega Len Winkelman - bijna twintig bedrijfshistorische bronnengidsen bezorgd heeft. 
35 Hieronder reken ik nadrukkelijk 66k de door Sluyterman en Van Zanden in hun artikel verguisde 

theorie van de marginale analyse; deze theorie is nog onlangs met succes door Van Zanden (ja, 
dezelfde!) toegepast in een recent artikel in de afscheidsbundel voor collega Klein, waar Van Zanden 
schrijft: 
'De vraag of het vaststellen van relatief hoge verkoopprijzen de rentabiliteit van de VOC ten goede is 
gekomen, zal met behulp van de micro-economische theorie van het monopolie beantwoord worden. 
Volgens deze theorie, die behoort tot de elementaire onderdelen van de economische wetenschap, max
imaliseert een monopolist zijn winst als de marginale opbrengsten van de verkoop van de laatste hoeveel
heid goederen () gelijk is aan de marginale kosten van de voortbrenging hiervan. Om de ontwikkeling 
van de marginale opbrengsten te schatten, moet de elasticiteit van de vraag ... "(mijn onderstreping). 
De lezer vergelijke deze passage met hetgeen ik daarover opmerkte in mijn ora tie, waaruit ik nu 
citeer: 
" Winstmaximalisatie vindt derhalve plaats bij die produktie, waar de marginale kosten van het /aatste 
produkt precies gelijk zijn aan de marginate opbrengsten van dat produkt". En op de volgende pagina 
van mijn oratie zeg ik dat de bedrijfshistoricus ook kennis moet nemen van "verschillende elastici
teiten ", waaronder, jawel: "de prijse/asticiteit van de vraag". 
Vergelijk J.L. van Zanden, 'Over rationaliteit van het ondernemersgedrag van de VOC: enkele em
pirische bevindingen', in: Kapitaa/, ondernemerschap en be/eid: studies over economie en politiek in 
Nederland, Europa en Azie' van 1500 tot heden (Amsterdam - NEHA - 1996) 412 met: EJ. Fischer, 
Concurrentie: een onderbelicht thema in de Nederlandse bedrijfsgeschiedenis (Amsterdam - NEHA -
1999) 24, 25. 

36 Zie in dit verband ook wat Sluyterman en Bloemen hierover opmerkten in JbGBT 10 (1993) 313: 
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"Iedere (bedrijfshistorische) onderzoeker zal weer op zoek moe ten gaan naar de bij zijn onderzoek 
passende theorieen. Onder de beoefenaren van de bedrijfsgeschiedenis heeft hierover tot nu toe on
voldoende discussie plaatsgevonden". 

37 E.J. Fischer, 'Extern gefinancierd onderzoek: de hemel op aarde voor de wetenschap?', in: Ex tem-
pore historisch tijdschrift KU Nijmegen 10 (1991) nr. 29, aftevering 2, 139-146. 

38 Zie p. 22 "Het probleem van de opdrachtgever" en noot 33 (beide in mijn oratie). 
39 Zie in dit verband het zojuist verschenen Historisch Nieuwsbladvan maart 1999. 
40 EJ. Fischer (e.a.), 'Bedrijfsgeschiedenis: een overzicht over de laatstejaren', in: JbGBT5 (1988) 44. 
41 K.E. Sluyterman, Winnen met papier: Vijftig Jaar uit de 250-jarige Geschiedenis van Proost en 

Brandt, 1942-1992 (Diemen 1992) II. 
42 J .F.E. Blasing, Op het spoor van de Korver: ontstaan, groei en transformaties van de Brabantsefami

lieonderneming Hendrix ' Fabrieken 197911930 Bedrijfsgeschiedkundig bekeken (Leiden 1986) VI, 
VII, XV en XVI. 

43 A. Kobben en H . Tromp, De onwelkome boodschap of Hoe de vrijheid van de wetenschap bedreigd 
wordt (1999) . Besproken in NRC Handelsblad, 6 maart 1999. 

44 Kobben meent dat er ook "opvallend vaak ruzie ontstaat over defaits et qestes van bedrijven in de 
periode van de tweede wereldoorlog", Brief van A. Kobben aan mij van 15 april 1999. 
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BOEKBESPREKINGEN 

Gerard Alberts, Jaren van berekening. 
Toepassingsgerichte initiatieven in de Ne
derlandse wiskundebeoefening 1945-1960 
(Amsterdam: Amsterdam University 
Press, 1998) 493 pp. ISBN 90 5356 317 2 

Proefschrift Universiteit van Amster
dam, september 1998 

Gerard Alberts heeft een omvangrijk 
onderzoek uitgevoerd naar de ontwik
kelingen binnen de toegepaste wiskunde 
zoals die na de Tweede Wereldoorlog 
p1aatsvonden in Nederland. Deze wor
den niet gelsoleerd beschreven, maar 
behandeld in samenhang met de maat
schappelijke context. Het wordt duide
Jijk, dat de motivatie van de meeste 
betrokkenen om toepassingsgerichte 
wiskunde te propageren samenhing met 
hun politieke opvattingen over de rol 
van de wetenschap in de samenleving. 

Twee centrale voorbeelden worden 
beschreven: de oprichting en de beginja
ren van het Mathematisch Centrum en 
de wording van de opleiding tot wiskun
dig ingenieur. In 1946 werd het Mathe
matisch Centrum opgericht als poging 
om de wiskunde zichtbaar te maken en 
dienstbaar te laten worden aan de sa
menleving. Contacten met het bedrijfsle
yen werden opgebouwd. Er ontwikkelde 
zich een Statistische Afdeling die op ver
zoek vele, vaak schrifte1ijke, adviezen 
aan het bedrijfsleven en aan overheids
instellingen uitbracht. Er was een afde
ling toegepaste wiskunde die aanvanke
lijk niet zo makkelijk van de grond 
kwam, maar waarvan de Rekenafdeling 
spoedig fioreerde . 

Dat het Centrum inhoudeJijk dichtbij 
haar wiskundige wortels bleef, bJijkt uit 
het feit dat er ook een afdeling Zuivere 
Wiskunde kwam. Men yond dat dit on
derwerp niet verwaarloosd mocht wor-
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den. Die gerichtheid op de wiskunde 
blijkt ook uit het feit dat de adviezen 
vaak werden gegeven aan de statistisch
of wiskundig geschoolden. Het Mathe
matisch Centrum had blijkbaar nog een 
instantie nodig om dienstbaar te kunnen 
worden aan niet-wiskundigen. 

Verder wordt in een tweetal hoofd
stukken de wording van de opleiding 
tot wiskundig ingenieur geschetst. Bieze
no en Burgers deden in de jaren dertig in 
Delft internationaal georienteerd me
chanisch onderzoek met een sterke wis
kundige en numerieke component. 
Daaraan gelieerd was het Nederlands 
Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium, 
waar Tirnman (vader van de schaker 
Jan Timman) werkte. Deze begaafde 
wiskundige trachtte steeds zijn analyti
sche beschouwingen zo van concrete 
voorbeelden te voorzien, dat er resulta
ten berekend konden worden. 

Aan de Technische Hogeschool te 
Delft waren er meer wiskundigen. Zij le
verden hun aandeel aan de propedeu
tisch examens; wiskunde maakte daar
van een belangrijk onderdeel uit. Zij 
fungeerde daarbij meer als middel om 
studenten te se1ecteren dan als hulpvak 
voor toekomstige ingenieurs. Deze rol 
van de wiskunde kwam echter steeds 
meer onder yuur. Er was aanvankelijk 
weinig bereidheid om de inhoud van de 
gedoceerde ouderwetse wiskunde te her
zien. Pas na de Tweede Wereldoorlog lie
ten deze wiskundigen hun defensieve 
houding varen. In de tweede helft van 
de vijftiger jaren werd de facto een afstu
deren in de toegepaste wiskunde moge
lijk. Pas in 1958 werd in Delft het eerste 
diploma van Wiskundig Ingenieur uitge
reikt. Groningen, Eindhoven en Twente 
volgden. De wiskunde was nu een dyna
mische hulpwetenschap geworden. In de 
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wiskundebeoefening in Nederland be
gon zich een omslag af te tekenen: als cri
teria voor de keuze van het onderwerp 
gaven niet altijd intern wiskundige crite
ria de doorslag, maar ook de toepas
singsgerichtheid. Daarnaast bleef de zui
vere wiskunde in aanzienlijke mate 
beoefend worden. 

Alberts wilde met de geschiedenis van 
het Mathematisch Centrum en de oplei
ding tot Wiskundig Ingenieur de nieuwe 
rol van de wiskunde en de nieuwe opvat
tingen over het yak laten zien. Hij wilde 
het proces zichtbaar maken in de rich
ting van mathematiseren en wiskundig 
modelleren, dat hij in de beginhoofd
stukken in meer algemene termen had 
besproken. 

Het Centraal Bureau voor de Statis
tiek (CBS) als instelling waar allanger 
werd getracht het getalsmatige denken 
dienstbaar te maken aan de samenleving 
alsmede het Centraal Planbureau 
(CPBN) dat in 1946 uit het CBS voort
kwam, komen bij Alberts slechts zijde
lings ter sprake. Men leze het in 1998 
verschenen proefschrift Configuring the 
Economy. The Emergence of a Modelling 
Practice in the Netherlands, 1920-1955 
van Adrienne van den Bogaard. 

Een nadeel van Alberts boek is, dat 
het door zijn grillige stijl nogal moeilijk 
leesbaar is. Waarschijnlijk is de omvang 
en de complexiteit van het onderzoek 
daar debet aan. Door de thematiek van 
de naoorlogse periode te behandelen in 
het kader van een brede vernieuwingsge
zindheid heeft het onderzoek een essen
tiele meerwaarde gekregen. Toch is het 
blijkbaar niet gemakkelijk om over ma
thematisering en modellering toeganke
lijk te schrijven. 

Ida H. Starnhuis 
Vrije Universiteit, Amsterdam 

Sandra Bos, "Uyt liefde tot malcander ". 
Onderlinge hulpverlening binnen de 
Noord-Nederlandse gilden in internatio-
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naal perspectief (1570-1820) (Stichting 
beheer IISG, Amsterdam, 1998) 395 
pp. ISBN 90 6861 1585 

Proefschrift Vrije Universiteit Am
sterdam, november 1998 

Deze dissertatie werpt een nieuw licht op 
de rol van de gilden in de sociale zorg. 
Gilden waren in Noord Nederland wel
iswaar de eerste initiatiefnemers bij het 
formaliseren en institutionaliseren van 
onderlinge hulp, maar de ontwikkeling 
van hulpkassen vertoonde geenszins 
een uniform patroon. De auteur conc1u
deert, dat 'het traditionele beeld van gil
den die steun verleenden aan zieken, be
jaarden, weduwen en wezen vrijwel 
altijd was gebaseerd op de 18e-eeuwse 
Amsterdamse situatie.' (336) Het onder
zoek is comparatief opgezet met het ac
cent op de vergelijking van onderlinge 
hulp in Amsterdam, Utrecht en Leiden. 
Daarbij laat Bos het echter niet: op basis 
van literatuur- en aanvullend archiefon
derzoek geeft zij een eerste verkenning of 
de door haar gevonden onderstandsys
temen ook van toepassing waren op 
andere steden. Tenslotte plaatst zij de 
Nederlandse ontwikkeling in internatio
naal perspectief. 

De keuze van de te onderzoeken ste
den heeft zij laten bepalen door beschik
baarheid van het archiefmateriaal, type 
stad en het soort onderstandsysteem. 
(30) Dat laatste criterium moet achteraf 
ingeslopen zijn. Eerder heet het immers, 
dat het onderzoek zich richt op het in
ventariseren van vormen van onder
standsystemen. (16) Het onderscheid in 
verschillende systemen is voorzover mij 
bekend een vernieuwing en betekent 
dan ook, dat de dissertatie veel meer is 
dan slechts een inventarisatie. De aard 
en omvang van de bestudeerde steden 
vormen belangrijke verklaringsgronden 
voor de gevonden verschillen en zullen 
in eerste ins tan tie de keuze hebben be
paald. Onderlinge hulp kwam in ver
schillende vormen voor: geintegreerd in 
het gilde, zoals in Amsterdam vee1al het 
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geval was. In een afzonderlijke organisa
tie, gelieerd aan een gilde. In een zoge
naamde knechtsbos, al dan niet onder 
controle van een gilde, maar in ieder ge
val onder toezicht van de overheid of 
zoals in Leiden in op zichze1f staande 
beurzen. Het onderzoeksobject is dan 
ook ruimer dan onderlinge hulpverle
ning binnen gilden en omvat onderlinge 
hulporganisaties van ambachtslieden en 
arbeiders, terwijl eveneens aandacht 
wordt besteed aan alternatieve hulpvor
men zoals armenzorg en buurtgemeen
schappen. 

De case-studies worden voorafgegaan 
door een algemeen hoofdstuk over het 
gildenwezen. De afzonderlijk beschrij
vingen worden ingeleid met de geschie
denis van gilden en hun sociale taken 
v66r de Reformatie. In Amsterdam 
was het aantal gilden in 1750 toegeno
men tot vijftig. Daar werd de onderlinge 
hulpverlening mede dankzij het over
heidsbe1eid, dat na de Reformatie voor
schreef dat de vroegere altaargelden be
steed dienden te worden aan de sociale 
zorg, een integraal onderdeel van de gil
den. Gildelidmaatschap betekende niet 
automatisch steun in geval van tegen
slag, aangezien veelal eerst behoeftig
heid moest worden aangetoond. Het 
Amsterdamse onderzoek richt zich op 
respectievelijk het chirurgijns-, het 
scheepstirnmerlieden- en het turfdra
gersgilde, waarvan voorzieningen, fi
nancien en de verdere ontwikkeling na 
de afschaffing van de gilden worden on
derzocht. Van het chirurgijnsgilde zijn 
gedetailleerde vermogensgegevens be
schikbaar, maar he1aas blijft onduidelijk 
uit welke bron de vermogensvorming 
plaatsvond. Behalve bij de chirurgijns, 
die buiten de opheffingsbepalingen van 
de gilden vie1en, vaH geen continuiteit 
in beheer van de gelde1ijke vermogens 
aan te tonen. Het hoofdstuk wordt afge
sloten met een vergelijking tussen de be
hande1de gilden. In Utrecht was de ont
wikkeling wezenlijk anders. Utrecht was 
een gildenstad bij uitstek, maar anders 
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dan in Amsterdam ontwikkelde zich 
binnen de gilden daar geen geintegreerd 
systeem van steunverlening. De taken 
van de Utrechtse gilden kenden een gro
te mate van continuiteit. Ook in Utrecht 
bestond behoefte aan zekerheid, wat 
echter via afzonderlijke kassen geregeld 
werd. Somrnige waren gelieerd aan gil
den, andere waren knechtenorganisa
ties, terwijl ook de stedelijke werkers 
steunfondsen hadden. Dee1name aan de 
fondsen gebeurde vaak op basis van vrij
willigheid. Doel was onderlinge steun, 
niet organisatie van de arbeid. De derde 
variant, in Leiden, kende een stelse1, dat 
nog meer dan in Utrecht gebaseerd was 
op basis van vrijwilligheid en waar naast 
beroep godsdienst of streek van her
komst het organisatorisch principe uit
maakte. De Leidse fondsen vonden 
eveneens een luisterend oor bij de over
heid. Zij organiseerden ook de laagste 
groepen in de samenleving en kenden 
vrijwel geen vermogensvorming. Hoe
wei zij volgens de reglementen over het 
algemeen zieken- en begrafenisgeld bo
den, werd in tijden van nood de voorzie
ning beperkt tot de begrafenisuitkering. 

Ten slotte wordt nagegaan in hoe
verre de onderzochte steden representa
tief zijn voor de ontwikkeling van de 
onderlinge hulp in de Republiek. Am
sterdam, op eenzame hoogte, heeft een 
voorbeeldwerking gehad voor andere 
steden. Desondanks lijkt Utrecht nog 
het meest representatief te zijn. Rotter
dam, met een vergelijkbare economische 
structuur als Amsterdam benadert het 
voorbeeld. Hoewel ook andere steden, 
met name Haarlem en Delft, grootbe
drijf en een grote mate van proletarise
ring kenden, is deze ontwikkeling in Lei
den uniek te noemen. 

Er wordt een vergelijking gemaakt 
met Frankrijk, Enge1and en Duitsland, 
waarbij opvallend is, dat de Republiek 
in vergelijking met de eerste twee een 
veel beter en uitgebreider systeem van 
onderlinge hulp op basis van beroepsor
ganisatie kende, terwijl in vergelijking 

NEHA-BULLETIN 



met Duitsland de Nederlandse ontwik
keling zich veel meer aileen op steunver
lening richtte en daarmee een beter pres
tatieniveau wist te bereiken. Bos geeft 
een aanzet tot een verklaring hiervoor 
door verschillen in demografische ont
wikkeling, econornische en religieuze 
factoren en het takenpakket van de gil
den aan een nader onderzoek te onder
werpen. Daarmee beperkt zij het verge
lijkingsgebied echter weer tot de gilden, 
terwijl het onderzoek naar de Neder
landse ontwikkeling een veel gevarieer
der palet laat zien. 

Tenslotte iets over de kwestie van de 
opheffing van de gilden en de al dan niet 
desastreuse gevolgen daarvan voor de 
onderlinge beroepsgebonden fondsen. 
Ook Bos ziet het Koninklijk Besluit 
(KB) van 1820, dat de opheffing van de 
gilden bekrachtigde, als een cesuur. Dat 
is opmerkelijk, aangezien zij zelf stelt dat 
ook in Amsterdam de verplichte contri
butiebetaling in 1811 werd gestaakt. In 
andere steden was dat veelal al eerder ge
beurd. Waarom opheffing van de ver
plichte contributiebetaling leidde tot 
een snelle ledendaling en of dat geldt 
voor gilden met ondersteuningsfondsen, 
is nog nooit onderzocht. De reactie van 
de leden op het opheffen van het ver
plichte lidmaatschap doet veronderstel
len, dat velen met tegenzin deel hadden 
genomen aan contracten, waaruit zij aI
leen bij gebleken behoeftigheid konden 
trekken. Het KB bekrachtigde een al be
staande situatie. Voorts verbood het be
roepsorganisaties met een verplichte lid
maatschap. Als gevolg daarvan werd 
onderlinge beroepsgebonden hulp, die 
niet aIleen had geprofiteerd van ver
plicht lidmaatschap, maar tevens inko
men had kunnen heffen van mensen die 
geen recht op een uitkering hadden, 
moeilijker te financieren . Wat het ver
mogensbeheer betreft, zette de centrale 
overheid in feite de beleidslijn van de ste
delijke overheid en de gilden voort: de 
opbrengst uit de beleggingen van de gil
den moest besteed worden aan het on-
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derhoud van de nog levende gildenleden 
en hun nageslacht. Het vermogen mocht 
niet worden aangetast. Dat zoveel min
der kon worden uitgekeerd, lag aan het 
stoppen van de jaarlijkse bijdragen en 
de tiercering van de staats schuld, waar
door de rente-inkomsten aanzienlijk ge
daald waren, terwijl tezelfdertijd de be
hoefte aan onderstand gegeven de 
groeiende armoede sterk steeg. Deze kri
tische kanttekening doet niets af aan het 
feit, dat Bos een uiterst waardevolle bij
drage heeft geschreven aan de vroegste 
ontwikkeling van het verzekeringswe
zen, die niet aileen voor de studie naar 
de gilden, maar ook voor ieder die zich 
met prelndustriele armenzorg of de ge
schiedenis van buurten bezig houdt, ver
plichte literatuur is. 

Loes van der Valk 
Erasmus Universiteit Rotterdam 

A.H. Crijns, Van overgang naar om wen
teling in de Brabantse land- en tuinbouw 
1950-1985 (Tilburg: Stichting Zuidelijk 
Historisch Contact, 1998) (Bijdragen 
tot de geschiedenis van het Zuiden van 
Nederland: derde reeks deel XV) 255 
pp. ISBN 90 70641 577 

Met zijn werk over de na-oorlogse ont
wikkeling van de Brabantse landbouw 
heeft A.H. Crijns zich gevoegd bij de 
groep oud-Iandbouwconsulenten die na 
hun loopbaan een studie over de regio
nale of de sectorale ontwikkeling van 
de Nederlandse landbouw hebben ge
schreven. Evenals het werk van Van der 
Hoek over de algemene ontwikkeling 
van de landbouw, het werk van Kete
laars over de pluimveeteelt en het werk 
van Van der Molen over de ontwikkeling 
van de Friese landbouw is het een toe
gankelijk werk, dat getuigt van kennis 
van de statistieken zowel als van de leef
wereld en de veranderingen daarvan op 
het platteland. 

De studie is chronologisch van opzet 
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en geeft, per periode en per sector, een 
overzicht van de veranderingen op het 
Brabantse platteland. Op basis van 
eigen ervaringen, rapporten over de 
landbouwontwikkeling en de resultaten 
van een enquete onder een netwerk van 
ervaringsdeskundigen wordt een leven
dig beeld van deze veranderingen gege
yen. 

De periode 1950-1985 wordt onder
verdeeld in twee subperiodes: de over
gangstijd tussen 1950 en 1960 en de revo
lutionaire peri ode tussen 1960 en 1985. 
Gedurende de eerste peri ode was er al 
sprake van een snelle verandering, maar 
het tempo hiervan was nog voorstel
baar. Na 1960 werd het voortouw over
genom en door een groep jonge boeren 
en startte een onwaarschijnlijke investe
rings race. Ret aantal hoenders per 
pluimveebedrijf steeg van 248 in 1960 
tot 18.300 in 1985. Het aantal varkens 
per bedrijf steeg in dezelfde periode van 
22 naar 540. In 1979 waren er in Brabant 
net zoveel varkens als in 1963 in heel Ne
derland. 

Vooral na 1960 yond een aanzienlijke 
stijging plaats van het aandeel van Bra
bant in het totaal van de Nederlandse 
landbouwproductie. Terwijl rond 1950 
beginnende boeren soms in een ruimte 
met hun bees ten moesten leven, wist 
men in de jaren daarna in toenemende 
mate pariteit te bereiken met de inko
mens in de burgermaatschappij, en daar 
soms zelfs fors boven uit te groeien. 

Ter verklaring van deze ontwikkelin
gen wijst Crijns op een diverse factoren. 
Sommige daarvan zijn bekend: de gun
stige ligging ten opzichte van de afzet
markten, het beschikbaar komen van 
aangepaste technologie, de loonstijging 
die dwong tot mechanisering, de daling 
van de ruilvoet van de landbouw die 
dwong tot schaalvergroting en efficiency 
en de algemene weivaartsstijging die een 
grote uittocht van arbeid uit de land
bouw mogelijk maakte. Deze processen 
gingen gepaard met schaalvergroting, 
specialisatie en 'ontmenging' van het be-
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drijf. Mede door de ontmenging yond 
ook een versimpeling van de bedrijfsvoe
ring plaats. De toeleverende en afne
mende bedrijven deden tamelijk letter
lijk een duit in het zakje: grootschalige 
inkoop was fors goedkoper; grootscha
lige afzet leverde per eenheid meer op. 
Andere factoren zijn minder bekend, of 
in ieder geval moeilijker aantoonbaar. 

Na 1960 veranderde de manier waar
op de boer naar zichzeif en zijn werk 
keek. Naast het uitvoerende en boek
houdkundige werk, werd vernieuwen 
en ondernemen een integraal onderdeel 
van het boer zijn. Een investering was 
geen eindpunt meer, maar werd gezien 
als een stap in een nooit eindigende ont
wikkeling naar grotere, modernere en ef
ficientere bedrijven. Tegelijkertijd had 
de oude armoede en de achterstand ten 
opzichte van de burgermaatschappij 
vooral op de zandgronden een zeer ster
ke motivatie doen wortelen om mee te 
deien in de algemene welvaartsgroei: de 
'niet-contente' mens was geboren. 

Bij het streven naar welvaart en het in
vesteringsproces werden de boeren sterk 
geholpen en gestimuleerd door borgstel
lingsregelingen van de overheid, de 
kredietfaciliteiten van de boerenleen
banken, de voorlichtingsdienst en de on
derzoeksinstituten. Vanaf circa 1970 
kwam er toenemende kritiek op de land
bouw. Ook kwamen in toenemende ma
te de grenzen van de groei in zicht, al
thans voor hen die daar oog voor 
hadden. Hoewel de landbouwvoorlich
ting deze geluiden voor een deel over
nam, ging de groei in hoog tempo door. 
Opvallend is het reiatieve gemak - niet 
aileen bij Crijns, maar ook bijvoorbeeld 
bij de andere bovengenoemde consulen
ten - waarmee wordt aanvaard dat er 
zeer grote aantallen mensen uit de land
bouw zijn verdwenen. Ret verhaal van 
de landbouwontwikkeling heeft een dui
deJijke held: de zelfstandige full time 
boer op het sociaal-economisch verant
woorde gezinsbedrijf. Het hele na-oor
logse landbouwbeleid is sterk op het 
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voortbestaan van deze 'held' gericht ge
weest. Vanaf ongeveer 1955 is ook alge
meen geaccepteerd dat er, om zijn voort
bestaan mogelijk te maken, vee! en zelfs 
zeer veel mensen uit de landbouw moes
ten verdwijnen. Men heeft geprobeerd 
om dit proces te verzachten, maar niet 
om het tegen te gaan. 

Sterke punten van het werk van Crijns 
zijn de nadruk die op de menta Ie facto
ren wordt gelegd en de compleetheid 
van het werk. Alle sectoren van de land
bouw worden behandeld, evenals een 
groot deel van de overige spelers in het 
veld, zoals het organisatiewezen en de 
voorlichtingsdienst. Daamaast is er veel 
aandacht voor sprekende details. Ook 
de manier waarop vaak wordt ingegaan 
op de samenhang tussen bepaalde ont
wikkelingen verdient aile lof, bijvoor
bee!d tussen specifieke vormen van me
chanisatie, uitbreiding van de opstallen 
en schaalvergroting. In tegenstelling tot 
de landbouwhistorische werken van de 
A.A. G.-traditie is er, evenals bij het werk 
van de andere landbouwconsulenten, 
uitgebreid aandacht voor de sociale en 
menta Ie kanten van de ontwikkeling, in
clusief anekdotes en tradities. Bet ver
haal van de ontwikkeling is meer dan 
enkel een bespreking van economische 
kemcijfers; het is daamaast een schets 
van de ontwikkeling van de leefom
standigheden zowel als de leefwereld op 
het platteland. De gehe!e ontwikkeling 
wordt uiteinde!ijk als positief gezien, 
hoewel er op het gebied van de grenzen 
aan de groei serieuze kanttekeningen 
worden gemaakt. 

Nadee! van de aanpak van Crijns om 
aile sectoren op een vergelijkbare manier 
te behandelen is dat regelmatig een forse 
overlap optreed: telkens weer wordt bij
voorbeeld het proces van loonstijging 
besproken. Op het gebied van de cijfers 
had den af en toe wellicht wat meer ver
banden kunnen worden gelegd, bijvoor
beeld tussen de prijzen van producten en 
van kostenfactoren. 

Een kaart van Brabant had niet mis-
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staan. Het algemene bee!d dat na lezing 
beklijft is dat van een met liefde geschre
yen studie, die een genuanceerd beeld 
geeft van een inderdaad revolutionaire 
verandering, die voor diegenen die in 
de landbouw bleven over het algemeen 
een behoorlijk bestaan garandeerde. Te
gelijkertijd wordt duidelijk hoe zeer de 
landbouw in 1985 nauwelijks meer te 
vergelijken was met die in 1950. Ook 
wordt, bij lezing, duide!ijk het drama 
dat de Brabantse landbouw de afgelo
pen jaren heeft meegemaakt zich allang 
voor 1985 heeft aangekondigd. 

Merijn Knibbe 
Leeuwarden 

J.N.H. Elerie, Weerbarstig land; een 
historisch-ecologische landschapsstudie 
van Koekange en de Reest (Groningen: 
REGIO-projekt Uitgevers, 1998) 480 p. 
+ map met 8 kaarten ISBN 90 5028 102 8 

Ook verschenen als proefschrift aan 
de Rijkuniversiteit Groningen 

Dit is ongetwijfeld de mooiste dissertatie 
in mijn boekenkast. Bet groot formaat 
boek is met bladzijden in verschillende 
kleuren schitterend vormgegeven. Te
yens bevat het gekleurde en meestal hel
dere tabellen, prachtige kleurenfoto's 
van landschappen en bronnen, en daar
naast magnifieke kaarten en tekeningen. 
De vraag is echter of dit alles ook zorgt 
voor een goed proefschrift. 

Elerie wil inzicht geven 'in de werking 
en ontwikkeling van agrarische ecosys
temen in verschillende landschappelijke 
milieus'. Dit gebeurt voor de kleine 
plaatsen Koekange, Zuidwolde en De 
Wijk in Zuidwest-Drenthe voor de door 
historisch geografen enigszins verwaar
loosde periode 1600-1850. Het boek 
sluit aan op ideeen van Elerie's promo
tor Vervloet over de historische (land
schaps-) ecologie, waarbij de mens in 
relatie tot zijn omgeving bestudeerd 
wordt. Centraal staat daarom de wissel-
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werking tussen cultuurlandschap en 
boerenbedrijf. Bij het boerenbedrijf 
maakt Elerie enigszins gezocht onder
scheid tussen het regionale landbouw
systeem (de bedrijfsvorm) en de aanpas
sing daarvan aan de landschappelijke 
omstandigheden op dorpsniveau (de be
drijfsstijl). 

De drie plaatsjes zijn grondig bestu
deerd, waarbij soms per boerderij de 
agrarische en landschappelijke ontwik
kelingen geschetst worden. In de rand
veenontginning Koekange werd de mens 
door de inklinking van bouwland op 
veen (maaiveldverlaging) en de aanleg 
en verandering van waterlopen gecon
fronteerd met doorlopend veranderende 
natuurlijke omstandigheden, waarvoor 
hij zelf verantwoordelijk was. Hierdoor 
vonden van eeuw tot eeuw grote ver
schuivingen plaats in het gebruik van 
de diverse percelen. Het nogal proble
matische tekort aan mogelijkheden voor 
veeteelt werd opgelost door aankoop 
van stadscompost voor de bemesting 
van de rogge- en boekweitakkers, en 
door huur van hooiland elders. Toch 
ontstond vanaf 1650 ruimte voor een 
zich uitbreidende groep keuters. Die 
groep lijkt, vooral na 1750, een rol te 
hebben gespeeld in de intensivering van 
het landbouwbedrijf en de specialisatie 
richting melkveehouderij, al bleef de 
graanteelt het belangrijkste. 

In de meeste marken van Zuidwolde 
bestond rond 1650 gebrek aan groen
land, omdat het smalle Reestdal ver 
van de boerderijen lag. Daarom kwam 
op de als eilanden in het veld gelegen es
sen veel weidebraak voor. Na 1650 werd 
deze weidebraak teruggedrongen door 
de aanleg van weilanden bij de essen. 
Hierdoor en later ook door de uitbrei
ding van het groenland in het Reestdal 
nam de veestapel en daarmee de mest
voorziening van de akkers toe. De boek
weitbrandcultuur in het enorme uit veen 
bestaande veld zorgde ondertussen voor 
inklinking en moerasvorming. Na 1800 
werd dit probleem door betere afwate-
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ring opgelost en werd het veld geschikt 
gemaakt voor beweiding. Zo bleek het 
mogelijk om de landbouw in Zuidwolde 
tussen 1650 en 1850 te intensiveren en 
steeds meer overschotten op de markt 
te brengen. Dit ging gepaard met een 
toename van het aantal bedrijven, voor
al van keuterijen. 

Net als in Zuidwolde was in de mar
ken van De Wijk de landbouw vooral ge
richt op de opfok van 'guste' peesten en 
de melkveehouderij . De boerderijen aan 
de Reest lagen echter gunstiger ten op
zichte van de diverse gebruiksgronden. 
De afstanden waren kleiner en het beek
dal was er vruchtbaarder. Rond 1650 
werd op delen van het bouwland afwis
selend haver en gras geteeld. Na 1650 
namen door ontginning van broeklan
den deze haverlanden in omvang toe. 
Daarbij werd gebruik gemaakt van 
stadscompost voor de berne sting van de 
haver. De commercieJe houtteelt kwam 
dankzij de goede verbindingen via de 
Hoogeveensche Vaart tot ontwikkeling. 
Westerwijk groeide ondertussen uit tot 
een keuternederzetting van redelijke 
omvang, waarvan de bevolking gedeel
telijk verzorgende be roe pen had en 
diende als arbeidsreservoir voor de boe
reno 

De nadruk op de specifieke locale be
drijfsstijl zorgt er voor dat Elerie vooral 
de uniciteit van de ontwikkelingen in 
Koekange, De Wijk en Zuidwolde on
derstreept. De interessante resultaten 
op micro-niveau worden zelden doorge
trokken naar andere gebieden. Elerie is 
minder op zoek naar het algemene dan 
naar het bijzondere. Dat is jammer, 
want als een onderzoeker zo diep in een 
klein gebied duikt, dan verwacht men 
toch resultaten die het locale enigszins 
overstijgen. Elerie conc1udeert hoog
stens - weinig verrassend - dat de agra
rische exploitatie van een dorpsgebied 
op lange termijn ook tussen 1600 en 
1850 grote gevolgen had voor de land
schapsecologische opbouw. 

Elerie pretendeert de landschappelij-
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ke ontwikkeling van zijn dorpen te ver
klaren. De beweegredenen van de mens 
ontbreken echter vrijwel geheel bij hem. 
Waarom ontgint de mens? Was er sprake 
van bevolkingsdruk in bepaalde perio
den? Was de bevolkingsgroei de reden 
voor het ingrijpen in het landschap, of 
maakte het succesvolle ingrijpen (ofte
wei de technologische ontwikkeling) be
volkingsgroei mogelijk? Was er sprake 
van natuurlijke bevolkingsgroei, van 
emigratie, van immigratie? Dat al die 
landbouwactiviteiten vooral bedoeld 
waren om de aanwezige mensen te voe
den, lijkt de auteur zich zelden bewust. 
Zo wordt de aardappel nauwelijks ge
noemd. Waar bestond die snelgroeiende 
keuterklasse toch van en wat was haar 
exacte rol in de ontginning? Gemeen
schappelijke gronden werden verdeeld, 
de gezamenlijke waterhuishouding gere
geld, eigendomsrechten gespecificeerd, 
maar hoe gebeurde het precies en waar
om? 

De auteur realiseert zich blijkbaar 
niet dat de ideeen van Boserup, Malthus 
en North van belang zouden kunnen zijn 
voor het verklaren van de landschappe
lijke ontwikkeling. Mogelijk kent hij ze 
niet. Zijn literatuurlijst is mager, zeker 
op het gebied van de economische ge
schiedenis. Zo ontbreekt het debat tus
sen Bieleman en Van Zan den over de 
oorzaak van de gestegen Drentse land
bouwproductie tussen 1800 en 1850 (ho
gere opbrengsten per hectare of areaa
luitbreiding) in het Tijdschrift voor 
Geschiedenis (1988). Ook bij de op zich 
inventieve bewerking van landbouw
boekhoudingen mist bijvoorbeeld iedere 
verwijzing naar vergelijkbare studies. 

Het micro-onderzoek zelf is degeJijk 
uitgevoerd, al is natuurlijk kritiek moge
lijk. Zo wordt de Franse personele belas
ting ten onrechte als een hefting op (uit
wonend) personeel gei"nterpreteerd. Ook 
wordt zelden rekening gehouden met de 
invloed van de prijsveranderingen op de 
reele waarde van geldbedragen. Dit is 
ondermeer storend als uit de waarde 
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van hakhoutpercelen de ontwikkeling 
in de omvang van die percelen wordt af
geleid. 

Hans Elerie heeft een mooi boek ge
maakt, maar voor een economisch his
toricus schiet het tekort. Ret is te be
schrijvend, te weinig analyserend, te 
'klein'. Toch was het geen straf om zijn, 
afgezien van het fysisch-geografische 
jargon, vlotgeschreven boek te lezen. Ze
ker na een bezoek aan het prachtige 
Reestdal, boeiden mij Elerie's uiteenzet
tingen over dit landschap steeds meer. Ik 
blijf me echter afvragen of er veel uit ge
leerd kan worden over ontwikkelingen 
elders; daarvoor was namelijk een bre
der gezichtsveld en meer theoretisch in
zicht bij het schrijven nodig geweest. 

Richard FJ. Paping 
Rijksuniversiteit Groningen 

Marie-Christine Engels, Merchants, 
Interlopers, Seamen and Corsairs. The 
Flemish Community in Livorno and 
Genoa (1615-1635) (Rilversum: Verlo
ren, 1997) 346 pp. ISBN 90 6550 5709 

Proefschrift Rijksuniversiteit Leiden, 
1997 

The importance of Dutch shipping and 
trade in the seventeenth century does 
not need to be stressed. We know, how
ever, still too little on the Dutch com
mercial networks in the Mediterranean. 
The book of Marie-Christine Engels in
vestigates Dutch trade to Italy, and par
ticularly the activities of Dutch mer
chants in the Tuscan port of Livomo, 
one of the most important and expand
ing Mediterranean staple places in the 
seventeenth century. 

The analysis of the Dutch firm Van 
den Broecke, who was active in Livomo 
from 1616 to 1634, determines the 
chronology of this study. The first part 
of the book (19-152) presents a general 
overview of the Dutch shipping and 
trade in the Mediterranean at the end 
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of the sixteenth and during the first de
cades of the seventeenth century. The 
author focuses on Dutch trade on the 
one hand and on Livorno on the other 
hand. She shows the different patterns 
of Dutch shipping and carrying trade 
within the Mediterranean and between 
the Mediterranean and Northern Eur
ope. After some brilliant years, the 
Dutch met with more severe competi
tion in the Levant trade in the years 
1615-1635. In Livorno, however, there 
were more Dutch ships entering the port 
than any other foreign or Italian vessels 
until the end of the 1620s. The number 
of Dutch vessels and the typology of 
the cargoes varied greatly from year to 
year because of bad harvests, and the 
geography of epidemics. Engels has 
built a databank of Dutch ships entering 
Livorno in sample years 1620 (high 
number because of poor harvest), 1625 
(average numbers, main bulk is fish), 
and 1630 (bad harvest again, but a diffi
cult trade situation because of the pla
gue). The Appendix II (227-308), which 
presents all the evidence on these 320 
ships the author patiently collected from 
different archival sources, will certainly 
be a precious tool for historians. A com
parison with Genoa shows that prob
ably until 1620 Dutch shipping was 
more relevant to this port than to Livor
no, but for different reasons Dutch mer
chants preferred to settle in the Tuscan 
city. The Flemish community of Livor
no - Italian sources of that time use the 
termfiammingo both for people from the 
Southern and from the Northern Neth
erlands - was therefore larger and more 
structured than the one in Genoa. Chap
ter four (125-152) analyses the organisa
tion, the composition and the relation 
network of this community. 

The second part of the book (153-218) 
is a case study of what was probably the 
most important Dutch firm of Livorno 
at that time, the company of Bernardus 
Van den Broecke, who operated until 
1621 together with Joris Jansen, and la-

70 

ter on with his former clerk, Pieter Van 
Capelle. All traces disappear after 
1635, and the firm doubtless collapsed 
in 1634, like many others, because of 
the problems caused by the plague and 
the difficulties of Mediterranean trade 
in the early 1630s. 

A study of the financial aspects of the 
firm seems not possible because the busi
ness papers are far from complete. The 
author, therefore, uses this firm's papers 
to reconstruct the business network of 
Van den Broecke and his partners. She 
convincingly shows the importance of 
the family and business relation to mer
chants in Amsterdam. The firm in Livor
no served in fact as agent for the Medi
terranean trade of some prominent 
Amsterdam firms , which operated both 
in the Baltic and in the Levant trade, 
and which were connected to the VOC 
as well. Due to the markets and the eco
nomic situation, these firms did not hes
itate to ship bulk products to Livorno 
(grain, fish), besides their trade in luxury 
goods (spices) . 

Van den Broecke & Co. was however 
more than a factor for other Dutch mer
chants. During its existence, the firm 
owned a part of at least twenty ships 
(Appendix III) and chartered foreign 
vessels as well, insured cargoes, and did 
trade on its own account. Van den 
Broecke had extensive contacts with 
Dutch, Italian and foreign merchants 
throughout Italy and the Mediterra
nean, within a complex pattern of trade, 
including the illegal trade of grain from 
the Ottoman Empire, the payment of 
ransom for seamen captured by the 
North African corsairs, or the barter of 
Muslim slaves with grain in Cala. De
spite its extensive trade network, the 
firm of Van den Broecke could not sur
vive the difficulties of the early 1630s. 

The book offers a solid insight into 
the Dutch network in the Mediterra
nean, based on an extensive bibliogra
phy (315-330) and a serious inquiry into 
Italian and Dutch archives. The recon-
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struction of the family and business net
works of the Livorno merchants is de
tailed, and the index at the end of the vo
lume gives rapid access to information 
to anyone working on this period. The 
title of the book is however somewhat 
misleading, on the one hand because 
the reader will find much less informa
tion on Genoa than on Livorno, on the 
other hand because the books deals 
mainly with merchants, ships (rather 
than seamen), commodities and trade 
routes. 

Silvia Marzagalli 
University of Bordeaux 

L. van der Ent, W. Fritschy, Gewestelij
ke jinanciifn ten tijde van de Republiek der 
Verenigde Nederlanden, Deel 2 Drenthe 
(1602-1795) (INGIRPG: Den Haag, 
1998) 309 pp. ISBN 9052161054 

In 1996 verscheen het eerste deel van de 
reeks 'Gewestelijke financien ten tijde 
van de Republiek der Verenigde Neder
landen', over de provincie Overijssel. 
Vorig jaar werd hier een tweede deel 
aan toegevoegd over het landschap 
Drenthe. Het eerste deel is van de hand 
van W. Fritschy, het tweede is door haar 
in samenwerking met L. van der Ent ge
schreven. Deze twee werken vormen het 
begin van een reeks die uiteindelijk de 
gewestelijke financien van de gehele Re
publiek in kaart moet gaan brengen. 

De opbouw van de twee tot nu toe 
verschenen delen is identiek. In de inlei
dende hoofdstukken wordt een uitge
breide uitleg gegeven over het financieIe 
bestel van de gewesten en de aard van de 
gebruikte bronnen. Vervolgens komen 
in het tweede deel de totale inkomsten 
en uitgaven van de gewesten aan de or
de. In het derde deel wordt een verder 
uitgewerkt overzicht gegeven van de 
jaarlijkse inkomsten, bestaande uit ver
zameltabellen van de inkomsten uit de 
verschillende soorten middelen en nader 
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uitgewerkte tabellen waarin de inkom
sten per middel worden gepresenteerd. 
Dit deel wordt besloten met een toelich
ting, waarin per middel een overzicht 
wordt gegeven van de geschiedenis van 
het middel (jaren van hefting, tarief en 
dergelijke). Het vierde deel, over de uit
gaven, is wat betreft opbouw identiek 
aan het derde deel. In het vijfde en laat
ste deel komen de provinciale lasten aan 
de orde. Ook dit deel bestaat uit een in
leiding, algemene tabellen en nader uit
gesplitste tabellen. De oorspronkelijke 
gegevensbestanden, die de grondslag 
vormden voor deze boeken, zijn op in
ternet te raadplegen bij de uitgever, het 
Instituut voor Nederlandse Geschiede
nis. 

Het doel van deze twee studies, het in 
kaart brengen van de financieIe huishou
ding van de afzonderlijke gewesten als 
basis voor een studie van de financien 
van de Republiek als geheel, is vrijwel 
volledig gerealiseerd. Hoewel de vele ta
bellen niet altijd eenvoudig te lezen zijn, 
kan dit moeilijk als een verwijt naar de 
auteurs beschouwd worden. De finan
cien van de gewesten zaten nu eenmaal 
gecompliceerd in elkaar. WeI is het jam
mer dat voor Overijssel de ontbrekende 
gegevens betreffende de inkomsten over 
de jaren waar voor de hoofdbron - de 
staten van inkomsten voor het gehele ge
west - ontbreken, niet zijn gereconstru
eerd uit de wei beschikbare rekeningen 
van de verschillende ontvangers. Als ge
volg hiervan vertonen de reeksen voor 
de jaren rond 1675 de nodige lacunes, 
die in ieder geval ten dele ingevuld had
den kunnen worden. 

De betekenis van de Gewestelijke Fi
nancien ligt niet aIleen op het niveau 
van het onderzoek naar de financieel-fis
cale structuur van de Republiek. De 
veelheid van gegevens over de inkom
sten uit de verschillende rniddelen en de 
gegevens over de tariefstelling kunnen 
dienen als basis voor verder onderzoek 
naar de ontwikkeling van de belasting
druk in de gewesten. Vooral voor Over-
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ijssel, waar na het werk van Slicher van 
Bath vrij weinig is gedaan op dit gebied, 
is dit noodzakelijk. Hierbij moet wei 
worden aangetekend dat de gegevens 
die hier op gewestelijk niveau zijn verza
meld niet meer dan een basis vormen. 
Over de praktijk van de belastinginning, 
dat wil zeggen over de praktische imp le
menta tie van de maatregelen van de Sta
ten van Overijssel, weten we nog weinig. 
Het is dan ook wenselijk dat deze toch 
vooral fiscale geschiedenis van de gewes
telijke financien gevolgd zal worden 
door een sociaal-economisch onderzoek 
naar de praktijk achter de cijfers. Hierbij 
kan ook de invloed van de belastingpoli
tiek van de Staten op verschillende seg
men ten van de Overijsselse samenleving 
aan de orde komen. 

Ook waar het gaat om de per capita 
belastingdruk bieden de gewestelijke fi
nancien een uitstekende basis voor ver
der onderzoek, maar ook hier past voor
zichtigheid. De gewestelijke gegevens, in 
combinatie met demografische kengetal
len geven slechts een indica tie van de 
werkelijke belastingdruk, daar het ni
veau van de lokale belastingen, die gehe
yen werden ten behoeve van het plaatse
lijk bestuur onbekend zijn . 

Tenslotte, het is te hopen dat de studies 
van de gewestelijke financien gevolgd 
zullen worden door een analyse van de fi
nancien van de gehele Republiek, waarin 
de relatie tussen Generaliteit en de ver
schillende gewesten centraal staat. De 
eerste bouwstenen hiervoor zijn met deze 
twee werken aanwezig. 

Cor Trompetter 
Wolvega 

Jacques van Gerwen, Marco H.D. van 
Leeuwen (red.), Studies over zekerheids
arrangementen. Risico 's, risicobestrij
ding en verzekeringen in Nederland vanaf 
de Middeleeuwen (Amsterdam/Den 
Haag: NEHANerbond van Verzeke
raars, 1998) 1059 pp. ISBN 90 574 0163 
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Deze door het NEHA in samenwerking 
met het Verbond van Verzekeraars uit
gegeven vuistdikke bundel heeft, zoals 
de titel allaat vermoeden een ambitieuze 
doelstelling. Hij wil een overzicht geven 
van 'zekerheidsarrangementen' vanaf 
1500 tot vandaag. Zekerheid wordt 
breed gedefinieerd, want zoals de samen
stellers in de inleiding schrijven 'Het 
domein van de menselijke angsten en 
verlangens is haast onbegrensd' (11). Ze
kerheidsarrangementen worden dan 
ook niet beperkt tot de sociale zeker
heid, zoals vaak het geval is, maar strek
ken zich uit tot meerdere types van risi
co's tegen welke een mens zich kan 
verzekeren (levensverzekering, brand
verzekering, treinverzekering in de 1ge 
eeuw, transportverzekeringen, begrafe
nisfondsen, pensioenfondsen, ziektever
zekering). Naast deze meer individuele 
en contractuele vormen van zekerheids
arrangementen wordt ook aandacht be
steed aan risicodekking die werd georga
niseerd door de overheid (bijstandswet), 
de kerken (armenzorg en liefdadigheid) 
en publiekrechtelijke lichamen zoals gil
denfondsen en bossen in het Ancien Re
gime. Tenslotte komen ook zekerheids
arrangementen aan bod die niet op 
financieIe grondslagen berusten, maar 
gebaseerd zijn op wat men netwerken 
kan noemen: vrienden-, buren- en fami
liehulp. Een aparte behandeling krijgen 
sparen en beleggen. De ontwikkeling 
van de actuariele theorie en de politiek 
van de overheid tegenover het verzeke
ringsbedrijf worden evenmin vergeten. 

De materie wordt thematisch behan
deld in verschillende chronologische 
etappes die ongeveer als voigt zijn opge
deeld: 1500-1800/1815; 1800-1890; 1890-
1950; 1950 - heden. Een aantal bijdragen 
zijn voor de verschillende chronologi
sche fasen van de hand van dezelfde au
teur. 23 auteurs van verschillende disci
plines tekenden voor 41 bijdragen, de 
inleiding van de redacteuren meegere
kend. Behalve historici hebben ook so
ciologen, juristen, antropologen, econo-
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misten en wiskundigen meegewerkt. 
Het is een bijzonder moeilijke opgave 

om een dergelijke uitgebreide en tame
lijk heterogene bundel te bespreken, die 
dan ook nog eens vijf eeuwen bestrijkt. 
De meest aangewezen weg Iijkt twee in
valshoeken te kiezen: enerzijds de afzon
derlijke bijdragen en anderzijds het boek 
als geheel. 

De afzonderlijke bijdragen zijn van 
hoge kwaliteit en door de band helder ge
schreven. Toch zijn er tussen de artikelen 
verschillen. Een aantal zijn gebaseerd op 
Iiteratuur en bronnenonderzoek, terwijl 
voor andere daamaast interviews wer
den gebruikt. Weer andere steunen enkel 
op literatuur, waarbij rekening houdend 
met de relatieve onderontwikke1ing van 
een bepaald onderzoeksterrein de con
clusies eerder een voorlopig karakter 
hebben en de bijdragen uitnodigen tot 
verder onderzoek. De bijdragen die 10-
pen tot vandaag blijven, uit de aard van 
de zaak meer aan de oppervlakte, maar 
zorgen er wei voor dat, zeker wat de feite
lijke gegevens en de algemene lijnen be
treft, het boek volledig is. De bijdragen 
van de hand van economisten hebben 
een meer theoretisch perspectief. De ver
schillende artikelen kregen een vaak uit
gebreide bibliografie mee, zodat het werk 
tevens diensten kan bewijzen als biblio
grafisch werkinstrument. 

Bekijkt men het boek als geheel, dan 
blijft de lezer op een aantal punten een 
beetje op zijn honger zitten. Het werk 
opent met een inleiding waarin de doel
stellingen worden uiteengezet en de be
perkingen worden aangegeven, maar 
een globale synthese per deeltak of deel
problematiek, die de verschillende eeu
wen omvat, ontbreekt. Uitzondering 
daarop vormt de bijdrage van Van Leeu
wen over 'Twee eeuwen charitas' (793-
798). Dit maakt dat de lezer, die het hele 
boek leest en niet even goed thuis is in ai
le periodes, het risico loopt het spoor bij
ster te raken en de grote lijnen niet meer 
te zien. Hoewel het schrijven van derge
lijke syntheses een echte krachttoer is en 
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de omvang van de bundel er nog door 
zou toenemen, zouden ze de waarde 
van het boek hebben vergroot. 

Wie zelf probeert de verschillende bij
dragen rond verwante thema's als een 
geheel te bekijken ontkomt niet aan de 
indruk dat het inventariserende karak
ter overheerst. Er wordt veel informatie 
aangereikt over regelingen, hun beteke
nis, het ontstaan en de manier waarop 
er gebruik van werd gemaakt. Het pro
blematiserende en analyserende aspect 
komt daardoor niet altijd even goed uit 
de verf. 

Voor iemand die, zoals ondergete
kende, het boek leest vanuit het perspec
tiefvan de Belgische 20e eeuwse geschie
denis, valt vooral het ontbreken of het 
onderbelichten van de machtsdimensie 
op. Verzekeringsmaatschappijen zijn re
latief invloedrijke actoren, die, zo mag 
men aannemen, het overheidsbeleid in 
deze of gene richting be'invloeden. Hier 
en daar wordt daar ook terloops op ge
wezen, maar het is geen punt van syste
matische aandacht of analyse. Nochtans 
is het relevant te weten op welke wijze de 
verzekeringsaanbieders verbonden wa
ren met de staat in de verschillende pe
riodes en op welke manier zij hun in
vloed konden doen gelden. Dit is zeker 
het geval voor een sector die, zoals uit 
de bijdrage over het beloop van de be
sparingen in Nederland blijkt, recht
streeks afbankelijk is van regeringsbe
slissingen onder meer op het vlak van 
de fiscaliteit. 

Het ontbreken of onderbelichten van 
de machtsdimensie is tevens merkbaar 
bij de sociale zekerheid en de sociale 
verzekeringen. De instelling van een ver
plichte en veralgemeende sociale ze
kerheid is een belangrijke verovering ge
weest van de arbeidersbeweging in de 
ontwikkelde kapitalistische landen, die 
pas na de Tweede Wereldoorlog zijn be
slag kreeg en op verzet van een aantal 
groepen stuitte. Verwonderlijk is dat 
niet, sociale zekerheid is immers indirect 
loon en als zodanig voorwerp van de 
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loonstrijd. In deze bundel krijgt dit as
pect door de band slechts zijde!ings aan
dacht en wordt het niet systematische 
geanalyseerd. Het heet, dat na de 
Tweede Wereldoorlog het 'momentum 
voor de invoering van een universee! 
verzekeringssysteem niet werd gegre
pen'(875). Interessant ware te weten 
waarom dit momentum niet werd gegre
pen, welke politieke en maatschappelij
ke groepen met elkaar in conflict kwa
men, waar de bronnen van discussie 
lagen en welke machtsmiddelen konden 
worden ingezet. 

Ook in andere bijdragen wordt tevee! 
de indruk gewekt dat zaken automatisch 
gebeuren en te verklaren zijn uit objec
tieve factoren. Sociale zekerheid en de or
ganisatie ervan hangt echter ook samen 
met politieke, maatschappelijke en ideo
logische keuzes. Die blijven onderbe
licht. Of is deze visie te zeer gekleurd door 
een fixatie op het Belgische geval, waar de 
organisatie van de sociale zekerheid inzet 
is (geweest) van langdurige debatten en 
conflicten en gebeurde de uitbouw van 
de sociale zekerheid in Nederland inder
daad veel rimpellozer? Vraag is dan hoe 
dat kan worden verklaard. Was de Ne
derlandse staat zorgzamer voor zijn on
derdanen dan andere staten? Als dat het 
geval is vraagt deze uitzonderingspositie 
verdere uitwerking. 

Dirk Luyten 
Vrije Universiteit Brussel 

F.M.M. Hendrickx, 'In order not to fall 
into poverty '. Production and Reproduc
tion in the Transition from Proto-indu
stry to Factory Industry in Borne and 
Wierden ( the Netherlands), 1800-1900 
(Amsterdam: lISa, 1997) 225 pp. ISBN 
906861 1437 

Het boek van Hendrickx is een intelli
gent, efficient en goed gecomponeerde 
bijdrage aan het internationale debat 
over proto-industrialisatie. Zowel geo-
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gratisch, chronologisch als inhoudelijk 
biedt het werk nieuwe inzichten. De 
Noordelijke Nederlanden bleven lang 
achterwege in het deb at, terwijl Twente 
in de drie eeuwen na 1675 toch uit
groeide tot een belangrijke textielregio. 
In de literatuur wordt de transitiefase 
in de 1ge eeuw vaak genegeerd, hoewel 
de vraag of proto-industrie al dan niet 
to industrialisatie leidde van meet af 
aan werd geste!d. 

Het internationale onderzoek is re
cent uitgewaaierd naar een he!e reeks 
elementen zoals de rol van instituties, 
ondernemers, gender en culture!e facto
reno De auteur heeft er echter voor geko
zen om een monografie te schrijven met 
een strak omschreven vraagstelling. Hij 
test een element uit de theorie van de 
proto-industrialisatie dat sterk ter dis
cussie staat: namelijk of het demogra
tisch gedrag van geproto-industria1i
seerde families afweek van dat van 
andere groepen. Dit ging hij na voor de 
twee gemeenten in Twente die in de 1ge 
eeuw uiteenlopende historische trajecten 
doorliepen. Borne, dat industrialiseerde, 
en Wierden, dat zich concentreerde op 
de landbouw. Hij maakte een onder
scheid tussen de beroepscatagorieen 
landbouw, textiel en andere. Voor elke 
gemeente ste!de Hendrickx twee reeksen 
gezinsreconstructies samen gebaseerd 
op de huwelijkscohorten 1831-1840 en 
1871-1880. Hierdoor zijn de textielarbei
ders in het eerste cohort thuiswevers en 
in het tweede fabrieksarbeiders. De ori
ginaliteit van het boek zit vooral in de 
verge!ijking met deze laatste groep. 

Het eerste hoofdstuk geeft een over
zicht van de internationale literatuur. 
In het tweede hoofdstuk wordt de demo
grafische, industrieIe en agrarische ont
wikkeling geschetst van Twente tussen 
1675 en 1900. Drie fasen kunnen worden 
onderscheiden. De eerste proto-indu
striele fase van linnenproductie tussen 
1675 en 1750 werd gevolgd door een 
tweede fase van katoenproductie tussen 
1830 en 1870. In deze tweede fase kreeg 
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men steun van de Nederlandse overheid 
om de in 1830 afgescheiden Zuid-Neder
landse industrie te vervangen. Pas na 
1870 brak de echte fabrieksmatige pro
ductie door, wat dan ook de derde fase 
vormt. 

In het derde hoofdstuk worden de de
mografische gegevens gepresenteerd 
voor de twee laatste fasen. Geen enkel 
element uit de klassieke proto-industrie
Ie theorie blijkt te gelden voor de twee 
dorpen. De bevolkingsgroei in Twente 
was tussen 1750 en 1890 niet hoger dan 
in de aangrenzende landbouwregio's. 
Het aantal huwelijken nam niet toe en 
de huwelijksleeftijd was in beide cohor
ten hoog. De verschillen in huwelijks
leeftijd tussen de beroepscategorieen 
waren marginaal; de omvang van de vol
tooide gezinnen van weyers was niet gro
ter dan die van andere groepen. Het al 
dan niet actief zijn in de textielproductie 
had dus geen invloed op het demogra
fisch gedrag. Deze stelling sluit aan bij 
de onderzoeksresultaten van onder an
dere Quataert, Leboutte, Vanhaute en 
Ogilvie. Interessant vanuit sociaal-cul
tureeI oogpunt is het feit dat de domi
nante religie in een gemeenschap de hu
welijksleeftijd bei"nvloedde, los van de 
persoonlijke geIoofsovertuiging. In het 
overwegend katholieke Borne werd later 
getrouwd, ook door protestanten. In het 
overwegend protestante Wierden werd 
dan wat vroeger getrouwd, ook door de 
katholieke minderheid. 

Ronduit schitterend is de analyse van 
de verschuivingen van beroepsactivitei
ten binnen de levenscyclus in het vierde 
hoofdstuk. Vastgesteld wordt dat man
nen bij voorkeur van textiel naar land
bouw opschoven. Vrouwen verander
den vaker van beroep. De bIijvende 
combinatie van landbouw en textielpro
ductie - zelfs na de Eerste Wereldoorlog 
- is de beIangrijkste reden waarom het 
demografisch gedrag van boeren of we
vers zo weinig verschilde. 

In verband met Hendrickxs hoofd
stelling - het ontbreken van een verband 
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tussen demografische groei en proto-in
dustrialisatie in Twente - bIijft enkeIe 
twijfel voor de eerste fase. Tussen 1650 
en 1750 zou de bevolking in Nederland 
slechts zijn toegenomen met 50.000 in
woners (De Vries en Van der Woude, 
De eerste ronde, 71). In Twente groeide 
de bevolking met 3l.050 mensen tussen 
1675 en 1748 (volgens Slicher van Bath) 
of met 23.696 tussen 1684 en 1748 (vol
gens Trompetter). Dit zou betekenen 
dat ongeveer de helft van de totale groei 
van de Nederlandse bevolking in deze 
periode plaatsvond in Twente. (Ofklopt 
het cijfer van De Vries en Van der Woude 
niet?) Om het contrast te duiden tussen 
de eerste twee fasen is meer onderzoek 
nodig. Mogelijk bestaan er aankno
pingspunten bij het werk van Didier Ter
rier, Les deux ages de fa proto-industrie. 
Les tisserands du Cambresis et du Saint
Quentinois, 1730-1880 uit 1996. 

Een historisch-demografische mono
grafie over twee gemeenten mag uiter
aard niet worden beoordeeld met crite
ria voor een synthesewerk. Toch heeft 
de aandacht voor de demografie tot ge
volg dat verbanden met andere eIemen
ten niet even goed uit de verf komen. Zo 
rijst bij mij de vraag in hoeverre de blij
vende betrokkenheid bij de landbouw 
van fabrieksarbeiders in het laat 1ge en 
vroeg 20e eeuwse Twente niet voor een 
deeI het gevolg was van een zwakkere in
dustriele ontwikkeIing in de regio. (Eer
der dan het bestaan van stuklonen of 
van een slechte kwaliteit garen, 228.) In 
industriele regio's rond Gent en in 
Noord-Frankrijk waren er geen land
bouwactiviteiten van textieIarbeiders of 
marginaal in deze periode. Ook daar be
stonden stuklonen. De vraag in hoeverre 
Twente een uitzondering was, kan pas 
worden beantwoord door comparatief 
detailonderzoek voor andere regio's. 

Harald Deceulaer 
Vrije Universiteit BrusseI 
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Tom Pfeil, Tot redding van het vaderland, 
Het primaat van de Nederlandse over
heidsfinanciln in de Bataafs-Franse tijd 
1795-1810 (NEHA: Amsterdam, 1998) 
591 pp. ISBN 90 5742 015 5 

Proefschrift Universiteit van Amster
dam, juni 1998 

Met deze studie is een informatief werk 
toegevoegd aan de reeks studies over de 
geschiedenis van de Nederlandse over
heidsfinancien. Tevens past het onder
zoek in de wassende stroom Iiteratuur 
over de staats- en natievorming in de de
cennia in ons land rond 1800. 

De auteur geeft aan dat in het tijdvak 
1795-1810 het fundament werd gelegd 
voor de huidige Nederlandse eenheids
staat. De omwenteling van 1795 en de 
staatsregeling van 1798 symboliseren 
het einde van de oude Republiek en het 
begin van een nieuwe politieke en staat
kundige orde. De voomaamste stelling 
van Pfeil is, dat de politieke geschiedenis 
van Nederland in deze jaren niet wordt 
beheerst door de ideo logie, maar door 
het primaat van de publieke financien. 
Door de ongekende massaliteit van de 
Europese oorlogvoering in het tijdvak 
van de Franse revolutie en de Napoleon
tische expansie stonden de meeste belli
gerenten bij voortduring op de rand 
van een staatsbankroet. Er waren nieu
we financieringsmethoden nodig, die 
een substantiele verhoging van de (be
lasting)inkomsten zouden bewerkstelli
gen. Ook de Bataven, zo luidt de these 
van Pfeil, dienden in deze oorlogstijd in 
beweging te komen om de Republiek 
van een wisse ondergang te redden. 

Wat de hoofdlijnen betreft wordt een 
nogal mechanistisch betoog gepresen
teerd waarin een eendimensionale relatie 
wordt gelegd tussen financieIe crises en 
bestuurlijke modemiseringsprocessen 
in financiele en fiscale zin. De noodzaak 
van het behoud en de versterking van het 
staatskrediet forceerde de (radicale) mo
demise ring van het bestaande financiele 
en fiscale stelsel. 
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De schrijver toont zich in zijn inlei
ding nogal ambitieus. Hij wil niet aileen 
een fundamente!e verklaring geven voor 
het ontstaan van de eenheidsstaat, maar 
hij pretendeert ook dat zijn studie vanuit 
een politiek-sociologisch perspectief is 
opgezet. Tevens beoogt hij een beter in
zicht te geven in de ontwikkeling, aard 
en werking van de nationale bestuursor
ganisatie in Nederland in de eerste helft 
van de 1ge eeuw. Hij verwijst daarbij 
naar de politicoloog Daalder die voor 
een goed begrip van de centrale over
heidsbureaucratie nader onderzoek no
dig acht naar de bestuursorganisatie in 
de Bataafs-Franse tijd. 

De studie van Peil beperkt zich echter 
uitsluitend tot de financiele en fiscale as
pecten. Het is zeker geen breed opgezet 
onderzoek naar de wisselwerking tussen 
de publieke financien en het staats be
stuur in algemene zin. Andere belangrij
ke onderwerpen van staatszorg als wa
terstaat, onderwijs en justitie komen 
niet aan de orde. Hoe is het te verklaren 
dat daar toch belangrijke hervormingen 
hebben plaatsgevonden, terwijl er geen 
directe relatie is te leggen met de financi
ele crises? Bovendien zijn er geen lijnen 
doorgetrokken naar de latere peri ode. 
In het licht van zijn eigen, hiervoor ge
noemde probleemstelling kan ook de 
vraag worden gesteld waarom de onder
zoeker zijn studie bij het jaar 1810 heeft 
laten eindigen. Volgens Thorbecke en 
anderen heeft immers juist de peri ode 
van de inlijving bij het Franse keizerrijk 
(1810-1813) grote invloed op de Neder
landse bestuursorganisatie gehad. 

De studie is in de eerste plaats chrono
logisch, en is vervolgens binnen elk van 
de behandelde tijdvakken thematisch 
opgezet. Het boek bevat drie delen. In 
het eerste dee! wordt het financieel-fisca
Ie stelsel van de oude RepubJiek behan
deld en de oppositie daartegen. Het 
tweede dee! handelt over de Bataafse 
Republiek in de periode tot 1805. Het 
derde deel behandelt de peri ode vanaf 
1805 tot aan de Franse inlijving. De af-
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zonderlijke negen hoofdstukken bevat
ten zeer veel feitenmateriaal. 

Pfeil besteedt aandacht aan het be
heer van de overheidsfinancien in brede 
zin, dus aan fiscale wetgeving en inning 
van belastingen, maar ook aan het be
heer van de uitgaven, terwijl de organi
satorische aspecten eveneens aan de 
orde komen. Een en ander wordt welis
waar geplaatst tegen de achtergrond van 
de algemene relatie tussen financiele cri
ses en modemiseringsprocessen in finan
cieIe en fiscale zin, maar dit gebeurt niet 
steeds systematisch. 

Hoewel de auteur in de inleiding min 
of meer een behandeling volgens een 
klassiek kringloopmodel uit de politico
logische systeemtheorie aankondigt, zou 
het de structuur van het boek ten goede 
zijn gekomen als voor elk van de tijdvak
ken een bepaald stramien was aange
houden. Ook de relatie met de algemene 
probleemstelling had hij kunnen aange
geven. Nu is er sprake van kleine, zeer 
gedetailleerde monografieen over bij
voorbeeld belastingdienst, Zeeraad en 
begrotingsstelsel, zonder dat de relatie 
met de hoofdlijnen van het betoog goed 
wordt geschetst. Een voorbeeld van 
slechte structurering is, dat het hoofd
stuk over de Staatsregeling van 1805 ge
leidelijk overgaat in een gedetailleerde 
verhandeling over de periode van Lode
wijk Napoleon, terwijl de algemene 
schets van het laatste tijdvak pas in een 
volgend hoofdstuk wordt gegeven. 

Ais ik hierboven enkele algemene 
punten van kritiek heb aangegeven, doet 
dat niets af aan mijn conc1usie dat de 
studie van Peil op een aantal specifieke 
terreinen van de overheidsfinancien in 
de Bataafs-Franse tijd veel interessante 
en gedetailleerde informatie biedt, in 
het bijzonder ten aanzien van de uitga
venbewaking, het begrotingsbeheer en 
de organisatie van de belastinginning. 

1.K.T. Postma 
Leiden 
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Peter Priester, Geschiedenis van de Zee
uwse landbouw circa 1600-1910 (Wagen
ingen A.A.G. bijdragen 37 ISSN 0511-
0726). Ook verschenen als boek ('t 
Goy-Houten: HES uitgevers, 1998 880 
pp. ISBN 90 6194 378 7 

Toen omstreeks 1985 onder leiding van 
prof. dr. Theo van Tijn het project Inte
grale Geschiedschrijving van start ging, 
werd de Meierij van Den Bosch als test
case gekozen. Van meet af aan lag het in 
de bedoeling een vergelijkbaar onder
zoek uit te voeren in een controle-regio. 
Omdat de Meierij overwegend op zand
grond was gelegen, moest in de controle
regio klei als grondsoort de boventoon 
voeren. Het lag daarom voor de hand 
een deel van Zeeland als vergelijkings
materiaal te nemen. Om uiteenlopende 
redenen is die voor de hand liggende 
keuze echter niet gemaakt en werd aan 
het Groningse kleigebied de voorkeur 
gegeven. In Zeeland heeft men dat altijd 
als een gemiste kans ervaren. Men is ech
ter niet bij de pakken neer blijven zitten 
en heeft zelf -financieel geruggensteund 
door het bedrijfsleven- het initiatief ge
nomen een vergelijkbaar onderzoek uit 
te laten voeren. Omdat de landbouw in 
Zeeland het belangrijkste middel van be
staan is, lag het in de rede het onderzoek 
te beginnen met een hemieuwde studie 
van de agrarische sector in Zeeland. Bo
vendien was er na Bouman's Geschiede
nis van den Zeeuwschen landbouw in de 
negentiende en twintigste eeuw en van de 
Zeeuwsche Landbouwmaatschapij 1843-
1943 uit 1946 geen allesomvattende ge
schiedenis van de landbouw in Zeeland 
meer verschenen. Diverse auteurs had
den daarentegen weI talrijke deelstudies 
het licht doen zien, zodat ook uit dien 
hoofde behoefte bestond aan een compi
latie van nieuwe inzichten. Peter Priester 
werd met die eervolle opdracht belast en 
heeft zich met verve van die taak gekwe
ten. 

Onder het hoofd 'oude' en 'nieuwe' 
landbouwgeschiedenis geeft de auteur 
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een helder beeld van de stand van zaken 
op het terrein van de Zeeuwse land
bouwgeschiedenis. Bouman en Boeren
donk huldigden de opvatting, dat de stil
stand en onveranderlijkheid van de 
Zeeuwse landbouw tot halverwege de 
1ge eeuw veroorzaakt werd door de con
servatieve instelling van de boeren. Pas 
na 1850 begon vol gens hen een nieuw 
tijdperk: de agrarische depressie leidde 
tot diep ingrijpende veranderingen 
(nieuwe werktuigen, kunstmeststoffen 
en de introductie van de suikerbieten
teelt) . Volgens Bieleman had de lage pro
ductiviteit van de oude landbouw niets 
te maken met achterlijkheid of conserva
tisme, maar met het ontbreken van mo
derne grond- en hulpstoffen. Van Zan
den weet de hardnekkige stagna tie van 
de Zeeuwse landbouw aan het vooruit
strevende karakter van het oude land
bouwsysteem. Deze voorsprong oefende 
een remmende werking uit op latere ont
wikkelingen. Volgens Wintle lag de oor
zaak van de stagna tie van de Zeeuwse 
landbouw tot ver in de 1ge eeuw in de ei
gendomsverhoudingen en het tiend
recht. Tenslotte wijst Priester op een in
teressante opvatting die reeds door 
tijdgenoten werd gehuldigd en nu door 
nieuw, recent onderzoek bevestigd lijkt 
te worden. Nieuwe polders waren de eer
ste jaren na bedijking zeer vruchtbaar en 
gaven zonder een intensieve bemesting 
goede oogsten. De bedrijven die op de 
nieuwe gronden werden ingericht, had
den derhalve weinig grasland en weinig 
vee. Boeren verzuimden echter na de eer
ste peri ode het grondgebruik en de vee
houderij aan te passen aan de zich wijzi
gende omstandigheden. 

Hoewel de diverse auteurs van me
ning verschillen over de oorzaak van de 
stagna tie in de Zeeuwse landbouw tot 
1870, bestaat er een opvallende mate 
van consensus over het uitblijven van 
groei in het begin van de 1ge eeuw. Het 
onderzoek van Priester toont overtui
gend aan, dat dit beeld nuancering be
hoeft. Bovendien is het beeld, dat hij 
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schetst completer en beter gefundeerd. 
Groei en Verandering staan in zijn be
toog centraal. In de eeuwen v66r circa 
1870 viel er wei degelijk een zekere mate 
van dynamiek te onderkennen. De 
grootschalige inpolderingen in het eerste 
driekwart van de zeventiende eeuw; de 
opkomst van de meekrapteelt in de 
daaropvolgende tweehonderd jaar; het 
verdwijnen van de schapenteelt en de 
kaasmakerij in de zeventiende eeuw; de 
wisselende perspectieven van de slacht
veehouderij in de 18e en 1ge eeuw - al 
deze ontwikkelingen geven aan dat het 
boerenbedrijf star noch onveranderlijk 
was. In de Zeeuwse landbouwgeschiede
nis v66r 1870 valt zowel verandering als 
continuiteit te bespeuren. In de land a an
winning valt de seculaire trend te onder
kennen; in de veranderingen in het 
bouwplan na 1870 de werking van de 
markt: meekrap, koolzaad en -in min
dere mate- tarwe verloren terrein door
dat de vraag naar deze producten af
nam. In zijn conclusie stelt de auteur 
dan ook dat er in de Zeeuwse landbouw
geschiedenis drie fasen te onderkennen 
zijn: de eerste fase van landaanwinning 
(1600-1670), de tweede fase van mee
krapteelt (circa 1660-1870) en de derde 
fase van modernisering (de periode na 
1870). 

De verdienste van deze studie ligt in 
de nuancering van het traditionele beeld 
van de Zeeuwse landbouw en de overtui
gende bewijsvoering tegen de my the dat 
Zeeuwse boeren zuinig en conservatief 
waren. In het licht van de inleidende op
merkingen over Zeeland als controle-re
gio voor het Meierij-onderzoek kan hier 
gesproken worden van een geslaagde in
haalmanoeuvre! Desondanks mogen 
een aantal kritsche kanttekeningen niet 
ontbreken. De auteur is soms wei erg 
breedsprakig in zijn bewijsvoering. Dat 
heeft niet aileen geleid tot een baksteen
dik boekwerk, maar tevens tot storende 
en onnodige herhalingen. Een voorbeeld 
daarvan is de beschrijving van de verzil
ting van het Prunjegebied op Schouwen 
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(37 en volgende). Bovendien kan de lezer 
zich soms niet aan de indruk onttrekken, 
dat het keurslijf van de methode van de 
Wageningse School de auteur parten 
speelt. Boeren gaan daardoor in hun re
actie op de marktontwikkeling wei eens 
al te zeer lijken op wajangpoppen, zoals 
iemand ooit treffend omschreef. Voorts 
heb ik mij verbaasd over het feit, dat de 
auteur in de door hem aangehaalde lite
ratuur geen melding maakt van de stu die 
van Leo de Kraker over de aandeelhou
ders van de Eerste Nederlandsche Co
operatieve Beetwortelsuikerfabriek te 
Sas van Gent. Tenslotte nog een laatste 
opmerking. Op pagina 41 doet de auteur 
-geheel tegen zijn gewoonte in- een 
boude uitspraak: 'Een van de oorzaken 
voor het uitblijven van de industrialisa
tie van het Zeeuwse platteland ligt in de 
schaarste aan zoet drinkwater.' Naar 
mijn mening moet naar de vroege indu
strialisatie van Zeeland in het algemeen 
en naar de agro-industrie in het bijzon
der nog veel onderzoek gedaan worden. 
Als de voortekenen niet bedriegen lijkt 
veel erop te wijzen, dat men er in Zee
land binnenkort, volgens dezelfde for
mule, in zal slagen ook die inhaalslag te 
realiseren! 

W. van den Broeke 
Universiteit Utrecht 

Graeme Donald Snooks, The dynamic 
Society. Exploring the sources of global 
change: (Londen: Routledge, 1996) XVII 

+ 491 pp. ISBN 0 415 137314 

How can we explain the process of 
change in human society over the past 
4 million years? What have been the ma
jor factors behind it? Who has driven it? 
How has the process changed over time? 
What might we expect in the future? Im
possible to write a book about? Well, 
here is one of the few efforts trying to 
get at the roots of it all. In this book 
Snooks models the changes in human 
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society as a sequence of alternating dy
namic strategies which are pursued by 
materialist man who is competing for 
survival by maximizing his material ad
vantage over his lifetime. 

The book is divided into three parts, 
with chapter titles based on largely bib
lical and mythical methaphors to distin
guish the main topics under investiga
tion. Part I, The tide of time, outlines 
the main factors which determine the 
changes in human society. These are 
changes in physical conditions of life, 
the role of the individual and the pro
gress of biological life. Snooks claims 
to go well beyond the Darwinian natural 
selection process by emphasizing the in
teraction between genetic change, eco
nomic change, natural resource con
straints and man-made institutions. 

In part 2 Shadows of the Tower 
Snooks criticizes the current explana
tions of natural and social scientists in 
explaining the progressive nature of hu
man society. He strongly attacks the 
Club of Rome for their influential stu
dies on the natural limits to economic 
growth which appeared in 1972 and 
1992. According to Snooks these anti
growth theses are flawed, because they 
rely on automatic feedback systems 
and ignore the role of decision-making 
individuals. Next, economists, histor
ians and political scientists are criticized 
because (to mention only a few aspects 
of Snooks cursade) they mix up models 
of economic change with those of politi
cal and social change (Tylecote), be
cause they confuse technological pro
gress as a means to progress with 
progress itself (Mokyr), because they 
use a deductive rather than an inductive 
approach (North), or because the the
ories cannot be tested (Kennedy). Over
all the criticism boils down to the fact 
that most scientists deal with outcomes 
rather than the processes of change it
self, which makes these studies anti-his
torical. At places the comments are 
somewhat ill-tempered (not everyone 
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can be expected to set out for Snooks 
own ambituous quest), and some of the 
qualifications apply to Snooks own 
work as well. in particular the necessary 
proof of his arguments in the sense of 
Popperian falsification is absent in many 
cases. 

In The Wheel of fire (part 3) the 
author outlines the changes in dynamic 
strategies. The first strategy concerns fa
mily multiplication, which was applied 
during the Paleolithic Revolution (1.6 
million years ago) and contributed to 
bringing unused natural resources into 
production. The second and third strate
gies, conquest and commerce, were 
characteristic of a long period of rise, 
stagnation, collapse and fall of various 
nations since the Neolithic Revolution 
(10.600 years ago). Snooks describes 
how each new civilization in the ancient 
Old World and ancient New World gets 
trapped when its specific cost structure 
becomes ineffective. What remains un
clear in many cases is how conquest 
and commerce interact differently in in
dividual cases. What is the constant fac
tor behind each system becoming cost 
ineffective after a certain amount of 
time? In any case, according to Snooks, 
each new civilization has brought hu
man society closer to the technology po
tential of the final episode so far, the past 
millennium and particular the past two 
centuries since the start of the Industrial 
Revolution. The dynamic strategy of 
this latest period is technological pro
gress, which the author characterizes as 
one of great linear waves of change. 
However, instead of the Schumpeterian 
supply-side focus on ideas, Snooks em
phasizes that it is the strategic demand 
for ideas that drives these waves. 

This really is an ambituous study, 
which is bound to trigger off some irrita
tion among the specialized natural and 
social scientists. Indeed, at places the 
book cuts corners rather easily, and 
one feels more uneasy about it the closer 
Snooks gets to ones own discipline (as he 
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remarks himself, his comments are 
meant to be illustrative rather than com
prehensive, Ill). Many earlier pub
lished bookreviews of Snooks work 
have been critical or right out negative. 

Despite these legitimate concerns I re
commend this book. First, it is well writ
ten and accessible to the non-specialized 
reader, which in a study like this, we al
most all are by definition. Secondly, and 
more importantly, it sets out to do some
thing most of us will steer clear from: it 
tries to give a comprehensive account of 
what has driven the development of hu
man society. It even aims to quantify 
several aspects of the model, for example 
population growth, urbanization and 
(even though over the past millennium 
only!) gross domestic product. This is 
something our specialized profession 
desperately needs, and the author 
should be praised for try to accomplish 
just that. 

Still I remain puzzled about whether 
Snooks dynamic strategy model will be 
the right way forward in dealing with 
these issues. One thing Snooks should 
clarify is, the nature of the fundamental 
forces that change the paradigms which 
he distinguishes. Because much of the 
present argumentation on what makes 
a strategy cost ineffective remains ad
hoc. Furthermore, can one really fit 
everything into an economic model as
suming a materialist man who maximes 
his return? Why can economic, political 
and social change not be explained si
multaneously? The need for simplicity 
can hardly be an argument, as things 
are complex anyway. This brings me to 
the final point. Snooks argues that his 
attention for process rather than out
comes is really what makes his model dy
namic compared to the rest. But this 
does not make it easier to disentangle 
the complexities. To understand the 
changes in human society, some simpli
fication of the issue at stake is required. 
One way of doing that is to begin by 
comparing the outcomes, and then try 
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to understand how differences in out
comes might have come about. The al
ternative of Snooks approach has a long 
way to go before we can leave the other 
approaches behind it. But his attemps 
deserve notice and attention. 

Bart van Ark 
Rijksuniversiteit Groningen 

Arjen Taselaar, De Nederlandse kolonia
Ie lobby. Ondernemers en de Indische 
politiek 1914-1940 (Leiden: Research 
School CNWS, School of Asian, Afri
can, and Amerindian Studies, 1998), 
625 pp. ISBN 90-73782-97-X 

Proefschrift Rijksuniversiteit Leiden, 
december 1997 

In dit proefschrift staat de vraag cen
traal of, en zo ja, in hoeverre de 'Neder
landse koloniale lobby' in staat was het 
beleid van de Nederlandse en Neder
lands-Indische regeringen te beinvloe
den. Onder deze lobby verstaat Taselaar 
het geheel van belangenorganisaties van 
in Nederlands-Indie actieve bedrijven 
waarvan het hoofdkantoor in Neder
land gevestigd was. Ook het Koloniaal 
Instituut valt hieronder. Uitvloeisel van 
zijn selectie is helaas wei dat hij geen 
structurele aandacht besteedt aan enkele 
grote bedrijven die (bijna-)monopolist 
waren in hun sector: de Koninklijke 
Paketvaart Maatschappij, de Bataaf
sche Petroleum Maatschappij en Billi
ton. 

Taselaar brengt eerst de organisatie 
van de ondernemersbelangen in kaart 
die begon in 1913 met de oprichting 
van de Internationale Vereniging voor 
de Rubbercultuur in Nederlands-Indie. 
Begin jaren twintig mondde deze uit in 
de koepelorganisaties van de Onderne
mersraad voor Nederlands-Indie in Ne
derland en zijn 'filiaal' in Indie: de Indi
sche Ondememersbond. 

Op grond van de posities die zij inna
men in Indische bedrijven, stelt hij het 
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bestaan vast van een kern-elite van 143 
personen in enkele door hem gekozen 
steekjaren. Met een aandeel van elf pro
cent voor de adel en 52 procent voor het 
patriciaat is de bestempeling regentenka
pitalisten ook in deze fase van de koloni
ale economische geschiedenis nog steeds 
gerechtvaardigd. De nouveaux riches 
moest men vooral bij het bankwezen zoe
ken. Van de 143 leden van de kern-elite 
blijken er 86 actief te zijn geweest in de 
besturen van de koloniale lobby. De 
meest centrale rol speelden: Kalff, Welter 
en Jongejan (Ondernemersraad voor 
Nederlands-Indie); Van Aalst, Crena de 
long en Heldring (NHM); Herbert 
Cremer (Deli Maatschappij); en Gerrit
zen (ex-Javasche Bank). 

Vervolgens stelt Taselaar op een aan
tal punten vast in hoeverre het koloniale 
beleid in Den Haag en Batavia overeen
kwam met de verlangens van de onder
nemersorganisaties. Voor de jaren 
twintig zijn dat de Indische vennoot
schapsbelasting en de afschaffing van 
de poenale san tie. Voor de jaren dertig: 
het financieel en handelsbeleid en de 
economische samenwerking tussen Ne
derland en Indie. Behalve met financi
eel-economische aangelegenheden be
moeide de koloniale ondernemerslobby 
zich incidenteel ook met voorlichting 
over het koloniale beleid en de gezags
verhoudingen tussen de beide rijksdelen. 

De algemene indruk die zich opdringt 
uit het boek, is dat de invloed van de ko
loniale lobby ten aanzien van financieel
economische onderwerpen in de jaren 
twintig groot was dankzij de structurele 
noodzaak van de koloniale overheid aan 
investeringen in Indie. Wat politieke on
derwerpen betreft, kregen de koloniale 
ondernemersorganisaties geen poot aan 
de grond. Verzwakt door de crisis van de 
jaren dertig werden zij ook op econo
misch terrein eerder afhankelijk van de 
overheid dan omgekeerd, bijvoorbeeld 
voor de afdwinging van product ie- en 
uitvoerrestricties. Hun rol was vrijwel 
uitgespeeld. 

81 



Het boek is helder geschreven, al is het 
jammer dat de auteur geen betere oplos
sing heeft weten te vinden voor het eerste 
deel van zijn dissertatie, waarin de lezer 
zich door een brij van namen en cijfers 
moet heen worstelen. Het valt ook te be
treuren dat niemand uit de koloniale 
lobby eens een portretje krijgt. Bijvoor
beeld Herbert Cremer, van 1916 tot 1950 
directeur van de Deli Maatschappij en 
koploper binnen de koloniale lobby 
had wat betreft het aantal door hem bij 
koloniale ondernemersorganisaties be
klede functies wat nader behandeld mo
gen worden. Dat zou de beeldvorrning 
van de lezer beslist ten goede zijn geko
men. 

Taselaar heeft een grote hoeveelheid 
archieven en literatuur doorgewerkt en 
beheerst de brede materie die de revue 
passeert, over het geheel uitstekend. 
Misschien zelfs iets te goed. Op sommige 
plaatsen zou het het boek ten goede zijn 
gekomen als de auteur zich had gereali
seerd dat hetzelfde niet voor elke lezer 
geldt. Die lezer zou ook geholpen zijn 
als Taselaar iets beter had uitgelegd 
waardoor zijn keuze voor onderwerpen 
is bepaald. Waarom wordt bijvoorbeeld 
wei het aandeel van de koloniale lobby 
bij de tentoonstelling van Parijs in 1931 
(te) uitvoerig beschreven, maar niet die 
bij de Indische inzending van de wereld
tentoonstelling in New York van 1939? 
De lezer die het even niet snapt kan ech
ter terecht in de conclusies van elk afzon
derlijk hoofdstuk, die de hoofdlijnen 
nog eens goed bij elkaar trekken en de 
juiste accenten leggen. 

Juist omdat deze deelconclusies zo 
goed zijn, stelt de slotconclusie enigszins 
teleur. Taselaar komt daar tot de gevolg
trekking dat, voorzover de belangen van 
overheid en ondernemersorganisaties 
samenvielen, het bedrijfsleven in staat 
was 'een aanzienlijke invloed op de kolo
niale politiek uit te oefenen' (504). Maar 
wordt invloed nu juist niet gedefinieerd 
als het vermogen van A om - iets te laten 
doen dat hij zonder toedoen van A niet 
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zou hebben gedaan? In dezelfde conclu
sie stelt Taselaar dat het ministerie van 
Kolonien met de Indische ondernemers
organisaties in Nederland 'een middel in 
handen had om zijn invloed op de fiscale 
en economische politiek in Nederlands
Indie te behouden' (507). En alvorens 
aan een heel aardige epiloog te beginnen 
schrijft hij dat de koloniale overheid en 
het koloniale bedrijfsleven 'tot elkaar 
veroordeeld' waren (512). Erg helder is 
het allemaal niet. 

Taselaars dissertatie zou dan ook aan 
analytische kracht hebben gewonnen als 
hij, meer dan hij doet, de matrix perife
rie/metropool en overheid/ondernemers 
centraal zou hebben gesteld. Voor elk 
gevecht dat de ondernemers in Indie te
genover het gouvernement dreigden te 
verliezen bood zich lange tijd in Den 
Haag een herkansing. Daar had den de 
in Nederland gevestigde koloniale on
dernemersorganisaties via Kamerleden 
en ministers toegang tot de politiek. De 
Nederlandse koloniale overheid, waar
voor een behoudzuchtig financieel-eco
nomisch beleid ten aanzien van Indie 
alpha en omega was, gebruikte inder
daad maar al te graag het geluid van de 
in Nederland gevestigde ondernemers
organisaties om 'dwalingen' van het 
gouvernement te redresseren. Wat deze 
laatste ondernemersorganisaties niet in
zagen, was dat met de Indische staatsre
geling vanaf 1927 in aanleg een moge
lijkheid was geboden voor een 
accentverlegging van het economische 
beleid naar Indie. In de tweede helft 
van de jaren dertig was de onvrede over 
het behoudzuchtige Haagse financieel
economische beleid ook onder de Ne
derlanders in Indie zo groot geworden, 
dat na een langzame start die verschui
ving in het kader van een actieve econo
mische politiek onder de directeuren van 
Economische Zaken Hart (oud-voorzit
ter van de Indische Ondernemersbond) 
en Van Mook daadwerkelijk begon 
plaats te vinden. Deze tendens werd 
nog eens versterkt door de behoefte 
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aan een eigen Indische oorlogseconomie 
afgestemd op de ontwikkelingen in het 
gebied van de Stille Oceaan. Kortom, 
het zou voor het Indische bedrijfsleven 
nuttig zijn geweest als de Ondernemers
raad in de late jaren dertig meer zeggen
schap had toegestaan aan de Onderne
mersbond en andere ondernemersorga
nisaties in Indie, die steeds meer 
betrokken raakten bij de formulering 
van het economische beleid van het gou
vernement. Maar de in Nederland geves
tigde ondernemersorganisaties verston
den de tekenen des tijds niet. Terecht 
concludeert Taselaar: 'In hun gebrek 
aan een bredere visie leken de ondeme
mers toch weer op de Nederlandse kolo
niale politici.' (512) Hiermee geeft de au
teur aan hoe rijk de door hem bijeenge
brachte informatie is en welk een 
bijdrage dit boek betekent voor een be
ter begrip van de koloniale verhoudin
gen in het Interbellum. 

Bob de Graaff 
Instituut Nederlandse geschiedenis, 

Den Haag 

Lammert Vrielink, The Pathfinder. Stra
tegy Paths and Resources in Their Terri
tory Through Time (Capelle aan den 
IJssel: Labyrint Publication, 1998) VI + 
232 p. ISBN 90-72591-60-7 

Proefschrift Bedrijfskunde Rijksuni
versiteit van Groningen, november 1998 

In zijn dissertatie steunt de Groningse 
bedrijfskundige Vrielink op ideeen die 
onder historici niet helemaal onbekend 
zijn, zoals path-dependency en contex
tualisme. De auteur poogt antwoord te 
geven op de vraag hoe de interactie tus
sen de sector en een onderneming ver
loopt. Hiermee probeert hij een brug te 
slaan tussen de benadering waarbij het 
management primair verantwoordelijk 
wordt gehouden voor de resultaten (in
side-out: het bedrijt) en de benadering 
waarin het accent wordt gelegd op de 
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sector (outside-in: de sector). De auteur 
formuleert vier concre.te vragen. In wel
ke mate wordt de ontwikkeling van de 
onderneming bevorderd (emanate) door 
het bedrijf in kwestie? In hoeverre 
dwingt (enforce) de sector de onderne
ming in een bepaalde richting? Worden 
de mogelijkheden van de ondememing 
beinvloed door de interactie tussen be
drijf en de sector? Ten slotte: welk feite
lijk gedrag vertoont de onderneming? 

In theorie kunnen bedrijven kiezen uit 
drie strategische paden. Vrielink voor
ziet ze van de labels: convergentie, hero
rientatie en inertie. Feitelijk probeert hij 
antwoordt te geven op de vraag hoe 
groot de ruimte is voor het management 
om zelfstandig een bepaalde strategie te 
kiezen, los van de ontwikkeling van de 
sector. 

Vrielink kiest nadrukkelijk voor een 
longitudinaal onderzoek, voor proces
sen en veranderingen. Als case gebruikt 
hij Hoogovens in I1muiden. Het onder
zoek steunt hoofdzakelijk op literatuur, 
zoals de historische studies over Hoog
ovens van De Vries (1968), Dankers en 
Verheul (1993) en Nijman (1994) . Daar
naast heeft de onderzoeker 20 maanden 
bij Hoogovens gewerkt als assistent van 
de senior directeur strategy and business 
development. Nieuwe gegevens levert 
zijn onderzoek echter niet op. Het gaat 
vooral om zijn manier van analyseren. 

De eerste drie hoofdstukken worden 
gevormd door een overzicht van de 
recente literatuur inzake strategisch ma
nagement, het ontwikkelen van een con
ceptueel model en een onderzoeksme
thode. De kern van het boek wordt 
echter gevormd door de hoofdstukken 
4 en 5, waarin Vrielink zijn model toe
past op de geschiedenis van Hoogovens 
in de afgelopen tachtigjaar. Met behulp 
van zijn model wordt onderzocht op 
welke momenten de directie min of meer 
een bepaalde strategie kreeg opgedron
gen door de sector en in welke situaties 
Hoogovens in staat was zelf haar weg 
te gaan, bijvoorbeeld door te innoveren. 
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Ais algemene conclusie stelt Vrie!ink dat 
'een onderneming kan afwijken van het 
gedrag dat ogenschijnlijk gedicteerd 
wordt door de sector' (230). Men kan 
dit nauwelijks opzienbarend noemen. 
Zouden ondernemingen zich wei laten 
leiden door de sector dan kwamen inno
vaties, zoals de mini-mills, nooit voor. 

Het boek leest moeilijk door de vele 
citaten die soms zelfs verschillende ma
len kort na elkaar worden herhaald, het 
jargon en de zeer vermoeiende typogra
fie. In sommige opzichten is Vrielinks 
onderzoek oppervlakkig; de sector, in 
het bijzonder Hoogovens, wordt niet 
systematisch en gedetailleerd onder
zocht. Het is de vraag of naast de varia
bele sector niet andere varia belen een rol 
spelen in de ontwikkeling van een strate
gie. De onderzoeker laat zich hierover in 
het gehee! niet uit. De relatie tussen de 
nation ale en internationale staalpolitiek 
(bijvoorbeeld de EGKS) en de staal be
drijven blijft ernstig onderbelicht. De in
vloed van de overheid op de strategie in 
Breedband NY na de Tweede Wereld
oorlog komt bijvoorbeeld niet ter spra
ke. Omgekeerd wordt de relatie tussen 
Hoogovens en de regering slechts nu en 
dan aangestipt. Hoewel gebaseerd op 
een geval, is Vrielink van mening dat zijn 
model voldoende aanknopingspunten 
biedt om ook in andere studies te wor
den toegepast. Dat zal nog moeten blij
ken. De staalsector is naar mijn mening 
niet bij voorbaat representatie voor aile 
sectoren, waarin bijvoorbeeld veel meer 
deelnemers zijn en waarin de bedrijven 
minder kapitaalintensief zijn. Misschien 
kan men zelfs stellen dat juist de staal
sector, door de grote nationale betekenis 
die eraan werd gehecht, afwijkt van de 
normale sector. 
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Ferry de Goey 
Erasmus Universiteit Rotterdam 

George M. Welling, The Prize of Neutra
lity; Trade relations between Amsterdam 
and North America 1771-1817; A study 
in computational history (Amsterdam: 
Amsterdamse Historische Reeks [Kleine 
serie deel 39], 1998) 261 pp. ISBN 90 
73941210 x 

Proefschrift Rijkuniversiteit Gronin
gen, juni 1998 

Velen hebben zich gebogen over de bui
tenlandse handel van Amsterdam en de 
Republiek in de 18e eeuw en velen heb
ben lange cijferreeksen achtergelaten die 
zelden of nooit met elkaar in verband 
zijn gebracht. Als eerste heeft George 
Welling, in zijn zeer onlangs verdedigde 
dissertatie, zich gewaagd aan een syn
these van het beschikbare cijfermateri
aal aangevuld met informatie uit een 
bron die tot op heden weinig gebruikt 
is. Het gaat hier om de Amsterdamse ha
venboeken van het zogenaamde paal
geld, een uitzonderlijk rijke kwantita
tieve bron waarop met name Heeres de 
aandacht heeft gevestigd. Hiermee geef 
ik al aan dat de reikwijdte van Wellings 
dissertatie groter is dan de titel doet ver
moeden. Het is zelfs zo dat het in de titel 
aangekondigde onderwerp, de handel 
tussen Amsterdam en Noord-Amerika 
in de late 18e en vroege 1ge eeuw, slechts 
een bescheiden rol in het boek speelt. 
Niet meer dan een van de vijf substantie
Ie hoofdstukken (inleiding en conclusie 
niet meegerekend), of weI een-zesde deel 
van de totale tekst, gaat daarover. 

De kracht van Wellings dissertatie is 
twee!edig. Ten eerste besteedt hij ruime 
aandacht aan de methodologische as
pecten van een bewerking van historisch 
kwantitatief materiaal met behulp van 
de computer. In dat verband biedt hij 
een handreiking aan anderen die in be
perkte tijd ook een immense hoeveelheid 
kwantitatieve gegevens in de computer 
willen invoeren en opslaan. De auteur 
is een uitgesproken voorstander van zo
vee! mogelijk zo gemakke!ijk mogelijk 
via Internet aan toekomstige gebruikers 
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beschikbaar te stellen. Geheel in lijn 
hiermee zijn dan ook aile ruwe gegevens 
via een website toegankelijk gemaakt 
(het adres van de website luidt: http:// 
www.let.rug.nlI-wellinglpaalgeld/ap
pendix.htm). Ten tweede schetst de au
teur een globaal beeld van de handel en 
scheepvaart van Amsterdam over een 
langere peri ode gebaseerd deels op 
nieuw, eigen materiaal, deels op gecom
puteriseerde versies van bestaande cij
ferreeksen . De gebruiker kan ook deze 
tabellen downloaden. Deze bespreking 
heeft vooral betrekking op Wellings 
boek als handelshistorische studie; ei
ders hoop ik nader op de methodologi
sche aspecten te kunnen ingaan. 

Eerstnog een enkel woord over de 
structuur van het boek. Het begint met 
een korte historiografische inleiding be
treffende de geschiedenis van de handel 
van de late Republiek. Vervolgens ko
men allerlei kwantitatieve bronnen - ge
bruikt door lohan de Vries en Snapper, 
Van Nierop en Oldewelt en tutti quanti 
- aan bod. Vervolgens wordt voor een 
afzonderlijk jaar, 1778, een systemati
sche vergelijking uitgevoerd ter toetsing 
van de betrouwbaarheid van de paal
geldregisters. Op de beschrijving van 
de bronnen voigt de computerbewer
king, een lang en door de terminologie 
niet voor elke lezer even toegankelijk 
hoofdstuk. In een beslag van 75 pagi
na's komt vervolgens de synthese be
treffende de handel van Amsterdam in 
de late 18e eeuw (hoewel sommige reek
sen teruggaan tot 1662 en andere door
lopen tot in de 1ge eeuw). Helemaal aan 
het eind voigt dan, haast bij wijze van 
uitsrnijter, de nadere analyse van de 
handel tussen Amsterdam en Noord
Amerika in de periode 1771-1817. Het 
een en ander dreigt door elkaar te 10-
pen: historiografie en methodologie, 
broncommentaar en inhoudelijke be
vindingen, lange reeksen met aileen to
tale aantallen schepen en kortere reek
sen gebaseerd zijn op gedetailleerde 
informatie over afzonderlijke schepen 
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en ladingen. Kortom, de lezer moet 
goed opletten. 

Drie bevindingen, elk op een afzon
derlijk niveau van waarneming en analy
se, verdienen onze bijzondere aandacht. 
De eerste betreft de 'reconstructie' van 
de totale aantallen schepen die jaarlijks 
in Amsterdam aankwamen tussen 1662 
en 1810. Reconstructie tussen aanha
lingstekens omdat het hier gaat om een 
combinatie van getallen uit meerdere 
bronnen eerder dan schattingen op 
grond van wiskundige modellen. De be
treffende tabel en grafiek (130-131) laten 
duidelijk zien dat er, scherpe fluctuaties 
op korte terrnijn ten spijt, sprake was 
van een zekere continuiteit tot in de late 
18e eeuw, althans voor wat betreft de 
aantallen schepen. Dit bevestigt de hy
pothese van lohan de Vries over een re
latieve (en geen absolute) achteruitgang 
van handel en scheepvaart van de Repu
bliek in de 18e eeuw. De combinatie van 
de verschillende bronnen, het deskundi
ge commentaar daarop en de afron
dende discussie in het licht van de his
toriografie zouden zich overigens 
uitstekend hebben geleend voor een 
aparte studie. Een lijn die terugloopt 
tot 1662 overtuigt niet als achtergrond 
bij het bilateraal handelsverkeer rond 
1800. 

De tweede bevinding heeft betrekking 
op de totale handel van Amsterdam in 
de peri ode 1771-1787, aangevuld met 
het losse jaar 1742, zoals ontleend aan 
de havenregisters van het paalgeld. Bij
zonder interessant hierbij zijn de schat
tingen die Welling gemaakt heeft van 
de waarde van de handel op afzonderlij
ke gebieden: Groot-Brittannie, Frank
rijk, Spanje, Portugal, de Middellandse 
Zee, de Levant, het Verre Oosten (de 
VOC) en Noord-Amerika. De schattin
gen zijn gebaseerd op het eenvoudige feit 
dat de hefting van het paalgeld steeds 0,2 
% van de waarde van de lading bedroeg. 
Vrij snel draait de discussie van de resul
taten erop uit dat de handel op Noord
Amerika belangrijker was binnen het 
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Amsterdamse geheel dan vaak gedacht 
is. De VOC werd in de schaduw gesteld, 
hetgeen op zich niet verwonderIijk was 
gezien de sneBe teloorgang van de 
VOC-handel vanaf de Vierde Engelse 
Oorlog. Belangrijke studies hierover 
zoals die van De Korte en Steur, beide 
uit 1984, ontbreken in de literatuurlijst. 
In elk geval biedt dit brede perspectief 
van de Amsterdamse handel in de late 
18e eeuw aanknopingspunten genoeg 
voor nadere regionale studies. 

De derde belangrijke conc1usie raakt 
het onderwerp van deze dissertatie meer 
direct. Aan de hand van een databestand 
met ca. 5500 afzonderlijke waarnemin
gen (records) toont Welling aan dat de 
Verenigde Staten sterk geprofiteerd heb
ben van hun neutraliteitspolitiek in het 
opbouwen van de handelsrelaties op 
Amsterdam, vooral in de vroege 1ge 
eeuw. Het is naar deze conc1usie dat de 
overkoepelende titel van het proef
schrift, The Prize of Neutrality , verwijst. 
Vervolgens gaat de auteur nader in op de 
deelname van enkele voorname haven
steden in de Verenigde Staten en het han
delsverkeer met Amsterdam: New York, 
Baltimore, Philadelphia, Charleston 
(South Carolina) en Boston. Ook hier 
zijn er aanknopingspunten te over voor 
een nadere en meer op regio's, achterlan
den en producten toegespitste analyse. 

Een belangrijk doel van wetenschap
pelijk onderzoek is om verder onderzoek 

86 

mogelijk te maken en te stimuleren. In 
dat opzicht is de dissertatie van Welling 
zonder meer zeer geslaagd te noemen. 
Dit komt, zoals gezegd, door de metho
dologische inzichten en de grote reik
wijdte van de synthese van informatie 
uit uiteenlopende en omvangrijke bron
nen. Heel concreet wordt dit nog eens 
versterkt door de genereuze geste om aI
le ruwe gegevens via Internet aan wie 
ook ter beschikking te steBen. Helaas is 
de eigen inhoudelijke historische analyse 
enigszins in de schaduw komen te staan 
van de methodologische manoeuvres en 
het streven naar volledigheid bij het 
raadplegen van bronnen. In nog hogere 
mate geldt dit de vormgeving. De anno
tatie is vaak erg globaal met verwijzin
gen slechts naar een titel zonder opgave 
van specifieke paginanummers. Jammer 
genoeg heeft geen native speaker het ge
bezigde Engels nagelopen op een conse
quente schrijfwijze van woorden die los 
van elkaar staan of met een streepje ver
bonden moeten worden, laat staan op 
regelrechte fouten (bijvoorbeeld bij ter
men zoals 'Soundtol' en ' revenu' die half 
respectievelijk geheel Nederlands zijn in 
plaats van geheel Engels. De bibliogra
fie, ten slotte, toont een haast onvoor
steIb are variatie aan manieren om titels 
te beschrijven. 

1. Thomas Lindblad 
Rijksuniveriteit Leiden 
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VERSCHENEN LITERATUUR 

J. Day, Monnaies et marches au Moyen 
Age (Parijs: Comite pour l'histoire eco
nomique et financiere de la France 
1994) 307 p. ISBN 2 11 0878339 

Wie verwacht met dit boek een mono
grafie in handen te hebben over handel 
en betaalverkeer in de Midde1eeuwen, 
vergist zich. De twaalf chapitres van dit 
boek blijken even zo vele vertalingen in 
het Frans te zijn van eerder verschenen 
artikelen van deze Amerikaans-Franse 
historicus. Ze zijn oorspronkelijk tussen 
1961 en 1986 gepubliceerd in het Engels, 
Frans en Haliaans in acht verschillende 
bundels en tijdschriften. Alle artikelen 
hebben betrekking op monetaire aange
legenheden, hande1sverkeer en/of con
junctuur in de late Middeleeuwen. Zo 
komen aan de orde: muntslag en munt
circulatie, het effect van muntschaarste 
op de economie, de demografische, eco
nornische en monetaire crises, het han
delsverkeer tussen HaW: en het Nabije 
Oosten, landbouwprijzen en monetair 
kolonialisme in het Middellandse Zeege
bied en de ontwikkeling van middel
eeuwse kooplieden tot bankiers in Ha1ii:. 
Beschouwingen over de rekenmunt en 
het probleem van de gouden en zilveren 
standaard en over de monetaire geschie
denis in de geschriften van Marc Bloch 
besluiten deze bundel. Er zijn vele 
kaartjes, grafieken en tabellen opgeno
men. 
Yvonne Bos-Rops, Den Bosch 

Eerste rapport van de Begeleidingscom
missie onderzoek jinancie"ie tegoeden 
WO-IJ in Nederland (Leiden 1999) 177 
p. ISBN 90 804726 1 1 

Verslaglegging van een aantal als afge
rond te beschouwen onderzoeken, ver-
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richt onder leiding van prof. dr. P.W. 
Klein. 

Inhoud: I. Banken II. Overheid a) 
Consignatiekasen Dienst domeinen b) 
Wetgeving inzake onvindbare en onbe
kende eigenaren III. Octrooirechten IV. 
Auteursrechten V. Hypotheken 
LWi 

Hilton Judin, Ivan Vladislavic, blank
Architecture, apartheid and after (Rot
terdam: NAi, 1999) 504 pp. ISBN 90 
56620924 

Deze publicatie verscheen bij de opening 
van de ge1ijknamige tentoonstelling die 
van 16 december 1998 tot 18 april 1999 
te zien was in het Nederlands Architec
tuurinstituut te Rotterdam (NAi) . Ge
lukkig is dit omvangrijke boek tegelij
kertijd uitgegeven en nog steeds 
verkrijgbaar bij het NAi. Speciaal voor 
hen die deze interessante expositie van 
circa 50 Zuid-Afrikaanse, Enge1se en 
Nederlandse kunstenaars niet hebben 
kunnen bezichtigen, maar wei nieuws
gierig zijn naar de resultaten van een kri
tisch onderzoek naar de Zuid-Afri
kaanse architectuur en stedenbouw in 
een maatschappelijke context is het de 
moeite waard. In tekst- en bee1dessays 
is getracht de architectonische en politie
ke situatie in Zuid-Afrika te beschrijven 
door verbanden te leggen tussen een 
aantal sleute1posities, zoals invasies, ge
meenschapskwesties, geweld, de jaren 
zestig, thuisland, enzovoort. De samen
stellers proberen bij te dragen aan een 
begrip van de gecompliceerde, verdeelde 
ruimten die een van de erfenissen van de 
apartheid is. Vanuit verschillende disci
plines is er inbreng: geschiedenis, femi
nisme, geografie, sociologeie, demo-
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grafie en uiteraard architectuur en stede
bouw. Het boek is rijk gei11ustreerd met 
meer dan 300 archiefbeelden, architec
tuurtekeningen en kleurenfoto's van 
Zuid-Afrikaanse fotografen. 
LWi 

Roger van Hoesel en Rajneesh Narula, 
red., Multinational Enterprises from the 
Netherlands (Routledge: LondenINew 
York, 1999) xvii + 307 p. ISBN 0-415-
17850-9 

Deze bundel, die als achtste deel in de 
reeks Routledge Studies in International 
Business and the World Economy is uitge
geven, biedt een mooi overzicht van 10-
pend onderzoek naar het belang van 
multi-nationale ondernemingen voor 
de Nederlandse economie. Een aantal 
stukken beschrijven de activiteiten van 
multinationale ondernemingen in het 
buitenland (de Verenigde Staten en Ja
pan), terwijl andere bijdragen meer the
matisch van aard zijn. Interessant in dit 
kader zijn vooral de bijdragen van Cant
well en Janne (,The internalisation of 
technological activity: the Dutch case) 
alsmede Stibora en de Vaal (,Services 
DFI and the Dutch economy') waaruit 
blijkt op welke wijze technologische 
know how binnen multinationals ge
creeerd en verder verspreid wordt. Van
uit econornisch-historisch oogpunt is 
met name het artikel van Ferry de Goey 
('Dutch overseas investments in the very 
long run (c. 1600-1990» belangwek
kend. Hierin analyseert de Goey de geo
grafische spreiding van investeringen 
aan de hand van het model van Wilkins. 
Dit onderzoek wijst uit dat de onderne
merscultuur zoals die zich in de Neder
land vanaf de zeventiende eeuw heeft 
ontwikkeld, kan verklaren waarom Ne
derland in vergelijking met andere kleine 
landen zo grote sommen geld in buiten
landse ondernemingen heeft gei'nves
teerd. 
JPS 
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Pim Kooij (red.). Where the Twain meet. 
Dutch and Russian regional development 
in a comparative perspective 1800-1917 
(Groningen; Nederlands Agronomisch 
Historisch Instituut, 1998) 228 p. (His
toria Agriculturae 28) ISBN 90 367 
09482 

Nu het Nederlands Agronomisch Histo
risch Instituut, de uitgever van de reeks, 
een gezamenlijk onderzoeks- en docu
mentatie-instituut is geworden van de 
Rijksuniversiteit Groningen en de Land
bouwuniversiteit Wageningen, hebben 
ook de uitgaven in de serie Historia 
Agriculturae een nieuwe inhoudelijke 
focus gekregen. De serie richt zich voort
aan op de geschiedenis van de landbouw 
en agrarische samenlevingen in de ruim
ste zin en krijgt, meer dan voorheen, het 
karakter van een publicatie-orgaan voor 
'werk in uitvoering'. 

De beschikbare ruimte in dit deel is in
geruimd voor de eerste verslaglegging 
van een gezamenlijk Russisch-Neder
lands project: 'Integral history at the re
gionallevel'. In het project wordt uiter
aard voort gebouwd op het bekende 
NWO onderzoeksproject Integrale 
Geschiedenis aan de universiteiten van 
Groningen en Utrecht. De bijdragen 
van de Russische en Nederlandse 
auteurs zijn ondergebracht in vier delen: 
A. Regions; B. Regional Capitals; C. 
Villages: Sources and methodology; en 
D. Villages: Results of cohort analysis. 
Een conclusie van de hand van Pim 
Kooij sluit de bundel af. De bijdragen 
zijn divers van kwaliteit en thematiek 
maar er is een serieuze poging onderno
men om tot een zinvolle vergelijking te 
komen tussen de Tambov en Yaroslavl 
regio's in Rusland, het Groningse klei
gebied en de Brabantse zandgronden. 
AIleen daarom al verdient deze bundel 
de aandacht. In de conclusie wordt te
recht gewezen op een van de meest op
vallende resultaten van de cohortana
lyse: het feit dat de structuur en de 
omvang van het (plattelands)huishou-
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den in beide regio's veel rninder sterk af
weken dan men op grond van de these 
van Hajnal zou kunnen verwachten. 
Deze immers contrasteerde de situatie 
in het westen, waar het kemgezin zou 
domineren, met die in het oosten, waar 
de extended family zou overwegen. In 
de bestudeerde dorpen in Rusland en 
Nederland lijkt van dat scherpe onder
scheid geen sprake te zijn geweest. 
CLe 

Hans H.J. Labohm, Jan Q.Th. Rood, 
Alfred van Staden, Eurodebat (Utrecht: 
Lemma, 1999) 83 p. ISBN 90 5189 789 8 

In deze bundel essays komt de vraag aan 
bod of de betrokken Europese econo
mieen in voldoende mate geintegreerd 
zijn om de stap naar monetaire eenwor
ding en vergaande macro-economische 
afstemming kunnen maken. Hoe is de 
relatie tussen economische eenwording 
en politieke eenwording? Wat zal het ef
fect van de euro zijn op de re1aties met de 
rest van de wereld. Het zou niet meer 
dan vanzelfsprekend zijn indien de in
troductie van de EMU gepaard zou 
gaan met debat en politieke stelling
name. In het bijzonder voor Nederland 
met zijn handelsorientatie en reputatie 
van monetaire stabiliteit. 
LWi 

Walter Prevenier (e.a.), Proeve 't ai, 't is 
prysselyck verbruik in Europese steden 
( 13de-18de eeuw). Liber amicorum Ray
mond van Uytven (Antwerpen: UFSIA, 
1998) (Bijdragen tot de geschiedenis; 81 
1998) 383 p. 

Bert van de Yen, Rationaliteit en ethiek 
in de onderneming. Grondslagen van be
drijfsethiek (Tilburg: University Press, 
1998) 246 p. ISBN 90 361 9779 1 

Dit proefschrift is geschreven bij de vak
groep Wijsbegeerte. In de eerste drie 
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hoofdstukken worden de begrippen rati
onaliteit, communicatief handelen en 
ethiek als filosofische concepten behan
deld met Levinas, Homann, Blome
Drees, Steinmann, L6hr en Ulrich als 
theoretici. De hoofstukken 4 'Het eco
nomische systeem, de leefwereld en de 
handelingsruimte voor bedrijfsethiek' 
en 5 'Bedrijfsrationaliteit en ethiek' lij
ken interessante stellingen te geven, 
ook voor bedrijfshistorici. Vooral 5.4 
Maatschappelijke verantwoordelijkheid 
en het recht met subparagrafen 'Recht 
als aanvulling op de moraal' en 'Moraal 
als aanvulling op het recht.' 
LWi 

Jeroen Verhoog, 75 Jaar Organon, 1923-
1998 (OsslNoordwijk : N.V. Organon! 
Uitgeverij aan Zee, 1998) 120 p. ISBN 
90-74640-22-2 

Met de oprichting van de dochtermaat
schappij Organon in 1923, zette het Osse 
farniliebedrijf "Zwanenberg's Slachte
rijen en Fabrieken", de eerste schreden 
op het pad van de farmacie. Aanvanke
lijk werd het slachtafval verwerkt van 
het moederbedrijf (pancreas van var
kens) om insuline te produceren. Al 
spoedig ontwikke1den de bedrijfsactivi
teiten zich zelfstandig van het moederbe
drijf, al bleef het bedrijf voor lange tijd 
voor financiering en leiding afhanke1ijk 
van Zwanenberg. Pas in 1970 werden 
de vleestak en de farmaceutische divisie 
van elkaar gescheiden. Tegenwoordig is 
NY Organon een business unit van Akzo 
Nobel. 

Al in 1978 verscheen van de hand van 
oud-directeur Marius Tausk Organon. 
De geschiedenis van een bijzondere Ne
derlandse onderneming, die een bunde
ling was van een serie in het personeels
blad. Hoewel bedrijfshistorici bij het 
onderhavige jubileumboek wederom 
niet tot de expliciete doe1groep behoren, 
is dit werk toch een we1kome aanvulling 
op Tausk. Het lopende verhaal besteedt 
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veel aandaeht aan organisatorisehe 
veranderingen binnen het bedrijf en 
nieuwe produet-diversificaties op basis 
van eigen wetensehappelijk onderzoek. 
Daarnaast zijn de bijlagen over direeteu
ren, produeten en buitenlandse doehter
ondernemingen handig om na te slaan. 
Systematisehe eijfers, bijvoorbeeld over 
marktaandeel of aantallen werknemers 
worden helaas niet gegeven. Het boek 
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is gelardeerd met vele foto's in arehalse
rende (?) kleurstelling. Historiei kunnen 
in deze hybride jubileumuitgave annex 
bedrijfsgeschiedenis echter heel wat 
grondstofvinden voor verder onderzoek 
naar research and development ofmarke
ting-strategieen in de farmaeeutisehe in
dustrie. 
Doreen Arnoldus, Amsterdam 
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OPGEDIEPT 

Jeroen Blaak, Memoriaal olte mijn levensraijsinghe. Hermanus Verbeeck 
(1621-1681) Hilversum : Verloren, 1999) Egodocumenten deel 16232 pp. 
ISBN 90 65501630 

In de Nederlandse historiografie is regelmatig geklaagd over het gebrek aan 
schriftelijke zelfreflectie van onze voorouders. Hoewe! die constatering in 
verge!ijking met de Britse overbuur wei opgaat, heeft het in 1981 door Rudolf 
Dekker begonnen Egodocumentenproject toch al zo'n 1200 Nederlandse 
egodocumenten uit de periode 1500-1814 opgeleverd. Inventarisatie van ne
gentiende-eeuwse egodocumenten komt nu langzaam op gang. Ook voor de 
vroegmoderne tijd komen nog wei eens onbekende egodocumenten aan het 
licht. Uitgeverij Verloren geeft sinds 1988 een se!ectie van deze egodocumen
ten uit, waarvan het zestiende dee! onlangs verschenen is. 

Het is de autobiografie van de zeventiende-eeuwse Amsterdamse am
bachtsman, winkelier en makelaar Hermanus Verbeeck (1621-1681), die in 
zijn leven tal van tegenslagen kreeg te verduren. Hij deed daar uitgebreid ver
slag van in zijn Memoriaal olte mijn levensraijsinghe. Verbeecks memoriaal is 
een goudmijn voor iedere historicus die op zoek is naar individue!e voorbee!
den van, bijvoorbeeld, bestaansstrategieen, het be lang van familierelaties, de 
uitwerking van gildenzorg en de besluitvorming met betrekking tot de be
roepskeuze. Onderwerpen waar sociaal-economische onderzoekers veel over 
hebben gepubliceerd en kwantitatieve gegevens hebben verzameld. Indivi
dUe!e case-studies zijn echter nauwelijks voorhanden, meestal omdat er van 
de meeste ambachtslui domweg niet voldoende archiefmateriaal is overgeble
yen om meer dan een globaal verhaal te produceren. 

Verbeecks memoriaal daarentegen is een bij uitstek geschikte bron voor 
een case-study van een vroegmoderne ambachtsman, zij het dat zijn klassieke 
opleiding en zijn - uitzonderlijk? - met plagen en problemen bezocht leven 
van Verbeeck natuurlijk geen doorsnee ambachtsman hebben gemaakt. Maar 
dat in aanmerking genomen blijft Verbeecks autobiografie toch de enige ge
pubJiceerde autobiografie van een zeventiende-eeuwse ambachtsman. 

Is Verbeecks memoriaal gelundenes Iressen voor sociaal-economische his
torici, ook andere egodocumenten kunnen vruchtbaar bronnenmateriaal 
vormen, zij het misschien niet zo gedetailleerd als het memoriaal. Nummer 
veertien in de serie uitgaven van Veri oren, het dagboek van de Rotterdamse 
student Jacob David Mees (1852-1875), zoon uit de beroemde bankiersfami
lie. Hij schrijft voornamelijk over zijn studentenleven en zijn - uiteindelijk fa
tale - tuberculose. Nummer tien echter, de autobiografie van de Haarlemmer 
Willem van den Hull (1778-1858) geeft weer vee! meer informatie waar ook 
sociaal-economische historici wat aan hebben. 
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Ook onderzoek naar ondernemersgedrag, waar al enkele studies over zijn 
verschenen (zoals over de Trippen en de Neufvilles), kan profiteren van de 
egodocumenteninventarisatie. Wie op zoek is naar de authentieke ervaringen 
van bijvoorbeeld een zeventiende-eeuws koopman kan terecht bij Egodocu
men ten van Noord-Nederlanders uit de zestiende tot begin negentiende eeuw. 
Een chronologische lijst, samengesteld door R. Lindeman, Y. Scherf en R. 
Dekker (Rotterdam 1993). Deze lijst, waarop overigens niet aIle egodocu
men ten staan - de teller stokt bij 630 - biedt een overzicht van wat er in Ne
derland te vinden is aan autobiografisch materiaal. Meestal staat er ook de 
nodige informatie in over vindplaats, eventuele literatuur en dergelijke. Om
dat de samenstellers wegens de grote vraag het raadzaam achtten niet te 
wachten totdat ze aIle egodocumenten bewerkt hadden, is overigens ruim 
de helft daarin (nog) niet opgenomen. 

H.L.J. Looijesteijn 
NEHA Amsterdam 
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WERK IN UITVOERING 

Society for European Business History e.V. 

The Society for European Business History e.V. was founded in February 
1997 and now has a total of twelve member companies from seven European 
countries. Friedrich Krupp AG HoeschKrupp from Germany, Zurich Insu
rance Company from Switzerland and Reuters from Great Britain. 

The fundamental aim of the SEBH is to promote business history and to cre
ate a forum for dialogue between businessmen, academics and archivists. Our 
conferences provide meeting points for members of these groups. The first, 
'Enterprises in the Period of Fascism in Europe', took place at the Bibliothe
que Nationale de France, Paris, in November 1998 and was attended by 150 
people, among them archivists, scholars and businessmen. We were very luc
ky to win a number of sponsors for this event: Allianz Versicherung, Hoechst 
Foundation, Robert Bosch Stiftung GmbH, Solvay S.A., Stiftungsfonds 
Deutsche Bank im Stifterverband fur die Deutsche Wissenschaft e.Y. and Vi
ag Aktiengesellschaft. The conference was well received by the press. The 
conference proceedings will be edited by Harold James and Jakob Tanner 
and published by Ashgate Publishers at the end of 1999. 

1998 also saw the first publication of the European Yearbook of Business 
History . It contained articles from the field of business history, among them 
a survey of British Business Archives as a Research Resource for European 
Business History by John Armstrong. The compilation of the second volume 
is well underway and it will be available in summer 1999. The editors of this 
Yearbook are Terry Gourvish of the London School of Economics and Wil
fried Feldenkirchen of the University of Erlangen-Nurnberg. 

For its first history project the SEBH engaged Professor Horst Moller 
from the Institute for Contemporary History, Munich, to research the histo
ry of Saint Gobain in Germany. He has already drafted the first findings of 
his research which will be published at the beginning of 1999. The finished 
history will come out at the beginning of the year 2000 and will be published 
in German. 

The European Guide on Banking and Business Archives is at present being 
compiled in cooperation with the European Association for Banking History 
e.V. and Gesellschaft fur Unternehmensgeschichte. So far about 150 busines
ses and banks have fulfilled the criteria for the Guide. Internet users will be 
able to access this guide in summer 1999. 

The SEBH now has its own website and can be found under www.business
history.de and the Frankfurt office is also accessible bye-mail (ejohnston@
compuserve.com and hausmann@businesshistory.de). 
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As ever the SEBH endeavours to ensure an on-going programme for its 
members. The SEBH proposes to hold a conference on 'The Power of the 
Media' which will discuss the importance of the development of technology 
and communications over the last century with regards to the research of the 
history of enterprises. The intention is to also include a session on electronic 
archives - a practical issue which concerns every modern archive. Further
more, the SEBH is planning a training course for archivists in co-operation 
with the European Association for Banking History e.V. and the Business 
Archive Council. For further information on the SEBH's programme please 
contact the office. 

Society for European Business History e.V. 
Zimmerweg 6 D-60325 Frankfurt am Main 

Nederland een eeuw geleden. De volkstelling van 1899 
Symposium 29 oktober 1999 

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft ter gelegenheid van zijn 
eeuwfeest in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Wetenschap
pelijk Informatiediensten (NIWI) de publicaties van de volkstellingen 1795-
1971 op CD-Rom gezet. Tevens zijn van de Volkstelling 1899 aBe cijfermatige 
gegevens gedigitaliseerd. Onderzoekers van CBS, NIWI en Universiteiten 
hebben de gegevens van deze gedigitaliseerde telling geanalyseerd. 

Gebruikmaking van deze gegevens levert nieuwe mogelijkheden van on
derzoek. De analyses kunnen ons inzicht in de toenmalige Nederlandse sa
menleving verrijken. 
Thema's zijn: bevolking/gezinnen, kerkelijkheid, arbeid, beroep (classificatie 
en structuur), rangen en standen, vreemdelingenlmigratie, regionale verschei
denheid, en wonen. Ook wordt een blik geworpen op de (virtuele) volksteBing 
in de toekomst. 

Plaats: Centraal Bureau voor de Statistiek te Voorburg 
Datum: vrijdag 29 oktober 1999 
Kosten: f 65,- ( incl. lunch) 

Informatie en inschrijving v06r 15 sept. 1999 
(deelname in volgorde van aanmelding): 
Centraal Bureau voor de Statistiek 
t.a.v. Mevr. M. Vrolijk 
Prinses Beatrixlaan 428 
Postbus 4000 2270 JM Voorburg 
tel. 070-3375757 (b.g.g. 3374945) 
e-mail: MVLK@CBS.nl 
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VOORAANKONDIGING 

ENTREPRENEURSHIP AND INSTITUTIONS IN A COMPARATIVE 
PERSPECTIVE: EUROPE AND ASIA, 16TH-20TH CENTURIES 

Op vrijdag 14 en zaterdag 15 januari 2000 wordt door het N. W. Posthumus
instituut in samenwerking met het Centre for Asian Studies Amsterdam 
(CASA) en het Centrum voor Bedrijfsgeschiedenis (CBG), in Rotterdam een 
internationaal congres gehouden met als titel Entrepreneurship and instituti
ons in a comparative perspective: Europe and Asia, 16th-20th centuries. Doel 
van het congres is een expliciete vergelijking van de wisselwerking tussen on
dernemerschap en institutionele context in Europa en Azie in de vroegmoder
ne en moderne tijd. De vergelijking is toegespitst op drie terreinen: 

1. ruimtelijke dynamiek van ondernemerschap 
2. ondernemers en flexibele productiesystemen 
3. interactie tussen overheden en ondernemers 

Binnen elk van deze velden zijn drie thema's geselecteerd, zodat het congres 
in totaal negen sessies zal tellen (van ieder 4 tot 6 papers). De conferentie 
wordt geopend met een keynote lecture van prof. William Lazonick (INSE
AD, Frankrijk) en besloten met een keynote lecture van prof. Mark Holm
strom (East Anglia School of Development Studies, Groot-Brittannie). 

Het streven is, in elke sessie sprekers over Azie en Europa in de vroegmoderne 
en moderne tijd bijeen te brengen. Alle sprekers is ook gevraagd om - voor 
zover dat tot de mogelijkheden behoort - in hun eigen paper aandacht te be
steden aan het comparatieve element dat de opzet van deze conferentie ken
merkt. Daardoor wordt een zo goed mogelijke omgeving gecreeerd voor in
terdisciplinaire discussie en gedachtewisseling. 

Nadere inlichtingen over opzet en inschrijving zijn te verkrijgen op de website 
van de conferentie: http://www.euLnVFHKW/nwp2000 
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MARITIEME HISTORIOGRAFIE 
ONDERZEIL. 

WEGWIJS IN DE MARITIEM
HISTORISCHE LITERATUUR VAN 

DE LAATSTE KWARTEEUW 
door C. Koninckx 

Vrije Universiteit Brussel 

I. Methodologische Beschouwingeo 

De maritieme geschiedenis heeft zich tijdens de laatste decennia als een vol
waardige historische discipline ontwikkeld. Daarom is het wellicht nuttig een 
balans op te maken van de wetenschappelijke productie op het einde van de 
20ste eeuw, en dit ten behoeve van onderzoekers, studenten of de gedreven 
liefhebber. Het ligt niet in de bedoeling een uitputtende bibliografie op te stel
len, maar weI een orientatie aan te bieden in de maritiem-historische litera
tuur gepubliceerd tijdens de laatste vijfentwintig jaar, grosso modo vanaf 
1970 tot en met 1998. 1 

Het is een complement op de bijdrage van Frank Broeze, 'At Sea and As
hore: A Critical Review of the Historiography of Modern Shipping since the 
1970', in: NEHA bulletin voor economische geschiedenis 12(1998)1. In feite 
gaat ons literatuuroverzicht daar chronologisch aan vooraf en beperkt het 
zich tot de literatuur met betrekking tot de zeilscheepvaart, tot aan de door
braak van de industriele revolutie in de scheepvaart, met andere woorden tot 
aan de introductie van de stoomenergie op schepen. 

Tijdens de laatste kwarteeuw is veel aandacht uitgegaan naar de scheep
vaart na de periode van de grote ontdekkingsreizen van de Renaissance. Toch 
bleven de Middeleeuwen en zelfs de Oudheid nog sterk aan bod komen. In
derdaad, onderzoek naar de scheepvaart in de Oudheid en voornamelijk in de 
Middeleeuwen heeft steeds veel bijval geoogst. Vroeger was dat toe te schrij
yen aan de opleiding van historici, to en veel aandacht aan die periodes werd 
besteed. De hedendaagse periode werd immers nauwelijks als geschiedenis 
beschouwd. Vanaf de tweede helft van de 20ste eeuw merkt men een duide
lijke verschuiving in de belangstelling. En die evolutie is evenzeer merkbaar 
op het vlak van het maritiem-historisch onderzoek. Als de Oudheid en de 
Middeleeuwen historici blijven boeien, dan is dat goeddeels toe te schrijven 
aan de pijlsnelle ontwikkeling van de scheepvaartarcheologie. 

Termen als Oudheid, Middeleeuwen, Renaissance, zijn begrippen die voor 
de continentale ofWest-Europese historicus vanzelfsprekend zijn. Die termi-

1. Wij vestigen er de aandacht op dat ons literatuuroverzicht aanvangt met publucaties verschenen vanaf 
1970. Ook publicaties uitgegeven in 1998 hebben we zoveel mogelijk willen opnemen. Wanneer we er 
echter niet in slaagden ze te raadplegen, zijn we vanzelfsprekend uitsluitend op de titel voortgegaan. 
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nologie is echter rninder evident, wanneer het de Arabische wereld, Afrika, of 
China en Indie betreft. De mondialisering verplicht enerzijds termen en be
grippen in vraag te steIlen en te herdefinieren, of anders te formuleren. Tenzij 
men de West-Europese termen en begrippen als louter chronologische refe
rentiepunten hanteert. Anderzijds is de ontsluiting van literatuur in niet-Eu
ropese talen geen eenvoudige klu~ . Reeds op Europees vlak vormen de vele 
talen een soms ondoordringbaar kluwen. Snijdt men echter het thema 
scheepvaart aan, dan deint het wetenschappelijk onderzoek noodgedwongen 
over de nationale grenzen heen. 

Kortom, met terminologie en periodisering moet voorzichtig worden om
gesprongen, zelfs in een strict Europese context, terwijl de maritieme bistori
cus verplicht is een ruime talenkennis te bezitten. 
Op het gevaar af anders in ons opzet verlamd te worden, hielden we ons aan 
enkele regels, waarbij gebieden werden afgebakend en categorieen ingevoerd. 

Als eerste afspraak zuIlen wij in deze bijdrage de traditionele Europese pe
riodisering als referentiekader aanhouden. De tweede afspraak is dat wij ons 
zuHen beperken tot de meest toegankelijke Europese talen. Tenslotte zuHen 
wij in ons overzicht bijna uitsluitend monografieen opnemen en dan nog voor 
zover ze een ruime tijdsperiode omvatten en geen regionale scheepvaart be
treffen. Deze afspraak is ingegeven om onze bijdrage tot een redelijke lengte 
te beperken. De uiteindelijke bedoeling is een orientatie aan te reiken. 
Een laatste afspraak geldt de definitie van het begrip maritieme geschiedenis. 
Ret wekt geen verwondering als de term maritiem door de een zeer ruim 
wordt geinterpreteerd, door anderen in enge zin. Ook bier dringt zich een be
perking op. Ret kan moeilijk anders of de maritieme geschiedenis moet in 
verb and staan met scheepvaart op zee, ook wei de grote vaart - wat in latere 
tijden als de lange omvaart zal worden gedefinieerd - of de vaart in Europese 
wateren of op binnenzeeen zoals de MiddeIlandse Zee, de Zwarte Zee of de 
Baltische Zee. Uitgesloten wordt de scheepvaart op stromen, rivieren en ka
nalen - wat in modernere tijden als binnenscheepvaart wordt beschouwd. 
Met andere woorden de term maritieme geschiedenis zou tot rninder verwar
ring moeten lei den, in tegensteHing tot de term scheepvaartgeschiedenis. 

Ret is niet altijd even gemakkelijk om het onderscheid te maken, precies 
omdat tijdens het Ancien Regime niet echt een onderscheid werd gemaakt 
en zeeschepen naargelang hun diepgang tot ver in het binnenland doordron
gen. Vandaag de dag is dat nog zoo En het omgekeerde is even waar. Somrnige 
binnenschepen waagden zich wei eens op zee. Kortom, al kan het type vaar
tuig een indica tie geven over de zeewaardigheid en bijgevolg al of niet gere
kend worden tot de maritieme geschiedenis, men moet in andere gevallen 
voortgaan op het type activiteit waarvoor de vaartuigen werden ingezet. 
Voorbeelden zijn de zeevisserij, de walvisvaart, de zeeroverij of kaapvaart, 
en de tochten der Vikings met hun platbodemde drakars. 

Ret onderscheid tussen koopvaardij en marine is evenmin gemakkelijk, 
maar het is vanzelfsprekend dat beide in dit literatuuroverzicht worden opge
nomen. Oorlogsschepen kruisen immers vooral op zee en zijn overwegend als 
zeeschepen gebouwd. 
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Werken gewijd aan de scheepsbouw horen zeker tot de maritieme geschie
denis, evenals die aan zeelieden, op zee of aan de wal. De maritieme geschie
denis vertoont veel raakvlakken met de economische geschiedenis en de ge
schiedenis van de havens; specifiek met de koloniale geschiedenis, of anders 
gezegd geschiedenis van de ontdekkingen. De geschiedenis van de weten
schap sluit hierbij aan, meer bepaald de geschiedenis van de aardrijkskunde, 
of wat heel het Ancien Regime door onder de algemene noemer natuurweten
schappen werd ondergebracht zoals de cartografie, de navigatietechniek, de 
studie van de navigatie-instrumenten. AI deze raakvlakken hebben we nau
welijks willen betrekken. Dat geldt ook voor de visserij, waaraan trouwens 
relatief minder studies zijn gewijd, ongetwijfeld omdat archivalia ad hoc 
schaars zijn. Al naargelang de inhoud van een werk, in hoofdorde gewijd 
aan een der voornoemde velden, nauw aansluit bij het strict maritieme, beslo
ten wij toch tot opname. 

De niet-ingewijde moet erop geattendeerd worden dat in de maritieme ge
schiedenis zoals trouwens in andere historische disciplines, definities, catego
rieen, terrninologie niet zelden aan de hedendaagse periode worden ontleend 
en soms anachronistisch op het verleden worden toegepast. Anderzijds, en 
zoals in verband met de periodisering reeds is aangevoerd, kunnen termen en 
begrippen ook naargelang het taalgebied verschillend worden geYnterpreteerd. 

In de mate van het mogelijke hebben wij getracht de thema's in de mari
tieme literatuur te behandelen per land. Gelet op de essen tie van de scheep
vaart, geldt dat slechts als uitgangspunt. Bovendien, en hoewel Europa bij
voorbeeld geografisch duidelijk omlijnd is, zijn vele landen op het oude 
continent in de loop der eeuwen onderhevig geweest aan verreikende grens
correcties. Mooie indelingen per land zijn om die reden niet steeds haalbaar. 

Hoe dan ook, deze misschien langdradige methodologische beschouwin
gen blijken toch onontbeerlijk te zijn om de maritieme historiografie te 
omschrijven, en om tenslotte een duidelijk onderscheid te maken met de eco
nomische of militaire geschiedschrijving, disciplines waaronder men scheep
vaartgeschiedenis evengoed zou kunnen onderbrengen. Wij zijn er niettemin 
van overtuigd dat afbakening en categorisering het veld inperken en het risico 
inhouden om aan het inzicht in ruimere verbanden voorbij te gaan. 

Voor uitputtend bibliografisch onderzoek verwijzen wij voorts naar de na
tionale bibliografieen waar aan de hand van de systematiek maritiem-histo
rische literatuur vrij snel kan worden opgespoord. Dankzij de moderne tech
nologie kan via Internet nog sneller worden gewerkt, omdat het zoeken op 
trefwoorden oftitelwoorden nu ook mogelijk is. Naast de gevestigde weten
schappelijke bibliografieen of bibliotheekcatalogi, en voor zover die online 
raadpleegbaar zijn, bestaan commerciele werkinstrumenten bestemd voor 
het handelscircuit2 die niettemin ook voor onderzoekers toegankelijk zijn. 
Zij hebben het voordeel dat zij recente titels aanbieden, lang voor zij in de 
gevestigde bibliografieen worden opgenomen3

. Maritiem-historische biblio-

2. Voor boekleveranciers, bibliothecarissen enz. 
3. Wij hebben bijvoorbeeld dankbaar gebruik kunnen maken van http://www.amazon.com. dat meer 
resultaten opleverde dan bijvoorbeeld de Library Congress Catalog of Books in Prints. 
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grafische databanken blijken niet beschikbaar te zijn en zullen wellicht niet 
snel het levenslicht zien, zolang men uit andere instrumenten kan excerperen. 

II. Maritieme Historiografie 1970-1998 

1. Bibliografieen en Literatuuroverzichten 

Hoewel een kwarteeuw gel eden verschenen, zal de Bibliographie de l'histoire 
des gran des routes maritimes nog altijd grote diensten bewijzen om zich een 
weg te banen in de tot dan toe verschenen maritiem-historische literatuur. 
Vijf delen werden door de Portugese Fondacao Calouste Gulbenkian uitgege
yen op initiatiefvan de Internationale Commissie voor Maritieme Geschiede
nis (International Commission of Maritime Historyl. Spijtig genoeg waren 
deze bibliografieen in de handel moeilijk verkrijgbaar. Behalve de indeling 
per land, wordt in elk volume een chronologische en thematische systematiek 
aangehouden. De literatuur die gerepertorieerd werd heeft betrekking op de 
maritieme geschiedenis sensu lato. 

Als voortzetting op dat initiatief verscheen in 1984 de Bibliografie van de 
Geschiedenis van de Belgische Scheepvaart5

. Met deze bibliografie trachtte 
men zo uitputtend mogelijk te zijn, maar is het uiteindelijk evenmin als de 
voomoemde delen. Zo omvat het deel Groot-Brittannie wel Ierland, terwijl 
bijvoorbeeld alle titels die strikt genomen betrekking hebben op de Royal Na
vy buiten beschouwing werden gelaten. De indeling van het volume gewijd 
aan Belgie omvat Belgisch-Kongo, en deint ver buiten de grenzen van het hui
dige Belgie vanwege de historische banden; de buurlanden (Nederland en 
Frankrijk), maar ook Spanje en Oostenrijk waaronder de Zuidelijke Neder
landen ooit ressorteerden komen ter sprake. De systematiek is niet chronolo
gisch; zij is op basis van hoofd- en sub rub rieken, waaronder de binnenscheep
vaart die niet echt tot de maritieme geschiedenis kan worden gerekend. Niet 
minder dan 29,6 procent van de opgenomen literatuur is gewijd aan havens. 
Dat geeft een indica tie over de wijze waarop maritieme geschiedenis soms 
kan worden geinterpreteerd6

. Een gecorrigeerde en aangevulde uitgave van 
de bibliografie wordt tegen het jaar 2000 verwacht. 

Over de scheepvaart in of liever vanuit de 18de eeuwse Zuidelijke Nederlan-

4. De commissie ressorteert onder het Comite International des Sciences Historiques. Het plan van 
ICMG om de bibliografieen samen te stellen dateert van 1960. 
Vol.I: Duitsland, Denemarken, Frankrijk, Polen. Lisbonne, 1968, 
vol.lI : Verenigde Staten. Lisbonne, 1970, 
vol.III: Spanje en Griekenland. Lisbonne, 1972, 
vol.IV: Groot-Brittannie. Lisbonne, 1973, 
vol.V: Indische Oceaan. 
5. Met ook een Engelse titel: Bibliography of Belgian Maritime History. O.l.v. C. Verlinden. Edit. C. 
Koninckx, verschenen als volume I in de reeks Collectanea Maritima (Wetenschappelijk Comite voor 
Maritieme Geschiedenis. Koninklijke Acadernie voor Wetenschappen, Letteren & Schone Kunsten van 
Belgie), Brussel, 1984. 
6. C. KONINCKX. Belgium. In: Ubi Sumus? The State of Naval and Maritime History. Edit. J .B. Hat
tendorf. Newport, 1994, p.38. 
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den, is er een beredeneerde bibliografie onder de rubriek 'Scheepvaart' in Bel
gie' in de 18de Eeuw. Kritische bibliografie. La Belgique au 18eme siecle. Bibli
ographie critique. Edit. C. Koninckx, pp. 143-1657

. 

A. DE VOS publiceerde Veertigjaar maritiem-wetenschappe/ijk onderzoek: de 
Marine Academie (Antwerpen, 1977), in feite een index op de bijdragen ver
schenen in hetjaarboek van de Marine Academie van Belgie, van 1936 (boek 
I) tot en met 1975 (boek XXIII), naast de lijst van publicaties uitgegeven door 
hetze1fde ge1eerd genootschap8. 

Over 1anden waaraan een deel gewijd werd in de Bibliographie de l'histoire 
des grandes routes maritimes, verschenen later andere overzichten van mari
tieme literatuur, evenwel met een totaal ander concept. 
In Denemarken nam het Contact Committee for Danish Maritime Historical 
and Social Research in 1974 het initiatief om met regelmatige tussenpauzen 
een overzicht van 10pend onderzoek en een gids van bronnen te publiceren, 
naast een jaarlijkse bib1iografie over monografieen en tijdschriftenartike1s. 
De eerste aflevering verscheen in 19769

. 

Acht jaar na de publicatie van de bibliografie waarin Frankrijk werd opge
nomen, verschenen van J. POLAK, Bibliographie maritime franfaise depuis 
les temps les plus recules jusqu'a 1914 (Grenoble, 1976) en een supplement 
hierop (Grenoble, 1983). We vermelden ook van C. MEHAUD, Mer et ou
tre-mer. Bibliographie des travaux interessant l'histoire maritime publMe en 
languefranfaise de 1962 a 1975 (Parijs, 1983) en van G. JAEGER, Les aven
turiers de la mer. Bibliographie thematique XVJeme siecle (Lausanne, 1983)10. 
Een aanvulling voor Spanje vindt men in Bibliografia maritima y naval iberoa
mericana. In: Derroteros de la Mar del Sur (Lima / Madrid/ Mulazzo, 1994). 
Voor Groot-Brittannie: 
R.J. ALBION, Naval and Maritime History: An Annotated Bibliography. 
1972 
B.W. LABAREE, A Supplement to Robert G. Albion's Naval and Maritime 
History: An Annotated Bibliography 1971-1986 Mystic, (CT) 1988. 
Specifiek voor proefschriften: 
D.M. WILLIAMS & A.P. WHITE, A Select Bibliography of British and Irish 
University Theses about Maritime History 1792-1990. (ColI. Research in Ma
ritime History, voU ; International Maritime Economic History Associati
on)(St. John's Newfoundland, 1991). 
Aanvullingen voor de Vereoigde Staten zijn: C.R. SCHULTZ, Bibliography 
of Maritime and Naval History: Periodical Articles Published 1978-1979. With 
Cumulative Indexesfor 1970-1979 (College Station, TX, 1982). 
S.R. ONTIVEROS, American Maritime History: A Bibliography New York, 

7. Coli. Studiereeks van het Tijdschrift van de Vrije Universiteit Brussel, N .S. , vol.IX, Brussel, 1983. 
8. De titel van bet tweetalige jaarboek luidt Mededelingen - Communications, dat de teksten in extenso 
opneemt van de lezingen gebouden in de afdelingen van de Academie of tijdens openbare zittingen. 
9. Arsbibliografifor dansk maritim historie- og samfundsforskning. Kopenbagen, 1976. Zie ook H.C. 
BERG. Den maritimhistoriskeforskning i Danmark. In: Fortid og NUlid. XXVI, 1976, pp.392-397. 
10. Er is ook nog Bibliographie maritime: JOe salon du livre maritime, 14-17 juillet J994. Concarneau, 
1994, dat weliswaar aile genres dekt, de belletrie incluis, maar commerciee1 is opgevat. 
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1986. En ook nog J.E. VAJDA, United States Naval History: A Bibliography. 
(ColI. Naval History Bibliographies) Washington, DC, 19937

. 

Het is misschien vreemd dat Nederland geen volume toebedeeld kreeg in de 
reeks Bibliographie de l'histoire des grandes routes maritimes. De verklaring 
ligt wellicht vervat in het feit dat sedert 1961 een lopende bibliografie bestaat 
opgenomen in het tijdschrift Mededelingen Nederlandse Vereniging voor Zee
geschiedenis (1961-1981, I-XLIII), waarvan de titel in 1982 gewijzigd werd in 
Tijdschrift voor Zeegeschiedenis (1982). 

Enige hulp zal nog kunnen geput worden uit F. MAURO, L 'Expansion eu
ropeenne 1600-1870 (ColI. Nouvelle Clio. L'Histoire et ses prob!emes, vol. 
XXVII) weliswaar reeds in 1964 verschenen maar heruitgegeven in 1996 (Pa
rijs) met een addendum. Zoals elk volume in de reeks Nouvelle Clio bevat het 
een omvangrijk bibliografisch gedeelte. De meeste titels hebben immers be
trekking op de economische expansie van Europa, zoals de titel suggereert, 
wat veeleer aansluit op de koloniale geschiedenis. Dat geldt in zekere mate 
ook voor de omvangrijke bibliografieen van G.A. NAGELKERKE, Nether
lands Antilles: A Bibliography from the 17th century to 1980. Leiden, 1981, en 
van R .B. de MORAES, Bibliographia Brasiliana: Rare Books about Brazil 
Publishedfrom 1504 to 1900 and Works by Brazilian Authors of the Colonial 
Period. 2 vol., Los Angeles, 1983. 
Voor enkele specifieke thema's: 
B.A. LYNCH, The War at Sea: France and the American Revolution: A Bibli
ography. Washington, DC, 1976. 
J.e. FREDERIKSEN, Free Trade and Sailor's Rights: A Bibliography of the 
War of 1812. Westport, CT, 1985. 
En voor atlassen: 
e. KOEMAN, Atlantes Neerlandici. Bibliography of terrestrial, maritime and 
celestial atlases, published in the Netherlands up to 1880. 4 vol. Amsterdam, 
1970. 

Naast de bibliografieen in de eigenlijke zin, bestaan een aantalliteratuurover
zichten die evidenter selectiever zijn in de vermelding van titels. 

Twee belangrijke overzichten - belangrijk omdat zij verscheidene land en 
omvatten waaronder een aantal minder voor de hand liggend - zijn: 
- Ubi Sumus? The State of Naval and Maritime History, Edit. J.B. Hatten
dorf, (ColI. Naval War College Historical Monographs Series, vol. XI, New
port, RI, 1994) 
- Maritime History at the Crossroads: A Critical Review of Recent Historio
graphy, Edit. F. Broeze, ColI. Research in Maritime History, vol.IX; Interna
tional Maritime Economic History Association, St. John's Newfoundland, 
1995. Beide volumes vinden hun oorsprong in internationale symposia waar 
de bijdragen door hun resp. auteurs werden gepresenteerd. Niet aIle bijdra
gen zijn bibliografisch opgevat, terwijl sommige landen in beide volumes 
voorkomen, wat op zijn beurt voor overlapping zorgt. In vele gevallen gaan 
de auteurs ook in op de stand van het maritiem-historisch onderzoek. 

Misschien niet vanzelfsprekend, moet toch gespecifieerd worden dat tal 
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van gerepertorieerde titels goeddeels betrekking hebben op de hedendaagse 
periode. Niettemin zijn beide literatuuroverzichten ook zeer bruikbaar voor 
het tijdperk van de zeilscheepvaart. 

Al dan niet aanvulIingen op wat opgenomen is in beide voornoemde volumes, 
vermelden we hierna bibliografieen en literatuuroverzichten die onmisbaar 
zijn om zich verder te orienteren. 

Algemeen 
D.M. WILLIAMS, The Progress of Maritime History, 1953-1993. In: Journal 
of Transport History, XIV, 1993, pp.126-141. 

Nederland 
J.R. BRUUN, Geschiedschrijving van de Marine. In: Tijdschrift voor Zeege
schiedenis, XIII, 1, 1994, pp. 3-17. 
W.Ph. COOLHAAS, A Critical Survey of Studies on Dutch Colonial History. 
Edit. G.J. Schutte (ColI. Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volken
kunde, Bibliographical Series, vol.IV) Den Haag, 19802

. 

Walvisvaart 
H . FORSTER, The South Sea Wahler. Sharon, MA, 1985 met Supplement. 
Camberra, 1991. 
L. HACQUEBORD, 'Van Noordse Compagnie tot Maatschappij voor de 
Walvisvaart', In: Tijdschrift voor Zeegeschiedenis, XIII, 1, 1994, pp.19-40. 

Noorwegen 
H. G. NORDVIK, Norwegian Maritime Historical Research during the past 
twenty years. A Critical Survey. In: SJ@fartshistorisk Arbok, 1990 (Bergen, 
1991). 

Denemarken 
H. JEPPESEN, Den maritimeforskning i Danmark 1973-1975. Rapport, Ma
ritim-historiskt symposium, Lulea 1976. Lulea, 1976. 

Frankrijk 
H. COUTAU-BEGARIE, L'Histoire maritime en France. ColI. Hautes Etu
des Maritimes (Institut de Strategie comparee), Parijs, 19972

. 

Noord-Amerika 
Ch. E. FELTNER & J. BARON FELTNER, Great Lakes Maritime History: 
Bibliography and Sources of Information. 1982. 
American Maritime History: A Bibliography (ColI. Abc-Clio Research Guide, 
vol. XVII) Edit. S.K. Kinnell & S. Robitaille Ontiveros 1986. 

Centra al- & Zuid-Amerika 
An Introductory Bibliography of Maritime Referencesfor the New World and 
Spanish Empire Therein 1492-1821. Edit. 1. Bankston. 1988. 
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2. Archiefinventarissen, Archiefgidsen en Bronnenuitgaven 

Hierbij dient een voorafgaande opmerking te worden gemaakt, namelijk dat 
heel wat archiefinventarissen, archiefgidsen en bronnenuitgaven niet strict de 
maritieme geschiedenis betreffen. Zij hebben echter wei talrijke raakvlakken 
gemeenschappelijk zoals de geschiedenis van de ontdekkingen, de koloniale 
geschiedenis of de Europese expansie. 

a. archiefinventarissen en -gidsen 

Zuidelijke Nederlanden en Belgie 
G. ASAERT, Inventaris van meetbrieven (1884-1913). Brusse!, 1981". 
G. ASAERT, Analytische inventaris van monsterrollen ter visserij (1818-1843 
en 1860-1910).2 vol., Brusse!, 1986. 
J. BOLSEE, Inventaire des archives des conseils et sieges d'amiraute, in: Inven
taires de la Belgique, edit. J. Cuvelier (Tongeren 1932, herdruk 1991), pp.147-
217. 
J. MERTENS, Inventaris van het archief van het hoofdwaterschoutsambt 
Oostende. Brussel, 1993. 
E. VANDEWOUDE, Liste des documents divers relatifs a I'expansion beige 
d'outre-mer 1825-1961. Brussel, 1982. 
C. VLEESCHOUWERS, Inventaris van het archief van het Bestuur van het 
Zeewezen. 1830-1976. Brussel, 1979'2. 
De laatste drie archiefinventarissen dekken zoals de tite! aangeeft ook de re
centere periodes. Deze opmerking ge!dt evenzeer voor de bijdrage van K. 
VERAGHTERT, Overzicht en kritiek van de kwantitatieve bronnen voor de 
Antwerpse havenbeweging. In: Mededelingen van de Marine Academie, XXIV, 
1976-1977, pp.73-93, dat vooral een bronnenkritiek betreft. Volledigheids
halve vermelden we nog de archiefgids: Guide des sources de I'histoire d 'Afrique 
du Nord, d'Asie, d'Oceanie. (Archives Generales du Royaume) , Brussel, 1972. 
Noordelijke Nederlanden 
M.A.P. MEILINK-ROELOFSZ, De Archieven van de Verenigde Oostindi
sche Compagnie (1602-1795). The Archives of the Dutch East India Company 
(1602-1795) . Den Haag, 1992. 
A.A. MIETES, De archieven van de colleges van de Grote Visserij, 1578-1857 
(1859); het archief van het college van de Kleine Visserij in Holland, 1823-
1857; het archiefvan de gecommitteerden tot de IJslandse Kabeljauw in Zuid
Holland, 1817-1857. (Coll. Rijksarchieven in Holland Inventarisreeks, vol. 
XXIX. Den Haag, 1984. 
M.Ph. ROESSINGH, Sources of the History of Asia and Oceania in The Net-

11. Zie in dat verband de bespreking van G . ASAER T, M eelbrieven 1884-1913: een kwanlilalieve benade
ring. In: Mededelingen van de Koninklijke Marine Academie, XXVII, 1983-1985, pp.42-63. 
12. Zie ook L. VAN MEERBEECK, Les archives de l'A dministration de la Marine aux Archives generales 
du Royaume, 1831-1940. In: Economische geschiedenis van Belgie - Behandeling van bronnen en problema
tiek. Handelingen van het colloquium Ie Brussel, 17-19 nov.1971 (V'e en Vide secties) ( Archief- en Biblio
Iheekwezen in Belgie. Extranummer 10), 1973, pp.203-222. 
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herlands. VoU: Sources up to 1976, Munchen, 1982. 
M.Ph. ROESSINGH, Guide to the Sources in The Netherlandsfor the History 
of Latin America. Den Haag, 1968. 
M.Ph. ROESSINGH & W. VISSER, Guide to the Sources of the History of 
Africa South of the Sahara in the Netherlands. (International Council of Archi
ves) (ColI. Guides for the History of Nations, 2nd. series: Africa South of the 
Sahara, voUX). Munchen, 1978. 

Frankrijk 
Archives Nationales. Etat general des Fonds., Edit. P. Boyer, M .-A. Menier & 
E. Taillemite, vo1.III: Marine et Outre-Mer, edit. J. Favier, Parijs, 1980. 
A. LEGRAND & F. MAREC, Inventaire de la Compagnie des Indes, sous
sirie J.P. (Archives de la Marine, arrondissement de Lorient) Vincennes, 1978. 
E. T AILLEMITE, Les archives de la Marine conservees aux Archives nationa
les. (Service historique de la Marine) Vincennes, 1979, waama een updating 
verscheen door Ph. HENRAT (op.cit., 199t2)13 
R. ESTIENNE, Les armements au long cours de la deuxieme Compagnie des 
Indes (1717-1773). Tableaux tires des so us-series 1 Pet 2P. (Archives du port 
de Lorient) (Service historique de la Marine). S.l., 1996. 

Groot-Brittannie 
Een archiefgids met betrekking tot West-Indie is: P. WALNE, A Guide to the 
Manuscript Sources for the History of Latin America and the Caribbean in the 
British Isles. Londen, 1973. 
Een archiefgids met betrekking tot Noord-Amerika is: J.W. RAINO, A Guide 
to Manuscripts Relating to America in Great Britain and Ireland (British As
sociationfor American Studies). Westport (Conn.), 1979. 
Arcbiefgids m.h.t. museumarcbieven zijn: Guide to the Manuscripts in the Na
tional Maritime Museum. (National Maritime Museum), 2 vo1. [Greenwich], 
1977-1980. 
G. READ & M. STAMMERS, Guide to the Records of Merseyside Maritime 
Museum. (ColI. Research in Maritime History, vo1.VIII). St. John's New
foundland, 1995. 
Portugal 
Fuentes para a historia do antigo Ultramar portugues. VoU: Estado da India. 
Lisbonne, 1978. 

Spanje 
Guiadde Fuentes para la Historia de Ibero-Americana conser vadas en Espana. 
(Dirrecci6n General de Archivos y Bibliothecas) 2 vo1., Madrid, 1966-1969. 

Duitsland 
R. HAUSCHILD-THIESSEN, Fuhrer durch die Quellen zur Geschichte La-

13. Zie ook van dezelfde Ph. HENRAT, Les archives et les archivistes de la Marine, des origines a 
1870. ( Bibliotheque de I'Ecole des Chartes) Parijs, 1969. 

104 NEHA-BULLETIN 



teinamerikas in der Bundesrepublik Deutschland. Bremen, 1972. 
A. JONES, German Sources for West African History, 1599-1669. (ColI. Stu
dien zur Kulturkunde, vol. LXVI) Wiesbaden, 1983. 
A. JONES, Brandenbourg Sources for West African History, 1680-1700. 
(ColI. Studien zur Kulturkunde, vol. LXXVII) Stuttgart, 1985. 

Scandinavie 
Guide des sources de l'histoire des nations, Afrique du Nord, Asie, Oceanie con
servees en Scandinavie. (Conseil International des Archives), Parijs 1980. 

Italie 
L. PASZTOR, Guida dellefonti per la storia dell'America Latina negli archivi 
della Santa Sede e negli archivi ecclesiastici d'Italia. (Archivo Vaticano) , 
Rome, 1970. 
Guida dellefontiper la storia dell'Africa a sud del Sahara existenti in Italia. 2 
vol., Rome, 1973-1974. 

Australie 
A. WEIDEMANN & J.A.c. MACKIE, A Select Bibliography of Indonesian 
Documents in the National Library of Australia. Camberra, 1981. 

h. bronnenuitgaven14 

Vooreerst dient gewezen op de aloude welgekende en uitstekende uitgaven 
van de Engelse Hakluyt Society (1847)15 en de Nederlandse Linschoten- Ver
eeniging (vanaf 1909)16, reeksen die nog steeds worden voortgezet. Dan zijn 
er de volumes uitgegeven in de reeks Rijks Geschiedkundige Publicatien onder 
andere met betrekking op de geschiedenis van de V.O.C. 

Voor Frankrijk vermelden we de reeksen La Decouverte17 en Magellane 18 

die niet kunnen bogen op een lange traditie als voornoemde, maar wei zeer 
toegankelijk zijn. 

In Zweden werd vanaf de jaren zestig de reeks Suecica Rediviva. A Collec
tion of Facsimile Reprints of Swedish Books19 opgezet, waarin een aantal reis
verhalen of scheepsjournalen i.v.m. de Zweedse Oost-Indische Compagnie 
werden uitgegeven. 

Het eerste reisverhaal van de Zweedse Oost-Indische Compagnie in zijn 
oorspronkelijke versie werd uitgegeven door P. Hallberg & c. Koninckx, on
der de titel: A Passage to China. Colin Campbell's Diary of the First Swedish 
East India Company Expedition to Canton, 1732-33. (ColI. Acta Regiae Socie-

14. Voor de beschrijving van picturaIe bronnen, specifiek met betrekking tot de scheepvaart, vennelden 
we het werkinstrument voor museologen MARDOC-handleiding voor de beschrijving van ajbeeldingen. 
Edit. J. Hogenboom. Rotterdam, 1982. 
15. Hakluyt Society Series: bronnenpublicaties m.b.t. de zeegeschiedenis. 
16. Werken uitgegeven door de Linschoten- Vereeniging: reeks publicaties van Nederlandse beschrijvingen 
van zee- en landreizen en van landbeschrijvingen. 
17. Uitgegeven door de uitgeverij Maspero (parijs), later omgedoopt tot Editions la Decouverte. 
18. Uitgegeven door de uitgeverij Chandeigne (parijs). 
19. Bokfiirlaget Rediviva, Stockholm. 

NEHA-BULLETIN 13 - 1999 - nr. 1 105 



tatis Scientiarum et Litterarum Gothoburgensis. Humaniora, vol. XXXVII) 
Gotenburg, 1996. 

De teksten van de charters van de Deense compagnies werden uitgegeven 
door O. FELDB.tEK, Danske Handelskompagnier 1616-1843. Oktrojer og in
terne Ledelsesregler. (Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie) 
Kopenhagen, 1986. 
The Chronicles of the East India Company trading to China 1635-1834,5 vol. 
van H.B. MORSE werden in 1966-1969 te Taipei heruitgegeven20

; weliswaar 
hoofdzakelijk voor de handel met China, bevatten ze veel gegevens over de 
scheepvaart van de East India Company. 

Er is ook de heruitgave van N. WITSEN, Architectura navalis et regimen 
nauticum ofte aaloude en hedendaagsche scheepsbouw en bestier. Amsterdam, 
1690 (reprint 1971). 

Voor de scheepvaart tussen Antwerpen en Engeland in de vijftiende eeuw: 
G. ASAERT, Documenten voor de geschiedenis van de Antwerpse scheepvaart 
voornamelijk de Engelandvaart (1404-1485) (ColI. Collectanea Maritima, 
vol. II) Brussel, 1985. 
Voomamelijk toegespitst op de koloniale geschiedenis of de Europese expan
sie: 
Dokumente zur Geschichte der europiiischen Expansion. Edit. E. Schmitt, 7 
vol., Munchen, 1986 

Specifiek voor de Portugezen in Macao: 
Seventeenth Century Macau in Contemporary Documents and Illustra
tions. Edit. & trans I. C. R. Boxer. Hong Kong/Kuala Lumpur/Singapore, 
1984. 

Verenigde Staten 
D.L. STEIN, American Maritime Documents 1776-1860. Mystic, CT, 1992. 
In verband met de Britse kolonisatie vanuit SchotIand: 
W.R. BROCK, Scotus Americanus. A Survey of Sources for Links between 
Scotland and America in the Eighteenth Century. New York, 1982. 
D.C. ELLIOTT, Maritime History: A Hand List of the Maritime Books 
(1471-1860) in the John Carter Brown Library with Special Section on Sir 
Francis Drake. Providence, RI, 1979. 

Denemarken (met de nadruk op picturale bronnen): 
Sohistorisk Billedbog. Maritime History in Pictures. (Handels- og Sofartsmu
seet pa Kronborg. Danish Maritime Museum). Helsing0r, 1967. 

Zweden 
Saint Barthelemy and the Swedish West India Company: A Selection of Printed 
Documents, 1784-1814: Facsimile Reproductions. (Coli. Maritime History) 
Edit. J.B. Hattendorf. 1995. 
Niet onbelangrijk zijn de verzamelingen van de maritieme musea zelf. J. van 

20. OorspronkeJijk uitgegeven te Oxford in 1929. 
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Beylen publiceerde een Lijst van Maritieme Musea en Verzamelingen (Marine 
Academie) (Antwerpen, 1976). Ze werd echter nooit bijgewerkt, zodat men 
voor een correcte informatie beter aangewezen is op up-to-date referentie
werken zoals de jaarlijks bijgewerkte World of Learning, de World Guide to 
Libraries of nog de World Guide to Special Libraries. 

3. Naslagwerken - Vakwoordenboeken21 
- Biografische woordenboeken 

N . FOURQUIN, Glossaire nautique de la langue d'oc Provence-Languedoc. 
S.l., 1990. 
N. FOURQUIN & Ph. RIGAUD, De la nave au pointu. Glossaire nautique de 
fa langue d 'oc. Provence-Languedoc. Montpellier, 1993. 
A. JAL, Glossaire nautique. Repertoire polyglotte de termes de marine anciens 
et modernes. Parijs, 1848. Heruitgave: Nouveau glossa ire nautique d'Augustin 
Jal. Revision de l'edition pub/iee en 1848. Parijs/Den Haag, 1970 
L. LEMAIRE, Gfossaire pour servir a !'etude de l'histoire et des institutions de 
Dunkerque et de fa Ffandre maritime. Handzame, 19742 

22. 

R. LEPELLEY, Vocabufaire des cotes du departement de fa Manche: especes 
marines de la Manche. Caen, 1985. 
H. MANWA YRING, The Seaman's Dictionary. 1644. (ColI. English Lingu
istics 1500-1800 )[facsirnile]. Menston, 197223. 
Maritieme Encyclopedie. 7 vol., Bussum, 1970-1973. 
The Oxford Companion to Ships & the Sea. Edit. P. Kemp. Londen! 
NewYorkiMelbourne, 1976. 
Ph. RIGAUD, Gfossairenautiqueoccitan des origines au xvr siecle. S.l., 1991. 
J.H. RODING, Allgemeines Worterbuch der Marine in allen europaeischen 

Seesprachen nebst vollstaendigen ErkHi.rungen. 4 vol. Hamburg/Leipzig, 
1794-1798 (rer>rint: Amsterdam, 1969)24. 
A. SO LAYMAN & H . CHARLES, Le parler arabe de la voile et la vie mari
time dans l 'fle d'Arwad et sur la cote syro-libanaise. Beyrouth, 1972. 
J. van BEYLEN, Zeilvaart lexicon. Viertalig maritiem woordenboek. Weesp, 
1985. 
De talrijke korte artikels van J.B. DREESEN verschenen in Neptunus (1980) 
over Nederlandstalige uitdrukkingen ontleend aan het maritiem milieu. 
Voor de Franse taal zijn er de werken van P. SIZAIRE, Les termes de marine. 
(ColI. Que sais-je?vol.MCDLXXIX) Parijs 19782; Le parler des gens de mer. 
Parijs, 19722 en Traite du parler des gens de mer de ses origines a nos jours. 
[Poitiers, 1996], naast een honderdtal artikels verschenen in de tijdschriften 
Navigation en Revue Maritime. 

21. Een aantal naslagwerken en vakwoordenboeken zijn in hoofdzaak bedoeld voor hedendaags ge
bruik, maar kunnen voor maritieme historici toch nuttig zijn, zoals Elsevier 's Nautical Dictionary. In 
English/American, French, Spanish, Dutch and German. Edit. J.-P. Vandenberghe & M. Johnen. 19943

. 

22. Eigenlijk een herdruk van een deel uit Bulletin de 1= Union Faulconnier, XXIX, 1933. 
23. Zou natuurlijk evenzeer als een gedrukte bron kunnen worden beschouwd. 
24. Zelfde opmerking als voorgaande voetnoot. 
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Biografische woordenboeken 
E. TAILLEMITE, Dictionnaire des marinsfranfais. Parijs, 1982. 
J. ORTIZ SOTELO & A. CASTANEDA, Diccionario Biografico Maritimo 
Peruano. Lima, 1993. 
Over de bouwers vaD instrumenteD, waaronder navigatie-instrumenten 
V.A. RASQUIN, Dictionnaire des Constructeurs belges d'instruments scienti
fiques. Des origines a 1914. (Comite National de Logique, dHistoire et de Phi
losophie des Sciences) Brussel, 1996. 

4. TijdschrifteD 

Wij wijzen op het bestaan van nieuwe tijdschriften specifiek gericht op mari
tieme geschiedenis en waarvan het wetenschappelijk karakter niet in twijfel 
kan worden getrokken25

. 

- International Journal of Maritime History (St. John's Newfoundland, vanaf 
1989) uitgegeven door de International Maritime Economic History Associa
tion. 
- Marines Revue d'histoire maritime (Frankrijk 1989) 
- Revista de historia naval (Spanje) 
- Mare liberum. Revista de historia dos mares (Portugal) 
- Maritim Kontakt (Denemarken) 
Sinds enkele decennia verschijnen nu ook een aantal nieuwsbrieven of news-

letters die actuele informatie verspreiden over congressen, colloquia, recente 
publicaties of onderzoeksprojecten: 
- International Newsletter of Maritime History (St. John's Newfoundland), 
1987, zoals het bijna gelijknamige tijdschrift eveneens uitgegeven door de In
ternational Maritime Economic History Association. 
- Chronique d'histoire maritime verzorgd door de Commission franfaise d'his
to ire maritime (Parijs, vanaf 1979) 

Voor bibliografische excerpering beperke men zich geenszins tot strikt mari
tieme of maritiem-historische tijdschriften. Historische tijdschriften met be
trekking tot de economische geschiedenis dienen zeker te worden geraad
pleegd. 

25. Het is onbegonnen werk in dit korte bestek aile van oudsher bestaande maritiem-historische tijd
schriften op te sommen. Pro memoria citeren we toch voor Nederland: Tijdschrift voor Zeegeschiedenis; 
voor Belgie de tweetalige M ededelingen - Communications van de Koninklijke Belgische Marine Academie, 
hoewel niet exclusiefm.b.t. maritieme geschiedenis. Voor Groot-Brittannie, The Mariner's Mirror; voor 
Frankrijk, Neptunia (Association des Amis du Musee de la Marine) en Revue Maritime. Voor Duitsland, 
Marine Rundschau. Voor Zweden: Unda Maris (Foreningen Goteborgs SjOjartsmuseum) , Forum Navale 
(Skrifter utgivna av Sjohistoriska Samjundet), Sjohistorisk Arsbok (Foreningen Sveriges Sjojartsmuseum i 
Stockholm). Voor Denemarken, Arbog (Handels- og Sejartsmuseet pa Kronborg). Voor Noorwegen: Sjo
jartshistorisk Arbok. Voor de Verenigde Staten: American Neptune. 
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5. Reeksen 

- Research in Maritime History uitgaande van de International Maritime Eco
nomic History Association (St. John's Newfoundland), dat zich toch voorna
melijk concentreert op recentere periodes. 
- Collectanea Maritima (Wetenschappelijk Comite voor M aritieme Geschiede
nis. Koninklijke Academie voor Wetenschappen Letteren & Schone Kunsten van 
Belgil) Brussel, voLl, 198426

, dat hoewel Belgisch van signatuur zich geens
zins exclusief toelegt op Belgische scheepvaartgeschiedenis. 
- Bijdragen tot de Nederlandse Marinegeschiedenis. Den Haag, vanaf 1985. 

6. Congresverslagen 

Vanaf de jaren zestig werden met de regelmaat van de klok tal van congressen 
georganiseerd door de International Commission of Maritime History 
(I CM H), niet in het minst onder impuls van de eerste voorzitter en stichter 
Michel Mollat27

. Deze maritieme congressen worden nu om de vijf jaar ge
houden, en meestal vallen zij samen met de grootse internationale congressen 
van de Comite International des Sciences Historiques. De congresverslagen 
van ICMH verschijnen enkele jaren na het congres zelf, maar niet in reeksver
band. De plaats van uitgave verschilt dan ook in functie van de voorzitter of 
van de secretaris-generaal. Oorspronkelijk sterk Europees samengesteld, zijn 
nu tal van landen over de hele wereld bij ICMH aangesloten, meestal via een 
nationale commissie voor maritieme geschiedenis. Op hun beurt organiseren 
de nationale commissies colloquia die niet zelden op een internationale par
ticipatie kunnen rekenen28

. 

Even belangrijk voor de maritieme geschiedenis zijn de congresverslagen 
van de Association Internationale d'Histoire des Mers Nordiques de l'Europe, 

die vooral betrekking hebben op de scheepvaart in de Noord-Atlantische 
Oceaan, de Noordzee en de Baltische Zee. 

We kunnen niet voorbij aan de dynamische International Maritime Econo
mic History Association, waarbij de klemtoon toch op meer recentere perio
des valt. De congresverslagen van deze vereniging worden meestal uitgegeven 
in de reeks Research in Maritime History. 

Engelsen en Nederlanders houden samen geregeld symposia (British
Dutch maritime conferences); ook de Fransen en de Engelsen do en dat, hoe
weI het in dit geval in hoofdzaak betrekking heeft op de marine (Journees 
franco-britanniques d'histoire de la marine). 

26. Reeds vijf delen verschenen. 
27. Michel Mollat du lourdin bekleedde de functie van voorzitter van 1960 tot 1980. 
28. Over die intemationa1e maritieme congressen, zie C. FROSTIN, Congres internationaux d 'histoire 
maritime. In: Revue d'Histoire Economique et Socia/e, LIV, 1976, pp.568-578. 
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7. A1gemene Werken 

Zoals we het reeds hebben aangestipt, is de maritieme geschiedenis een disci
pline waarvan de thema's over de nationale grenzen uitdeinen. Het valt daar
om soms moeilijk titels in landgebonden categorieen onder te brengen. We 
weerhielden voornamelijk werken die een ruime periode omvatten en niet 
streekgebonden zijn. 

M. ACERRA & J. MEYER, La Grande epoque de la marine a voile. Rennes, 
1988. 
Les Grandes Escales. (ColI. Recueil de la Societe Jean Bodin pour I'Histoire 
Comparative des Institutions, vol. XXXII, XXXIII & XXXVIV) (Colloque or
ganise en collaboration avec la Commission Internationale d 'Histoire Maritime 
- 10eme Colloque d 'Histoire Maritime) 3 vol. Brussel, 1972-1974. 
Maritime History. Edit. J.B. Hattendorf (ColI. Open Forum Series), 2 vol. 
1996-1997. 
Het eerste deel handelt over de peri ode van de ontdekkingsreizen, terwijl deel 
2 gewijd is aan de 18de eeuw en later. 
M . MOLLAT du JOVRDIN, L 'Europe et la mer. Parijs, 1993. 
Ships, Oceans, and Empire: Studies in European Maritime and Colonial Histo
ry, 1400-1750. (ColI. Collected Studies, vol. CD LXXVIII ). Edit. G.V. Scam
mel 1995. 
R . SILVERBERG, The Longest Voyage: Circumnavigators in the Age of Dis
covery 1997. 

Oudheid 
MiddeUandse Zee 
G. MAKRIS, Studien zur spiitbyzantinischen Schiffahrt. Genua, 1988. 
R. PAT AI, The Children of Noah. Jewish Seafaring in Ancient Times. Prince
ton (N.J.), 1998. 
M . REDDE, Mare nostrum. Les infrastructures de la marine romaine a !'epo
que imperiale. (Ecole franf:aise de Rome) Rome, 1987. 
H.T. WALLINGA, Ships and Sea Power before the Great Persian War. The 
Ancestry of the Ancient Trireme. LeidenINew YorklKeulen, 1993. 

Indische Oceaan 
G . F . HOVRANI, Arab Seafaring in the Indian Ocean in Ancient and Early 
Medieval Times. Princeton, 1995. 
Mediterrannee et Ocean Indien. (Travaux du Sixieme Colloque International 
d 'Histoire Maritime - Venise, 20-24 septembre 1962) Edit. M . Cortelazzo. 
(ColI. Bibliotheque generale de l'Ecole Pratique des Hautes Etudes. VIeme 
Section) [Parijs], 197029

. 

L. N. SHAFFER & K. REILLY, Maritime Southeast Asia to 1500. (Coli. 
Sources and Studies in World History). 19962

. 

29. Een bewijs van de soms zeer late publicatie van de congresverslagen, bier achtjaar na datum. 
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Middeleeuwen en Moderne Tijden 
S. ARASARATNAM, Maritime India in the Seventeenth Century. 1994. 
D. ELLMERS, Friihmittelalterliche Handelsschiffahrt in Mittel- und Nordeu
ropa. Neumiinster, 1984. 
An Introduction to Maritime History: The Age of Discovery. Edit. J.B. Hat
tendorf. Malabar, 1995. 
A.R. LEWIS & T.l . RUNYAN, European Naval and Maritime History, 300-
1500. Bloomington/Indianapolis, 19902

. 

1.R . MARTIN, Le mondefascinant des bateaux. Parijs, 1977. 
M. MOLLAT & E. T AILLEMITE, L'importance de l'exploration maritime 
au siecles des Lumieres. Parijs, 1982. 
H. VAN LOOM, La conquete des mers. Rennes, 1995. 

Belgie en Nederland 
G. ASAERT e.a., Maritieme geschiedenis der Nederlanden. 4 vol. Bussum, 
1976-1978. Er moet worden opgemerkt dat in dit basiswerk de hoofdbrok 
aan de Noord-Nederlandse of Nederlandse maritieme geschiedenis is gewijd. 
Een chronologische orde wordt aangehouden, maar de thematische aanpak 
is even belangrijk en was innoverend op dat ogenblik. 

Tien essays over de betrekkingen tussen de Noordelijke Nederlanden en 
Engeland verschenen onder de titel: Anglo-Dutch Mercantile Marine Relati
ons 1700-1850. Edit. J.R. Bruijn & W.F.J. M6rzer Bruyns. AmsterdamlLei
den, 1991. 
Uitsluitend op Belgie toegespitst: J. DELMELLE, Histoire de la navigation et 
des ports belges. Brussel, 1982. Zeer algemeen, maar toch aantrekkelijk en 
nuttig als eerste kennismaking. 

Duitsland 
W. VOGEL, Geschichte der deutschen Seeschiffahrt. Berlijn, 197323°. 
Griekenland 
oor Griekenland bestaan heel wat monografieen, wat niet verbaast gelet op 

de geografische positie van dat land, in de grond volledig afhankelijk van de 
scheepvaart. 
Greek Merchant Shipping. Edit. S. Papadopoulos. Athene, 197231

. 

The Greeks and the Sea. Edit. S. Vryonis. New York, 1992. 
G. RARLAFTIS, A History of Greek-Owned Shipping. The Making of an In
ternational Tramp Fleet, 1830 to the Present Day. Londen, 1995. 
V. KREMMYDAS, Greek Shipping 1776-1835.2 vol., Athene, 1985-1986. 
A. LEMOS, The Greeks and the Sea. A People's Seafaring Achievements from 
Ancient Times to the Present Day. Londen, 1976. 

30. In feite een heruitgave van 1915. 
31. Behandelt het onderwerp vanaf het midden van de 18de eeuw. 
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M. LOS, Ages of the Sea. A Brief History of the Greek Merchant Marine. 
Athene, 1988. 

Portugal 
da FONSECA, L.A., Navegacion y corso en el Mediterraneo occidental. Los 
Portugueses a mediados del siglo Xv. Pamplona, 1978. 

Rusland 
M. MITCHELL, The Maritime History of Russia, 848-1948. S.l., s.d. 

Latijns-Amerika 
P.T. BRADLEY, The Lure of Peru: A Study of Maritime Intrusion into the 
South Sea, 1598-1701. 1990. 
J.e. GON<;ALVES CAMINHA, Histaria Maritima. Rio de Janeiro, 1980. 
Historia Maritima Argentina. OJ.v. L. Destefani, 10 vol. Buenos Aires, 1982-
1995. 
Historia Maritima del Peru. (Instituto de Estudios Historico-Maritimos del 
Peru), Lima, 1974-199432

. 

M.H. SANCHEZ-BARBA, El Mar en la Historia de America. Madrid, 
199233 

Subsidios para a Histaria Maritima do Brasil. 25 vol. Rio de Janeiro, 1938-
1972. 
H.J. TANZI, Compendio de Historia Maritima Argentina. Buenos Aires, 
1994. 

Verenigde Staten 
K.J. BAUER, A Maritime History of the United States: The Role of Ameri
ca's Seas and Waterways. (ColI. Maritime History Series). 1988. 
l .H . HITCHMAN, A Maritime History of the Pacific Coast 1540-1980. 1990. 
R. SCHWENDINGER, Ocean of Bitter Dreams: Maritime Relations Be
tween China and the United States, 1850-1915. 1988. 

8. Militaire vloten (inclusief de kaapvaart) 

Naast de grote vaart, en voornamelijk dan de scheepvaart naar Oost- en 
West-Indie, hebben historici in het algemeen veel aandacht besteed aan de mi
litaire scheepvaart. Wij herinneren eraan dat het stricte onder scheid tussen 
koopvaardij en marine in vroegere tijden niet steeds toepasselijk is. 

Algemeen 
M. ACERRA e.a., Les marines de guerre europeennes, XVlJe-XVl/Je. Parijs, 
1986. 
P. ADAM, Strategies maritimes et economie. Parijs, 1988. 

32. De periode tot circa 1850 omvat 12 volumes. 
33. Een werk van lange adem, maar vooral geconcentreerd op de geschiedenis van de militaire vloot. 
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R. BLEMUS, Les derniers corsaires de la Manche. Rennes, 1994. 
J. GLETE, Navies and Nations: Warships, Navies and State Building in Euro
pe and America, 1500-1860. 2 vol. , Stockholm, 1993. 
J .F . GUILMARTIN, Gunpowder and Galleys: Changing Technology and War 
at Sea in the Sixteenth Century. New York, 1974. 
L. NICOLAS, A. REUSSNER & R. DE BELOT, La Puissance navale dans 
l'histoire. 3 vol. Parijs, 1960-1974. 
W.L. RODGERS, Greek and Roman Naval Warfare. Annapolis, 1937, waar
van een reprint in 1980 verscheen. 
Southeast European Maritime Commerce and Naval Policies from the Mid
Eighteenth Century to 1914. Thessaloniki, 1988. 

Groot -Brittannie 
B. LAVERY, The Arming and Fitting of English Ships of War 1600-1815. 
Londen, 1987. 
D. LOADES, The Tudor Navy. An Administrative, Political and Military His
tory. Aldershot, 1992. 
W.H. RICHMOND, The Navy in India: 1763-1783. Aldershot, 19932 34 

B. TUNSTALL, Naval Warfare in the Age of Sail: The Evolution of Fighting 
Tactics 1650-1815. Londen, 1990. 
H. WALLACE, The Navy, the Company and Richard King: British Explora
tion in the Canadian Arctic, 1829-1860. Montreal, 1980. 

Denemarken 
H.C. BERG & J. ERICHSEN, Danske Orlogsskibe 1690-1860. Konstruktion 
og Dekoration. 2 vol. Kopenhagen, 1980. 
O.L. FRANTZANI, Dansk-norsk jiadepolitik 1769-1807. (Marinehistorisk 
Selskabe Skrifter, vol. XVI). Kopenhagen, 198035

. 

Duitsland 
Handbuch zur deutschen Militiirgeschichte 1648-1939. (Edit. Militiirgeschicht
liches Forschungsamt) waarvan vol. V gewijd is aan de vloot, namelijk W. PET
TER' Deutsche Flottenriistung von Wallenstein bis Tirpitz. Miinchen, 1978. 

Bourgondische Nederlanden 
J. PAVIOT, La Politique navale des Ducs de Bourgogne 1384-1482. Rijsel, 
1995. 
L. SICKING, Zeemacht en Onmacht. Maritieme politiek in de Nederlanden 
1488-1558. Amsterdam, 1998. 

Frankrijk 
E.H. JENKINS, Histoire de la marine franfaise, des origines a nos jours. Pa
rijs, 1977. 

34. Weliswaar een ouder werk, want voor de eerste maal gepubliceerd in Londen in 1931. 
35. Heeft ook betrekking op Noorwegen. Pas na het Congres van Wenen (1814-1815) werd Noorwegen in 
een personele unie verbonden met Zweden, tot in 1905. 
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S. LLINARES, Marine, propulsion et technique d'evolution du systeme tech
nologique du navire de guerrefranJais au XVIIJe sieele. 2 vol., S.l., 1994. 
E. TAILLEMITE, L'Histoire ignonfe de la marinefranJaise. Parijs, 1988. 
M. VERGE-FRANCESCHI, La marine franJaise du XVIIJe sieele. Parijs, 
1997. 

Spanje en de Spaanse Nederlanden 
C. FERNANDEZ DURO, Armada Espafiola. Desde la union de los reinos de 
Castilla y de Aragon. 13 vol. , Madrid, 1972236

. 

E. OTERO LANA, Los corsarios espafioles durante la decadencia de los Au
strias. EI corso espafiol del Atlantico peninsular en el siglo XVII (1621-1697). 
Madrid, 1992. 
R . CEREZO MARTINEZ, Las Armadas de Felipe II. Madrid, 1988. 
J.P. MERINO NAVARRO, La Armada espafiola en el siglo XVIII. Madrid, 
1981 . 
H . O'DONNELL y Duque de ESTRADA, La Fuerza del desembarco de la 
Gran Armada contra Inglaterra (1588). Madrid, 1989. 
P.E. PERES MOCCAINA BUENO, Politica naval espafiola en el Atlantico, 
1700-1715. Sevilla, 1982. 
C. RAHN PHILIPS, Six Galleons for the King of Spain. Imperial Defence in 
the Seventeenth Century. Princeton, 1986. 
R.A. STRADLING, The Armada of Flanders: Spanish Maritime Policy and 
European War 1568-1668. Cambridge, 1992. 

Noordelijke Nederlanden 
J .R. BRUUN, The Dutch Navy of the Seventeenth and Eighteenth Centuries. 
Columbia, SC, 1993. 
A.P. VAN VLIET, Vissers en kapers. De zeevisserij vanuit het Maasmondge
bied en de Duinkerker kapers (ca. 1580-1648}. Den Haag, 1994. 

Belgie 
H . ANR YS, e.a. De Zeemacht. Van de admiraliteit van Vlaanderen tot de Bel
gische zeemacht. Tielt, 1992. 

Brazilie 
Historia Naval Brasileira. Rio de Janeiro, 1975-1993. 

Verenigde Staten 
J.H. SCHROEDER, Shaping a Maritime Empire: The Commercial and Di
plomatic Role of the American Navy, 1829-1861. (ColI. Contributions in Mili
tary History, vol. XLVIII) 1985. 
C.E. SWANSON, Predators and Prizes: American Privateering and Imperial 
Warfare, 1739-1748. (ColI. Maritime History Series) 1991. 

36. De oorspronkeJijke uitgave dateert van 1902-1903. 
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Rusland 
A. BODE, Die Flottenpolitik Katharinas II und die Konflikte mit Schweden 
und die Turkei (1768-1792) Wiesbaden, 1979. 

China 
J. DARS, La marine chinoise du Xe siecle au XVe siecle. Parijs, 1992. 

9. Scheepvaart en handelsgeschiedeois 

Tal van werken die op het eerste gezicht be trekking hebben op de scheep
vaart, zijn in de grond gewijd aan de handelsgeschiedenis, waarbij maritieme 
geschiedenis in de eigenlijke zin slechts periferisch aan bod komt. Dat geldt 
voornamelijk voor studies gewijd aan havens, waarbij soms de haventrafiek 
behandeld wordt. Ze bevatten weinig gegevens over de schepen ze1f. 

De scheepvaart naar Oost- en West-Indie behande1en we in een afzonder
lijke rubriek. 
K.R. ANDREWS, Trade, Plunder and Settlement: Maritime Enterprise and 
the Genesis of the British Empire, 1480-1630. Cambridge, 1984. 
G. ASAERT, Westeuropese scheepvaart in de Middeleeuwen. Bussum, 1974. 
CR. BOXER, From Lisbon to Goa, 1500-1750: Studies in Portuguese Mari
time Enterprise. (ColI. Collected Studies Series, vol. CXCIV) 1991. 
J. BROCKSTEDT, Die Schiffahrts- und Handelsbeziehungen Schleswig-Hol
steins, 1815-1848. Keulen, 1975. 
P. BUTEL, His to ire de l'Atlantique: de I'Antiquite a nosjours. Parijs, 1997. 
K.N. CHAUDHURI, The Trading World of Asia and the English East India 
Company, 1660-1760. Londen - New York - Melbourne, 1978. 
A. CRUZ, 0 porto nas navegacoes e na expansao. (Instituto de Cultura e Ling
ua Portuguesa) Lisbonne, 19832

• 

R. DAVIS, The Rise of the English Shipping Industry in the Seventeenth and 
Eighteenth Centuries. (ColI. Modern Maritime Classics Reprints, vo1.III) (Na
tional Maritime Museum) [Greenwich], 1972237

. 

C de JONG, De geschiedenis van de oude Nederlandse walvisvaart. 3 vol. Pre
toria, 1972-1979. 
H. den HAAN, Moedernegotie en Grote Vaart. Een studie over de expansie van 
het Hollandse handelskapitaal in de 16e en 17e eeuw. Amsterdam, 1977. 
Gang DENG, Chinese Maritime Activities and Socioeconomic Development, 
c. 2100 B. C. -1900 A.D. (Col1. Contributions in Economics and Economic His
tory, vo1. CLXXXVIII) Westport (Conn.), 1997. 
J. du PLAT TAYLOR, Roman Shipping and Trade: Britain and the Rhine 
Provinces. (Council for British Archaeology) Londen, 1978. 
Global Crossroads and the American Seas. Edit. CG. Reynolds. Missoula 
(Montana), 1988. 
Y. KAUKIAINEN, A History of Finnish Shipping. Londen, 1993. 
W. KRESSE, Die Fahrgebiete der Hamburger Handelsflotte, 1824-1888. 

37. Eerste uitgave in 1962. 
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Hamburg, 1972. 
J.T. LINDBLAD, Sweden's Trade with the Dutch Republic 1738-1795. A 
quantitative analysis of the relationship between economic growth and interna
tional trade in the eighteenth century. (ColI. Aspects of Economic History: the 
Low Countries, voLIV). Assen, 1982. 
F. MEIJER, Schipper, zeit de haven binnen, alles is al verkocht: handel en 
transport in de Oudheid. Baarn, 1990. 
J . PAGES & A. NIED, Itineraires de la Mer Rouge: Antiquite - Moyen Age. 
Parijs, 1991. 
J.H. PRYOR, Commerce, Shipping and Naval Warfare in the Medieval Medi
terranean. (Coll. Collected Studies Series, vol.CCLIX) 1987. 
The Rise of Merchant Empires. Longdistance Trade in the Early Modern 
World. 1350-1750. Edit. J.D. Tracy. Cambridge, 1990. 
F. ROHLK, Schiffahrt und Handel zwischen Hamburg und den Niederllinden 
in der zweiten Hlilfte des 18. und zu Beginn des 19. lahrhunderts. 2 vol. Wies
baden, 1973. 
J . ROUGE, Recherches sur l'organisation du commerce maritime en Mediter
ranee sous ['empire romain. Parijs, 1966. 
Shipping and Trade 1750-1950. Essays in International Maritime Economic 
History. Pontefact, 1990. 
H. STOOB, See- und Flu~hafen vom Hochmittelalter bis zur Industrialisie
rung. Keulen, 1986. 
R.W. UNGER, The Ship in the Medieval Economy 600-1600. Londen - Mon
treal, 1980. 
A.E. VACALOPOULOS, Southeast European Maritime Commerce and Na
val Policies from the Mid-Eigtheenth Century to 1914. (ColI. War and Society 
in East Central Europe, vol. XXIII) 1989. 
N .J. WILLIAMS, The Maritime Trade of the East Anglian Ports. (ColI. Ox
ford Historical Monographs) Oxford, 1988. 

Een aantal congresverslagen, waarvan niet alle bijdragen strict genomen 
over de maritieme geschiedenis handelen: 
- Decouverte et Cartographie: Canaries, Maderes , Aj:ores, Cap Vert, Iles du 
Golfe de Guinee. Edit. Ch. Verlinden.( V Coloquio de Historia Canario-Ameri
cana (1982)-Coloquio Internacional de Historia Maritima voLIV) (ColI. Geo
grafia e Historia, vol. IV) Madrid, 1985. 
- The Interactions of Amsterdam and Antwerp with the Baltic Region, 1400-
1800. De Nederlanden en het Oostzeegebied, 1400-1800. (Papers presented at 
the third international conference of the Association Internationale d 'Histoire 
des Mers Nordiques de ['Europe, Utrecht, August 30th - September 3rd 1982) 
Edit. W.J. Wieringa e.a. (ColI. Werken uitgegeven door de Vereeniging Het 
Nederlandsch Economisch-Historisch Archief gevestigd te Amsterdam, vol.
XVI) Leiden, 1983. 
- Maritime Food Transport. (Coll. Quellen und Darstellungen zur Hansischen 
Geschichte, vol. XL Neue Folge) Edit. K. Friedland, C. Koninckx, D. Proc
tor & H. O'Donnell y Duque de Estrada. KeulenIWeimarlWenen, 1994 
- Navi e Navigazione nei secoli XVe XVI. (Atti del V Convegno Internazionale 
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di Studi Colombani. Genova, 26 - 28 ottobre 1987) 2 vol. Genua, 1990. 
- Baltic Affairs. Relations between the Netherlands and North-Eastern Europe 
1500-1800. Essays. (ColI. Baltic Studies, vol.I)(Instituut voor Noord- en Oost
europese Studies). Edit. l.Ph.S. Lemmink & l.s.A.M. van Koningsbrugge. 
Nijmegen, 1990. 
- Commerces et navires dans les mers du Sud. Edit. D. Lombard. (ColI. Archi
pel, vol. XVIII) Parijs, 1979. 
- L 'Europe et l 'Ocean au Moyen Age: contribution a l'histoire de la navigation. 
Edit. Societe des Historiens medievistes de l'Enseignement superieur. Nantes, 
1988. 
- From Dunkirk to Danzig. Shipping and Trade in the North Sea and the Baltic, 
1350-1850. Essays in honour of J.A. Faber. Edit. W.G. Heeres e.a. (CoIl. Am
sterdamse Historische Reeks. Nederlands Economisch-Historisch Archie/) Hil
versum, 1988. 
- Seehandel und Wirtschaftswege Nordeuropas im 17. und 18. Jahrhundert. 
(Referate und Diskussionen der Sektion C.6: 'Commercial Relations between 
Eastern Baltic Areas and Foreign Countries' beim 7. Internationalen Kongress 
fur Wirtschaftsgeschichte in Edinburgh 1978) Edit. K. Friedland & F. Irsigler. 
Osthilfern, 1981. 

10. Handelsvaart Oost- en West-Iodie 

Over de geschiedenis van de Oost- en West-Indische compagnies is gedurende 
de laatste decennia enorm vee! geschreven en gepubliceerd. Het is onbegon
nen werk terzake uitputtend te willen zijn. Toch dient opgemerkt dat de mees
te studies bij de hande!sgeschiedenis van de compagnies aanleunen, terwijl 
minder aandacht uitgaat naar de werke1ijk maritieme aspecten. Dat geldt 
voor de werken van C.R. BOXER, waarvan we toch het dee! met betrekking 
tot Nederland, in zijn Nederlandse vertaling willen weerhouden (Zeevarend 
Nederland en zijn wereldrijk 1600-1800. Leiden, 19762

)38. We verwijzen voor 
een bondige inventaris van de compagnies die ooit bestaan hebben naar het 
oude werk van P. BONNASSIEUX, Les Grandes Compagnies de Commerce. 
Etude pour servir a l'histoire de la colonisation. (Parijs, 1892), waarvan een re
print verscheen in New York in 1969, en vooral naar M. MORINEAU, Les 
Grandes Compagnies des Indes orientales (XVI"-XIX" siec/es) (CoIl. Que sais
je?vol.MMXXXII), Parijs, 1994. 
Een reeks essays onder de titel Ships, Sailors and Spices. East India Compa
nies and their Shipping in the 16th

, 17th and 18th Centuries. Edit. l.R. Bruijn & 
F.S. Gaastra. (ColI. Neha-Series III, vol. XX) Amsterdam, 1993. 
S. ARASARATNAM, Maritime Trade, Society and European Influence in 
Southern Asia, 1600-1800. (ColI. Variorum Collected Studies, vol. 
CCCCXLVII) 1995. 
Companies and Trade; essays on overseas trading companies during the Ancien 
Regime. Edit. L. Blusse & F.S. Gaastra (ColI. Comparative Studies in Over-

38. Oorspronkelijke titel: The Dutch Seaborne Empire 1600-1800. Londen, 1965. 
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seas History, vol.III) Leiden, 1981. 
l.-P. MOREAU, Navigation europeenne dans les Petites Antilles au XVIe et 
au debut du XVIIe: sources documentaires et approches archeologiques. 2 
vol., Parijs, 1985. 
Les Flottes des Compagnies des Indes 1600-1857. (JP Journeesfranco-britan
niques d'histoire de fa marine. IJrs Journees d'histoire maritime et d'archeolo
gie navale - Lorient, 4-6 mai 1994) (Service Historique de la Marine) Edit. Ph. 
Haudn!re. Vincennes, 1996. 
Societes et Compagnies de Commerce en Orient et dans ['Ocean Indien. Edit. 
M. MoUat (Actes du Huitieme Colloque International d'Histoire Maritime -
Beyrouth, 5-10 septembre 1966) (CoIl. Bibliotheque generale de ['Ecole Prati
que des Hautes Etudes, VJeme Section) Parijs, 1970. 

Spanje 
P. CHAUNU, Seville et ['Amerique, XVI" - XVII" siecles. Parijs, 197739

. 

Comercio y navigaci6n entre Espana y las Indias en fa epoca de los Habsburgos. 
Mexico, 1979. 

Nederland 
L. BLUSSE & I. de MOOR, Nederlanders overzee. De eerste vijftigjaar 1600-
1650. Franeker, 1983. 
L. BLUSSE, Strange Company. Chinese settlers, mestizo women and the 
Dutch in VOC Batavia. (Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor 
Taal-, Land- en Volkenkunde, vol. CXXIJ) Dordrecht / Riverton, 1986. 
C.R. BOXER, Jan Compagnie in oorlog en vrede. Beknopte geschiedenis van 
de VOC. Bussum, 1977. 
Dutch-Asiatic Shipping in the 17th. and 18th, Centuries. Edit. I.R. Bruijn, F.S. 
Gaastra & 1. Schoffer, (Coil. Rijks Geschiedkundige Publicatien, grote serie, 
voI.CLXV-CLXVII) 3 vol., Den Haag, 1979-1987. 
H. den HEIlER, De Geschiedenis van de WIC. Zutphen, 1994. 
F.S. GAASTRA, Bewind en beleid bij de VOc. Definanciete en commercie'le 
politiek van de bewindhebbers 1672-1702. S.l., 1989. 
F.S. GAASTRA, De Geschiedenis van de v.o.c. Haarlem, 1982. 
E.M. JACOBS, De Vereenigde Oost-Indische Compagnie. Utrecht, 1997. 
Varen naar de Oost: in het kielzog van de Oost-Indie·vaarders. Edit. W. Drech
sel & Ch. T. Waslander. Rijswijk, 1996. 

Zweden 
S.T. KJELLBERG, Svenska Ostindiska Compagnierna 1731-1813. Kryddor
Te - Porslin - Siden. Malmo, 1974. 
T. FRANGSMYR, Ostindiska Kompaniet. Manniskorna, aventyret och den 
ekonomiska drommen. Hoganas, 19764°. 
C. KONINCKX, The First and Second Charters of the Swedish East India 

39. Setreft een verkorte versie van P. & H. CHAUNU, Seville etl=Atlantique 1504-1650. II vol., Parijs, 
1955-1960. 
40. Dit werk is vulgariserend, oppervlakkig en soms onnauwkeurig. 
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Company. A Contribution to the Maritime, Economic and Social History of 
North- Western Europe in its Relationships with the Far East. Kortrijk, 1980. 
Een vrijwel volledige bibliografie over de geschiedenis van de Zweedse Oost
Indische Compagnie verzorgd door C. KONINCKX, vindt men terug in A 
Passage to China ... op.cit., ppXLVI-LIV. 
G. NOVAKY, Handelskompanier och kompanihandel. Svenska Afrikakompa
niet 1649-1663. En studie ifeodal handel. (ColI. Acta Universitatis Upsaliensis. 
Studia Historica Upsaliensia, voI.CLIX) Uppsala, 1990. 

Denemarken 
O. FELDB.tEK, India Trade under the Danish Flag 1772-1808. European En
terprise and Anglo-Indian Remittance and Trade. (ColI. Scandinavian Institute 
of Asian Studies Monograph Series, vol.lI) Odense, 1969. 
T. CLEMMENSEN & M.B. MACKEPRANG, Kina og Danmark 1600-
1950. Kinafart og kinamode. S.l. , 1980. 

Groot -Brittannie 
S. ARASARATNAM, Maritime Commerce and English Power: Southeast 
India, 1750-1800. (ColI. South Asian Publications Series, vol. XI) 1996. 
B. GARDNER, The East India Company. Londen, 1971. 
l . KEA Y, The Honourable Company: A History of the English East India 
Company. Londen, 1991. 
C. RAMACHANDRAN, East India Company and South India Company. 
Madras, 1980. 
J. SUTTON, Lords of the East. The East India Company and its Ships. Lon
den, 1981. 

Zuidelijke Nederlanden 
E.l. BAELS, "De Generale Keizerlijke en Koninklijke Indische Compagnie ge
vestigd in de Oostenrijkse Nederlanden" genaamd de Oostendse Compagnie. 
Oostende, [1972]41. 
J. PARMENTIER, De holle Compagnie: smokkel en legale handel onder 
Zuidnederlandse vlag in Bengalen (ca. 1720-1744) Hilversum, 1992. 

Frankrijk 
J. BOUDRIOT, Compagnie des Indes 1720-1770. Parijs, 1983. 
Ph. HA UD RERE, La Compagnie franJaise des Indes au XVIIIe sieele (1719-
1795) 4 vol., Parijs, 1989. 

11. Zeelieden 

Onder deze rubriek vermelden wij studies die zowel op de koopvaardij als op 
de marine betrekking hebben. 

41. In de grond niet beter dan de oudere werken van M. Huisman en N. Laude. 
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F. BELLEC, Oceans des hommes. Rennes, 1987. 
'Those Emblems of Hel/?': European Sailors and the Maritime Labour Market, 
1570-1870. Edit. P. van Royen, J. Bruijn & J. Lucassen. (ColI. Research in 
Maritime History, vol. XIII) St. John's Newfoundland, 1997. 
Les Hommes et la Mer dans l'Europe du Nord-Ouest de I'Antiquite a nosjours. 
(Actes du Colloque de Boulogne-sur-Mer, juin 1984. Revue du Nord, n1 special 
hors-serie. Collection Histoire) Villeneuve d' Ascq, 1986. 
Ch. JOHNSON, e.a. A General History of Pirates. 1998. 
G. LE BOUEDEC, Activites maritimes et societes littorales de ['Europe atlan
tique, 1690-1790. Parijs, 1997. 
A. MALCOLM, Sixpence for the Wind. A Knot of Nautical Folklore. 
Edinburgh, 1998. 
Marins, navires et affaires. (Coil. Horizons marins itineraires spirituels Ve
XVIIIe siecles, vol. II) Parijs, 1987. 
The market for Seamen in the Age of Sail. (Coil. Research in Maritime Histo
ry, vol. VII) Edit. L.R. Fischer. St. John's Newfoundland, 1994. 
J. MERRIEN, La Vie des marins au moyen age. Rennes, 19942

42. 

M . MOLLAT, La vie quotidienne des gens de mer en Atlantique. Moyen Age 
XVe siec/e. Parijs, 1983. 
Pirates and Privateers: New Perspectives on the War on Trade in the Eight
teenth and Nineteenth Centuries. Edit. D.J. Starkey e.a. (ColI. Exeter Mari
time Studies) 1997. 
Ships, Seafaring and Society: Essays in Maritime History. Edit. T. Runyan. 
1988. 
Starving Sailors. The Influence of Nutrition upon Naval and Maritime History. 
Edit. J. Watt e.a. (National Maritime Museum) [Greenwich], 1981. 
H. STRATER, La vie privee des hommes a bord des grands voiliers du XVIIi" 
siecle. Parijs, 1979. 

Nederland 
G.M.W. ACDA, Voor en achterdemast. Het leven vande zeeman in de 17deen 
18de eeuw. Bussum, 1976. 
L. BLUSSE, e.G. BROUWER, F.S. GAASTRA e.a., All of One Company. 
The Va' C. in Biographical Perspective. Essays in Honour of Prof M.A.P. 
Meilink-Roelofsz. Utrecht, 1986. 
J.R. BRUUN, De Admiraliteit van Amsterdam in rustigejaren 1713-1751. Re
genten enjinancien, schepen en zeevarenden. (ColI. Publica ties van de Gemeen
telijke Archiefdienst van Amsterdam. Stichting H.J. Duyvisfonds, vol. X) Am
sterdam - Haarlem, 1970. 
J.R . BRUIJN & E.S. van EYCK van HESLINGA, Muiterij. Oproer en be
rechting op schepen van de VOC. Haarlem, 1980. 
C.A. DAVIDS, Wat lijdt den zeeman al verdriet. Het Nederlandse zeemanslied 
in de zeiltijd (1600-1900) Den Haag, 1980. 

42. In feite een herdruk van La Vie quotidienne des marins au moyen age. Des Vikings aux gaieres. Parijs, 
1969. Merrien heeft tal van werken geschreven over zeelieden, die niet aitijd zeer kritisch zijn. 

120 NEHA - BULLETIN 



LG. DILLO, De nadagen van de Verenigde Oostindische Compagnie 1783-
1795. Schepen en zeevarenden. Amsterdam, 1992. 
L.L.M. EEKHOUT, Het admiralenboek. De vlagofficieren van de Neder
landse marine 1382-1991. (CoIl. Bijdragen tot de Nederlandse marinegeschie
denis, vol.VI) Amsterdam, 1972. 
A.E. LEUFTINCK, Harde Heelmeesters. Zeelieden en hun dokters in de 18e 
eeuw. Zutphen, 1991. 
Op de schepen der Oost-Indische Compagnie. Vijf artikelen van J. de Hul
lu .... Edit. J.R. Bruijn & J. Lucassen. (ColI. Historische Studies, vol. XLI) 
Groningen, 198043

. 

P.C. van ROYEN, Zeevarenden op de koopvaardijvloot omstreeks 1700. (ColI. 
Hollandse Historische Reeks, vol. VIII) Amsterdam/Den Haag, 1987. 
Vier eeuwen varen. Kapiteins, kapers, kooplieden en geleerden. O.l.v. L.M. Ak
veld, Ph. M. Bosscher, J.R. Bruijn & F.e. van Oosten. Bussum, s.d.44 

Groot-Brittannie 
M. REDIKER, Between the Devil and the Deep Blue Sea: Merchant Seamen, 
Pirates, and the Anglo-American Maritime World, 1700-1750. 19932

• 

Een originele studie over cultuurgeschiedenis: D. PROCTOR, Music of the 
Sea. (National Maritime Museum) Londen, 1992. 

Zweden 
K. HOFFMAN, Fran Sjomansldda till pensionsanstalt. SjOmanspensionssys
temets historia aren 1748-1936. (SjOmanspensionskassans publikationer, vol.
IV) Helsingfors, 197545 

Populair, maar bruikbaar, enkele volumes in de reeks over het schip Wasa, 
uitgegeven door het Scheepvaartmuseum in Stockholm, namelijk: 1. KAIJ
SER, 1. NATHORST-BOOS & L-L. PERSSON, Ur sjOmannens kista och 
tunna. (Coll. Wasastudier, vol. X)(SjOhistoriska museet - Wasa Rediviva) 
Stockholm, 1983. 

U. SKENBACK, Sjofolk och knektar pa Wasa. (ColI. Wasastudier, vol. XI) 
(SjOhistoriska museet - Wasa Rediviva) Stockholm, 1983. 

Denemarken 
H. HENNINGSEN, SfJmanden og kvinden: et kapitel af sfJmandsliver i sejls
kibstiden. Kopenhagen, 1981. 

Frankrijk 
J. AMAN, Les Officiers bleus dans la Marinefranfaise au XVIIIe siec/e. (Eco
le Pratique des Hautes Etudes. Centre de recherches d'Histoire et de Philologie. 

43. Zoals de titel aangeeft een heruitgave van oudere historische bijdragen, maar ditmaal voorzien van 
nieuwe commentaar. 
44. Bevat een aantal biografieen. 
45. Eigenlijk een vertaling door H. Sjostedt uit het oorspronkelijk Finse: Merimieskirstusta eliikelaitok
seen. 
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IVe section. V. Hautes Etudes Medievales et Modernes, vol. XXV) Geneve, 
1976. 
J.-J. ANTlER, Marins de Provence et du Languedoc. Vingt-cinq siecies d 'his
toire du littoralfranf:ais mediterramien. [Avignon], 1977. 
A. CABANTOUS, La Mer et les hommes: pecheurs et matelots dunkerquois 
de Louis XIV a la Revolution. Duinkerke, 1980. 
A. CABANTOUS, La vergue et lesfers. Mutins et deserteurs dans la marine de 
l'ancienne France (XVIIe - XVIIIe s.) Parijs, 1984. 
D . DESSERT, La Royale. Marins et vaisseaux du Roi-Solei!. Parijs, 1996. 
H . GRANIER, Marins de France au combat XVIIe siecie. Brest, 1989. 
H. GRANIER, Marins de France conquerants d'empire 1400-1800. Evreux, 
1990. 
H. GRANIER, Marins de France au combat 1200-1610. Parijs, 1993. 
Histoire des medecins et des pharmaciens de marine et des colonies. Edit. P. 
Pluchon e.a. (ColI. Bibliotheque Historique) Toulouse, 1985. 
J. MABIRE, Grands marins normands. Saint-Malo, 1993. 
A. THOMAZI, Les Marins de Napoleon. Parijs, 1978. 
M. VERGE-FRANCESCHI, Les officiers generaux de la marine royale 1715-
1774. Origines - Condition - Services. Parijs, 1990. 
M. VERGE-FRANCESCHI, Marine et education sous ['Ancien Regime. Pa
rijs, 1991. 
A. ZYSBERG, Les Galeriens. Vies et destins de 60.000 forf:ats sur les galeres 
de France. 1680-1748. Parijs, 1987. 

Spanje 
P.E. PEREZ-MALLAINA BUENO, Los Hombres del oceano. Vida codidia
na de los tripulantes de las flotas des Indias siglo XVI. Sevilla, 1992. 

12. Scheepsbouw, scheepstypen, en scheepvaartarcheologie 

Oudheid 
L. CASSON, Ships and Seamanship in the Ancient World. Princeton, 1986246

. 

M.-Ch. de GRAEVE, The Ships of the Ancient Near East (c. 2000 - 500 B. c. ) 
Leuven, 1981. 
A. GOTTLICHER, Materialienfiir ein Corpus der Schiffsmodelle im Alter
tum. Mainz-am-Rhein, 1978. 

Middeleeuwen 
G. HUTCHINSON, Medieval Ships and Shipping. Leicester, 1994. 
L.Th. LEHMANN, De Galeien. Een bijdrage aan de kennis der zeegeschiede
nis. Amsterdam, 1987. 
J. LITWIN, Some Remarks Concerning Medieval Ship Construction. Malta, 
1989. 
J. LITWIN, From Studies in Gdansk and Elblag Shipbuilding and Shipping in 

46. Eerste uitgave in 1973. 
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the 13th -15th Centuries. Malta, 1991. 
D. MICHALOPOULOS, [vertaling: Griekse schepen in de MiddeleeuwenJ 
S.l., s.d. 
B. VARENIUS, Det nordiska skeppet. Teknologi och samhiillsstrategi i vi
kingatid och medeltid. (ColI. Stockholm Studies in Archaeology, vol.X) Stock
holm, 1992. 
Ch. VILLAIN-GANDOSSI, Le navire medieval a travers les miniatures. Pa
rijs, 1985. 

Moderne Tijden 
M. ACERRA, Rochefort et la construction navalefranJaise 1661-1815. Parijs, 
1993. 
America 's Maritime Legacy: A History of the US Merchant Marine and Ship
building Industry since Colonial Times. Edit. R.A. Ki1marx. Westview, 1979. 
P.W. BAMFORD, Fighting Ships and Prisons. The Mediterranean Galleys of 
France in the Age of Louis XlV. Minneapolis, 1973. 
G. BEAUCHESNE, Historique de la construction navale a Lorient de 1666 a 
1770. (Service historique de la Marine) Vincennes, 1980. 
S.A. BJORKENSTAM, Svenskt skeppsbyggeri under 1800-talet. Marknad 
och produktion. (Ekonomisk-historiska institutionen vid G6teborgs universi
tet) Gotenburg, 1989. 
L. CLAYTON, Caulkers and Carpenters in a New World. The Shipyards of 
Colonial Guayaquil. Athens, OH, 1980. 
H. RAMIREZ GABARRUS, La construcci6n naval militar espanola 1730-
1980. La Empresa Nacional Bazan y sus antecedentes hist6ricos. Madrid, 
1980. 
K. KLEM, Skibsbyggeriet i Danmark og HertugdfJmmerne i 1700-arene. Om 
Skibsbygning og handelskompagnier i den den jlorissante periode. 2 vol. Ko
penhagen, 1985. 
B. LANDSTROM, The Royal Warship Wasa. Stockholm, 1988. 
Karlskronavarvets historia. Edit. E. Norberg. 2 vol. Karlskrona, 1993. 
D.J. PETERS, Der Seeschiffbau in Bremerhaven von der Stadtgriindung bis 
zum Ersten Weltkrieg. Bremerhaven, 1987. 
J.L. CASADO SOTO, Los Barcos espaiioles del siglo XVI y la Gran Armada 
de 1588. Madrid, 1988. 
A. THOMASI, Les Flottes d'or: histoire des galions d'Espagne. Parijs, 1978. 
R.W. UNGER, Dutch Shipbuilding before 1800: Ships and Guilds. (ColI. As
pects of economic history: the Low Countries, vol.lI) Amsterdam, 1978. 
J. VAN BEYLEN, Schepen van de Nederlanden. Van de late Middeleeuwen tot 
het einde van de 17de eeuw. Amsterdam. 
In feite is dit werk een zeer grondige en waardevolle herwerking van G.C.E. 
CRONE, Onze schepen in de Gouden Eeuw. (ColI. Patria. Vaderlandsche Cul
tuurgeschiedenis in monografieen, vol. XIX) Antwerpen, 1939. 

Specifiek voor Frankrijk, verwijzen we naar tal van pub1icaties over bepaa1de 
scheepstypes, doorgaans oorlogsschepen, en waarvan men de referenties za1 
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terugvinden in H. Coutau-Begarie, L 'Histoire maritime en France ... op.cit., 
pp.21-30. We denken vooral aan de publicaties van Jean Boudriot en Hubert 
Berti. 

Visserij 
J. VAN BEYLEN, De Hoogaars en de visserij van Arnemuiden. Leeuwarden, 
1993. 

China 
Scheve Schepen: de vormenrijkdom van de Chinese scheepsbouw. (Nationaal 
Scheepvaartmuseum Antwerpen) Edit. W. Johnson. Antwerpen, 1993. 

Archeologie 
L. BASCH, Le musee imaginaire de la marine antique. Athene, 1987. 
C. BEURDELEY, L 'Archeologie sous-marine: l'odyssee des tresors. (CoIl. La 
Bibliotheque des Arts) Parijs, 1991. 
c.-o. CEDERLUND, The Old Wrecks of the Baltic Sea. Archaeological Re
cording of the Wrecks of Carvel-Built Ships. (CoIl. BAR International Series, 
vol.CLXXXVI) GotenburgiOxford, 1983. 
L 'Exploitation de la mer de l'antiquite a nos jours. (VIemes Rencontres inter
nationales d 'archeologie et d 'histoire d'Antibes) Edit. Association pour la Pro
motion et la Diffusion des Connaissances Archeologiques. Valbonne, 1985. 
A History of Seafaring Based on Underwater Archaeology. Edit. G. Bass e.a. 
Londen, 1972. 
P. JOHNSTONE, The Sea-craft of Prehistory. Cambridge (Mass.), 1980. 
Local Boats: Fourth International Symposium on Boat and Ship Archaeology. 
Edit. O. Lixa Filgueiras, 2 vol. Oxford, 1988. 
P. MARSDEN, De laatste reis van de 'Amsterdam '. Bussum, 197447 

F.J.A.M. MEIJER, Een duik in een zee van bronnen. Oude geschiedenis vanaf 
de bodem van de Middellandse Zee. Amsterdam, 1993. 
K. MUCKELROY, Maritime Archeology. Cambridge, 1978. 

13. Recht en Verzekeringswezen 

Juridische aspecten worden behandeld in werken die onder andere rubrieken 
vermeld staan, onder andere die met betrekking tot de zeelieden. Over rechts
pleging op zee werd nochtans nog niet veel onderzoek verricht. 
F. ASSANTE, II mercato delle assicurazioni marittime a Napoli nel Settecen
to. Storia della 'Real Compagnia ' 1751-1802. (ColI. Quaderni della Facolta di 
Scienze Politiche, vol.VII) S.l., 1979. 
H.L.V. DE GROOTE, De Zeeassurantie te Antwerpen en te Brugge in de zes
tiende eeuw. ( Marine Academie) Antwerpen, 1975. 
J.L.F. ENGELHARD, Het generaal-plakkaat van 31 juli 725 op de convooien 
en licenten en het lastgeld op de schepen. (ColI. Bijdragen van het Instituut voor 

47. Oorspronkelijk in het Engels gepubliceerd onder de titel: The Wreck of the Amsterdam. Londen, 1974. 
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Rechtsgeschiedenis der Rijksuniversiteit te Utrecht, vol.VII) Assen, 1970. 
G. FORCHERI, Navi e navigazione e Genova nel Trecento: if Liber Gazarie. 
Genua, 1974. 
D.R. OWEN, Courts of Admiralty in Colonial America: The Maryland Expe
rience, 1634-1776. 1998, 
S. PALMER, Politics, Shipping and the Repeal of the Navigation Laws. Man
chester, 19902

. 

C.G. ROELOFSEN, Studies in the History of International Law. Practice and 
Doctrine in particular with regard to the law of naval warfare in the Low Coun
tries from circa 1450 until the early 17th century. Utrecht, 1991. 
C.H.F. SIMONS, Marine Justitie. Ontwikkelingen in de strafrechtspleging bij 
de Neder/andse Zeemacht, gedurende de tweede helft van de 18e en het begin 
van de 1ge eeuw. (CoIl. Bijdragen van het Instituut voor Rechtsgeschiedenis 
der Rijksuniversiteit te Utrecht, vol.lX) Assen, 1974. 
F.C. SPOONER, Risks at Sea: Amsterdam Insurance and Maritime Europe, 
1766-1780. Cambridge, 1983. 

14. Geschiedenis van de wetenschap 

De tite1s die hierna volgen sluiten nauw aan bij de maritieme geschiedenis, 
hoewel ze niet aIle de navigatie-techniek betreffen. 
N. BROC, La Geographie des Philosophes. Geographies et Voyageurs Fran
fais au XVIIJe siecle. Parijs, [1974]. 
C.H. COTTER, A History of Nautical Astronomy. Londen, 1968. 
C. H. COTTER, A History of the Navigator's Sextant. Glasgow, 1983. 
c.A. DAVIDS, Zeewezen en wetenschap: de wetenschap en de ontwikkeling 
van de navigatietechniek in Nederland tussen 1585 en 1815. Amsterdam, 1985. 
E. G. FORBES, The Birth of Scientific Navigation: the solving in the 18th cen
tury of the problem offinding longitude at sea. Londen, 1974 
U. GRANZOW, Quadrant, Kompass und Chronometer: technische Implika
tionen des euro-asiatischen Seehandels von 1500 bis 1800. (ColI. Bei/rage zur 
Kolonial- und Ueberseegeschichte, vol. XXXVI) Stuttgart, 1986. 
P. IFLAND, Taking the Stars: Celestial Navigationfrom Argonauts to Astro
nauts. Newport, VA, 1998. 
L'Importance de I 'exploration maritime au siecle des Lumieres. (A propos du 
voyage de Bougainville) (Table Ronde) Edit. M. Mollat & E. Taillemite. Pa
rijs, 1982. 
The Indian Ocean Explorations in History, Commerce and Politics. Edit. S. 
Chandra. New Delhi - Londen, 1987. 
U. LAMB, Cosmographers and Pilots of the Spanish Maritime Empire. (ColI. 
Variorum Collected Studies Series, vol.CDIC) 1995. 
F. MADDISON, Medieval Scientific Instruments and the Development of Na
vigational Instruments in the XVth and XVIth Centuries (Agrupamento de Es
tudos de Cartografia Antiga). COlmbra, 1969. 
W.F.J. MORZER BRUYNS, The Cross-staff History and Development of a 
Navigational Instrument. Amsterdam, 1994. 
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l.H. PRYOR, Geography, Technology and War: Studies in the Maritime His
tory of the Mediterranean, 649 - 1571. (Coll. Past and Present Publications) 
Cambridge, 1988. 
Das rechte Fundament der Seefahrt. Deutsche Beitriige zur Geschichte der Na
vigation. Edit. W. Koberer. Hamburg, 1982. 
U. SCHNALL, Navigation der Wikinger. Oldenburg, 1975. 
A. TOUSSAINT, L'Ocean Indien au XVI/Ie siecle. Parijs, 1974. 
H. von BERTELE, Marine- und Taschenkronometer. Geschichte - Ent
wick lung - Auswerkungen. M iinchen, 1981. 
D.W. WATERS, Science and the Techniques of Navigation in the Renaissance. 
Greenwich, 1976. 
P. WHITFIELD, The Charting of the Oceans: Ten Centuries of Maritime 
Maps. 1996. 

En verder nog de verslagen van het congres Five Hundred Years of Nautical 
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