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Stadsrekeningen, stedelijke financien en 
historisch onderzoek 1 

1. Inleiding 

Manon van der Heijden 
Vrije Universiteit Amsterdam 

Rijen cijfers, saaie tellingen en weinig opwekkende berekeningen: dat beeld 
zal bij menig historicus op het netvlies verschijnen als het woord stadsrekenin
gen valt. Dit vooroordeel was volgens P.l. Blok precies de reden waarom his
torici zo weinig aandacht besteden aan stadsfinancien2 en het bracht Gode
lieve de Meyer er in 1967 toe om haar pleidooi voor de stadsrekeningen als 
historische bron de titel 'De menselijke taal van stadsrekeningen' mee te ge
ven.3 In haar artikel stelt De Meyer dat stadsrekeningen bepaald geen dorre 
opsomrningen van cijfers zijn, maar dat deze bronjuist interessante informa
tie biedt over lonen en prijzen, het functioneren van stadsbesturen en de da
gelijkse gang van zaken in een stad. Haar betoog heeft geen hausse aan pu
blicaties over stadsfinancien teweeggebracht.4 Meer dan twintig jaar later 
noteerde P. Nagtegaal dat de stadsfinancien van de Republiek nog steeds bit
ter weinig aandacht kregen.5 Een snelle blik op de Nederlandse Centrale 
Catalogus en de Online Catalogus leert dat daar amper verandering in is ge
komen. Toch zijn de stadsfinancien van de Nederlanden niet helemaal onder
belicht gebleven. Het zou dan ook onjuist zijn om te concluderen dat het on
derzoek naar stadsfinancien niet verder is gekomen. 

Belgische historici hebben belangrijke impulsen gegeven aan de bestude
ring van de stadsfinancien in de Nederlanden. In eerste instantie ging de 
interesse uit naar de instituties achter de stedelijke financiering. De zoge
naamde institutionele benadering richtte zich op het beheer van de financien 
en het inkomsten- en uitgavenpatroon van de stad. Maar de laatste decennia 
hebben verschillende historici het terrein verlegd naar de sociaal-economi
sche aspecten van de stedelijke financiering. Binnen deze benadering worden 
de stadsfinancien als indicator voor sociaal-econornische verhoudingen ge
zien. Verder zijn er de laatste jaren van Spaanse en Italiaanse zijde verschil
lende interessante studies verschenen over de fin ancien van bijvoorbeeld Bar
celona en Florence.6 

In dit artikel worden de stadsfinancien als onderwerp van historisch onder
zoek nader bekeken. Ik beperk rnij daarbij tot de Nederlanden tijdens de late 
Middeleeuwen en de vroegmoderne tijd. Het is misschien belangrijk om di
rect twee termen te onderscheiden: stadsfinancien en stadsrekeningen. In zijn 
studie naar stedelijke fin ancien in Leiden maakt Nagtegaal dit onderscheid 
niet. Bij hem zijn stadsfinancien en stadsrekeningen verwisselbare termen 
waarmee de bronnen voor stedelijke inkomsten en uitgaven worden aange-

NEHA-BULLETIN 14 - 1999 - nr . 2 129 



duid.7 Dat kan tot verwarring leiden, omdat de term stadsfinancien een bre
dere betekenis suggereert dan aIleen de genoteerde inkomsten en uitgaven 
van een stad. Onder stadsfinancien verst a ik het brede onderwerp van de ste
delijke financien. Hieronder vallen de inkomsten en uitgaven van de stad, 
maar ook het financiele beleid van het stadsbestuur, de functionarissen die 
het financieIe beheer op zich namen en de invloed van centrale overheden 
op de stadsfinancien.8 

Onder stadsrekeningen verst a ik slechts de bron waarin de inkomsten en 
uitgaven van de stad stonden genoteerd. Zij vormden in feite de schriftelijke 
verantwoording voor de stedelijke financien.9 De stadsrekeningen zijn welis
waar de belangrijkste bron voor het onderzoek naar de stedelijke financien, 
maar ze zijn zeker niet de enige: nevenadministraties zoals de schoutsrekenin
gen, de administratie van de gasthuismeesters en belastingregisters bieden 
eveneens informatie. De stadsrekeningen heten ook weI tresoriers- of thesau
riersrekeningen, naar de stedelijke ambtenaren (tresorier ofthesaurier) die de 
rekeningen opmaakten. \0 Hier zal ik steeds spreken van stadsrekeningen als 
we het hebben over de archiefbronnen voor inkomsten en uitgaven van de 
stad. Zodra het gaat over nevenadministraties, no em ik de bronnen bij de 
naam van het bewuste archief. 

Het belang van het onderzoek naar stadsfinancien voor historici en de 
stadsrekeningen als bron staat in dit artikel centraal. De bronnen komen 
eerst aan bod. Ik zal beginnen met een omschrijving van de stadsrekeningen: 
wat zijn stadsrekeningen, hoe ziet deze bron eruit en wat zijn de beperkingen 
als historische bron? Na een bespreking van de bronnen wil ik overgaan op de 
stand van zaken in het onderzoek. In chronologische volgorde zullen de ver
schenen onderzoeken op het gebied van de stadsfinancien worden behandeld. 
De institutionele en sociaal-economische benaderingen zullen hierbij uitge
breid aan bod komen. Het spreekt voor zich dat een dergelijk overzicht nooit 
volledig is. Als criterium geldt hier het be lang van de studie voor het sociaal
economisch onderzoek tijdens de late Middeleeuwen en de vroegmoderne 
tijd. Tenslotte worden de bestaande historische discussies op het terrein van 
de stedelijke financien besproken. De volgende drie vragen vormen vervol
gens het uitgangspunt van dit literatuuronderzoek: wat is de waarde van de 
stadsrekeningen als historische bron? Welke studies zijn er verschenen op het 
terrein van de stadsfinancien in de Nederlanden tijdens de late Middeleeuwen 
en de vroegmoderne tijd? En welke discussies bestaan er op het gebied van de 
stedelijke financien? 

2. De stadsrekeningen als historische bron 

Er bestaan slechts twee uitgebreide artikelen over het gebruik van rekeningen 
in het historisch onderzoek. In 1976 en 1982 inventariseerde Erik Aerts de 
mogelijkheden en moeilijkheden van de middeleeuwse rekeningen. 11 Aerts 
concentreerde zich daarbij op de financieIe gegevens van het hertogdom Bra
bant. Hij onderzocht een centrale financieIe instelling, maar de kenmerken en 
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problemen komen overeen met die van de stedelijke rekeningen. Daarnaast 
beschreven verschillende historici de mogelijkheden en beperkingen van de 
stadsrekeningen in hun studies naar stedelijke financien. 12 Een aantal alge
mene opmerkingen komt steeds terug. Een eerste betreft de veelzijdigheid 
van de rekeningen. Aangezien de stadsrekeningen aIle inkomsten en uitgaven 
van de stad bevatten, kunnen zij worden gezien als een afspiegeling van het 
hele economische, politieke-, socia le- en mentale leven in de stad. De stads
rekeningen zijn een neerslag van dagelijkse stedelijke activiteiten. In de loop 
van dit artikel wordt duidelijk voor welk soort onderzoek de rekeningen als 
basis dienden. 

Een tweede steeds terugkerende opmerking betreft de ontoegankelijkheid 
van de rekeningen. Ret lezen van stadsrekeningen vereist enige voorkennis. 
Vooral de boekhoudkundige aspecten schrikken historici af. Voor een waar
heidsgetrouw beeld van de stedelijke fin ancien zijn aanvullende bronnen en 
bewerkingen van de rekeningen noodzakelijk. Dit komt later meer uitgebreid 
aan orde. In ieder geval is de ontoegankelijkheid van de stadsrekeningen een 
belangrijke reden waarom weinig historici zich eraan wagen. Niet voor niets 
grapte rekeningenkenner L. van Buy ten in 1981 dat de 'genieters' van finan
ciele bronnen hun materiaal bij anderen had den weten weg te houden door 
vooral te wijzen op de negatieve kanten. 13 

Ret is misschien handig om te beginnen met een eenvoudige beschrijving 
van de stadsrekeningen om vervolgens dieper op de voor- en nadelen in te 
gaan. De stadsrekeningen werden hierboven gedefinieerd als de bron waarin 
de inkomsten en uitgaven van de stad stonden genoteerd. De ontvangsten en 
uitgaven verschilden natuurlijk per stad en waren steeds aan verandering on
derhevig, maar er is een aantal algemene structuren te ontdekken. De bouw 
van een brug, het hers tel van de stadsmuur, maar ook militaire activiteiten en 
belastingen aan de centrale overheid behoorden tot belangrijke uitgaven van 
de laat-middeleeuwse en vroegmoderne stad. De kosten voor deze uitgaven 
stonden in de rekeningen genoteerd. Een essentieel onderdeel van de stedelij
ke financien waren de uitgaven aan de centrale overheid, de zogenaamde 
bede. In oorlogssituaties verlangde de centrale overheid een extra bede van 
de steden, die de stad uit eigen middelen moest zien op te brengen. De stede
lijke financien waren derhalve direct verb on den met de financien van vorst of 
gewest. 14 

De belangrijkste ink oms ten kreeg een stad doorgaans uit indirecte belas
tingen (ongelden of accijnzen) en leningen van particulieren. De belasting 
gold hoofdzakelijk dagelijkse consumptiegoederen, waarbij vooral de accijn
zen op drank belangrijk waren. 15 In Rerentals waren in de 16de eeuw de wijn
accijnzen en in de 17de en 18de eeuw de bieraccijnzen de belangrijkste bron 
van inkomsten. Dit was ook in andere steden in de Nederlanden het geval. 16 

Belasting- of accijnsregisters zijn daarom een interessante aanvullende bron 
op de stadsrekeningen. 17 

De tweede belangrijke bron van financiering -leningen van particulieren
bestond vooral uit de verkoop van renten. Vanaf de vroege Middeleeuwen 
had de katholieke kerk zich tegen het lenen tegen interest verzet, maar betrof 
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dit kerkelijk verbod ook de verkoop van renten? In 1425 deed de kerk voor 
het eerst uitspraak, waarin zij stelde dat een rentenovereenkomst was toege
staan onder drie voorwaarden. Ten eerste moest de rente in een rechtvaardige 
verhouding tot de koopprijs staan. Ten tweede behoorde de rente op onroe
rend goed te zijn gevestigd. En ten slotte moest de schuldenaar de verplichting 
kunnen afkopen. Kern van deze uitspraak was dat de renteovereenkomst 
geen lening maar een koop betrof. Alhoewel er toen nog geen duidelijkheid 
bestond over het kerkelijke standpunt, gingen Nederlandse steden al vanaf de 
14de eeuw renten verkopen om aan geld te komen. 18 Een gewone of buiten
gewone bede van de centrale overheid vormde dikwijls de directe oorzaak 
voor de behoefte aan geld. 19 In dat geval ging de stad een langlopende schuld 
aan door middel van het verkopen van lijf- of erfrenten. Deze overeenkomst 
tussen stad en particulier werd in een schrifteJijke overeenkomst, de rente
brief, vastgelegd. Het spreekt voor zich dat een stad daarmee weliswaar op 
korte termijn financieie middelen verkreeg, maar op lange termijn een oplo
pende rentelast. 

De rentenverkoop vormde een belangrijk onderdeel van de stadsfinancien, 
zowel voor de ontvangsten als voor de uitgaven van de stad. In de regel staat 
de rentenverkoop in de stadsrekeningen genoteerd, maar voor een volledig 
overzicht zijn ook andere bronnen nodig. In sommige steden zijn bijvoor
beeld renteboeken bewaard gebleven waarin de namen van de rentehouders 
en de gedane betalingen werden genoteerd. In Leuven bestonden lijftochtboe
ken waarin de renteniers en de vervaldag van de lijfrente stonden aangete
kend.20 De rentebrieven waarin de rentenverkoop was vastgelegd, zijn in per
soonlijke archieven te vinden of in een gemeentelijk archief bewaard 
gebleven. Verder zijn meestal gegevens te vinden in schepenarchieven, resolu
tieboeken of gasthuisarchieven. Ten slotte kunnen ook prive-administraties 
van de kopers van renten nuttige informatie bieden. Dagboeken en prive
boekhoudingen geven soms inzicht in de redenen voor de rentekoop of laten 
zien wie de (los)renten erfden.21 

De inkomsten en uitgaven van een stad waren de verantwoordelijkheid van 
het stadsbestuur. Oorspronkelijk hadden de schepenen en burgemeesters het 
beheer over de geldmiddelen, maar rond de 15de eeuw werden in de meeste 
grote steden speciale functionarissen ingesteld. Deze functionarissen werden 
tresorier ofthesaurier genoemd, maar de volgende benamingen kwamen ook 
vaak voor: on tv anger, rentmeester of paymeester, en werkmeester. In Leiden 
tijdens de 15de eeuw wissel den homans, burgemeesters en tresorier elkaar af 
in het beheer van de geldzaken?2 De specifieke bevoegdheden, taken en ver
antwoordelijkheden van deze financiele ambtenaren verschilden per stad. In 
Gent waren de schepenen principieel verantwoordelijk voor de stadsrekenin
gen en voerden de ontvangers hun besluiten uit. In Dowaai en leper bestond 
een vergelijkbare verdeling van de taken, maar in Brussel, Antwerpen, 
's Hertogenbosch en Leuven was het anders geregeld.23 Hier verrichtte de 
stadswisselaar aile stedelijke ontvangsten en uitgaven. Boven deze functiona
ris stond de rentmeester of pay meester, die toezicht hield op het functioneren 
van de stadswisselaar. In de praktijk bestonden er allerlei variaties. Over het 
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algemeen stelde de tresorier de stadsrekeningen op en deden klerken het 
schrijfwerk.24 Zo zijn in Dordrecht de zogenaamde 'klerken van de thesaurie' 
jaarlijks terug te vinden in het stedelijke ambtenregister. 25 

Hoe de verdeling ook lag en wat voor titels er ook werden gebezigd, de be
heerder van de stadskas moest iemand zijn met eigen kapitaal. Hij werd na
melijk geacht geld uit zijn eigen zak voor te schieten als de kas leeg was. Deze 
voorschotten moesten weI terugbetaald worden door de stad, maar dat ge
schiedde niet altijd in de vorm van geld. Het scheen weleens voor te komen 
dat de beheerder in ruil voor zijn voorschot politieke gunsten ontving. Een 
apart geval noemde Piet Lenders in zijn studie over Gent in de 18de eeuw. 
De Gentse tresorier en schrijver van Latijnse verzen baron O. de Reyloff 
(1684-1742) moest zijn huis en bibliotheek verkopen om zijn schulden te be
talen. Toch bleef hij tot zijn dood aangesteld als tresorier. 26 

In hoeverre de beheerders van de stadskas van hun positie misbruik maak
ten is een onderwerp van discussie. R. van Uytven zag hiervoor in Leuven geen 
bewijzen, maar hij stelde tevens dat Franse kasbeheerders bekend stonden om 
hun oneigenlijke gebruik van de stadskas.27 Uit de gegevens van Van Buy ten 
over de Brabantse rentmeesters in de 18de eeuw en het zojuist genoemde on
derzoek van Lenders blijkt dat ook Nederlandse kasbeheerders publieke gel
den voor prive-zaken gebruikten.28 Van Buy ten achtte het waarschijnlijk dat 
wanbeheer uit eigenbelang in andere Nederlandse steden net zo goed voor
kwam, maar hij erkende dat het misbruik tijdens eerdere perioden niet altijd 
achterhaalbaar is. 29 In het kader van de middeleeuwse Gentse stadsrekeningen 
concludeerde Marc Boone dat het misbruik van stadsgelden waarschijnlijk 
niet lag in de boekhoudkundige verwerking van de aanwending van deze mid
delen, maar eerder in de besteding zelf. Om een voorbeeld te noemen: de 
Gentse ontvanger en lakenhandelaar Boudin de Pratere ontving tijdens zijn 
ambtsjaren aanzienlijke bedragen door de stad van laken te voorzien.30 

2.1. Kenmerken en beperkingen 

De opbouw en indeling van de stadsrekeningen zijn vanaf de Middeleeuwen 
tot in de 18de eeuw niet wezenlijk veranderd. 31 In onderzoeken op basis van 
stadsrekeningen uit de Zuidelijke en de Noordelijke Nederlanden komen 
steeds overeenkomstige kenmerken naar voren. De belangrijkste eigenschap
pen komen hier aan bod . Wat betreft de taal waarin de rekeningen waren ge
schreven: in de Vlaamse steden gebeurde dat geregeld in het Latijn of het 
Frans, maar vanaf de 14de eeuw werden de stadsrekeningen in het Neder
lands geschreven.32 Het laatste hield direct verband met de controle van de 
centrale overheid in de Zuidelijke Nederlanden op het stedelijke financieIe be
heer. De Vlaamse steden waren verplicht om jaarlijks hun rekeningen aan te 
leveren in de Nederlandse taal. 33 Een gedetailleerde beschrijving van het pa
pier waarop en het schrift waarin de rekeningen van de Zuidelijke en Noorde
lijke Nederlanden waren geschreven, bieden respectievelijk een artikel van 
W. Prevenier uit 1964 en het proefschrift van W. Kuppers uit 1992.34 
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De stadsrekeningen zijn het eindresultaat van de stedelijke financiele boek
houding. AIleen in de kleine steden van de Nederlanden bestond een stads
kas. 35 In de middelgrote en grote steden bestond geen kaseenheid, maar wa
ren er naast de stadsrekeningen verschillende boekhoudingen voor bepaalde 
uitgaven en inkomsten.36 In Gent bestonden bijvoorbeeld aparte boekhou
dingen voor o.a. openbare werken en oorlogsuitgaven.37 Het eindsaldo van 
aparte boekhoudingen kon weer terugkomen in de stadsrekeningen, maar 
dat was niet altijd het geval. De afzonderlijke kassen werden vaak niet of 
slechts gedeeltelijk in stadsrekeningen verwerkt. Om weer het voorbeeld 
van Gent te noemen: de inkomsten uit de boetes van veroordeelde delinquen
ten waren tot 1353 niet te traceren in de stadsrekeningen. 38 Door dit gebrek 
aan kaseenheid zijn de stadsrekeningen niet voldoende om een volledig beeld 
van de totale inkomsten en uitgaven te krijgen. De meeste studies naar stads
fin ancien zijn dan ook naast de stadsrekeningen op andere bronnen geba
seerd. Daarbij valt te denken aan de eerder genoemde renteboeken, de sche
penenarchieven, accijnsregisters, ordonnanties en de boekhouding van de 
personen die belastingen inden (pachters).39 

Een tweede belangrijke eigenschap van de stadsfinancien is het verband 
tussen de inkomsten en uitgaven van de stad: het rniddeleeuwse en vroegmo
derne financiele beleid van de steden werd in feite bepaald door de uitgaven. 
Aangezien de inkomsten afhankelijk waren van de vereiste stedelijke uitga
yen, bestond er een direct verband tussen de inkomsten en uitgaven. Deze vi
sie op het financiele beleid had tot ~evolg dat bepaalde inkomsten dienden om 
in specifieke uitgaven te voorzien. 0 Hier volgen twee voorbeelden. In Leiden 
waren in 1419 de accijnzen op bier bedoeld om de kosten voor lijfrenten te 
betalen.41 De rentenverkoop in Antwerpen in 1542 diende juist weer om kapi
taal te verschaffen voor de bouw van Spaanse wallen (een militaire onderne
ming).42 Voor een begrip van de rniddeleeuwse en vroegmoderne stadsreke
ningen is het noodzakelijk om deze relatie tussen inkomsten en uitgaven in 
het oog te houden. 

Een derde belangrijk kenmerk ligt in de vermenging van stedelijke gelden 
en de prive financien. Het was gebruikelijk dat boekhouders de eigen finan
cien vermengden met de open bare financien waarover zij het beheer hadden. 
Van Buy ten heeft in verschillende artikelen benadrukt dat de rekeningen bo
venal een prive-adrninistratie waren van de kasbeheerders waarin tegenover 
het stadsbestuur rekenschap werd gegeven van het financiele beheer.43 Het is 
geen nieuwe constatering: in een van de eerste onderzoeken naar stadsfinan
cien (1910) wees de Duitse historicus Schonberg al op deze eigenschap.44 De 
trezorie werd persoonlijk verantwoordelijk geacht voor het beheer van de 
geldrniddelen. Aangezien de trezorie geld voorschoot als de stadskas leeg 
was, bestond er tussen hem en de stad een persoonlijke verhouding van 
schuldeiser en schuldenaar.45 
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2.2. Boekhoudkundige kenmerken 

Een van de belangrijkste eigenschappen van het rniddeleeuwse en vroegmo
derne boekhoudkundige systeem is het gebruik van de enkelvoudige boek
houding. Ret dub bel boekhouden werd soms al door Italiaanse kooplieden 
in Brugge toegepast, maar pas begin 17de eeuw werd de techniek in de Zuide
lijke Nederlanden gebruikelijk. In de Noordelijke Nederlanden was Amster
dam vanaf 1664 de enige stad die tijdens de Republiek een dubbele boekhou
ding kende.46 In een dubbele boekhouding worden inkomsten en uitgaven 
naast elkaar geboekt in een debet- en creditzijde waardoor aile financiele han
delingen als een samenhangend geheel gelezen kunnen worden. De boekhou
der krijgt daardoor onrniddellijk inzicht in de winst- en verliesrekening en er 
is direct te zien welke posten winst of verlies betekenen. De ISde- eeuwse Ant
werpse zakenman en bankier Charles Pro Ii had bijvoorbeeld zo'n dubbele 
boekhouding.47 

In de enkelvoudige boekhouding werden de inkomsten en uitgaven niet als 
een samenhangend geheel genoteerd, maar als afzonderlijke delen achter el
kaar. Ik zal hier een voorbeeld van Aerts aanhalen. In Brabant maakte de 
boekhouder onder scheid tussen inkomsten en uitgaven in geld en in natura 
(hout, houtskool en haver) . In de boekhouding stonden eerst de inkomsten 
en dan de uitgaven in geld en daarna eerst de inkomsten en dan de uitgaven 
in natura genoteerd. Aan het einde van beide categorieen stond de balans met 
het saldo.48 Pas na eigen optellingen en berekeningen wordt het voor de on
derzoeker duidelijk welke posten winstgevend of verlieslatend waren. Voor 
de hedendaagse onderzoeker is het daarnaast verwarrend dat de inkomsten 
en uitgaven niet structureel in de rekeningen werden onderscheiden.49 In zijn 
onderzoek naar Leiden noemde N agtegaal het door elkaar lopen van rente
betalingen en aflossingen als belangrijke handicap voor het achterhalen van 
de schuldpositie van de stad.50 

De afwezigheid van een dubbele boekhouding beperkte ook het inzicht van 
de pre-industriele kasbeheerders. Aangezien een onrniddellijk overzicht van 
de inkomsten en uitgaven bij de enkelvoudi~e boekhouding niet mogelijk 
was, werden er geen begrotingen opgemaakt. 1 Nagtegaal stelt dan ook dat 
de financiele besluiten in Leiden per situatie werden genomen, waardoor het 
beleid steeds kon wisselen.52 Begrotingen werden rnisschien niet opgesteld, 
maar dat betekende niet dat er geen enkele vorm van budgettering bestond. 
Vit de Leidse gegevens van J.W. Marsilje blijkt dat in de 14de en 15de eeuw 
de inkomsten en uitgaven werden geraamd aan de hand van de gegevens van 
voorgaande jaren. Zo werd er rekening gehouden met grote uitgaven waar
voor bijvoorbeeld de opbrengsten van accijnzen waren bestemd. Deze rarnin
gen werden niet op papier gezet. Bij een tegenvaller, zoals een extra be de van 
de vorst, ging de stad over tot gedwongen leningen van poorters of de ver
koop van lijf- en erfrenten. 53 

Ret inzicht in de vroegmoderne en Middeleeuwse boekhouding wordt ver
volgens bemoeilijkt door het gebruik van fictieve posten. Er werden namelijk 
inkomsten en uitgaven geboekt die in werkelijkheid niet ontvangen of uitge-
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geven waren. De werkelijke betaling geschiedde dan in het volgende jaar. Of 
de tresorier boekte verwachte inkomsten in het huidige jaar om een negatieve 
balans aan het einde van het jaar te voorkomen. De boekhouder schoot het 
bedrag eventueel voor, maar daarmee bleef de schuld het volgende boekjaar 
toch openstaan. De stad had op dat moment immers een schuld aan de boek
houder. 54 Deze manier van boekhouden had tot gevolg dat het overzicht dat 
de historicus onder ogen krijgt, niet overeenkomt met de werkelijke financieJe 
situatie. Een positieve balans kan net zo goed betekenen dat de stad bepaalde 
uitgaven nog niet heeft gedaan en die later alsnog moet doen of dat de stad via 
bijvoorbeeld verkoop van lijfrenten nieuwe inkomsten heeft gecreeerd. Der
gelijke inkomsten betekenden voor de jaren daarop extra schulden vanwege 
de betaling aan renten. 55 Daamaast bestond het gevaar dat de schuld twee
maal als uitgave werd geregistreerd: een maal als de schuld ontstond en de 
tweede maal als ze daadwerkelijk werd afbetaald. De stedelijke schuld is 
daarmee moeilijk te bepalen. Fictieve posten bleken tijdens de vroegmodeme 
peri ode overal in de Nederlanden voor te komen.56 

Ten slotte enige aandacht voor indeling en structuur van de stadsrekenin
gen. De rekeningen zijn in de regel als voIgt opgebouwd: eerst de inkomsten, 
dan de uitgaven, waarbij elke categorie meerdere rubrieken heeft, daarna de 
balans en soms een bijvoegsel van de schulden van de stad.57 De rubrieken 
hebben meestal een titel, zoals: 'timmerwerken' of 'reizen' naar het onder
werp van de uitgaven of inkomsten. De uitgaven van de stad nemen structu
reel meer plaats in dan de inkomsten. De oorzaak daarvan ligt niet in het aan
tal rubrieken maar in de omvang van de rubrieken. 58 Kenmerkend voor de 
indeling van de rekeningen is het gebrek aan structuur en eenduidigheid; pos
ten staan niet altijd onder dezelfde rubriek. Ook Aerts noemt dit probleem 
expliciet. Waar R. de Roover bij de Brugse rekeningen spreekt van hoofd
stukken, rubrieken en posten, heeft Prevenier het voor heel Vlaanderen over 
rubrieken en artikelen. Aerts concludeerde dan ook dat de terminologie be
paald niet eenduidig is. 59 

Een discussie die direct bij de definiering van posten en rubrieken aansluit, is 
die over de herschikking van de stadsrekeningen.60 De vraag is of de histori
cus de stadsrekeningen beter naar de orde van het moderne boekhouden kan 
indelen of dat er rekening dient te worden gehouden met de juridische oor
sprong. In zijn werk over de Gentse stadsfinancien zette Boone de stand pun
ten op een rijtje. 61 Hier worden de opvattingen kort samengevat. AI in de eer
ste studie over de laat-middeleeuwse financien in de Nederlanden (1902) 
pleitte G. Espinas voor de herschikkin~ van de stadsrekeningen naar het he
dendaagse boekhoudkundige systeem. 2 Zijn visie yond slechts beperkte na
volging. In 1967 ontwierp J. Stengers een model waarin aIle publieke finan
cien tussen de Bourgondische periode en de 19de eeuw zouden passen. 
J. Merlevede was een van de weinigen die het model in zijn proefschrift over 
de Brugse en Ieperse financien gebruikte.63 

De meeste andere onderzoekers van de stadsrekeningen keren zich tegen 
een rigide herschikking. Zowel H. Van Werveke als Van Uytven meenden 

136 NEHA-8ULLETIN 



dat de oorspronkelijke indeling van de stadsrekeningen behouden moet wor
den omdat deze de toenmalige visie op boekhouden weerspiegelt.64 Herorde
ning van boekhoudingen uit de vroegmoderne periode Ievert grote proble
men op. Zo steide van Uytven dat het moeilijk was om typisch 
vroegmoderne posten in hedendaagse structuren in te delen zonder de histo
rische samenhang van de inkomsten en uitgaven geweid aan te doen. 65 In 
1964 nam De Roover een gematigder standpunt in. Hij erkende het belang 
van de moderne boekhoudkundige opvattingen, maar yond het onnodig 
om het hele vroegmoderne boekhoudkundige systeem in moderne termen te 
vatten.66 In hun studies naar de stadsfinancien van Brabant en Gent kozen 
Boone en Aerts voor deze middenweg.67 Boone deed dat uit zowel praktische 
als principiele overwegingen. Ten eerste wilde hij zijn eigen gegevens kunnen 
vergelijken met de eerdere studie van Van Werveke. Daarnaast meende Boo
ne ~at de oorspronkelijke indeling informatie biedt over de vroegmoderne 
administratieve en boekhoudkundige gebruiken. Ten slotte stelde hij dat de 
keuze voor herschikking ook samenhangt met de aard van het onderzoek. Bij 
vergelijking tussen verschillende steden zouden homo gene indelingen van in
komsten en uitgaven waarschijnlijk zinvol zijn. Bij het onderzoek naar een 
stad, is het handiger om de eigenlijke schikking aan te houden. Recente bron
nenuitgaven van de gewestelijke financien bieden misschien oplossing voor 
dit dilemma. Deze bestaan namelijk uit een combinatie van electronische da
tabases die de bronnen volledig volgen en uitgaven in boekvorm waarin ge
streefd is naar zo homogeen mogelijke indelingen.68 

2.3. Rekenmunt in de stadsrekeningen 
De munt is een van de belangrijkste problemen bij het onderzoek naar de 
middeleeuwse rekeningen. Het gebruik van verschillende munten en reken
gelden maakt de stadsrekeningen moeilijk leesbaar en onduidelijk. De meeste 
onderzoeken naar rekeningen uit het ancien regime gaan vergezeld van een 
uiteenzetting van het muntgebruik in die tijd. 69 De stu die van Van Werveke 
uit 1934 is niet aIleen een onderzoek naar de Gentse financien tijdens de Mid
deleeuwen, maar evenzeer een handleiding voor het Vlaamse muntwezen tij
dens die periode.70 

Belangrijk is vooral het verschil tussen de tastbare munten (geldstuk) en de 
rekenmunten. De tastbare munten waren de echte muntstukken die tijdens 
die periode circuleerden. De rekenmunten waren geen tastbare muntstukken 
(wei ooit geweest) maar rekeneenheden waarmee geldbedragen werden aan
geduid.71 Voor een juiste interpretatie van de stadsrekeningen is kennis van 
het muntwezen dus noodzakelijk. Aangezien de muntstukken en rekeneenhe
den steeds per regio en periode verschilden, is het ondoenlijk om in een kort 
bestek het muntwezen van de gehele Nederlanden te behandelen.72 Hier 
wordt volstaan met een beknopt overzicht van de geschikte literatuur op dit 
gebied. De studies van Van Werveke en De Roover over het geld van Gent en 
Brugge zijn de meest gebruikte overzichten voor het Vlaamse geld in de Mid
deleeuwen. 73 Ais aanvulling op het werk van de Roover kan een kritische be-
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schouwing van Erik Aerts over de Roover's opvattingen dienen. 74 Verschil
lende werken over het geld in de Noordelijke Nederlanden tijdens de vroeg
moderne periode komen van de hand van H. Enno van Gelder. 75 En in een 
recent artikel (1998) zet H.W. Jacobi de verschillende tastbare munten en re
kenmunten van de Republiek uiteen. De belangrijkste munten en boekhoud
kundige problemen komen in zijn artikel aan de orde.76 Tot slot moet hier het 
proefschrift uit 1998 van Menno Polak over de muntproductie en geldom
loop in de Republiek worden genoemd.77 

2.4. Beschikbaarheid van de stadsrekeningen 

Tenslotte enige aandacht voor de beschikbaarheid van de stadsrekeningen. 
Helaas zijn de stedelijke rekeningen lang niet altijd bewaard gebleven en ont
breken van een groot aantal Nederlandse steden de stadsrekeningen geheel. 
In Rotterdam zijn bijvoorbeeld van de 15de-eeuwse rekeningen slechts een 
compleet jaar en enkele fragmenten bewaard gebleven. Een complete serie 
stadsrekeningen begint daarna vanaf 1644.78 De stadsrekeningen van Am
sterdam beginnen pas vanaf 1531.79 De oudste Noord-Nederlandse reke
ningen zijn van Dordrecht te (1283). Voor zover bekend bestaan er geen lijs
ten van beschikbare Nederlandse stadsrekeningen. WeI verscheen er in 1998 
de bundel Vander Rekeninghe waarin het onderzoek naar middeleeuwse reke
ningen centraal staat. 80 Daarin gafP.C.M. Hoppenbrouwers een mooi over
zicht van de laatste twintig jaren sociaal-economisch onderzoek over de 
Noordelijke Nederlanden in de late Middeleeuwen waarin rekeningen zijn 
gebruikt. 81 Verder maakte W. Jappe Alberts in zijn voorwoord op de stads
rekeningen van Arnhem een korte inventarisatie van de (uitgegeven) reke
ningen in Noord-Nederlandse steden. In dat kader stelde hij dat de middel
eeuwse rekeningen van de Noordelijke Nederlanden relatief slecht bewaard 
zijn gebleven.82 

De laat-middeleeuwse stadsrekeningen van Vlaanderen zijn waarschijnlijk 
beter bewaard, doordat de Bourgondische vorsten daar een kopie ter contro
Ie verlangden.83 Deze dubbele stadsrekeningen zijn bijna alle beschikbaar in 
het Algemeen RijksarchiefBrussel (ARAB). Het eerder genoemde artikel van 
Prevenier vormt nog steeds een handig overzicht van de stadsrekeningen in de 
Zuidelijke Nederlanden. 84 Daarnaast bestaat er een goed overzichtswerk van 
Aerts over het archief en de geschiedenis van de rekenkamers van Brabant. 85 
Van de behouden rekeningen bestaan in zowel de Zuidelijke als de Noorde
lijke Nederlanden meestal bronnenuitgaven. Soms zijn alleen de oudste 
stadsrekeningen uitgegeven, zoals in Aalst (1394-1395), Biervliet (1404-
1405) en Dordrecht (1283-1424).86 

Over de zin en onzin van deze bronnenuitgaven zijn de meningen verdeeld. 
De Meyer en Jap~e Alberts zijn duidelijk voorstanders van het uitgeven van 
stadsrekeningen. 7 Beiden spreken de hoop uit dat er nog vele publica ties zul
len volgen. In de besprekingen van bronnenpublicaties is nogal wat kritiek 
geuit.88 Onlangs nog uitte Dick de Boer in een recensie over de Dordtse reke-
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ningen zijn bedenkingen. De Boer betwijfelt het nut van het steeds maar op
nieuw uitgeven van vroege stadsrekeningen. Desondanks is hij een voorstan
der van publica tie rnits de uitgave vergezeld gaat van een gedegen inleiding 
over de monetaire situatie en de historische context waarin de rekeningen be
stonden.89 

Ondanks de beperkte beschikbaarheid van oude stadsrekeningen, betref
fen de onderzoeken hoofdzakelijk de late Middeleeuwen. Dit kan rnisschien 
worden verklaard door het gebrek aan bronnen in die periode. Volgens R .C. 
van Caenegem, F.L. Ganshof en L.P. Gachard behoren de stadsrekeningen 
zelfs tot de belangrijkste bronnen voor de medievist.90 Voor de vroegmoderne 
peri ode beschikt de historicus over gevarieerder en vollediger materiaal. 
Daarnaast zullen de minder aantrekkelijke kanten van de stadsrekeningen 
meespelen. Kerkenraadsnotulen, rechtbankverslagen en vroedschapsresolu
ties zijn niet aIleen vanaf de 16de eeuw rrum voorhanden, maar vereisen wei
nig voorkennis, zijn niet bewerkelijk en ook nog eens leuk leesvoer. Deze om
standigheden beinvloeden ongetwijfeld de bronnenkeuze van historici.91 

3. De stand van zaken in het onderzoek naar stadsfinancii!n 

Zoek een willekeurig artikel over stadsfinancien en de betreffende auteur zal 
in de inleiding melden dat het terrein van de stedelijke fin ancien tot noch toe 
weinig aandacht van historici heeft gekregen.92 Dit artikel begon met een 
zelfde constatering. De meeste auteurs gaan daarna over op een vurig plei
dooi voor het onderzoek naar stadsfinancien en het belang van de bronnen 
die daarmee samenhangen. In dit gedeelte zullen de belangrijkste onderzoe
ken naar stadsfinancien op een rijtje worden gezet. De auteurs en hun visies 
behandel ik in chronologische volgorde. 

In het onderzoek naar stadsfinancien in de Nederlanden spelen Belgische 
historici een voortrekkersrol. Het merendeel van de proefschriften, artikelen 
en studies over de Nederlandse stedelijke financien is afkomstig uit Belgie. 
Praktisch al deze onderzoeken zijn gericht op de financien van steden uit de 
Zuidelijke Nederlanden tijdens de late Middeleeuwen. De actieve rol van Bel
gische historici blijkt daarnaast uit de organisatie van tal van congressen op 
het gebied van stadsfinancien en aanverwante onderwerpen, zoals muntge
bruik, rekentechniek en financien van de centrale overheid.93 Een belangrijke 
aanzet tot het onderzoek naar financien in de Nederlanden vormde het Inter
nationaal Colloquium Financien en boekhouding der steden van de XIIle tot de 
XVe eeuw in 1962 in Blankenberge. De publica tie van de lezingen van dit con
gres komt nog aan de orde. 

In Nederland is weinig aandacht geweest voor de stadsfinancien; er zijn 
slechts enkele proefschriften en een aantal artikelen op het gebied. De centra
le fin ancien van de Noordelijke Nederlanden hebben de laatste tienjaar meer 
aandacht gekregen. Zo heeft Marjolein 't Hart het financiele beleid van de 
Nederlanden tijdens de opstand tegen Spanje onderzocht en verkende Wantje 
Fritschy de fin ancien van de Bataafse Republiek.94 In 1996 verzorgden Frit-
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schy en L. van der Ent de eerste uitgaven van de gewestelijke financien van de 
Republiek der Verenigde Nederlanden: Drenthe en Overijssel (1602-1795). 
Aangezien het aannemelijk is dat de stadsfinancien direct verbonden waren 
met het financiele beleid van de centrale overheden, zijn voor de Noordelijke 
Nederlanden gegevens over de fin ancien van de Staten Generaal en de 
gewesten onmisbaar. Jaarlijks verschijnt Literatuurbericht Geschiedenis 
Overheidsfinancien (tot 1945), een uitgave van de in 1991 opgerichte Stichting 
Geschiedenis van Overheidsfinancierl. Voor beginnende onderzoekers naar 
stadsfinancien vormt dit bericht een bruikbaar overzicht van de recente lite
ratuur in de Nederlanden en daarbuiten. Voor de bestudering van de belastin
gen in de Nederlanden tijdens de vroegmoderne periode is er een handzaam 
boekje van N. Bos en R. van Maanen: Fiscale bronnen: structuur en onder
zoeksmogelijkheden (1993).95 In Drie Eeuwen Belgische Belastingen van Paul 
Janssens (e.a.) is een bibliografie van de vroegmoderne belastingen te vinden 
die als aanvulling kan dienen.96 

3.1. De eerste onderzoeken naar stadsfinancien 

Stadsfinancien en stadsrekeningen zijn bepaald geen nieuwe gebieden in het 
historisch onderzoek. Eind vorige eeuw kwamen de Duitse historici K. Bu
cher en R. Knipping als eersten met twee studies over de stadsfinancien van 
respectievelijk Frankfurt (1896) en Keulen (1897).97 De studie van Knipping 
behelsde in feite niet meer dan een bespreking van eind 14de-eeuwse stadsre
keningen met een beschrijving van het financiele beheer, maar vooral door 
zijn werk waren de 'stadsfinancien' op de historische agenda gezet. Kort 
daarop volgde G. Espinas met de eerste studie over financien in de Nederlan
den. Espinas onderzocht het Franse plaatsje Dowaai (Douai) dat in de 15de 
eeuw nog tot de Nederlanden behoorde. In tegenstelling tot de kwantitatieve 
benadering van Knipping, plaatste Espinas de ontwikkeling van de fin ancien 
in Dowaai in een politiek-institutionele context.98 

In de hoop de achterstand in de Nederlanden enigszins in te halen, trad Van 
Werveke in 1934 in de voetsporen van Espinas met een verhandeling over de 
Gentse stadsfinancien tijdens de late Middeleeuwen.99 De hoeveelheid be
schikbare bronnen bepaalde zijn keuze voor Gent. Van Werveke had de be
schikking over zoveel materiaal dat hij een apart deel van zijn boek aan het 
financiele beheer kon besteden. In zijn werk staat het inkomsten- en uitgaven
patroon van Gent centraal en beschrijft hij de ontwikkeling van de munt uit
voerig. Voor de auteur lag het belang van stadsfinancien bovenal in de brede 
context van de middeleeuwse economie. Vergelijkingen met andere steden 
noemde hij een onontbeerlijk onderdeel van de studie naar stadsrekeningen. 
Verder stelde hij dat de indirecte belastingen bijzondere aandacht verdienen 
omdat zij de belangrijkste inkomsten vormden van de middeleeuwse steden. 
In het licht van deze uitspraken is het opmerkelijk dat Van Werveke het in 
1925 gepubliceerde artikel van H. Terdenge over de Hollandse belastingen 
in de l5de- en l6de eeuw niet noemde. Terdenge richtte zich namelijk ook 
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op indirecte belastingen en zijn studie zou mooi vergelijkingsmateriaal heb
ben geboden, vooral omdat hij de steden van de Noordelijke Nederlanden 
bekeek.lOO 

De vroege Duitse en Belgische studies stimuleerden het Nederlandse on
derzoek weI enigszins, maar de publicaties over stadsfinancien beperkten zich 
tot artikelen. Zo verscheen in 1917 het eerder genoemde artikel van Blok over 
de stadsfinancien van de Republiek. 101 De daaropvolgende decennia wezen 
A. Hallema, P.A. Meilink, E. Lousse en T.S. Jansma in verschillende histori
sche tijdschriften op het belan¥ van de stadsrekeningen, maar tot uitgebreide 
bestudering kwam het niet. 1O De bijdrage van Jappe Alberts (1951) is dat 
ook niet, maar zijn inleiding op de Arnhemse stadsrekeningen vormde de eer
ste kritische beschouwing van het gebruik van Noord-Nederlandse stadsre
keningen. In een bondig betoog somde Jappe Alberts de tot dan toe versche
nen studies en uitgegeven stadsrekeningen op en besprak de stadsrekeningen 
als historische bron. Voor hem bevatten de stadsrekeningen informatie over 
een grote verscheidenheid aan thema's: het bestuur en de adrninistratie van de 
stad, de stedelijke instellingen en -politiek, het financiele beheer en beleid, de 
verkoop van lijf- en erfrenten, de economische positie van de stad, lonen en 
prijzen, de verhouding van de stad tot andere steden en centrale overheden, 
en het muntgebruik. Kortom: voor hem zijn de rekeningen de bron voor 
stadsgeschiedenis bij uitstek. 103 

3.2. De institutionele benadering vanaf de jaren '60 

Onder invloed van de econornisch georienteerde Annales-school en haar plei
dooi voor een kwantitatieve geschiedbeoefening, groeide de belangstelling 
voor stadsrekeningen als bron en stedelijke fin ancien als thema. 104 Daarnaast 
betekende de financiele ondersteuning van het Gemeentekrediet (een Belgische 
openbare kredietinstelling gericht op lokale besturen) een belangrijke impuls 
voor het onderzoek naar stadsfinancien. Het verklaart voor een belangrijk 
deel waarom het Nederlandse onderzoek achterbleef, terwijl Belgische histo
rici in de jaren '60 het terrein van de stadsfinancien verkenden. Een van de be
langrijkste nieuwe onderzoeken was dat van Van Uytven uit 1961 over de Leu
vense stadsfinancien tijdens de peri ode 1100-1572. In zijn boek staat het 
verband tussen de stadsfinancien en economische ontwikkelingen centraal. 
Naast een groot aantal financiele onderwerpen besteedde Van Uytven ook 
aandacht aan de ontwikkelingen in bestaansrniddelen en koopkracht van de 
Leuvense bevolking. Het voert te ver om uitgebreid op zijn bevindingen in te 
gaan. Belangrijk is vooral dat Van Uytven uit de Leuvense stadsfinancien op
maakte dat er nauwe banden bestonden tussen het stedelijke financiele beheer 
en de econornische ontwikkeling. Zo stelde hij dat financiele instellingen nood
zakelijk werden door de opkomst van markten en handel vanaf de 13de eeuw. 
De relatie tussen stadsfinancien en stadseconornie zag hij tenslotte nog beves
tigd in de verlammende werking van de accijnzen en van de stedelijke schulden 
op het econornische handelen van de Leuvenaren. 105 
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Een jaar na de studie van Van Uytven stonden de publieke financien cen
traal op het eerder genoemde congres in Blankenberge. Daarna volgden nog 
verschillende congressen over publieke financien, maar ik beperk mij in dit 
artikel tot de bespreking van twee daarvan. De lezingen van het congres in 
Blankenberge werden in 1964 gepubliceerd en een aantal is daarna vaak aan
gehaald. Het congres beoogde de aandacht te vestigen op het belang van de 
stadsrekeningen als historische bron. Dat de stadsrekeningen voorzagen in 
de behoefte aan cijfers in de geschiedwetenschap blijkt duidelijk uit de inlei
ding van Marinette Bruwier. 106 Bruwier meende dat de stadsrekeningen een 
prachtige bron zijn voor de economische geschiedenis omdat zij lange series 
kwantitatieve gegevens bieden. Zij stelde dat de rekeningen uitermate ge
schikt zijn voor lange termijn ontwikkelingen en exacte informatie over het 
pre-industrieIe stedelijke leven bieden. Haar kijk op de stadsrekeningen als 
bron is weI erg optimistisch. 

In de congresbundel is in het bijzonder aandacht be steed aan de relatie tus
sen het stedelijke financiele beleid en de centrale overheid. Daarnaast zijn de 
artikelen van (F.) Blockmans, Prevenier en De Roover heldere inleidingen op 
de stadsrekeningen als historische bron. Blockmans en Prevenier be stu deer
den Vlaanderen en Brabant, terwijl De Roover zich richtte op de stad Brugge 
tijdens de 14de eeuw. \07 De auteurs tonen aan dat het onderzoek naar stads
fin ancien zich niet moet beperken tot de lokale context, maar dat gegevens 
van de vorst of het gewest noodzakelijk zijn voor een goed begrip van het ste
delijke financiele beleid. De nadruk op de rol van de centrale overheid is daar
na door verschillende historici overgenomen en vormt een belangrijk onder
deel van het debat over stadsfinancien. Hierover later meer. 

Geinspireerd door het nieuwe onderzoeksgebied werd in 1972 in Spa een 
conferentie gehouden waarbij de nadruk kwam te liggen op de oorsprong 
van de overheidsfinancien van Belgie. De in 1975 gebundelde lezingen betrof
fen de peri ode vanaf de 17de tot in de 19de eeuw en een aantal handel de spe
cifiek over de financien van een stad. 108 De stadsrekeningen van onder andere 
Brussel, Luik, Verviers en Huy werden in afzonderlijke stukken behan
deld. 109 Ondanks het pleidooi van Blockmans, Prevenier en De Roover, be
perkten de analyses zich tot ontwikkelingen in het stedelijke inkomsten- en 
uitgavenpatroon en besteedden de auteurs nauwelijks aandacht aan de relatie 
tussen stad en vorst. Dit betekent niet dat de centrale overheden in de bundel 
niet aan de orde komen, want verschillende artikelen betreffen de centrale 
over he den van de Nederlanden. De invloed en controle van de vorst op de 
lokale rekeningen staan hierbij steeds centraal. 110 

In Nederland trachtten verschillende historici vanaf het einde van de jaren 
'60 een bijdrage te leveren aan het debat. De Meyer pleitte in verschillende 
publicaties voor het gebruik van de stadsrekeningen. In een artikel met 
E.W.F. van Elzen liet zij aan de hand van Deventer stadsrekeningen zien 
dat de bron informatie kon bieden over de bouwactiviteiten in middeleeuwse 
steden. Maar een werkelijke bijdrage aan de discussie over stedelijke finan
cien vie len de studies amper te noemen. III Brekelmans sloot in 1974 met zijn 
bestudering van de Bredase stadsfinancien beter aan bij de Belgische auteurs. 
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In navolging van De Roover tijdens het Blankenbergse congres legde Brekel
mans het accent op de stedelijke schuldenlast. Vernieuwend was ook dat Bre
kelmans niet de periode van de Middeleeuwen onderzocht, maar de 18de 
eeuw als onderzoeksgebied nam. In zijn artikel inventariseerde hij de oplos
singen die de stad bedacht om van haar schulden af te komen. De verkoop 
van renten en de invoering van belasting op inkomens bleken niet de beoogde 
bezuinigen op te leveren. Brekelmans constateerde dat het stadsbestuur in 
1766 geen andere oplossing zag dan de rente op geleende kapitalen te reduce
reno In hoeverre deze oplossing op protesten stuitte van de renteniers meldde 
Brekelmans helaas niet. 112 

In Belgie verscheen intussen het proefschrift van Van Buy ten over de Leu
vense stadsfinancien tijdens de 18de eeuw. Net als de meeste andere liefheb
bers van de stadsrekeningen, betoogde hij dat het onderzoek naar de stede
lijke financien waardevolle informatie biedt over de verhouding tussen 
centrale overheid en stad. Daarnaast noemde hij de stadsfinancien een be
langrijk uitgangspunt voor het onderzoek naar de sociaal-economische situa
tie in steden. Van Buy ten maakte daarbij echter een onderscheid tussen het 
stedelijk financiewezen van de Middeleeuwen tot de 16de eeuw en de vroeg
moderne periode. Is de historicus bij zijn onderzoek naar sociaal-economi
sche ontwikkelingen tijdens de Middeleeuwen grotendeels aangewezen op 
de stedelijke financiele archieven, voor de vroegmoderne peri ode zijn veel 
meer bronnen voor handen. Daarom oordeelde Van Buy ten het onderzoek 
naar de stadseconomie vanaf de 16de eeuw op basis van louter financiele 
bronnen weinig zinnig. Rij meende dat uit dergelijke onderzoeken is gebleken 
dat bijvoorbeeld belastingopbrengsten geen juiste weergave van de economi
sche situatie vormden. Ret gebruik van financiele archieven als indica tie voor 
de stadseconomie yond hij slechts waardevol als deze bronnen zeer kritisch 
worden benaderd en als daarnaast andersoortige bronnen worden bekeken. 
Aangezien hij in zijn eigen studie de beperkingen van de financiele admini
stratie ten volle wil onderkennen, wees hij erop dat er naast de stadsrekenin
gen een groot aantal op zichzelf staande kassen bestond. Van Buy ten heeft 
het dan ook niet over 'de stadsrekeningen', maar over 'de grote stadskas' en 
'de dryguldenskas' om de verschillende boekhoudingen aan te duiden. l13 

Pas in 1985 verscheen op Nederlandse bodem het eerste proefschrift over 
stadsfinancien. Marsilje onderzocht het financiele beleid van Leiden tijdens 
de laat-Beierse en Bourgondische periode (1390-1477). In zijn voorwoord 
maakte hij duidelijk dat hij in de voetsporen wilde treden van zijn Belgische 
voorgangers. In zijn werk lag de nadruk op het financiele beleid in Leiden en 
besteedde hij uitgebreide aandacht aan de munt in de Leidse boekhouding.114 
Ret tweede en vooralsnog laatste Nederlandse proefschrift over de stadsfi
nancien verscheen in 1992 van de hand van Kuppers. Ret lag niet in Kuppers' 
bedoeling om tot een analyse over de stadsfinancien te komen, maar zijn (on
uitgegeven) werk be staat uit de transcriptie van de stadsrekeningen van Gel
dern van 1386-1423 met een uitgebreide inleiding over het financiele beheer, 
de boekhouding en het muntgebruik. 115 
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3.3. De sociaal-economische benadering 

De eerste onderzoeken naar stadsfinancien werden gekenmerkt door een in
stitutioneel-juridische benadering. De studies van Espinas, Van Werveke en 
Prevenier zijn daarvan duidelijke voorbeelden. 116 Het ging hen om de oor
sprong van de verschillende categorieen van inkomsten en uitgaven en het be
heer van de financieie instellingen. Met zijn proefschrift uit 1990 over de 
Gentse stadsfinancien koos Boone niet voor deze traditionele invalshoek, 
maar voor een sociaal-economische benadering. In zijn boek staan de gevol
gen van het centraliseringsproces voor de financiele autonomie van Gent tij
dens de peri ode 1384-1453 centraal. Voor het onderzoek naar de lokale 
machtsstructuren achtte Boone het noodzakelijk om naast de stadsrekenin
gen prosopografisch materiaal te bekijken. Vit zijn gegevens blijkt dat de cen
traliseringspolitiek van de heer problemen opleverde voor de stedelijke 
Gentse elite. De toename van de fiscale druk op de Gentse bevolking en de 
afname van politieke macht van de stedelijke elite waren directe gevolgen 
van het centraliseringsproces. 117 In een recent artikel (1993) over de stedelijke 
financien van Axel en Hulst in de 15de eeuw zocht Peter Stabel aansluiting bij 
de sociaal-economische benadering. Net als Boone legde hij de nadruk op de 
lokale machtsverhoudingen en de invloed op het stedelijk financieel en fiscaal 
beleid. 118 

Een congres dat direct bij de laatste twee auteurs aansluit, is het in 1995 
gehouden Gentse colloquium over de verhouding tussen prive-financien en 
publieke financien. Een jaar later werden de bijdragen onder redactie van 
Boone en Prevenier gebundeld onder de titel Finances pub/iques et finances 
privies au bas moyen age. Vooral de studies over de stadsfinancien van afzon
derlijke steden laten de verstrengeling van prive-financien en publieke finan
cien tijdens de prei"ndustriele periode goed zien. In navolging van Boone werd 
hier prosopografisch materiaal gecombineerd met stadsrekeningen. Stabel 
bijvoorbeeld, onderzocht de relatie tussen het lokale ondernemerschap en 
de regionale nijverheid aan de hand van de persoonlijke gegevens van een 
Brugse handelaar en financier. In de conclusies plaatste J-P. Sosson desalniet
temin een kanttekening bij deze benadering; prosopografisch onderzoek 
achtte hij waardevol, maar de kwantitatieve analyse zou evenzeer de aan
dacht verdienen. 119 

Ten slotte enige aandacht voor een financieie nevenadministratie als bron 
voor sociaal-economische ontwikkelingen: de stedelijke belastingregisters. 
Vanaf de jaren '50 gebruikten verschillende Franse en Belgische historici de 
stedelijke accijnsregisters om sociaal-economische verhoudingen te achterha
len. 120 Deze onderzoeken waren vooral gericht op de levensstandaard in de 
19de eeuw, maar gaven ook nieuwe invalshoeken voor het Nederlandse on
derzoek naar de vroegmoderne periode. In de jaren '80 werd de bestudering 
van belastingregisters door Nederlandse historici overgenomen. In verschil
lende artikelen wees Van Maanen op het belang van de fiscale bronnen voor 
historisch onderzoek en in het eerder genoemde boekje inventariseerde hij 
met Bos de onderzoeksmogelijkheden van fiscale bronnen. Van Maanen be-
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perkte zich daarbij niet tot de 19de eeuw, maar noemde de belastingregisters 
ook als bron voor de sociaal-economische verhoudingen in de 17de en 18de 
eeuw. 121 Zo bestudeerde Nagtegaal in 1989 het verband tussen stadsfinancien 
en stedelijke economie aan de hand van Leidse gegevens tijdens de peri ode 
1620-1720. Op basis van passagiersaantallen als interne indicator en 
accijnsopbrengsten als externe indicator concludeerde hij dat de stedelijke fi
nancien een afspiegeling vormden van de economische ontwikkelingen in de 
stad. 122 

Het gebruik van de plaatselijke accijnzen als historische bron is in verschil
lende artikelen van Ad Knotter en Hans Muskee nader beschouwd. Zo stel
den ze dat de accijnsregisters geen informatie bieden over de verschillen tus
sen bevolkingsgroepen. Daarnaast werd over belangrijke voedingsmiddelen, 
als aardappelen, groenten en boekweit, geen accijns geheven. Verder argu
menteerden zij dat de hoeveelheden voedingsmiddelen waarop accijns gehe
yen werd niet noodzakelijkerwijs overeenkwam met de geconsumeerde 
hoeveelheid voedingsmiddelen. Belastingontduiking, doorvoer naar andere 
steden en voorraadvorming zijn namelijk niet te achterhalen. 123 Tenslotte 
zijn de lokale belastingregisters slechts geschikt voor lange termijn ontwikke
lingen. 124 Met Knotter en Muskee concludeerden Bos en Van Maanen dan 
ook dat de plaatselijke accijnzen alleen een bruikbare bron zijn als met deze 
tekortkomingen rekening wordt gehouden.125 

4. Discussies op het terrein van de stedelijke financii/n 

Uit het bovenstaande b1ijkt duidelijk dat het onderzoek naar stadsfinancien 
voornamelijk door Franse en Belgische historici is verricht. De discussies op 
het gebied van de stedelijke fin ancien in de Nederlanden spelen zich dan ook 
grotendeels in Belgie af. Een aantal onderwerpen is later ook door Neder
landse historici bestudeerd. 

Het is in dit verband misschien belangrijk om te stellen dat de stadsrekenin
gen niet zozeer interessant zijn als doel op zich, maar veel meer als middel ter 
bestudering van sociaal-economische en politieke geschiedenis. Dat blijkt 
ook uit de eerder genoemde literatuur. Waar De Meyer de stadsrekeningen 
als doel van onderzoek neemt, komt zij weinig verder dan aanprijzingen en 
beschrijvingen. Het onderzoek van bijvoorbeeld Boone leidt daarentegen 
tot nieuwe inzichten in de sociaal-economische geschiedenis. De hieronder 
behandelde studies vallen onder de laatste categorie: de stadsfinancien als in
dicator voor politieke- en sociaal-economische verhoudingen. Ik kwam uit 
op drie belangrijke thema's in het veld: de relatie tussen stad en centrale over
heid, de verpachting van indirecte belastingen en de rentenverkoop. 

4.1. De relatie tussen centrale overheid en stadsfinancien 

Het meest besproken onderwerp op het gebied van de stadsfinancien is de re-
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latie tussen het stedelijke financiele beleid en de politiek van de centrale over
heid. Op het congres in 1962 te Blankenberge kwam het verband tussen de 
centrale financien van de vorst en de stedelijke financien nadrukkelijk aan 
de orde. De invloed van het centraliseringsstreven van de Bourgondische he
ren in de Nederlanden vanaf de 13de tot de 16de eeuw was daarbij het centra
le punt van onderzoek. 

Met de studie van Van Werveke als uitgangspunt besteedde Prevenier in 
zijn artikel over de stadsrekeningen van Vlaanderen speciale aandacht aan 
de oorsprong van de bevoegdheden van de stedelijke financieIe beheerders. 
Prevenier signaleerde dat magistraten tot in de 13de eeuw praktisch geen ver
antwoording afiegden voor het stedelijke financieIe beleid. Daarin kwam ver
andering toen Filips de Stoute (1363-1404) bepaalde dat de magistratenjaar
lijks hun stadsrekeningen moesten overleggen. In leper, Dowaai en Gent 
ontstonden daama inderdaad registraties van de stadsfinancien. Voor de ad
ministratie van het stedelijke financieIe beleid betekende dit een belangrijke 
omslag; het daarvoor gebruikelijke schuldenlijstje werd nu vervangen door 
een complete balans. 126 

Net als Prevenier constateerde ook De Roover dat als gevolg van de cen
tralisatiepolitiek de stadsrekeningen van Brugge vanafhet begin van de 14de 
eeuw werden gecontroleerd. Alhoewel F . Blockmans de bevindingen van De 
Roover en Prevenier ondersteunde, meende hij dat de centralisatie van de fi
nancieIe controle op de steden al eerder bestond. Op basis van Antwerpse 
stadsrekeningen tijdens de 14de en 15de eeuw betoogde hij dat het onjuist 
zou zijn om Filips de Stoute als uitvinder van de grafelijke controle te zien. 
Eerdere genera ties heren (Lodewijk van Nevers, 1322-1246 en Lodewijk 
van Male, 1346-1384) zouden de centrale controle van de stadsrekeningen 
namelijk hebben bedacht en uitgevoerd. Vervolgens stelde (F.) Blockmans 
vast dat Vlaanderen en Brabant hierin overeen kwamen.127 

Een tweede interessante suggestie van (F.) B10ckmans betrof de re1atie tus
sen vorst en stedelijke elite in het centraliseringsproces. In hun streven om 
controle te krijgen over steden in de Nederlanden, zochten de Bourgondische 
heren aansluiting bij de lokale machthebbers. In ruil voor de grafelijke con
trole op de stadsfinancien deed de graaf economische bel often aan de stede
lijke elite. Blockmans zag hierin een extra bewijs dat er al v66r de invoering 
van de centrale rekenkamer in 1386 grafelijke controle bestond, gesteund 
door de lokale machthebbers. Oat de centralisatiepolitiek van de heer niet aI
leen voordelig voor de lokale machthebbers uitpakte, bleek eerder uit het 
werk van Boone. De centralisatiepo1itiek betekende immers uiteinde1ijk 
machtsverlies voor de politieke elite van Gent. 128 

Een andere suggestie is te vinden in een artikel uit 1987 van W. Blockmans, 
die ontdekte dat het centraliseringsproces de sociaal-economische ongelijk
heid in Vlaanderen versterkte. Tussen de 14de en de 16de eeuw nam de be1as
tingdruk voor de gewone stedelingen toe. Dit had gedeeltelijk te maken met 
het belastingsysteem dat op consumptiegoederen in plaats van vermogen was 
gebaseerd. Om aan de financieIe eisen van de heren te kunnen vo1doen 
groeide de belastingdruk van de gewone consument en niet van de vermo-
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gende bovenlaag van de stedelijke bevolking. 129 De gegevens van Boone over 
Gent komen daarmee overeen. 130 

Kort na het congres te Blankenberge publiceerde M. Baelde een artikel dat 
aansloot bij de discussie. De auteur richtte zijn aandacht op een latere periode 
(1530-1560), maar ook hij signaleerde een direct verb and tussen de financieIe 
toestand van de centrale overheid (Karel V) en het stedelijke financiele beleid. 
Karel V probeerde namelijk zijn financiele sores (door de oorlog met Frank
rijk, de veroveringen in de Noordelijke Nederlanden en overstromingen) op 
te lossen door de steden tot de verkoop van rentebrieven aan te zetten. 131 In 
een Nederlandse bijdrage aan het debat uit 1993 kwam Remy van Schalk tot 
overeenkomstige conclusies. In tegenstelling tot de andere auteurs richtte 
Van Schai1c zich op het nog weinig onderzochte Gelderland. Op basis van 
de stadsrekeningen van Nijmegen, Amhem, Zuthpen en Roermond en de ge
westelijke financiele administratie stelde hij dat de Nederlandse steden vanaf 
het einde van de 13de eeuw sterker betrokken raakten bij zaken van de cen
trale overheid. Het gewest was financieel afhankelijk van de steden en daar
mee ontstond een duidelijke relatie tussen het gewest en de stedelijke elite. De 
inkomensbelastingen die waren opgelegd aan de burgerij en de adel bezorg
den de elite in ruil politieke invloed. Uit de bevindingen van Van Schalk blijkt 
net als bij Van Baelde dat vanaf de 14de eeuw leningen van de steden van ver
rnogende handelaren en lornbarden de rneest voor de hand liggende rnanier 
werd om aan geld te kornen. Interessant is tenslotte nog dat de Gelderse ste
den vanaf de 15de eeuw bezwaren gingen uiten tegen de wijze waarop de her
tog financiele middelen trachtte te verkrijgen. 132 

4.2. De verpachting van de indirecte belastingen 

Een tweede onderwerp van discussie vormt de verpachting van de indirecte 
belastingen. Eerder werd vermeld dat de indirecte belastingen de belangrijk
ste inkomsten vormden van de Nederlandse steden tijdens de late Middeleeu
wen. De inning van deze belastingen werd doorgaans aan particuliere pach
ters overgelaten. Dit ging als voIgt in zijn werk. Op open bare veilingen boden 
de belastingpachters voor het recht om een accijnsbelasting te mogen vorde
ren. De opbrengst voor de overheid was aan het einde van de veilingsdag be
kend en invorderbaar. 133 Dit systeem betrof geen vrije en open markt, want 
deelname aan veilingen was aan strikte voorwaarden verbonden. Aileen ka
pitaalkrachtigen of person en die relaties hadden met kapitaalverschaffers 
kregen de kans om mee te dingen naar de accijnzenverpachting. 134 De achter
gronden van dit pachtsysteem zijn binnen het onderzoeksgebied onderwerp 
van discussie. 

Het was Van Werveke die het vraagstuk in zijn boek van 1934 voor het eerst 
aansneed. Hij vermoedde dat de middeleeuwse steden de indirecte belastin
gen het liefst via verpachting inden omdat dit systeem een verhoogde op
brengst garandeerde. Hij zag zijn vermoeden bevestigd in het feit dat de op
brengsten van de indirecte belastingen veel minder groot waren als er geen 
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pachters werden gevonden en de stad zelf het werk moest doen. Volgens Van 
Werveke ging het hier om een wetmatigheid: inning door stedelijke functio
narissen zou altijd verlies aan inkomsten voor de stad betekenen omdat de 
ambtenaren die de accijnzen inden een vaste vergoeding kregen. De pachters 
kregen geen vaste vergoeding en zouden daarom veel gedrevener zijn om een 
grote opbrengst te behalen. In zijn studie naar Gent in de 14de eeuw, nam D. 
Nicholas de visie van Van Werveke over. 135 

Van Uytven zette in 1961 vraagtekens bij de visie van Van Werveke. Hij er
kende dat de eigen belangen van de pachters de opbrengsten van de accijnzen 
verhoogden, maar stelde vervolgens dat dit slechts voor de pachters en niet 
voor de stad gold. 136 Van Uytven en twintigjaar later ook J.P. Peeters meen
den dat de reden voor de verpachting van accijnzen veel meer gezocht moest 
worden in organisatorische voordelen. De stad zou met verpachting geen ver
antwoordelijkheid voor de organisatie op zich hoeven nemen. Verpachting 
bespaarde kosten, terwijl het vaste inkomen uit de accijnzen verzekerd 
bleef. 137 Opvallend is dat uit de gegevens van Merlevede juist blijkt dat de 
stadsbesturen van Brugge en leper in de 15de en 16de eeuw vaker kozen voor 
het in eigen handen houden van de indirecte belastingen. 138 

In zijn artikel uit 1989 stelde Boone de vraag centraal welke factoren mee
speelden in de beslissing van een stad om de indirecte belastingen te verpach
ten of in eigen beheer op te halen. 139 Hij nam aan, net als Van Werveke, dat de 
verpachting van de accijnzen samenhing met externe omstandigheden. In cri
sissituaties, zoals oorlog, epidemieen en opstand, bleek het voor het stadsbe
stuur moeilijker te zijn om pachters te vinden. Boone zag eveneens bewijzen 
voor de stelling van Van Werveke dat het in eigen beheer houden van de in
ning van indirecte belastingen resulteerde in lagere opbrengsten. Vervolgens 
zette hij vraagtekens bij de genoemde verklaringen. In zijn visie betekende het 
feit dat de opbrengsten bij verpachting hoger waren niet dat verpachting per 
definitie hogere opbrengsten bracht. De verklaring van Van Uytven oor
dee Ide hij niet bewijsbaar omdat uit de stadsrekeningen blijkt dat de verpach
ting ook voor de stad meer opbracht. Hoeveel winst de pachters zelf aan de 
verpachting overhielden, wordt uit de bronnen van Van Uytven niet duide
lijk, omdat hij geen persoonlijke archieven van pachters heeft onderzocht. 
Boone betoogde dan ook dat de vergelijking tussen wat hij noemt prive-ini
tiatief (verpachting) en overheidsoptreden (inning vanuit het stadsbestuur) 
waarschijnlijk pas goed te onderzoeken is als naast de stadsrekeningen ook 
prive-archieven worden bekeken. 

Op basis van prosopografisch onderzoek kwam hij tot de conclusie dat de 
pachters van de belastingen tot de stedelijke elite behoorden. Daarnaast con
stateerde hij dat het niet uitmaakte of de inning van indirecte belastingen via 
de stedelijke organisatie of door pachters geschiedde, in beide gevallen waren 
het dezelfde personen. Dat bracht hem tot de vraag ofhet onderscheid tussen 
prive-initiatief en overheidsoptreden wei relevant is. 140 Zijn antwoord was 
ontkennend. Boone was van mening dat het onderzoek in persoonlijke ar
chieven naar de achtergrond van de pachters inzicht geeft in de stedelijke fi
nanciele en politieke verhoudingen. Uit zijn onderzoek blijkt dat de stedelijke 
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elite haar macht tot het hele financiele leven van de stad uitbreidde door als 
pachters op te treden. Een tweede reden voor deelname aan de verpachting 
vormde de persoonlijke verrijking van pachters en hun omgeving. Boone her
haalde zijn bevindingen in zijn dissertatie uit 1990 over de Gentse stadsfinan
cien.141 In het eerder genoemde artikel over de financien van Axel en Hulst 
kwam Stabel tot vergelijkbare conclusies. 142 

4.3. Rentenverkoop 

Een derde belangrijk thema binnen de stadsfinancien heeft in het historisch 
onderzoek nog weinig aandacht gekregen: de rentenverkoop tijdens de laat
rniddeleeuwse en vroegmodeme periode. Eerder kwam al aan de orde dat Ne
derlandse steden vanaf de 14de eeuw renten verkochten om aan geld te ko
men. Een stad vervulde daarmee de directe behoefte aan geld, maar de rente 
op het geleende bed rag betekende daama een oplopende stedelijke schuld. 
De rentenverkoop was daarom ook een interessant onderwerp voor het on
derzoek naar stadsfinancien. 

In 1950 verscheen het eerste overzichtswerk van de lijf- en losrenteleningen 
in Holland en Friesland. Dit boek van D. Houtzager geldt nog steeds als het 
standaardwerk op het gebied van rentenverkoop in de Nederlanden tijdens 
de vroegmoderne periode. 143 Houtzager schetste de ontstaansgeschiedenis 
van de verschillende soorten renten en gaf een uitgebreide beschrijving van 
de verkoop van lijf- en losrenten en de betaling van de renten aan de kopers. 
Voor historici die zich willen verdiepen in de rentenverkoop als onderdeel van 
de stadsfinancien vormt het boek weliswaar een goed uitgangspunt, maar 
Houtzager beperkte zich tot de gewesten. De rentenverkoop van de steden 
komt slechts ter sprake als de gewesten een beroep op de steden moesten doen 
bij een tekort aan gelden. De bedragen die de steden daarvoor moesten ver
zamelen werden bij burgers gehaald of anders door de verkoop van lijf- en 
losrenten verzameld. Houtzager merkte op dat de aangegane verplichtingen 
en toegenomen rentelast daarmee op de schouders van de steden kwam te lig
gen, en niet op bet gewest dat de gelden eigenlijk nodig had. 144 Ook hier komt 
de financiele relatie tussen stad en centrale overheid dus weer aan de orde. 

De provinciale rentenverkoop kwam nog specifieker aan bod in het boek 
van James Tracy uit 1985. Tracy onderzocht de opkomst van publieke lenin
gen en de daaraan gekoppelde lange-termijnschulden in het gewest Holland 
in de loop van de 16de eeuw. Deze evolutie duidde Tracy aan met de term 
financial revolution, waaronder Engelse historici een soortgelijke ontwikke
ling verstaan die in Engeland eind 17de eeuw plaatsvond. 145 In 1989 werkte 
Marjolein 't Hart de relatie tussen provinciale leningen en stedelijke inves
teerders verder uit. In haar artikel komt duidelijk naar voren dat de Hol
landse steden de basis vormden voor de provinciale rentenverkoop. De pro
vincie besteedde de renteleningen uit aan lokale ontvangers die in hun eigen 
stad fungeerden als bankier voor de provinciale overheid. 146 

De eerste publicatie over de rentenverkoop in de Nederlandse steden be-
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trof de uitgave van lSde-eeuwse rentebrieven door J.H. Kernkamp in 1961. 
In de inleiding noemde Kernkamp twee belangrijke elementen van de renten
verkoop tijdens de pre-industriele peri ode. Ten eerste constateerde hij dat de 
rente-overeenkomst niet werd gezien als een lening, maar als een gewone 
koop. De rentekoper kocht een uitkering van een bepaald bedrag dat jaarlijks 
(of tweejaarlijks) door de renteverkoper werd betaald. Kernkamp benadruk
te dat de rentenverkoop zich onderscheidde van de lening doordat de rente
nier niet het recht had om de rente op te zeggen en de koopsom terug te vor
deren. 147 Een tweede belangrijk element van de rentenverkoop was de 
waarborg voor de kopers: het zogenaamde arrestrecht. Dit recht hield in 
dat de rentenier achterstallige betalingen kon verhalen op de burgers van de 
stad waarvan de renten waren gekocht. Burgers liepen zo het risico om in een 
andere stad gegijzeld te worden met inbeslagneming van hun goederen omdat 
hun stad de verplichtingen tegenover renteniers niet was nagekomen. Voor 
kooplieden was dit arrestrecht een groot probleem. 148 

In de enkele studies naar stedelijke rentenverkoop komen de juiste opvat
ting over de rentenverkoop en de problemen rond achterstallige betalingen 
terug. Jeremy D. Bangs ging in een artikel uit 1983 verder in op de juiste be
tekenis van de lijfrenteleningen in Holland. Net als Kernkamp stelde hij dat 
de renteoverkomst in feite de verkoop van een rentecontract betrof. Nieuw 
was dat Bangs de rentenverkoop daarnaast definieerde als een financiele 
dienst die in ruil voor een militaire of sociale dienst werd geboden. De stad 
besteedde het geld imrners aan militaire activiteiten die bijdroegen aan de so
ciale rust en het leefklimaat van de bewoners van een stad. 149 Het is een inte
ressante gedachte, maar het is de vraag of de interpretatie van Bangs voor alle 
rentekopers opging. Het was namelijk niet ongewoon dat renteniers een over
eenkomst aangingen met een andere stad dan de eigen woonplaats. 150 

Onder redactie van L.M. VerLoren van Themaat verscheen in 1983 een 
studie over de Dordtse lijfrenten in de lSde eeuw. Helaas hadden de auteurs 
de bevindingen van Bangs nog niet geheel onder ogen gekregen. Vergelijkin
gen met het eigen Dordtse materiaal waren daardoor minder goed mogelijk. 
Desondanks stellen de auteurs vast dat de verkoop van lijf- en erfrenten het 
belangrijkste financieringsmiddel was van bijna aile Hollandse steden van de 
15de eeuw. Dordrecht vormde wei een uitzondering in die zin dat de stad niet 
bezweek onder de daardoor ontstane schuldenlast, terwijl deze voor Leiden 
in de 16de eeuw te zwaar werd. Dit verschil verklaarden zij door de bijzondere 
positie van Dordrecht. Het Dordtse aandeel in de bede (aan de landsheren) 
was niet aileen relatieflaag, tot ver in de lSde eeuw kwam de post zelfs niet in 
de stadsrekeningen VOOr.

151 Het aandeel van de lijfrenten in de totale schul
denlast bleek overigens niet tijdens de gehele vroegmoderne peri ode zo groot 
te zijn. J.M. Goris ontdekte dat de rentelast in Herentals in de loop van de 
18de eeuw gering was. Dit scheen in Antwerpen ook zo te zijn. 152 Hij vroeg 
zich dan af of deze ontwikkeling een algemeen verschijnsel in de Nederlanden 
was. 153 

Een ander interessant vraagstuk noemde Boone tenslotte in zijn werk over 
de Gentse stadsfinancien. Boone nam een veronderstelling van W. Block-
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mans uit 1986 over de relatie tussen centrale overheid en de stedelijke elite als 
uitgangspunt. Blockmans had namelijk gesuggereerd dat de rentenverkoop 
(politieke) implicaties had voor be1angenverstrengeling van de centrale staat 
en de lokale machthebbers. Doordat de landheer steden aanzette om renten 
te verkopen, werd de stedelijke bovenlaag (de kopers van de rente) geinte
greerd in het financiele systeem van de overheid. Boone onderzocht of deze 
veronderstelling opging voor Gent en komt tot de conclusie dat het grote 
aandeel van de Gentse landheerlijke ambtenaren in de rentekoop het verband 
aannemelijk maakt. Zijn gegevens zijn echter te summier om tot definitieve 
conclusies te komen. 154 

5. Conclusies 

In dit artikel werden de stadsfinancien als onderwerp van historisch onder
zoek nader bekeken. Ik beperkte mij daarbij tot de Nederlanden tijdens de 
late Middeleeuwen en de vroegmoderne tijd. In het eerste gedee1te werden 
de stadsrekeningen als historische bron besproken. Twee kenmerken lopen 
als een rode draad door de onderzoeken: de veelzijdigheid en de ontoeganke
lijkheid van de stadsrekeningen. 

Na een beschrijving volgde een opsomrning van de eigenschappen en be
perkingen van de stadsrekeningen. De volgende elementen zijn een steeds 
terugkerend probleem in het onderzoek naar de rniddeleeuwse en vroegmo
derne stadsfinancien: het gebrek aan kaseenheid, het verb and tussen de in
komsten en uitgaven, de verstrengeling van de prive-boekhouding en stads
rekeningen, de enke1voudige boekhouding, het ontbreken van een begroting, 
de inconsequente indeling van rubrieken, en het gebruik van verschillende 
munt- en rekeneenheden. De stadsrekeningen zijn helaas lang niet allemaal 
beschikbaar en in vele Nederlandse steden ontbreken zij geheel. De laat mid
deleeuwse rekeningen van de Zuidelijke Nederlanden zijn beter bewaard ge
bleven dan het Noord-Nederlandse materiaal. 

Bij een inventarisatie van het onderzoek naar stadsfinancien in de Neder
landen valt direct de actieve rol van Belgische historici op. Het merendeel van 
de proefschriften, artike1en en studies over de Nederlandse stede1ijke finan
cien is afkomstig uit Belgie. In Nederland hebben historici veel rninder aan
dacht aan het onderwerp besteed. Duitse historici interesseerden zich eind 
vorige eeuw als eersten voor stadsrekeningen en stedelijke financien. In na
volging van deze studies volgden Belgische auteurs en kreeg het onderzoek 
een nieuwe impuls met de groeiende aandacht voor kwantitatieve geschied
schrijving in de jaren zestig van deze eeuw. De onderzoeken naar stadsfinan
cien vallen grofweg uiteen in twee benaderingen: de politiek-institutionele en 
de sociaal-economische benadering. De laatste jaren hebben verschillende 
historici de sociaal-econornische invalshoek als uitgangspunt van hun studie 
genomen. 

Tenslotte werden de belangrijkste thema's op het terrein van de stede1ijke 
financien besproken. De relatie tussen stadsfinancien en centrale overheid, de 
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verpachting van de indirecte belastingen en de rentenverkoop in het stedelijke 
financiele beleid zijn de meest besproken onderwerpen in het vakgebied. Op 
dit terrein waren de laatste decennia niet aileen Belgische historici actief, 
maar kwam er ook vernieuwend onderzoek vanuit Nederland. 

Het is duidelijk dat de stadsfinancien geen nieuw of onontgonnen terrein 
meer zijn te noemen. Toch is het niet overdreven om te stellen dat het onder
zoek naar de Noordelijke Nederlanden tijdens de vroegmoderne periode een 
behoorlijke achterstand heeft in te halen. Bestudering van de stadsrekeningen 
en de stedelijke financien bieden interessante invalshoeken voor de vroegmo
derne sociaal-economische verhoudingen. Zo zouden de stadsrekeningen als 
relevante bron voor de stadsgeschiedenis kunnen dienen. Een goed voorbeeld 
daarvan is het hoofdstuk van H.P.H. Nusteling over de stadsrekeningen als 
maatstaf voor welvaart in de onlangs verschenen stadsgeschiedenis van 
Dordrecht (1998). 155 Een gebied wat in ieder geval nadere aandacht verdient, 
is de stedelijke rentenverkoop. Tot in de 17de eeuw vormde de verkoop en 
betaling van renten een aanzienlijk deel van de stedelijke ink oms ten en uitga
yen. Misschien nog belangrijker: informatie over rentenverkoop en achter
gronden van kopers kan nieuwe inzichten geven in de lokale machtsverhou
dingen in vroegmoderne steden. 
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BOEKBESPREKINGEN 

Paul Brusse, Over/even door onderne
men. De agrarische geschiedenis van de 
Over-Betuwe, 1650-1850 (Wageningen: 
AAG. bijdragen 1999) 566 p. ISSN 
0511-0726 

Met zijn boek over de agrarische ge
schiedenis van de Over-Betuwe heeft 
Paul Brusse een nieuwe kamer toege
voegd aan het toch al indrukwekkende 
gebouw van de AA.G.-bijdragen. De 
kamer is, qua stijl, ook duidelijk herken
baar als onderdeel van dit gebouw. In de 
beste traditie van de Wageningse regio
nale agrarische studies bestrijkt het boek 
een lange peri ode en bevat het een grote 
hoeveelheid op gedegen bronnenonder
zoek gebaseerde kwantitatieve gegevens 
over de ontwikkeling van de bevolking, 
de middelen van bestaan, het gebruik 
van het land en de prijzen en productie
hoeveelheden in de landbouw. Alweer in 
de beste Wageningse tradities worden 
deze gegevens gebruikt om, binnen het 
verhaal over de agrarische geschiedenis 
van de Over-Betuwe, de sociale, techni
sche en economische ontwikkelingen in 
beeld te brengen, te illustreren en te ver
klaren en om deze ontwikkelingen te 
vergelijken met die in andere streken 
van Nederland. Daarnaast wordt, onder 
meer met gegevens afkomstig uit boedel
inventarissen, ingegaan op zowel de 
economische als de sociale structuur 
van het boerenbedrijf, en op de wissel
werking tussen de economische en huise
lijke kant hiervan. Als zodanig is het 
werk van Brusse een geslaagd project. 
Het levert zij het over een betrekkelijk 
beperkt regionaal gebied nieuwe gege
vens en inzichten op betreffende de agra
rische en economische geschiedenis van 
de Over-Betuwe en de rest van het rivier
engebied, evenals over de ontwikkelin-
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gen in de Nederlanden als geheel. Het 
destijds door Slicher van Bath in gang 
gezette A. A. G. -bijdragen-onderzoeksre
gime, dat op wereldniveau toch al een 
van de langstlopende en meest succes
volle onderzoeksprojecten op het gebied 
van de agrarische geschiedenis was, 
krijgt hierdoor nog meer glans. Enkele 
opmerkelijke inzichten die aan het werk 
ontleend kunnen worden zijn bijvoor
beeld dat de bevolkingsontwikkeling in 
dit toch sterk marktgerichte gebied, 
meer leek op die van Oost-Nederland, 
dan op die van het ook sterk marktge
richte Noorden en Westen, en dat de -
sterk op de marktgerichte - tarweteelt 
in dit gebied, in scherpe tegenstelling 
tot die in Zeeland, juist uitermate exten
siefbedreven werd, ondanks de duidelijk 
lagere lonen. 

Een sterk punt van het werk van 
Brusse is de koppeling van het economi
sche aspect van de agrarische geschiede
nis aan het sociale aspect. Met name 
worden er dwarsverbanden gelegd met 
de politieke in bedding van de Over-Be
tuwe en met de ontwikkeling van de ma
teriele en de huiselijke cultuur en belang
rijke ontwikkelingen als bijvoorbeeld 
alfabetisering. 

Uiteraard is er op een dergelijk om
vangrijk werk ook kritiek te leveren. 
Minder dan wellicht mogelijk was ge
weest, wordt gebruik gemaakt van aller
lei agronomische inzichten op het gebied 
van de bodemvruchtbaarheid of de 
waterhuishouding. Ook economische 
inzichten en theorieen hadden uitgebrei
der toegepast kunnen worden. Opval
lend is bijvoorbeeld dat de tarweop
brengsten in de Over-Betuwe in het 
algemeen laag tot zelfs uitermate laag 
waren en voor ongeveer het midden 
van de negentiende eeuw nog niet de 
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helft van die in Zeeland bereikten. De 
opbrengsten van de wintergerst lagen 
vergeleken met Zeeland echter minder 
ongunstig. Gecombineerd met de gege
vens over het landgebruik (die er op wij
zen dat gerst veel meer dan tarwe op 
slechts een bepaald aantal percelen werd 
verbouwd) en de gegevens over de op
brengsten (die er op wijzen dat in goede 
jaren slechts een deel van de percelen 
tarwe een goede opbrengst gaven terwijl 
wei vrijwel aile percelen gerst een goede 
opbrengst gaven), lijkt er sprake te zijn 
van een bedrijfsvoering waarbij de beste 
landen en relatief grotere hoeveelheden 
arbeid en mest aan de gerst ten goede 
kwamen. In plaats van tarwe is daarom 
wellicht gerst een van de centrale pro
ducten van de Over-Betuwse landbouw 
geweest. Ook het bestaan van de uiter
mate arbeidsintensieve tabaksteelt naast 
de oppervlakte-extensieve graanteelt 
had met behulp van de theorie wellicht 
diepgaander geanalyseerd kunnen wor
den. 

Belangrijker dan deze theorie is echter 
dat we nu in ieder geval de beschikking 
hebben over reeksen aangaande de op
brengsten van landbouwgewassen van 
voor 1800, waarmee in korte tijd - ook 
Priester presenteert in zijn werk uit 
1998 over Zeeland dergelijke reeksen -
een van de meest storende witte vlekken 
in ons beeld van de Nederlandse agrari
sche geschiedenis althans ten dele is in
gevuld. In dit geval benadrukt het invul
len van deze witte vlek de diversiteit van 
de Nederlandse landbouw voor 1800. 

Brusse gaat ook, zij het niet diep
gaand, in op de discussie over de 'Wa
geningse' aanpak van de Nederlandse 
geschiedenis, een discussie waarin wordt 
gesteld dat mensen door de Wageningse 
school worden beschouwd als 'wayang
poppen' en waarin de historici van deze 
school wei worden afgedaan als zoge
naamde geitentellers (deze laatste refe
rentie is overigens niet bij Brusse zelf te 
vinden). Hij probeert hieraan tegemoet 
te komen door, zoals eerder gesteld, 
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ook expliciet op de ontwikkeling van de 
huiselijke en materiele cultuur in te 
gaan. De vraag is echter in hoeverre de 
genoemde kritiek terecht is. Een van de 
resultaten van het werk van de Wage
ningse school is een sterk toegenomen 
kennis op het gebied van de demografi
sche ontwikkeling van de Nederlanden 
- omvang en groei van de bevolking, 
verstedelijking enzovoorts. Ook op het 
gebied van de ontwikkeling van levens
standaard en brood winning is veel be
reikt. Me dunkt dat basiskennis hierover 
bij elke Nederlandse historicus - of zelfs 
elke Nederlander met een VWO-diplo
rna - aanwezig hoort te zijn . Daarnaast 
zijn er niet voor niets op het gebied van 
de economie veel gegevens overgeleverd; 
kennelijk waren die in het maatschappe
lijk verkeer van dusdanig belang dat ze 
opgeschreven en bewaard moesten wor
den. Uiteraard winnen dit soort kwanti
tatieve gegevens zeer veel aan zeggings
kracht wanneer ze in een her ken bare 
context geplaatst worden - ik verwijs 
naar het magnifieke Leven in Maasland 
van D.l. Noordam. Ook vindt er, bij 
het optellen, middelen of anderszins be
werken van aan bronnenmateriaal ont
wrongen getallen vaak een essentieel 
verlies aan informatie plaats. Kuperus 
geeft dienaangaande in zijn bewerking 
van een Groningse boerenboekhouding 
tussen 1832 en 1876 het voorbeeld van 
een 'overige gezinsuitgave' die een reisje 
langs de Rijn blijkt te betreffen. Oat zet 
de gegevens over oppervlakten en op
brengsten en het gedrag en de ambities 
van een Groninger boer toch in een an
der daglicht. Maar uiteindelijk bena
drukt dit slechts het belang van degeJijk 
kwantitatief onderzoek. En als daar, 
zoals bij Paul Brusse, uitkomt dat er in 
de Over-Betuwe duidelijk van elkaar te 
onderscheiden sociale groepen waren, 
die grotendeels op basis van bezit kun
nen worden ingedeeld en waarbinnen er 
sprake is van sterk overeenkomstig eco
nomisch gedrag - ja, dan geldt wellicht 
inderdaad dat mensen misschien meer 
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op wayangpoppen lijken dan hun lief is. 
In de woorden van Slicher van Bath: 'De 
mens is de gevangene van de structuur'. 

Merijn Knibbe 
Leeuwarden 

Petra 1.E.M. van Dam, Vissen in veen
meren. De sluisvisserij op aal tussen 
Haarlem en Amsterdam en de ecologische 
transformatie in Rijnland 1440-1530 
Hollandse studien 34 (Hilversum: Histo
rische Vereniging HollandlVerloren, 
1998) 304 p. ISBN 90 704 03 42 0 

Ook verschenen in 1997 als proef
schrift in Leiden 

During the last decade of the fifteenth 
century, a series of disputes broke out 
between fishermen, authorized to catch 
eel in the sluices of the Spaarndam Dike, 
and the trustees of the Rijnland Drai
nage Authority (Hoogheemraadschap 
Rijnland), responsible for the mainte
nance of the dams and sluices that lay 
along the south shore of the 11 between 
Haarlem and Amsterdam. From 1493 
onward, these disputes frequently dete
riorated into violent confrontations as 
peasants, whose lands were drained via 
the sluices along the 11, attacked fisher
men and destroyed fishing equipment 
that allegedly interfered with drainage. 
In Vissen in veenmeren, Petra van Dam 
looks at the circumstances that led to 
these confrontations, traces the legal 
battles that resulted, and examines the 
settlement that restored a balance be
tween the contending parties in 1518. 

The trustees of the Rijnland Drainage 
Authority represented what Van Dam 
calls a sluice regime, that is, a pattern of 
rules and behaviour governing the use of 
sluices based on norms and values deter
mined by historical and local circum
stances. The goal of the sluice regime 
was to provide efficient exit routes for 
drainage water while preventing the re
turn flow of salt water. To the eel fisher-
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man, however, the sluices along the 11 
acted as a constricted passage through 
which eel migrated on a regular basis. 
The best place to fish for eel was in the 
sluices themselves. Therefore, as long 
as there were sluices (and fishermen to 
fish in them), the potential for trouble 
existed because of competing views of 
what sluices represented. But serious 
confrontation over the sluices did not 
occur until the 1490s, in part a result of 
a change in fishery-leasing practices. 

The owner of the fishery was the Lord 
of Holland, who had turned control 
over the eel fishery in the Spaarndam to 
the city of Haarlem for most of the fif
teenth century. The city, which had a 
strong interest in maintaining the sluice 
regime, leased the fishery to groups of 
fishermen. In 1492, however, the Lord 
rescinded the city's control of the fishery 
as a punishment for its involvement in 
the Cheese and Bread Uprising. For 
the next quarter of a century, control of 
the fishery leases fell to the steward of 
the domains of Kennemerland. During 
this period, the risk and reward of fish
ing for eel was no longer carried by par
ties with an interest in maintaining the 
drainage and protective functions of 
the sluices. As a result, sluices frequently 
were misused and damaged by eel fisher
men who, in the context of increasing 
consumer demand for eel, attempted to 
maximize their catches without concern 
for the maintenance of the sluice regime. 
Violent reprisals by peasants, often 
aided and abetted by trustees of the 
Rijnland Drainage Authority, were ac
companied by pleas for justice brought 
by the Authority at the Court of Holland 
and the Great Council in Mechelen. 
Such confrontations continued until 
1518 when an Imperial Commission 
gave control of the eel fishery to the Au
thority itself. 

This is a finely crafted book, a signifi
cantly modified edition of the author's 
1997 Leiden dissertation. Van Dam 
shows a fine command of the political, 
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social, economic, and administrative 
history of Holland during the fifteenth 
and early sixteenth centuries. What ma
kes her study particularly interesting, 
however, is her emphasis on the histori
cal-ecological aspects of late medieval 
Holland. The heart of the book is a his
tory of water management in central 
Holland combined with a history of eel 
fishing, based not only on documentary 
material but also a broad range of in for
mation provided by historical geograp
hy, archaeology, and ecology. Along 
the way, she develops four distinct pha
ses in the relationships between nature 
and culture in central Holland: a bog 
phase (to 1000); an agricultural phase 
(1000-1350), a lake phase (1350-1550), 
and a lake-drainage phase (after 1550). 
An important factor during the lake 
phase, when the fishery conflicts took 
place, was the development of the gigan
tic Haarlemmermeer from a number of 
smaller lakes, caused in part by human 
action: over the long term, by the subsi
dence of peat through prolonged drain
age; over the short term, by the digging 
of peat. While the development of the 
Haarlemmermeer caused significant hy
draulic problems - leading to the build
ing of additional sluices at Halfweg and 
a rerouting of most drainage water, 
which actually became one of the trig
gers that set off the conflicts in question 
- eels apparently prospered in the enlar
ged lake system. Throughout, van 
Dam's treatment of ecological issues is 
sophisticated. She avoids reducing the 
relations between humans and their en
vironments to simple cause-and-effect, 
presenting them instead as complex, 
multivariate, and dynamic. 

William H. TeBrake 
University of Maine 

Maurits A. Ebben, ZUver, brood en ko
gels voor de koning. Kredietverlening 
door Portugese bankiers aan de Spaanse 
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kroon, 1621-1665 (Leiden: Rijksuniver
siteit Leiden, 1996) 314 p. ISBN 
9075301 065 

Proefschrift aan de Rijksuniversiteit 
Leiden in 1996 

ZUver, brood en kogels voor de koning is 
een boek over de manier waarop de 
Spaanse koningen in de zeventiende 
eeuw hun financiele zaken regelden. Zij 
hadden een chronisch geldgebrek, waar
door ze steeds meer afhankelijk werden 
van hun particuliere financiers. Uitein
delijk konden aileen nog de zogenaamde 
Portugese kooplieden-bankiers de troon 
in de geldhonger voorzien. Deze koop
lieden waren nakomelingen van de 
Spaanse joden die in de zestiende eeuw 
gedwongen tot het Christendom waren 
bekeerd. Ze hadden in de loop der tijd 
hun bedrijfsvoering steeds meer afge
stemd op de groeiende financiele proble
men van de koning. Wat begon met de 
verpachtingen van de wolbelastingen, 
de peper- en zoutmonopolies en het 
uitbesteden van de bevoorrading van 
het Spaanse leger en vlooteenheden, 
mondde binnen een genera tie uit in de 
positie van hofbankier. 

Zo'n samenwerking tussen kroon en 
staatscrediteuren is natuurlijk niet echt 
opmerkelijk, ware het niet dat er zich 
een paradoxale situatie ontwikkelde 
waarin de joodse bankiers voor de finan
cieel vleugellamme koning onmisbaar 
werden, terwijl diezelfde bankiers te ma
ken kregen met het krachtige verzet van 
de Spaanse inquisitie en een verslechte
ring van hun concurrentiepositie. Dat 
laatste lag overigens niet aan de tegen
werking van de inquisitie maar meer 
aan het feit dat ze niet tijdig op een nieu
we marktbenadering overschakelden. 

Deze aanvankelijke fiexibiliteit en la
tere strategische starheid vormen de 
kern van het boek van Ebben. Hij 
schetst de gecompliceerde symbiose tus
sen kroon en financiers aan de hand van 
de lotgevallen van de joodse bankiers 
Garcia de Yllan Barraza (1591-1655, 
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hoofdstuk vier) en Fernando Montesi
nos (1587-1659, hoofdstuk vijf) en diens 
zonen Bartolome (1629-?) en Manuel 
Montesinos (1630-?, hoofdstuk zes). 
Deze kooplieden, die in Spanje onder
worpen waren aan vele discriminerende 
wetten, pasten zich via hun internatio
naal handelsnetwerk aan buitenlandse 
financiele markten aan en spreidden 
daarrnee effectief hun economisch risi
co. 

Deze en vele andere conclusies trekt 
Maurits Ebben niet zomaar. Hij heeft 
voor zijn onderzoek een indrukwek
kende hoeveelheid archiefonderzoek in 
binnen- en buitenland verricht. Dat 
speurwerk dwingt bewondering af. Dat 
geldt echter niet voor de ontrafeling 
van de aanbodzijde van de Spaanse geld
en kapitaalmarkt. Die beweegt zich 
traag langs de omtrek van enkele con
centrische cirkels: de staatkundige ver
houdingen, de inkomstenbronnen en de 
administratie daarvan, en de bankiers. 
Maar liefst drie van de zes hoofdstukken 
besteedt de auteur aan - inleidende - uit
eenzettingen over het proces van staats
vorming, de staatsuitgaven, de staats in
komsten en de belastingdruk. Dit brengt 
me bij twee hoofdpunten van kritiek. 
In de eerste plaats is er geen logische dui
ding of samenvatting van de geconsta
teerde regelmatigheden, laat staan dat 
Ebben een theoretisch ordeningsprinci
pe gebruikt. In de betoogstructuur van 
het boek spelen feiten en cijfers een be
langrijke rol. Ze hebben even wei geen 
benijdenswaardig bestaan. Voor de fei
ten, wetenswaardigheden en cijfers ont
breekt nagenoeg het grote verband. 
Daardoor roepen somrnige passages 
vragen op. Zo stelt Ebben dat de geld
vraag van de kroon afhankelijk was 
van de inflatie en dat het beroep op de 
markt daalt als de inflatie stijgt (66 en 
97). Vraag: waaruit blijkt dit? Is inflatie 
niet het instrument bij uitstek van debi
teuren; had de koning er met andere 
woorden geen baat bij dat er een redelijk 
hoge inflatie bestond? En had den de cre-
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diteuren er niet aIle belang bij dat de 
waarde van de munt op peil bleef? Een 
ander voorbeeld is, dat de druk op de 
Antwerpse geldmarkt groot was (166). 
Vraag: waaruit blijkt dat, uit de markt
liquiditeit? Wat is de stand van de wissel
koersen in Antwerpen en Spanje, welke 
renteverschillen bestaan er tussen deze 
gebieden? Op welke schaal vindt er arbi
trage plaats? Hoe multilateraal is het ka
rakter van de geld opera ties van Portu
gese bankiers nu eigenlijk (l44)? Is er 
niet eerder sprake van een zwakke markt 
als men van her en der en te hooi en te 
gras, wissels moet plukken, om ze uitein
delijk via een grote omweg te bestemder 
plaatse te krijgen, daar waar het geld be
taald moet worden? Wat ware het mooi 
geweest als de lezer een overzicht was 
verschaft van de koers van de dukaat, 
de omvang van de gerelateerde particu
!iere zilverzendingen en het netto beroep 
dat de Spaanse troon op de kapitaal
markt heeft gedaan. Met behulp van 
deze cijfers zou wei enig inzicht zijn ver
schaft in enkele transacties en de ruimte 
op geldmarkt. Helaas wordt de lezer niet 
geinformeerd over de werking, de aard 
en de omvang van de markt voor bank
kredieten. 

Mijn tweede kritiekpunt betreft de 
verbinding die de auteur legt tussen het 
eerste en tweede deel van het boek. Zo 
verklaart hij de verbanden die hij aan
treft in zijn beschrijving van het vroeg
moderne Spanje en de materiele mid de
len van de koning zonder meer van 
toepassing op het persoonlijke en dus 
concrete niveau van enkele bankiers. 
Hij houdt met andere woorden de alge
meenheden en begrippen uit het eerste 
deel voor een realiteit die vergelijkbaar 
is met het concrete gedrag. Deze enkel
voudige toe passing mag dan weI consis
tent zijn, van dit causale denken gaat be
paald geen verklarende kracht uit. De 
joodse bankiers verschijnen op het 
toneel en echt concreet wordt het pas 
halverwege het boek. Die lange aanloop 
ondergraaft naar mijn idee de overtui-
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gingskracht van de gepresenteerde tekst, 
die desondanks bij tijd en wijle een reuze 
interessant verhaal oplevert. 

Pit Dehing 
CBS, Voorburg 

B. Erwich, J.G.S.J. van Maarseveen 
(red.), Een eeuw statistieken. Historisch
methodologische schetsen van de Neder
landse ojjicie"le statistieken in de twintig
ste eeuw (Amsterdam: Uitgeverij Stich
ting beheer IISG, 1999) 616 p. ISBN 
906861 1674 

Ter gelegenheid van de honderdste ver
jaardag liet het Nederlandse Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS) een 
aantal bundels verschijnen die de ge
schiedenis van de officiele statistiek in 
Nederland belichten vanuit verschil
len de invalshoeken. De institutionele ge
schiedenis van het CBS van de hand van 
Anne-Marie Kuijlaars en de bundel we
tenschappelijke bijdragen gebaseerd op 
het door het CBS in de tijdspanne van 
een eeuw 'geproduceerde' cijfermateri
aal, worden voorbeeldig aangevuld door 
Een eeuw statistieken gewijd aan de me
thodologische ontwikkeling van de offi
ciele statistiek. 

Je krijgt bij deze lectuur voor een keer 
precies wat de titel belooft te zullen ge
yen: historisch-methodologische schet
sen van de Nederlandse officiele statis
tieken in de twintigste eeuw. De 
verschillende aspecten van het statisti
sche metier komen aan bod: dataverza
meling; verwerking en c1assificatie; alge
mene tellingen zoals volkstellingen tot 
handelsstatistieken, georganiseerd door 
het CBS; het op punt stellen van econo
rnische en sociale indicatoren na de 
Tweede Wereldoorlog; de wiskundig
statistische methoden, en, ten slotte, de 
internationale betrekkingen van het 
CBS. 

Als een rode draad door het boek 
loopt de voortdurende zorg voor de be-
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trouwbaarheid van de ingezamelde ge
gevens en voor de consistentie en verge
lijkbaarheid van de geproduceerde 
statistieken. Voor de Tweede Wereldoor
log werden haast uitsluitend integrale 
tellingen georganiseerd. De hoofdbe
kommernis toen was alles en iedereen 
te tellen, en daarbij dan nog de geheim
houding van individuele gegevens te ga
randeren. Na de Tweede Wereldoorlog 
werd in toenemende mate gebruik 
gemaakt van steekproeven. Hierdoor 
wonnen dan weer andere problemen 
aan belang, zoals de correcte methodo
logische onderbouwing van de steek
proef en de mogelijk ingrijpende gevol
gen van non-response. Dit laatste 
probleem herinnert trouwens aan de 
verander(en)de houding van de burger 
tegenover stat is tisch onderzoek. Het 
verzet tegen de algemene volkstelling 
van 1971 was in dit verband een teken 
aan de wand. In een toenemend indivi
dualistische samenleving, waarin de 
staat weer meer op de achtergrond 
treedt (de auteurs spreken van een over
gang van sociale regelsystemen naar 
communicatieve zelfsturing), zal ook de 
officiele statistiek zich moeten aanpas
sen. 

Dat de officiele statistiek een kind is 
van haar tijd hoeft niet te verwonderen. 
De eerste systematische productie-sta
tistieken zagen het licht tijdens de Eerste 
Wereldoorlog en waren bedoeld om de 
Nederlandse invoerbehoeften te recht
vaardigen tegenover de oorlogvoerende 
partijen. De grote Depressie van de jaren 
1930 was de voedingsbodem voor de eer
ste stappen in het conjunctuuronder
zoek dat in Nederland ten eeuwigen da
ge verbonden zal blijven met de naam 
van Tinbergen. De integratie van volks
en woningtelling onrniddellijk na de 
Tweede Wereldoorlog hield dan weer 
verband met de heersende woningnood. 
En het hoeft geen betoog dat tijdens de 
hoogtijdagen van de welvaartsstaat in 
de jaren 1960 en 1970 de vraag naar so
ciale- en welzijns-statistieken, zowel 
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vanuit de overheid als vanuit de weten
schappelijke wereld, nauwelijks bij te 
houden was. In de zoektocht naar zin
volle sociale welzijns-indicatoren stootte 
het CBS in zekere zin op de grenzen van 
de statistische verklaarbaarheid van 
onze maatschappij. De hooggespannen 
ambities van de jaren zeventig zijn 
sedertdien wei wat teruggeschroefd. 

Dit boek is recht voor de vuist. Het 
onderwerp zal een aantal lezers rnis
schien wat aan de droge kant lijken, 
maar het is daarom niet minder belang
rijk - want al te vaak veronachtzaamd. 
De ontwikkeling van de officiele Neder
landse statistiek in de twintigste eeuw le
vert voldoende stof voor een zinvolle en 
interessante studie. Weliswaar komen 
herhalingen en overlappingen geregeld 
voor, maar in een beschouwend over
zichtswerk is dit allicht moeilijk te ver
mijden. Bovendien dragen ze er toe bij 
dat de verschillende hoofdstukken zich 
afzonderlijk laten lezen. In het vuur 
van hun betoog maken somrnige auteurs 
zich al eens schuldig aan een onnodig ge
bruik van vakjargon (volgtijdelijk staat 
alvast niet in rnijn Van Dale woorden
boek) of aan Engelse terminologie 
(waarom men het in een Nederlandstalig 
werk zo nodig moet hebben over issues 
in plaats van thema's en over skills in 
plaats van vaardigheden is mij niet hele
maal duidelijk). 

Statistische gegevens worden van
daag, te pas en te onpas, gebruikt, gei"n
terpreteerd of rnisbruikt in vrijwel alle 
domeinen van het maatschappelijk han
delen. Daarom is het ook zo belangrijk 
een beter inzicht te verwerven in de inza
meling, bewerking en verspreiding van 
al die statistische gegevens. Het Centraal 
Bureau voor de Statistiek heeft de gele
genheid van zijn honderdste verjaardag 
aangegrepen om (zeli)kritisch te reflecte
ren op de eigen beroepsbezigheid, en dat 
is in zichzelf reeds lovenswaardig. Dat 
het bovendien op zulk een overzichtelij
ke, systematische marner is gebeurd, 
maakt dit boek tot een nuttige informa-
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tiebron en een eersterangs naslagwerk 
voor eenieder die al dan niet beroeps
halve met de cijfers van het CBS werkt 
of geconfronteerd wordt. 

Piet Clement 
Basel 

P.A. Geljon, Een zeer persoonlijk effec
tenhuis. Het Haagse Lissa & Kann 
1800-1966 (Amsterdam: Nederlands In
stituut voor het Bank- en Effectenbe
drijf, 1998) 214 p. ISBN 90 5516126 8 

Wie gei"nteresseerd is in Colijn of Thor
becke, Frederik van Eeden of de Groe
ne, in Haagse Kringen of in Zionisme, 
in wissels, effecten ofbankzaken, hij leze 
het boek van Geljon over Lissa & Kann. 
Een keurige Haagse firma, zonder poes
pas, die op een neUe manier aan haar 
einde is gekomen. Er was eerder over 
de firma geschreven door Stevens, Jon
ker en anderen, maar dit is de eerste vol
waardige monografie in boekvorm. Was 
daar behoefte aan? Ja, want Geljon heeft 
de hand weten te leggen op onbekend 
materiaal. Bovendien is zijn kennis van 
bancaire zaken zo groot, dat je allezend 
en bladerend niet alleen alles te weten 
komt over de firmanten, maar ook over 
de manier waarop zij werkten. Spelen
derwijs leer je een balans lezen en het 
boek is nog vlot geschreven ook. Geljons 
deskundigheid en zijn vaardigheid met 
onderzoek in bankarchieven werpen zijn 
vruchten af. 

De schrijver beperkt zich tot de han
del en wandel van Lissa & Kann. Im
mers, recentelijk zijn overzichtswerken 
over het financiele bedrijf in Nederland 
verschenen, van Jonker, Kymmell en 
Van der Werff. De firma Lissa & Kann 
ontstond officieel in 1800, maar al eerder 
waren vennoten of familieleden van de 
firma werkzaam in Den Haag. Deze 
bankier begon als een kleine firma en is 
nooit zo in de schijnwerpers getreden als 
bijvoorbeeld Wertheim of Teixeira in 

173 



Amsterdam, maar daar is het slecht mee 
afgelopen. Ondanks minder goede jaren 
en financiiHe crises, die Lissa & Kann 
blijkbaar amper deerden, groeide dit be
scheiden huis. De klanten waren de fir
ma door dik en dun trouw, blijkt uit de 
relaties met Thorbecke en uit een nota 
uit het archief van Lissa & Kann bij het 
150-jarig bestaan. Daarin wordt gespro
ken over een persoonlijke benadering 
van de firmanten. Over de samenstelling 
van het klantenbestand zelf is weinig be
waard gebleven (47). 

Geljon karakteriseert Lissa & Kann 
als een effectenhuis en niet als een 
bankierskantoor. Je zou gezien de inter
nation ale clientele in Den Haag 
verwachten, dat deze firma zich ook in
ternationaal deed gelden. Deze veron
derstelling is onjuist. De firma deed wei 
in buitenlandse fondsen voor de clien
ten, maar participeerde niet veel in bui
tenlandse emissies . Het opvallende is dat 
Lissa & Kann pas na 1906 af en toe op
duikt in de syndicaten voor de plaatsing 
van buitenlandse aandelen. Dat valt 
overigens mooi samen met hun ornzet
ting in een NV. In de archieven van Tei
xeira en Wertheim, twee firma's die op 
dit gebied veel actiever waren, zien we 
Lissa & Kann bij syndicaten voor spoor
wegen in Manilla en Londen en in een le
ning voor Mexico. Lissa & Kann was in 
die spaarzame gevallen wei de grootste 
inschrijver in Den Haag, maar Scheur
leer bleek veel actiever. Lissa & Kann 
opereerde dus als een keurig bescheiden 
effectenhuis, vooral gericht op binnen
lands gebied (110). 

De firma Lissa & Kann werd in 1906 
omgezet in een naamloze vennootschap. 
Helaas zijn geen gegevens bewaard over 
de motivering die de firmanten tot deze 
stap brachten. Maar Kymmell heeft 
daar in zijn standaardwerk over het 
bankwezen een plausibele verklaring 
voor gegeven, waar Geljon zich bij aan
sluit: Lissa & Kann dreigde in firma
vorm te klein worden. Onbeperkte per
soonlijke aansprakelijkheid werd een 
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reeel en tastbaar risico . Merkwaardig is 
wei, dat die overwegingen kennelijk niet 
golden voor firma's als Hope, Pierson, 
Mees en Heldring. De firma, en later de 
NY, had steeds een gelukkige hand bij de 
keuze van firmanten of directieleden. 
Niet aile familieleden die toevallig aan 
de beurt waren kwamen in aanmerking. 
De firma lette op deskundigheid en be
trouwbaarheid. 

De buitenlandse activiteiten beperk
ten zich voornamelijk tot Palest ina, 
maar dat geschiedde veelal op persoon
lijke titel. Lissa & Kann nam in 1948 de 
in 1916 opgerichte Archipel Bank over. 
Geljon suggereert dat deze bank haar 
naam ontleend zou hebben aan contac
ten met Indie (175) . Maar zou Lissa & 
Kann in 1948 een bank willen overne
men die voornamelijk buitenlandse con
tacten zou hebben gehad in een gebied 
dat als kolonie verloren ging? Ik denk 
dat zijn tweede verklaring juister is: de 
naam is ontleend aan de buurt waarin 
ze was gevestigd 

De peri ode voor de Tweede Wereld
oorlog kende wat mindere jaren, al 
schoot 1937 er positief uit. In juni 1940 
had een aandelenoverdracht aan de fir
ma Hope & Co plaats. Daarmee was de 
firma gered. De familie Kann helaas 
niet. Verschillende leden van de familie 
eindigden hun leven in een vernietigings
kamp. Na de oorlog herleefde Lissa & 
Kann onder de hoede van Hope & Co 
maar verschillende omstandigheden 
noopten uiteindelijk tot het opheffings
besluit. Veel particuliere banken en 
bankjes sloten zich aaneen. De Haagse 
effectenbeurs, die altijd al een moeilijk 
bestaan had geleid, redde het niet. De 
grote geldstromen verliepen via Amster
dam. De familie Kann was door de 
oorlog feitelijk uit het bedrijf en schaal
vergroting en verdere concentratie beze
gelden het lot. In 1967 kwam aan de 160-
jarige geschiedenis een eind. 

Toch blijft de lezer met vragen zitten: 
Geljon stelt dat rond 1900 de firmanten 
geassimileerd waren in Den Haag. 
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Waarom ontstaat er na die peri ode juist 
dan een grote interesse voor de Zionisti
sche zaak? Waarom vestigde Lissa & 
Kann zich trouwens in Den Haag en niet 
in Amsterdam? Was de markt daar al 
vol? De familiebanden met de Haagse 
familie Boas moeten de doorslag hebben 
gegeven en niet aileen daarom was wat 
aandacht voor financieel Den Haag 
v66r 1800 op zijn plaats geweest. Ook 
de bankenlijst biedt in dit opzicht geen 
soulaas: die begint pas in 1804. Hoe zag 
die Haagse markt er uit, had de jonge fir
ma concurrenten? Hadden ze contacten 
met de andere Joodse firma's uit Am
sterdam? Het grote probleem daarbij is 
dat de archieven Lippmann & Rosen
thal, Teixeira en Wertheim en zoveel an
dere firma's niet in een vorm bewaard 
zijn gebleven die wenselijk ware geweest. 
Bleef Lissa & Kann contact onderhou
den met de moeder aller banksteden, 
Frankfurt? 

Zo blijft er gelukkig nog wat te wen
sen over. Maar dit boek staat. Van een 
mager archiefje van nauwelijks 2,5 meter 
heeft Geljon een prachtig verhaal ge
schreven. Zijn grootste verdienste is dat 
hij dit verhaal heeft geschreven met een 
zeer ruime bankkennis, met gebruikma
king van voorheen onbenutte archieven. 
Zelfs zijn notenapparaat laat zich heel 
wei apart lezen. Het valt aileen maar te 
hopen dat de schrijver zich ook stort op 
andere banken uit het MeesPierson-con
cern, of bijvoorbeeld de firma Loopuyt 
uit Schiedam, of Scheurleer uit Den 
Haag, of Teixeira. Latere schrijvers over 
deze banken dienen eerst Geljon te lezen 
om te weten hoe het eigenlijk moet. 

Nico van Horn 
Amsterdam 

1. van Genabeek, Met vereende kracht ri
sico 's verzacht. De plaats van onderlinge 
hulp binnen de negentiende-eeuwse parti
culiere regelingen van sociale zekerheid 
(Amsterdam: Uitgeverij Stichting beheer 
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IISG, 1999) 367 p. ISBN 90 6861 172 0 
Tevens proefschrift van 27 mei 1999 

aan de Vrije Universiteit te Amsterdam 

Deze studie handelt over de ontwikke
ling van de verschillende vormen van 
'onderlinge hulp' in de negentiende eeuw 
tot de invoering van het stelsel van soci
ale zekerheid. Deze onderlinge hulp had 
betrekking op vergoedingen toegekend 
in geval van ziekte, ongeval, ouderdom, 
werkloosheid of overlijden. De auteur 
bestrijkt een breed tijdsperspectief. On
derlinge hulp kreeg in het Ancien Regime 
vorm in het kader van de corporatieve 
organisaties. Met de afbraak ervan ver
dween ook het verplichte karakter van 
de onderlinge hulp en ontstond wat de 
auteur een open markt noemt. Op die 
markt opereerden verschillende markt
partijen of anders geformuieerd, aanbie
ders van onderlinge hulp. Deze op de 
markt gerichte optiek wordt aangevuld 
met het Schumpeteriaans concept van 
'scheppende vernietiging' . Ondernemin
gen die niet tijdig op de markt kunnen 
inspelen verdwijnen om plaats te maken 
voor andere, die beter kunnen reageren 
op nieuwe evoluties door tijdig te inno
veren. 

In afzonderlijke hoofdstukken ko
men achtereenvolgens aan bod: de vrij
willige onderlinge fondsen , opvolgers 
van de onderlinge fondsen uit de oude 
corporatieve traditie; vakverenigingen 
vakbonden en werkliedenverenigingen; 
initiatieven van filantropen, artsen en 
commerciele instellingen; fondsen per 
fabriek of bedrijfstak in het leven geroe
pen door werkgevers. Het laatste hoofd
stuk behandelt de relatie tussen de ver
schillende initiatieven van onderlinge 
hulp en de invoering van de sociale ze
kerheid. Het onderzoek heeft een com
paratieve invalshoek, toegespitst op 
Groot-Brittannie en Duitsland. Cen
traal aandachtspunt daarbij is de relatie 
tussen onderlinge hulp en processen van 
staatsvorming. 

Dit boek is van een uitermate hoog in-

175 



fonnatief gehalte. De initiatieven van 
onderlinge hulp worden opgespoord en 
beschreven in de opeenvolgende, thema
tische hoofdstukken. Telkens wordt uit 
de doeken gedaan op welke wijze deze 
organisaties zich aanpasten aan maat
schappelijke en economische mutaties. 
De auteur baseert zich hiervoor op ar
chieven en uitgegeven documenten zoals 
reglementen van maatschappijen van 
onderlinge bijstand en onderzoeken en 
commentaren van de tijdgenoot. Verder 
wordt geput uit verschillende enquetes 
georganiseerd door de overheid, waarin 
aandacht werd besteed aan de onder
linge hulp. 

Het lange-termijn-perspectief laat de 
vraag toe naar de continuHeit tussen de 
initiatieven uit het Ancien Regime en de 
onderlinge hulp uit de negentiende 
eeuw. Het antwoord van de auteur hier
op is origineel. Hij stelt voor het begrip 
continuiteit analytisch te verfijnen en 
een onderscheid te maken tussen conti
nuiteit van organisaties, continuiteit 
van regelingen en continuiteit van func
ties. De laatste vonn van continuiteit 
was de meest voorkomende. Een be
paalde functie zoals verzekering tegen 
ziekte werd in de loop der tijden door 
verschillende organisaties vervuld. De 
corporatieve initiatieven waren in Ne
derland niet de fysieke voorlopers van 
de organisaties van de moderne arbei
dersbeweging (vakbonden, werklieden
verenigingen). Dit kan worden ver
klaard door het te grote verschil in 
doelgroep. De arbeidersorganisaties 
richtten zich tot arbeiders, terwijl de on
derlinge fondsen uit het Ancien Regime 
zich vooral tot doel stelden zelfstandigen 
en ambachtslieden te bereiken. Boven
dien waren de doelstellingen van beide 
organisatievonnen verschillend. Terwijl 
voor de moderne arbeidersbeweging de 
onderlinge bijstand onderdeel was van 
een breder politiek doel, beperkten de 
oude onderlinges zich tot steunverle
ning. De organisaties van de arbeiders
beweging namen echter weI de methodes 

176 

en technieken van de oude onderlinges 
over om hun bredere politieke ambities 
te bereiken. De auteur houdt voor de 
continuiteitsvraag weI een slag om de 
arm in die zin dat hij geen onderzoek 
heeft verricht naar de personele relaties 
tussen de oude onderlinges en de moder
ne arbeidersbeweging. 

Andere aspecten van de organisaties 
die zich met onderlinge hulp inlieten 
werden in detail geanalyseerd. De auteur 
heeft voor zijn onderzoek gebruik ge
maakt van databases van het IISG en 
van gegevens van Loes van de Valk van 
de Erasmus Universiteit te Rotterdam. 
De beschrijving die hij van de verschil
lende typen onderlinge hulp geeft, ver
schaft ook inzicht in hun werking, re
krutering en wijze van leiding. De 
probleemstelling die vertrekt van een 
marktgerichte benadering heeft het 
voordeel dat aile initiatieven die beston
den een plaats kregen en niet aileen die 
welke door de arbeidersbeweging wer
den opgezet. Daardoor kan ook de aan
dacht uitgaan naar de interacties tussen 
beide. De marktgerichte analyse houdt 
echter ook risico's in, in die zin dat de 
machtsdimensie en de ideologische as
pecten minder nadruk krijgen. 

Zo wordt in hoofdstuk over de patro
nale initiatieven het verband tussen deze 
en de regelingen opgezet door de arbei
dersbeweging en filantropen zoals de 
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen 
niet voldoende geduid (242 e.v.). Noch
tans was het een punt dat nadere aan
dacht verdiende, zoals blijkt uit de argu
menta tie van jurist en publicist Greven 
voor de verplichte sociale verzekering. 
Hij was voorstander van verplichting 
om de socialistische arbeidersbeweging 
de pas af te snijden. Regelingen van on
derlinge hulp waren ook deel van de 
loonstrijd, zij het dat het gaat om indi
rect loon. Dit gegeven wordt impliciet 
aangegeven door de auteur in het vol
gende citaat: 'Druk van werknemers op 
werkgevers om sociale voorzieningen in 
het leven te roepen had weinig kans van 
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slagen omdat de werknemers voor be
taalde arbeid van werkgevers afbanke
lijk waren'(242). Op zich is dat correct. 
Probleem is dat zekerheidsregelingen in 
een aantal gevallen werden afgedwon
gen (of getracht werd dat te doen), door 
georganiseerd optreden van de werkne
mers of door tussenkomst van de staat. 

De organisatie en de inhoud van on
derlinge hulp werd daardoor een vraag
stuk van politieke macht. De organisatie 
en de financiering bepaalden hoe de zeg
genschap over het stelsel zou worden 
verdeeld. Dit aspect blijft wat onder be
licht, hetgeen zich vooral laat voelen in 
de onderdelen die het einde van de ne
gentiende eeuw behandelen en in het 
laatste hoofdstuk dat het verband tussen 
onderlinge hulp en de sociale zekerheid 
aan de orde stelt. Op pagina 230 wordt 
bijvoorbeeld de bestuurlijke organisatie 
van de fabrieksfondsen uit de doeken ge
daan. De patroons beschouwden het 
fonds als bedrijfskapitaal en op grond 
daarvan ontzegden zij de arbeiders me
dezeggenschap over het beheer ervan. 
Deze visie kan ook worden gezien als 
een legitimatie van het alleenbestuur 
van de werkgever. Een andere zienswijze 
is immers dat de gelden van het fonds te 
beschouwen zijn als loon en dat om die 
reden medebeheer van de werknemers 
aangewezen is. 

De manier waarop de sociale zeker
heid zou worden georganiseerd had niet 
aIleen een weerslag op de bestaande ini
tiatieven van onderlinge hulp. De im
pact ervan was veel breder. Waar het on
der meer om ging was de manier waarop 
de interventie van de staat in het sociale 
leven vorm zou krijgen en de gevolgen 
ervan voor de verhouding tussen de 
staat en de zuilen, waarvan een aantal 
verenigingen voor onderlinge hulp deel 
uitmaakten. De relatie tussen verzuiling 
en socia Ie politiek werd al aan de orde 
gesteld door Stu urman in Verzuiling, ka
pitalisme en patriarchaat uit 1983. De 
band met de corporatistische ideologie 
die op het einde van de negentiende eeuw 
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tot ontwikkeling kwam; had eveneens 
meer in detail mogen worden geduid. 

Tenslotte ware het nuttig geweest de 
internationale vergelijking door te trek
ken naar Belgie en dit om twee redenen. 
Vanthemsche (die overigens wordt geci
teerd) heeft in zijn onderzoek over de so
ciale zekerheid de hierboven geschetste 
machtsdimensie systematisch uitge
werkt. Bovendien zou het interessant 
zijn geweest om na te gaan welke impact 
de samenstelling van de regering heeft 
gehad op de (her)structurering van de 
onderlinge hulp. Belgie had op het einde 
van de negentiende eeuw een homogeen 
katholieke regering, terwijl in Neder
land de liberalen hun invloed konden 
doen gelden. De uitkomst van de rege
lingen voor onderlinge hulp was niet de
zelfde. In hoeverre had dit te maken met 
de verschillende politieke verhoudin
gen? Dezelfde vergelijking kan worden 
gemaakt voor de op pagina 276 aange
duide ommekeer naar beheer van de 
ziekteverzekering door werkgevers en 
werknemers, het zogenaamd paritair be
heer, na de Eerste Wereldoorlog. Deze 
uitbreiding zou het vergelijkend per
spectief en de problematisering van dit 
overigens uiterst informatieve boek aan 
kracht hebben doen winnen. 

Dirk Luyten 
Brussel 

W.M. Gijsbers, Kapitale ossen. De inter
nationale handel in slachtvee in Noord
west Europa (1300-1750) 616 p. ISBN 
9065500561 

Tevens verschenen als proefschrift 
aan de Universiteit van Amsterdam op 
12 mei 1999 

Het onderzoek naar de internationale 
ossenhandel en het ossenweidersbedrijf 
is in Nederland een betrekkelijk braak
liggend terrein. In Denemarken en 
Sleeswijk-Holstein bestaat in de land
bouwhistorische Iiteratuur veel meer 
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aandacht voor dit onderwerp. Dat is niet 
zo vreemd, omdat de productie van os
sen vanouds een vooraanstaande rol in 
de landbouweconomie van Denemarken 
en Sleeswijk-Holstein heeft gespeeld. 

Na de ruim 600 pagina's gelezen te 
hebben, meen ik dat Gijsbers er in is ge
slaagd dit thema breed in de belangstel
ling te brengen. Zij gaat uit van een twee
tal probleemstellingen. Als eerste vraagt 
zij zich af welke determinanten het ont
wikkelingsproces van de handel in 
slachtossen (gecastreerde stieren) over 
land en over zee tussen het productiege
bied DenemarkenlSleeswijk-Holstein en 
het Nederlandse afzetgebied hebben be
paald. Zij bespreekt dit voor de periode 
1300-1750. In het tweede gedeelte van 
haar sociaal-economische studie behan
delt zij de wisselwerking tussen de lange
termijn-ontwikkeling van de Deens
Hollandse ossenhandel en het onderne
mersgedrag van de bij de ossenproductie 
en ossenhandel betrokken kooplieden 
en beleidmakers na 1575. 

Het boek begint met een historiogra
tisch overzicht van de buitenlandse lite
ratuur over de Deense en Sleeswijk-Hol
steinse ossenproductie en handel in 
slachtvee, gevolgd door een bespreking 
van een indrukwekkende lijst van ge
raadpleegde archiefbronnen in Neder
land, Duitsland en Denemarken. Vooral 
de gegevens over de inning van de grafe
lijke beestentol in Hoorn, Enkhuizen, 
Medemblik en later Amsterdam hebben 
bijgedragen een beeld te krijgen van de 
Overzeese aanvoer van vee in Holland 
benoorden het IJ. In hoofdstuk 2 gaat 
de auteur uitgebreid in op de opkomst 
(1300-1500), expansie (1500-1660) en 
contractie (1660-1750) van de handel in 
slachtossen over land en over zee. Dank
zij een sterke bevolkingstoename in de 
West-Europese steden aan het einde 
van de Middeleeuwen nam de vraag 
naar vlees toe. Om die reden begonnen 
de perifere landbouwgebieden in Dene
marken en Sleeswijk-Holstein zich te 
specialiseren in het fokken van slacht-

178 

vee. De basis voor de overzeese en over
landse export naar onder meer Holland 
was daarmee gelegd. De graaf van 
Holland gaf buitenlandse kooplieden 
toestemming stedelijke veemarkten te 
bezoeken. Hoorn en Enkhuizen ontwik
kelden zich tot de belangrijkste vee
markten in Hollands Noorderkwartier. 
Na het midden van de zeventiende eeuw 
werd dat Amsterdam. Rond de steden 
concentreerde zich het ossenweidersbe
drijf waar het aangevoerde vee op ge
wicht kon komen. De zestiende en ge
deeltelijk de zeventiende eeuw was in 
Holland en in Denemarken en Slees
wijk-Holstein zowel in kwantitatieve 
als in kwalitatieve zin de tijd van verder
gaande specialisatie in de ossenproduc
tie. Als gevolg van de neergaande con
junctuur liep vanaf het midden van de 
zeventiende eeuw de ossenhandel terug. 
Zowel in Denemarken als in Nederland 
werden protectionistische maatregelen 
getroffen. Dit leidde op den duur tot 
een volledige importstop van ossen uit 
Denemarken en Sleeswijk-Holstein. In 
Nederland werd overgeschakeld op de 
vetweiderij van inlandse koeien. Aan de 
eeuwenlange ossenhandel tussen beide 
landen kwam in de loop van de acht
tiende eeuw een einde. 

Tegen de achtergrond van de lange
termijn-ontwikkeling wordt in het derde 
en vierde hoofdstuk de organisatie van 
de overzeese handel besproken. Hierin 
worden onderwerpen als de rol van vor
sten en adel, de positie van de boeren, de 
herkomst van schippers en kooplieden, 
de reisduur, de havens van vertrek en 
aankomst, de transportkosten, markt
condities, etc. aan de orde gesteld. Cen
traal staan daarbij de jaren 1575-1750 
waarvoor de auteur scherp de wisselwer
king tussen het economisch beleid van 
de overheid en het ondernemersgedrag 
van de ossenproducenten en de interna
tionaal opererende kooplieden analy
seert. Daarbij valt op dat na verloop 
van tijd steeds meer Nederlandse in 
plaats van Deense kooplieden en schip-
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pers bij de overzeese export uit de pro
ductiegebieden betrokken raakten. 

Hoofdstuk vijf heeft als titel meege
kregen 'Sleutelfiguren binnen de intena
tionale ossenhandel: Tatinghof, Jensen 
en Deutz' . Hierin worden gebeurtenis
sen en omstandigheden beschreven die 
op het ondernemerschap van deze drie 
kooplieden van invloed zijn geweest. 
Hoewel de drie casus sen een prachtig 
beeld geven van het weI en wee van de 
betrokken sleutelfiguren en hun familie 
met betrekking tot hun deelname aan 
de ossenhandel, is dit naar mijn mening 
een voor deze dissertatie overbodig 
hoofdstuk. In de kern van de zaak is 
het een herhaling van de voorafgaande 
hoofdstukken. 

Op het werk van Gijsbers is op enkele 
ondergeschikte punten kritiek te leveren. 
Liever stel ik echter vast dat deze uitgave 
een belangrijke bijdrage levert aan het in
ternationale onderzoek naar de ossen
handel. Niet in de laatste plaats heeft dit 
ermee te maken dat op aile onderdelen 
uitvoerig bronnenonderzoek is verricht. 
Deze dissertatie daagt uit tot vervolgon
derzoek. Een prettige bijkomstigheid is 
dat het proefschrift zich als een spannend 
boek laat lezen. Aparte vermelding ver
dienen de goed gekozen illustraties en 
de duidelijk getekende kaartjes. 

Jan Beenakker 
FacuIteit Maatschappij- en gedragswe

tenschappen, 
Universiteit van Amsterdam 

Door communicatieproblemen tussen 
Amsterdam en Brussel is in het vorige 
nummer van het NEHA-bulletin voor eco
nomische geschiedenis een foute versie af
gedrukt van H. Deceulaer 's recensie van 
het boek van F Hendrickx. Om dit recht 
te zetten, wordt in deze afievering de juiste 
versie gepubliceerd. 

F.M.M. Hendrickx, 'In order not to fall 
into poverty'. Production and Reproduc-
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tion in the Transition from Proto-Indus
try to Factory Industry in Borne and 
Wierden (the Netherlands) 1800-1900 
(Amsterdam: Stichting beheer IISG, 
1997) 255 p. ISBN 90 6861 143 7 

Het boek van Fran90is Hendrickx is een 
intelligente, zeer efficiente en goed ge
componeerde bijdrage aan het interna
tionale debat over proto-industrialise
ring. Zowel geografisch, chronologisch 
als inhoudelijk biedt het werk nieuwe in
zichten. De Noordelijke Nederlanden 
bleven lang achterwege in het debat over 
proto-industrie, terwijl Twente in de drie 
eeuwen na 1675 toch uitgroeide tot een 
belangrijke textielregio. In de internatio
nale literatuur wordt de transitiefase in 
de loop van de negentiende eeuw vaak 
genegeerd, hoewel dikwijls is gediscussi
eerd over de vraag of proto-industrie al 
dan niet tot industrialisering leidde. 

Het internationale onderzoek is recent 
sterk uitgewaaierd naar een hele reeks 
elementen zoals de rol van instituties, on
dernemers, gender en cuIturele factoren . 
De auteur heeft er echter voor gekozen 
om een monografie te schrijven met een 
strak omschreven vraagstelling. Hij test 
een element uit de theorie van de proto
industrialisering dat sterk ter discussie 
staat: namelijk of het demografisch ge
drag van geproto-industrialiseerde fami
lies afweek van dat van andere groepen. 
Dit ging hij na voor families uit de be
roepscategorieen 'landbouw', 'textiel' 
en 'andere' in twee gemeenten in Twente 
die uiteenlopende historische trajecten 
doorliepen in de negentiende eeuw: Bor
ne, dat industrialiseerde, en Wierden, dat 
zich sterker concentreerde op de land
bouw. Voor elke gemeente stelde Hen
drickx twee reeksen gezinsreconstructies 
samen, gebaseerd op de huwelijkscohor
ten 1831-1840en 1871-1880. Ditheeftals 
voordeel dat de textielarbeiders in het 
eerste cohort thuiswevers zijn, en in het 
tweede fabrieksarbeiders. De originali
teit van het boek zit vooral in de analyse 
van deze laatste groep. 
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Het eerste hoofdstuk geeft een uit
muntend overzicht van de internationale 
literatuur. 

In het tweede hoofdstuk wordt de de
mografische, industriele en agrarische 
ontwikkeling geschetst van Twente tus
sen 1675 en 1900. Drie fasen kunnen 
worden onderscheiden. De eerste pro
to-industrieIe fase van linnenproductie 
tussen 1675 en 1750 werd gevolgd door 
een tweede fase van katoenproductie 
tussen 1830 en 1870. Deze tweede fase 
kreeg sterke steun van de Nederlandse 
staat, om de in 1830 afgescheiden Zuid
Nederlandse industrie te vervangen. Pas 
na 1870 brak de echte fabrieksmatige 
productie door, wat dan ook de derde 
fase vorrnt. 

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 tusen 1750 en 1890 niet hoger dan 
in de aangrenzende landbouwregio's 
Salland en Vollenhove. Het aantal hu
welijken nam niet toe en de huwelijks
leeftijd was in beide cohorten hoog. De 
verschillen in huwelijksleeftijd tussen 
de beroepscategorieen waren marginaa1, 
en de omvang van de voltooide gezinnen 
van weyers was niet groter dan die van 
andere groepen. Het a1 dan niet actief 
zijn in de textie1productie had dus geen 
invloed op het demografisch gedrag. 
Deze stelling sluit aan bij de onderzoeks
resultaten van o.a. Quataert, Leboutte, 
Vanhaute en Ogilvie. Interessant vanuit 
sociaa1-culturee1 oogpunt is het feit dat 
de dorninante religie in een gemeenschap 
de huwelijksleeftijd beinvloedde, los van 
de persoon1ijke geloofsovertuiging. In 
het overwegend katholieke Borne werd 
later getrouwd, ook door protestanten. 
In het overwegend protestantse Wierden 
werd dan wat vroeger getrouwd, ook 
door de katholieke rninderheid. 

Ronduit schitterend is de analyse van 
de verschuivingen van beroepsactivitei-
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ten binnen de 1evenscyc1us in het vierde 
hoofdstuk. Vastgeste1d wordt dat man
nen bij voorkeur van textie1 naar de 
landbouw opschoven, en dat vrouwen 
vaker van beroep veranderden dan man
nen. De b1ijvende combinatie van land
bouw en textielproductie - zelfs tot na 
WO I - is de belangrijkst reden waarom 
het demografisch gedrag van boeren of 
weyers zo weinig verschi1de. 

Het boek van Hendrickx is een goed 
doortimmerd werkstuk, en er va It weinig 
tegen in te brengen. In verband met zijn 
hoofdstelling - het ontbreken van een 
verband tussen demografische groei en 
proto-industrialisering in Twente - blijft 
enke1 twijfel voor de eerste proto-indu
strie1e fase tussen 1675 en 1750. De pre
cieze demografische groei in deze pe
riode is moeilijk te bepa1en, maar Iijkt 
toch niet echt gering. Om het contrast 
te duiden tussen de eerste twee fasen is 
meer onderzoek nodig. Mogelijk be
staan er aanknopingspunten in het werk 
van Didier Terrier, Les deux ages de fa 
proto-industrie. Les tisserands du Cam
bresis et du Saint-Quentinois, 1730-
1880, Parijs, EHESS, 1996, dat de ver
schillende effecten beklemtoont van 
twee proto-industriele fasen. 

Andere kritische opmerkingen v10ei
en eigenlijk louter voort uit de opzet 
van de studie. Een historisch-demografi
sche monografie over twee gemeenten 
mag uiteraard niet worden beoordeeld 
met criteria voor een synthesewerk. 
Natuurlijk kunnen we betreuren dat 
het boek niet meer zegt over de concrete 
werk- en leefwereld van de tijdgenoten. 
Maar we kunnen de auteur moeilijk ver
wijten dat hij - in navolging van het re
cente werk van Hans Medick - geen to
tale geschiedenis van deze twee 
gemeenten heeft geschreven. Toch heeft 
de grote aandacht voor historische de
mografie soms tot gevo1g dat verbanden 
met andere e1ementen niet altijd even 
goed uit de verf komen. Zo rijst bij rnij 
de vraag in hoeverre de blijvende be
trokkenheid bij de landbouw van fa-
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brieksarbeiders in het laat-negentiende 
en vroeg twintigste-eeuwse Twente niet 
voor een deel het gevolg was van een 
zwakkere industriele ontwikkeling van 
de regio (eerder dan van het bestaan 
van stuklonen of van een zwakke kwali
teit van het garen, zie pagina 228). In in
dustriele regio's rond Gent en in Noord
Frankrijk waren de landbouwactivitei
ten van textielarbeiders voor lOver we 
weten wei niet-bestaande of marginaal 
in deze peri ode (en bestonden er ook 
stuklonen). De vraag in hoeverre Twen
te een uitzondering was, kan echter pas 
worden beantwoord door gelijkwaardig 
detaiionderzoek voor andere regio's. 
De studie van Fran.;ois Hendrickx is me
thodologisch zeer subtiel en genuan
ceerd. Dat de aantallen in enkele gevallen 
soms klein worden, moeten we er dan 
maar bij nemen. De auteur wijst vaak 
op methodologische problemen, of op 
onvolledigheden of beperkingen in het 
bronnenmateriaal. Hoewel deze beschei
denheid hem siert, maken de methodolo
gische uitweidingen de tekst hier en daar 
wat zwaar. Anderzijds maakt de auteur 
het de lezer gemakkelijk door glashel
dere, overzichtelijke deelbesluiten. 

Harald Deceulaer 
FWO, Vrije Universiteit Brussel 

Marjolein Kool, Die conste vanden geta
Ie. Een studie over Nederlandstalige re
kenboeken uit de vijftiende en zestiende 
eeuw, met een glossarium van rekenkundi
ge term en (Hilversum: Veri oren, 1999) 
404 p. + diskette ISBN 90 6550 050 2 

Tevens proefschrift aan de Universi
teit van Amsterdam in 1999 

Een van de onmiskenbare voordelen 
waarover Nederlanders in de Gouden 
Eeuw beschikten, was dat ze goed kon
den rekenen. Die vaardigheid in het re
kenen verspreidde zich overigens allang 
voordat meester Bartjens in 1608 zijn 
Cijfferinghe uitgaf. In de loop van de 
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vijftiende en zestiende eeuw yond in de 
Lage Landen niet aileen een proces van 
alfabetisering plaats, maar voltrok zich 
ook een sterke expansie van het reken
onderwijs. De rekenkunde veranderde 
tevens van aard: het rekenen met pen
ningen, waarvoor geen schrijfvaardig
heid nodig was, maakte plaats voor re
kenen met Hindoe-Arabische getallen, 
waarvoor men wei met de pen of schrijf
stift moest kunnen omgaan. 

Marjolein Kool, die naast een studie 
Nederlands ook een opleiding tot lerares 
wiskunde volgde, heeft onlangs een 
proefschrift geschreven waarin ze pre
cies nagaat hoe het overdragen van re
kenvaardigheden in die tijd in zijn werk 
ging. De basis van haar onderzoek be
stond uit 36 gedrukte of in handschrift 
bewaarde Nederlandstalige rekenboe
ken uit de periode tussen circa 1450 en 
1600. Dit corpus is groter en gevarieer
der dan de verzameling van 23 in de zes
tiende-eeuwse Nederlanden gedrukte re
kenboeken die A.J.E.M. Smeur in 1960 
gebruikte om de toenmalige stand van 
de rekenkunde te beschrijven. De be
schrijving en analyse van Kool zijn bo
vendien uitvoeriger en diepgaander dan 
die van Smeur. Ze heeft niet aileen on
derzocht welke basisstof, rekenregels en 
toepassingen in de leerboeken werden 
behandeld, welke didactische aanpak 
werd gevolgd en voor welke doelgroep 
de boeken waren bestemd, maar ook 
een reconstructie van de 'genealogie' 
van de rekenboeken gemaakt, verande
ringen in de rekenwoordenschat in kaart 
gebracht en een uitvoerig glossarium 
van rekentermen uit de vijftiende en zes
tiende eeuw samengesteld (dat op dis
kette is bijgevoegd). 

De doelgroep van de rekenboeken die 
Kool heeft bekeken, bestond - volgens 
de auteurs zelf - vooral uit aanstaande 
kooplieden en beoefenaars van financie
Ie en administratieve beroepen. De boe
ken zijn waarschijnlijk vooral bestemd 
geweest voor gebruik op zogenaamde 
'Franse' scholen. Dat waren scholen ge-
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dreven door particulieren, waar aanjon
gens tussen de tien en vijftien jaar vak
ken als Frans, boekhouden en handels
rekenen werden onderwezen. Ook 
werden de boeken vermoedelijk wei 
door volwassenen voor zelfstudie ge
raadpleegd. De meeste gedrukte Neder
landstalige rekenboeken die v66r 1600 
verschenen, waren geschreven door leer
meesters uit de Zuidelijke Nederlanden, 
waar op dat moment een dichter net
werk van scholen bestond dan in het 
Noorden; dat veranderde pas aan het 
eind van de zestiende eeuw, toen honder
den rekenmeesters uit Vlaanderen en 
Brabant naar steden in Holland en Zee
land trokken. Auteurs van rekenboeken 
hebben veel aan elkaar - en aan buiten
landse voorbeelden - ontleend, zoals 
Kool in haar genealogische reconstructie 
laat zien. Het overgrote deel van de leer
boeken kan worden ondergebracht in 
slechts vijf netwerken of families, waar
binnen allerlei relaties van vertaling, be
werking of kopiering bestonden. Maar 
de schrijvers voegden ook wei een per
soonlijke noot toe. De originaliteit zat 
niet in vernieuwende bijdragen aan de 
wiskunde, maar in kleine varia ties in de 
presentatie en toepassing van rekenre
gels (zoals de 'regel van drieen', de 'regel 
van verzekering' of de 'regel van gezel
schap') en in de gehanteerde terminolo
gie. Met de expansie van het rekenonder
wijs en de groei van het aantalleerboeken 
ging namelijk ook een snelle uitbreiding 
en vernieuwing van de vaktaal samen. 
Net als tegenwoordig bij de verspreiding 
van de computer verschenen ook bij de 
overgang naar het rekenen met Hindoe
Arabische getallen in korte tijd allerlei 
nieuwe vaktermen in het Nederlands, 
die ontleend, verbasterd ofvertaald wa
ren uit een buitenlandse - in dit geval La
tijnse - woordenschat. Zeker tot 1600 
kwamen er voor allerlei basisbegrippen 
uit de rekenkunde veel meer benamingen 
bij dan er verdwenen. Voor bijna elk be
grip ontstond zo een keur van alternatie
yen. 'Additie' kon bijvoorbeeld niet al-
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leen worden aangeduid als 'optelling', 
maar ook als 'vergaderinghe', 'somme
ringhe' of 'toe-doenijnghe'. De meeste 
auteurs van rekenboeken maakten zelf 
geen selectie uit de groeiende voorraad 
rekentermen. Aileen Simon Stevin was 
daar streng in. Hij noemde voor elk be
grip niet meer dan een Nederlands equi
valent. Maar standaardisatie liet nog 
lang op zich wachten. 

Een economisch- en sociaal-historicus 
zou het natuurlijk schitterend hebben ge
vonden als Kool haar onderzoek op som
mige punten nog wat verder had doorge
trokken. Het zou prachtig zijn geweest 
als de auteur ook had nagegaan, in welke 
mate werkelijk van het ruime aanbod aan 
rekenboeken gebruik is gemaakt, en 
door wie. Hebben kooplieden, klerken, 
kassiers, rentmeesters en dergelijke in
derdaad iets met de stof gedaan, en zo 
ja, wat precies? Hoe rekende men in de 
praktijk? En wanneer werd de reken
woordenschat werkelijk gestandaardi
seerd? Kool noemt deze vraag wei (325), 
maar beperkt zich tot de mededeling dat 
er 'nader onderzoek' zal moeten worden 
gedaan? Maar het zou niet terecht zijn 
om de kwaliteit van deze dissertatie afte 
meten aan een ideaalbeeld dat vanuit een 
andere discipline is geformuleerd dan 
waarvoor het boek primair is bedoeld. 
Kool richt zich nu eenmaal op de eerste 
plaats tot een publiek van neerlandici en 
wiskundigen. Ze heeft zich bewust op de 
aanbodkant, niet op de vraagzijde, ge
concentreerd en een complete dwars
doorsnede voor een relatief beperkte pe
riode verkozen boven een dynamische 
analyse van ontwikkelingen op de lan
gere termijn. Die keuze is, gezien de hoe
veelheid tijd die met dit soort onderzoek 
is gemoeid, begrijpelijk en verdient res
pect. We hebben nu in elk geval een vrij 
nauwkeurig beeld van wat er op het ge
bied van rekenen tot 1600 te koop was. 
Dat is eigenlijk al mooi genoeg. 

Karel Davids 
Vrije Universiteit Amsterdam 
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J . Thomas Lindblad, Foreign Investment 
in Southeast Asia in the Twentieth Cen
tury (Londen: Routledge, 1998) XIII + 
240 p. ISBN 0 333558510 

This monograph on the history of fo
reign direct investment (FDI) in Indone
sia, Malaysia, the Philippines, Singa
pore, Thailand and Vietnam since the 
beginning of the twentieth century 
comes at an interesting moment. 
Clearly, when Thomas Lindblad, a lead
ing scholar on the economic history of 
Southeast Asia at the University of Lei
den, put his last words on paper, the re
cent financial and economic crisis in the 
region had not yet fully emerged. And 
maybe luckily so. Without the burden 
of short-term pessimism, Lindblad pro
vides a long-term perspective on a major 
element of openness in the region, i.e. its 
receptivity for FDI. I come away from 
the book being much better informed 
on the details of FDI behaviour in 
Southeast Asia (is there more to be 
said?). However, I am still largely in the 
dark on how much it really mattered for 
growth. 

The book follows a traditional chro
nological treatment of the issues. Lind
blad defends this structure of the book 
by emphasising the continuity and dis
continuity of Southeast Asia's FDI ex
periences. As I will argue below, there 
would probably have been better argu
ments for a more thematic approach. 

After clarifying the definitions of the 
FDI concepts (e.g. the capital of 'over
seas Chinese' is not taken into account) 
in chapter 1, Lindblad provides an over
view in chapter 2 in particular contrast
ing the 1930s and 1980s. Chapters 3 and 
4 discuss the FDI patterns during the 
first four decades of the century and 
chapters 6 and 7 those during the con
temporary period since the 1960s. Chap
ters 3 and 6 deal with the role of the main 
players during both periods, i.e. the co
lonial pioneers and the multinationals 
respectively. Chapters 4 and 7 focus on 
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the political-economic environment in 
which FDI took place, i.e. in a frame
work of colonial state formation and 
an industrialising state respectively. 
Chapter 5 is devoted to the turbulent 
period of the 1940s and 1950s. 

Two major themes run through the 
book, namely the patterns of FDI and 
the impact of FDI on the economies of 
the host countries. The book is very 
strong on describing the patterns, but 
less convincing on the impact on 
growth. For example, on patterns, the 
observation that during the colonial per
iod the 'mother nations' accounted for 
the largest share of FDI stock does not 
come as a surprise, but the differences 
between the nations are striking. In the 
case of Indochina, almost all FDI was 
of French origin and characterised by a 
strong juxtaposition of the interests of 
colonial rule with those of private capi
tal. The 1937 share of Dutch and British 
FDI in total FDI was more like three
quarters in Indonesia and Malaya re
spectively. Dutch and British FDI poli
cies were more liberal than those of the 
French. However, whereas the British 
stuck to classical liberalism (an aloof co
lonial state), the Dutch ethical aspira
tions caused a much greater penetration 
in the local economy. The Indonesian 
economy in the mid-1930s could be 
characterised as a network of a small 
number oflarge foreign-controlled firms 
with a large number of small enterprises 
with much local control. 

Concerning the impact on growth, 
Lindblad emphasises the strong link be
tween FDI and exports during colonial 
period and contrasts this with the asso
ciation between FDI and industrialisa
tion and the rise of producer services 
since the 1960s. The break-up of colo
nial rule and warfare in the middle of 
the century marks this contrast. I cannot 
understand why the author argues so 
strongly at the beginning and the end 
of the book for the continuity of the im
portance of FDI, when the rest of the 
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book shows that almost everything 
about FDI is different after 1960 as be
fore 1930. The book makes clear that we 
are talking about very different phe
nomena, with different political and eco
nomic motivations, different patterns 
and presumably a different impact on 
growth. 

For this reason I would have pre
ferred a more thematic treatment of the 
issues in the book. With its present 
chronological structure, the book has 
become more descriptive than analyti
cal. It provides much information but 
raises many unanswered questions on 
the differential impact of FDI on 
growth. For example, what was the sta
tistical relationship between FDI and 
exports, what were the spillovers from 
FDI to local sectors of the economy, to 
what extent did FDI function as a device 
for technology diffusion relative to 
trade, foreign licensing and technical as
sistance? How has FDI fared compared 
to domestic investment, how has it af
fected the balance of payments and 
other macroeconomic variables? Lind
blad raises most of these issues in chap
ter 7 (158), but then goes for a country
wise analysis picking up some of the is
sues. A more formal or perhaps even a 
cliometric treatment might have led to 
a more conclusive view on these ques
tions. 

Another element that could have re
ceived more formal treatment from the 
author is the political-economic back
ground of the changes in FDI. For ex
ample, the tension between host govern
ment's policies towards issues of 
national identity and relaxed policies to
wards FDI could have been analyzed in 
the framework of, for example, public 
choice theories, moral hazard or even 
property rights. These approaches 
might have tempered Lindblad's general 
viewpoint of the continuity in FDI pat
terns in the region. For example, his 
statement that 'the continuity also ap
plied to the investment climate as shaped 
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by respectively colonial state formation 
and more liberal policies' (33) looks pe
culiar in the light of the huge changes in 
the determinants of these political-eco
nomic theories . 

Despite these reservations I have 
learned a lot from this very informative 
book. Lindblad is a good writer, which 
makes the book a clearly focused and 
enjoyable read. I strongly recommend 
it to any reader who has an interest in 
the history of foreign capital in the 
Asian region. 

Bart van Ark 
RUG 

Anne E.C. MacCants, Civic Charity in a 
Golden Age. Orphan care in Early Mod
ern Amsterdam (Urbana: University of 
Illinois Press, 1997) VII + 281 p. ISBN 0 
25202333 I 

Deze boeiende studie betreft het Burger
weeshuis te Amsterdam tijdens de Repu
bliek. De centrale stelling is dat de 
Nederlandse sociale politiek in het alge
meen, en die van het Amsterdamse Bur
gerweeshuis in het bijzonder, niet ten 
dienste van de armen stond maar van 
de middengroepen. De middengroepen 
waren verstoken van politieke macht 
door het oligarchisch, zo niet plutocra
tisch, politiek bestuur van de Republiek. 
In ruil voor aanvaarding van deze poli
tieke uitsluiting en voor de door hen op 
te brengen belastingen schonken de eli
tes de middengroepen sociale voorzie
ningen. 

De studie kent een aantal deelonder
werpen, waarvan somrnige reeds eerder 
werden gepubliceerd. Het eerste deel 
gaat over de behandeling van de burger
wezen. Op een verfijnde en grondige, 
econometrische wijze onderzoekt Mac
Cants omvang en samenstelling van het 
dieet en komt tot de conclusie dat de 
voeding zich het best laat omschrijven 
als 'monotonous but not meager'. Een 
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tikkeJtje saai wellicht, dat dieet, maar 
naar hedendaagse maatstaven calorisch 
voldoende en naar maatstaven van de 
tijd een goed middenklasse-dieet. Ook 
het sterftecijfer in de instelling stak goed 
af bij dat van de stad in het algemeen en 
bij dat van het Aalmoezeniersweeshuis 
in het bijzonder. Een analyse van de be
roepen waarin de burgerweesjongens te
recht kwamen versterkt de conc1usie dat 
het er keurig aan toe ging: veel jongens 
kwamen in een ambacht terecht en wei
nigen trof het ongewisse bestaan bij de 
VOC, zeker toen dat in de achttiende 
eeuw in een kwade reuk kwam te staan. 

Het volgende deel behandelt de posi
tie van de regenten aan de hand van hun 
beroepen, zittingsduur, onderlinge ver
zwagering, welstand, en woonadres in 
de stad. Het blijkt te gaan om leden 
van de Amsterdamse elites; wellicht 
minder verrassend maar thans wei goed 
gedocumen teerd. 

Een volgend deel behandelt de finan
ciele geschiedenis van het instituut, en 
wei inkomsten, uitgaven, kapitaal en be
leggingspolitiek. Het blijkt dat de regen
ten over het geheel een wijs en rationeel 
financieel beleid volgden. 

De afzonderlijke deelstudies zijn goed 
verzorgd uitgevoerd en helder opge
schreven, en, mede vanwege hun vaak 
methodologische verfijning, zeer de 
moeite waard. WeI kan men enige kant
tekeningen plaatsen bij de studie als 
geheel. Ten eerste is het opmerkelijk ge
noeg, niet geheel zeker dat de burgerwe
zen uit de rniddenklasse kwamen. Men 
werd burgerwees indien de overleden 
ouders poorter waren geweest. Nu was 
het zo dat het poorterschap tegen een 
niet aanzienlijke som gekocht moest 
worden, maar het was ook overerfbaar 
zodat het mogelijk is dat een deel van 
de burgerwezen inrniddels uit lagere so
ciale kringen kwam. Ik vermoed dat 
MacCants het weI bij het rechte eind 
heeft en dat de meeste uit de rnidden
klasse kwamen. Geheel duidelijk wordt 
dit echter niet en evenmin uit welke mid-
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denklasse. In de tweede plaats, zou de 
studie nog meer aan diepgang hebben 
gewonnen als er op grotere schaal kwali
tatieve bronnen waren geraadpleegd. 
Deze immers kunnnen meer dan de eco
nometrische analyses leren of de regen
ten van het burgerweeshuis hun zorg in
derdaad als zorg voor de middenklasse 
zagen en waarom ze hun liefdadig werk 
deden, bijvoorbeeld uit de veronder
stelde politieke doeleinden of bijvoor
beeld uit religieuze motieven, en zo ja, 
welke dan. Maar dit is eigenlijk een ver
zoek om een vervolgstudie: men kan een 
auteur immers altijd voor de voeten wer
pen dat er nog een ander, ook interes
sant, boek te schrijven was geweest, over 
een ander aspect van het onderwerp. Ten 
derde, is niet duidelijk of wat geldt voor 
het Burgerweeshuis ook geldt voor de 
hele sociale politiek ten tijde van de Re
publiek. Het Burgerweeshuis verzorgde 
niet eens een procent - rnijn schatting -
van aIle ondersteunden (al kregen die 
weI meer dan gemiddeld). Ondanks de 
Burgerweeshuiszorg - en ondanks het 
bestaan van bedeelden uit de rnidden
groepen bij de gewone bedelingsinstel
lingen -, lijkt me dat de meeste onder
steunden uit de lagere sociale lagen 
kwamen. Dat is overigens rninder waar 
als men ook gildenzorg in het onderzoek 
betrekt. Vit recente studies - grotendeels 
verschenen na de studie van MacCants 
blijkt dat vele gilden, zeker in Amster
dam, hun leden ondersteunden in geval 
van ziekte, verweduwing, en soms zelfs 
bij ouderdom. Dat is echter een heel an
der chapiter, en, of schoon het de rnid
denklasse betreft, is het zelfhulp en geen 
afkoping door elites. Laten we echter, al 
met aI, de prikkelende waarde van de 
studie het meest waarderen, en tevens 
wijzen op de vele, goed lees bare, en fraai 
uitgevoerde analyses. 

Marco H.D. van Leeuwen 
NEHA, Amsterdam 
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lohan H. Molegraaf, Boeren in Brussel. 
Nederland en het Gemeenschappelijk 
Europees Landbouwbeleid 1958-1971 
(Universiteit Utrecht proefschrift-uit
gave) 353 p. ISBN 90 73446 85 6 

Proefschrift Universiteit Utrecht 25 
februari 1999 

In view of the key position of the agricul
tural sector in Dutch society, the impor
tance of the creation of the common 
agricultural policy (CAP) of the Euro
pean Economic Community (EEC) is 
evident to any observer of contempor
ary Dutch and international affairs. It 
is therefore remarkable that no Dutch 
historian has taken up the challenges in
herent in this issue before 1999 when 
I.H. Molegraafs thesis Boeren in Brussel 
emerged as the first large historical ana
lysis of this crucial historical problema
tique. Due to editorial limitations, this 
review will centre on a few overall struc
tural-methodological comments of this 
work. 

In the thesis, Molegraaf has been in
trigued by the question of what the dy
namics were behind Dutch politics and 
participation in the CAP from 1958 to 
1971: national interests or European 
ideals? In conclusion, Molegraaf kills 
the myth of the notorious Dutch Euro
pean idealism being predominant in the 
country's EEC policy when it came 
down to a subject as sensitive and im
portant to the country as agriculture. 
The thesis sheds light on the dynamics 
behind Dutch policy towards the CAP 
in general. Of particular interest is the 
focus on the internal Dutch political 
struggle between primarily the Minis
tries for Agriculture and Economic Af
fairs . The study shows that it was the 
Ministry for Agriculture that came out 
as the winner, due to good management 
as well as the support of the well-orga
nized Dutch agricultural lobby. More
over, it mattered that in Brussels, the 
Ministry for Agriculture had managed 
to occupy the seats in the technically im-
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portant Special Committee for Agricul
ture under the Council, as the predomi
nant attitude of the Ministry of Foreign 
Affairs was that 'een diploma at praat 
niet over kaas'(290). 

The work is presented in relation to 
the two traditional main categories of 
explanation used in the so-called Euro
pean integration literature: between the 
nation state-economic determinist ap
proach represented by the historian 
A.S. Milward, and the political scientist 
attempt to build a theory of European 
integration focusing on the role of the 
European Commission, represented by 
political scientists such as Lindberg and 
Haas. Thus Molegraaf moves between 
the paradigms of neo-realism and neo
functionalism. However, although Mo
legraaf from the outset shows the reader 
that he is aware that there are different 
levels of operation at work in the process 
of formulating the CAP, the presenta
tion constantly moves from one level of 
analysis to another without any visible 
attempts to distinguish between these. 
It therefore leaves the impression that 
the story is presented in a melting pot 
of descriptions of people, relationships, 
economic interests, political concerns, 
inside the member states, between the 
member states, and at the EEC level. 
Still, at the end of the story, Molegraaf 
is able to subtract his argument clearly: 
that it was national economic concerns 
that were overriding when the Dutch 
talked about agriculture in Brussels. 
This comment is not a criticism of the 
conclusion - the reviewer supports this 
conclusion fully - but perhaps more to 
the general type of presentation that is 
so often seen in historical research, 
where the analysis is presented in such 
a way that the reader immediately lacks 
overview of the story. A certain re-struc
turing of the text, based on an evalua
tion of the factors that the scholar has 
found determining in the analysis could 
have been useful. This could, for in
stance, have been considerations of 
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whether informal politics - i.e. the 
people involved - are important (in this 
study they are), institutional frame
works (in this study: to a certain extent), 
or perhaps economic determinants (to a 
certain extent). A presentation of such 
groups of literature, and a subsequent 
analytical structure, would have bene
fited the presentation of the research 
greatly, and there are libraries full of 
studies that provide useful tools. 

The thesis is presented chronologi
cally which, of course, is not unusual 
for a historical piece of work. In Mole
graafs work this means that several is
sues are often treated in one section or 
chapter, such as agricultural price me
chanisms, levy system and financing, 
and then taken up again in the following 
section or chapter. It seems that Mole
graaf has chosen this form of presenta
tion mainly because of the structure of 
some of the sources: the Commission's 
proposals are seen as 'package deals ' 
that often included several inter-linked 
issues in one proposal, and the subse
quent reactions from ministries, interest 
groups and other countries were often 
referring to all the points of the Com
mission's proposals. 

The term 'package deal' was occa
sionally used by the politicians involved 
in the policy making at the time, and it 
was for instance also directly adopted 
by the other Dutch scholar who wrote 
on the topic, Ary Burger (Amsterdam, 
1993), as well as now also by Molegraaf. 
From a reader's point of view, it seems 
like a confusing strategy not to finish 
the story of one topic at the time - the 
thesis deals with a rather complex issue 
indeed - , and from a historian's point 
of view, it is perhaps not always the best 
method to apply directly the wording in 
the sources. Another way to look at 
'package deals' , could be to look at them 
as framework proposals. This is, in fact, 
also the way the EEC Council of Minis
ters treated them. The minutes of the 
Council meetings treated for most of 
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the time these closely inter-linked pro
posals as individually as possible, and it 
is difficult to see why a presentation 
could not follow this pattern, thus 
making the subjects the turning points 
rather than following the more rigid 
and more confusing chronology. 

Boeren in Brussel is based on archival 
studies of the important Dutch actors on 
the agricultural scene, from several 
Dutch ministerial and central adminis
tration archives, to the Ministerraad 
and the Landbouwschap. This approach 
has proven to be fruitful, and essentially 
provides us with a set of new and inter
esting information about the topic, and 
thus makes Molegraafs thesis an impor
tant contribution to contemporary 
Dutch history. It would however have 
made a positive contribution to the the
sis if foreign archival sources had been 
drawn into the study - this applies both 
to the over-evaluation of the Dutch po
sition in some cases, and the under-eva
luation in other cases. Molegraaf refers 
to this problem himself. In addition to 
the archival research, Molegraaf has 
been able to make interviews with four
teen Dutch top officials and politicians 
that were placed in central positions to 
the events . The interviews have been 
used both to indirectly supplement the 
information from other sources, and to 
directly supply information as well as lit
tle anecdotes throughout the thesis. It 
should be pointed out that there is a cer
tain degree of disagreement amongst 
historians as to the value of interviews 
as historical sources due to what could 
be called a human factor; i.e., that there 
is a limit to how much one remembers 
about 30 years or more after an event, 
and that this information may well have 
been shaped by other events that have 
occurred in the meantime. In the opi
nion of the reviewer, the interviews have 
been used too extensively throughout 
the thesis as direct sources of informa
tion, more than just as a supplement to 
the information from other sources. 
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The present work is a traditional piece 
of historical research focusing on an ex
tremely important topic. It provides in
teresting new aspects to the picture of 
the Netherlands and the EEC and 
CAP. The importance of the work is re
inforced by the fact that it is the first ex
tensive historical work on the issue. The 
author has followed a very traditional 
pattern of historical research and pre
sentation. That is not wrong, but it is 
not innovative either. 

A. Christina Lauring-Knudsen 
Department of History and Civilization 
European University Institute, Florence 

Ruth Oldenziel, Making Technology 
Masculine. Men, Women and Modern 
Machines in America, 1870-1945 (Am
sterdam: Amsterdam University Press, 
1999) 271 p. ISBN 90 5356 3814 

In Making Technology Masculine wordt 
uit de doeken gedaan hoe het Ameri
kaanse beroep van engineer wit, midden
klasse en mannelijk werd, met de nadruk 
op dat laatste. Oat de Amerikaanse engi
neer hoger geschoold was, was minder 
vroeg duidelijk dan voor bijvoorbeeld 
de Nederlandse ingenieur. In de Ver
enigde Staten was de sociale ondergrens 
van het beroep ingenieur niet vast gede
finieerd. Ook geschoolde arbeiders als 
machinisten of bankwerkers konden 
zich engineer noemen. Technisch teke
naars, analisten en laboranten behoor
den tot de beroepsgroep. In de loop 
van de late negentiende en van de twin
tigste eeuw ontstond er binnen de over
koepelende beroepsgroep engineers een 
groot aantal gespecialiseerde beroepen. 

De hoogste status had den engineers 
die leiding gaven. Leidinggevende engi
neers yond men in eerste instantie bij fa
brieken, mijnen en bouwwerken, waar
onder de aanleg van spoorwegen, 
wegen en bruggen. Zij moesten op de 
werkplaats hun gezag verwerven over 
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de geschoolde arbeiders, van wie zij in 
veel gevallen tegelijkertijd afbankelijk 
waren voor de specialistische kennis die 
voor de uitvoering van het werk onont
beerlijk was. In de naar het Westen ex
panderende pionierseconomie van de 
Verenigde Staten was voor de engineers 
het leven tussen de arbeiders nog wilder 
dan het in Europa was. Aan de ene kant 
moesten zij tegenover de arbeiders laten 
zien dat zij geen doetjes waren, aan de 
andere kant werd van een engineer ver
wacht dat hij naar de normen van de 
middenklasse leefde, zowel door zijn 
omgeving, familie en (toekomstige) 
partner als door de arbeiders. 

In het professionaliseringsproces van 
de engineer werd hij gedefinieerd als niet 
zwart, niet vrouwelijk en niet afkomstig 
uit de middenklasse. De deskundigheid 
van de engineer werd verbonden met 
een positie als neutrale deskundige tus
sen kapitaal en arbeid. Oldenziel toont 
subtiel gevoel voor de verhoudingen als 
zij laat zien hoe de afgrenzing van de en
gineersgroep van de geschoolde arbei
ders plaats yond. De meeste aandacht 
gaat echter uit naar de constructie van 
engineer als een beroep van mannen. 
Een analyse van aile Amerikaanse vrou
welijke engineers die voor 1945 actief 
waren, of een opleiding voltooiden, laat 
de opgelegde beperkingen zien. Vrou
wen werden ongeschikt geacht om aan 
mannelijke arbeiders lei ding te geven 
op de werkplaats. Aileen met behulp 
van 'borrowed identities' konden zij hun 
beroep op leidinggevend niveau uitoefe
nen, bijvoorbeeld als zij met een engineer 
getrouwd waren en in naam van hun 
man optraden, of in een bedrijf dat het 
eigendom was van hun familie (en dus 
opgebouwd door mannelijke familiele
den). Terwijl voor mannen de formele 
opleiding benadrukt werd om het be
roep te verheffen, blijkt dezelfde hoge 
opleiding voor vrouwen weinig aan hun 
succes bij te kunnen dragen. 

Oldenziel analyseert uitvoerig de 
beeldvorming van het engineersberoep, 
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vooral wat de gender-aspecten betreft. 
Daarbij gaat het zowel over romans die 
het leven van enigineers beschrijven, als 
bijvoorbeeld over Kiplings gedicht 
'Sons of Martha', dat werd opgevat als 
een symbolische weergave van de lasten 
van het beroep. In de door vrouwen ge
schreven romans wordt de engineer een 
tragische figuur: verliefd op zijn bouwsel 
en daardoor niet in staat van een vrouw 
te houden. 

Een andere lijn in Oldenziels analyse 
is die van de betekenis van de term tech
nologie: van een neologisme tot een 
kernbegrip om onze maatschappij mee 
aan te duiden. Die ontwikkeling, zo sug
gereert Oldenziel, gaat gelijk op met de 
ontwikkeling van het beroep van engi
neer. Ook uit de term technologie wor
den die terreinen uitgesloten waarop 
vrouwen (en zwarten, en native Ameri
cans) actief zijn: technologie gaat ty
pisch machines betekenen, en niet tex
tiel, huishoudelijke technologieen, of 
landbouwvaardigheden. Het is hier, 
waar de analyse uitwaaiert, dat zwak
kere kanten van Oldenziels boek het 
meest opvallen. Het boek is kennelijk sa
mengesteld uit een groter manuscript. 
Daardoor worden uitspraken herhaald, 
maar in sommige gevallen nergens on
derbouwd. Het herhalen valt bijvoor
beeld op op pagina 117 en 118 waar de
zelfde woorden twee keer geciteerd 
worden, de eerste keer toegeschreven 
aan de zoon van engineer Alfred West 
Gilbert, de tweede keer aan zijn weduwe. 

Het herhalen en niet onderbouwen 
doet zich voor bij de opmerking over 
de textiel. Inderdaad is textiel een terrein 
dat vaak aan vrouwen wordt toegedacht 
en dat niet centraal staat in het begrip 
technologie. Dat is waar, maar ook in 
de textielfabricage werd technologie 
onttrokken aan de sfeer van gewone 
spinners en wevers, mannen en vrouwen, 
en toegeeigend door mannelijke tech
nisch specialisten. In het brede uitwaaie
ren raakt Oldenziel de pretenties van de 
ondertitel van het boek en van het begin 
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van haar inleiding: Men, Women and 
Modern Machines in America, 1870-
1945, maar die brede titel wordt niet 
waargemaakt. Een verhandeling die die 
titel dekt zou niet aileen engineers moe
ten omvatten, maar ook de vraag waar
om oude mann en en kleine jongetjes 
naar bouwputten staan te kijken en oude 
vrouwen en kleine meisjes niet, niet aI
leen autobiografieen maar ook automo
bielen. Hoewel de poging het bredere 
terrein te bestrijken geen succes is, is veel 
van wat weI aangesneden wordt interes
sant. Dat geldt bijvoorbeeld voor een 
beschrijving van de pogingen van vrou
wen om de bijdrage van vrouwen aan 
technologie zichtbaar te maken op we
reldtentoonstellingen. Wat daarnaast 
blijft is een interessant boek over de Idas
se- en genderaspecten van de constructie 
van het beroep engineer, dat bij nauw
keuriger eindredactie een beter boek 
zou zijn geweest. 

Lex Heerma van Voss 
IISG, Amsterdam 

Keetie Sluyterman, Joost Dankers, Jos 
van der Linden, Jan Luiten van Zanden, 
Het co6peratieve alternatief Honderd 
jaar Rabobank 1898-1998 (Den Haag: 
SDU, 1998) 408 p. ISBN 90 12085292 

Recentelijk zijn verschillende gedenk
boeken van financiele instellingen ver
schenen en in de komende tijd zal er 
nog een aantal aan worden toegevoegd. 
Binnen deze trend is dit werk een mooie 
mijlpaal, terwijl wat de vorrngeving be
treft wellicht de toon wordt gezet voor 
toekomstige bijdragen. De huidige 
stroom aan gedenkschriften valt, deels 
toevallig, samen met grote veranderin
gen in de Europese financieIe wereld en, 
waarschijnlijk niet geheel toevallig, een 
nationaal maar ook internationaal toe
nemende belangstelling voor financieIe 
geschiedenis. 

De auteurs komt de eer toe een lezens-
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waardig en inforrnatief boek te hebben 
afgeleverd. Daarnaast is de vormgeving 
buitengewoon fraai . Bij lezing vah ogen
blikkelijk op hoe ingrijpend het bank be
drijf, maar ook de nationale en interna
tionale economie (en daarmee de wensen 
en behoeften van de klan ten) zijn veran
derd in de afgelopen halve eeuw, het tijd
yak waar het boek zich op concentreert. 
Misschien dat daarom het naoorlogse 
maar 'pre-euro' tijdperk een voor de 
hand liggende periodisering is. De rijke 
illustraties leveren een schitterend tijds
beeld, dat vaak moeilijk in woorden valt 
uit te drukken. Dit geldt bijvoorbeeld 
voor de meesterlijke keuze van de afbeel
ding waarbij de opkomst van het elek
tronisch betalen wordt gei1lustreerd 
door een foto van een PIN-automaat in 
een winkel waar new age muziek wordt 
geafficheerd (290). 

Het eerste gedeelte bevat een over
zicht in vogelvlucht van de vroegere 
geschiedenis van Raiffeisen- en Boeren
leenbanken die in eerdere gedenkboeken 
reeds uitvoerig is gedocumenteerd. Zeer 
verhelderend yond ik de beschrijving 
van de storrnachtige groei in de eerste 
decennia van deze eeuw, waarin de co
operatieve organisatie een strategische 
factor van groot gewicht was die succes
vol was bij het mobiliseren van de over
vloed aan kapitaal in de landbouw. De 
door lokale organisatie goede credit as
sessment, de relatieve ongevoeligheid 
voor grote crises en de (tot ongenoegen 
van De Nederlandsche Bank) scherpe 
rentetarieven stuwden de storrnachtige 
groei. Een omissie in het licht van de hui
dige actualiteit, die het perspectief enigs
zins vernauwt, is de spaarzame aandacht 
voor de Tweede Wereldoorlog en het 
rechtsherstel. De enkele mededeling dat 
maatregelen voor onteigening van 
joodse eigendommen voor de boeren
leenbanken 'kwantitatief geen belangrij
ke zaak'(45) waren, is mager. 

Veel aandacht wordt in het vierde 
hoofdstuk (het on twa ken van de sla
pende reus) gewijd aan de perikelen rond 
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het lange fusieproces, de ingrijpende 
trans forma tie van het bankbedrijf in de 
woelige jaren zeventig en tachtig. De 
hoofdstukken over de laatste decennia 
komen naar mijn smaak nog het minst 
uit de verf. Dit zal deels liggen aan het 
noodgedwongen meer speculatieve ka
rakter vanwege de geringere afstand tot 
het veri eden, hetgeen de auteurs niet valt 
aan te rekenen. Niettemin sijpelt in 
hoofdstuk 5, dat de jaren negentig be
handelt, sluipenderwijs en wellicht on
ontkoombaar een reclame-achtig ele
ment door. Dit blijkt bijvoorbeeld uit 
het bijschrift bij de foto op pagina 323: 
'Landbouw, voeding en gezondheids
zorg zijn speerpunten in de internatio
nale ontwikkeling van de Rabobank. 
De Rabobank heeft op deze terreinen 
een kennisvoorsprong.' Een enigszins 
merkwaardige bewerking in het Iicht 
van het gebrek aan succes van de inter
nation ale bankiersactiviteiten van de 
Rabobank in de afgelopen jaren, met 
name op het terrein van het investerings
bankieren. 

Een dieper liggende oorzaak dat juist 
de laatste hoofdstukken enigszins rich
ting missen, zou kunnen zijn dat een dui
delijker perspectief op de internationale 
financiele ontwikkelingen, zoals de we
reldwijde tendens tot liberalisering van 
financiele mark ten, fusies en de Euro
pese monetaire eenwording als richting
gevend kader wat ontbreekt. In het ver
lengde hiervan valt ook het contrast op 
met de in 1997 verschenen monumentale 
studie naar de Generale Bank van onder 
anderen Houtman-De Smedt. Niet aI
leen de vorrngeving verschilt aanzienlijk 
- waarbij het hier besproken werk het 
brede publiek ongetwijfeld meer tot le
zing uitnodigt - maar ook het feit dat 
het gedenkboek Generale twee hoofd
stukken bevat die zich uitsluitend rich
ten op de relatie tussen economische 
ontwikkeling en de ontwikkeling van 
het bankwezen met uitgebreide statisti
sche appendices. Het 25 jaar eerder ver
schenen gedenkboek van 10han de Vries 

NEHA-8ULLETIN 



over de geschiedenis van de cooperatieve 
Raiffeisen en Boerenleenbanken tot 
1973 heeft een soortgelijke invalshoek: 
de wissel werking tussen de groei van 
het cooperatieve bankwezen en de ont
wikkeling van de Nederlandse econo
mie, in het bijzonder de landbouw. Een 
dergelijke benadering wordt door Sluy
terman c.s. niet gekozen, wat onverlet 
laat dat de algemene economische ont
wikkeling op een aantal punten infor
matief in de analyse is verwerkt. 

Wat zou nog aan de geschiedschrij
ving van het cooperatieve bankwezen 
zijn toe te voegen? Mijns inziens is het 
antwoord op deze vraag: nog heel veel, 
zeker op meer regionaal of lokaal vlak. 
Zoals de auteurs in de inleiding stellen, 
berust veel dynamisch en semi-statisch 
archiefmateriaal nog bij de instellingen 
zeIf. Dat wordt ook duideIijk na inzage 
van de Bancair Historisch Erfgoed, een 
uitgave van het NEHA. Deze opsom
ming van historische bedrijfsarchieven 
laat zien dat op lokaal niveau veel ar
chiefmateriaal moeilijk toegankelijk is 
of veri oren is gegaan. Door de beperkin
gen van het bronnenmateriaal resulteert 
aldus een geschiedenis die is geschreven 
vanuit een enigszins centralistisch oog
punt. 

Het boek heeft hier echter niet te zeer 
onder geleden, vanwege het brede per
spectief waarin de ontwikkelingen wor
den geschetst en de doorgaans geslaagde 
pogingen om recht te doen aan het bij 
uitstek lokaal bepaalde karakter van 
Boerenleen- en Raiffeisen-banken. 
Door sommige lezers zal misschien het 
gebrek aan specifieke anekdotische in
forrnatie van lokale banken als een ge
mis worden ervaren, bijvoorbeeId waar 
het gaat om gevallen van verduistering 
en schandalen. Mij is niet duidelijk ge
worden hoe groot nu eigenlijk de beteke
nis hiervan is van geweest. 

Tenslotte dringt zich de vraag op in 
hoeverre het cooperatieve alternatief 
zal evolueren in de snel veranderende in
ternationale financiete wereld . Vergele-
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ken met de twee andere Nederlandse 
grootbanken is de Rabobank internatio
naal gezien een relatief kleine speier. 
Met de komst van de euro en de to ene
mende vervlechting van de internatio
nale kapitaalmarkt zal de internationale 
dimensie steeds belangrijker worden. In 
hoeverre de Rabobank het eigen co ope
ratieve of ook het Nederlandse karakter 
zal behouden of meer zal gaan lijken op 
de concurrenten in binnen- en buiten
land, dat is een open vraag. 

Ronald M. Albers 
DNB, Amsterdam 

Joh. de Vries, W. Vroom, T. de Graaf 
(red.), Wereldwijd bankieren. ABN AM
RO 1824-1999 (Amsterdam: ABN AM
RO Bank N.V. 1999) VIII + 608 p. ISBN 
9076618 Oil 

Bij de recente opening van het nieuwe 
hoofdkantoor van de ABN AMRO 
Bank NY in Amsterdam Zuidoost ver
scheen op initiatief van deze bank een 
bundel studies over de geschiedenis van 
de ABN AMRO en haar voorgangers. 

ABN AMRO ontstond in 1990 uit een 
fusie van de Algemene Bank Nederland 
(ABN) en de Amro Bank. De ABN was 
weer een fusie, in 1964, van de Neder
landsche HandeI-Maatschappij (NHM, 
1824) en de Twentsche Bank (1861). De 
Amro Bank ontstond ook in 1964 uit een 
fusie van de Amsterdamsche Bank 
(1871) en de Rotterdamsche Bank 
(1863). Tevens wil men met de publicatie 
memoreren, dat 175 jaar geleden de 
NHM werd opgericht. 

J. Jonker beschrijft ter inleiding het 
ontstaan van een modern bankwezen in 
Nederland in de periode 1813-1870. Tot 
ongeveer 1845 kent het geldbedrijf in 
Nederland nog grote verschillen tussen 
de Amsterdamse geldmarkt en betrekke
lijk zeIfstandige geldmarkten in andere 
steden en landsdelen. Amsterdam ont
wikkelt zich echter sterk als centrum 
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van de geldhandel. Deze ontwikke1ing 
wordt versterkt door de oprichting van 
De Nederlandsche Bank (1814) en van 
de NHM. In de jaren 1840 banen onder 
meer een reorganisatie van het muntstel
sel en de 'omwenteling' van 1848 de weg 
voor een periode van economische groei. 
Voor het geldwezen is ook een 
verbetering van de nationale infrastruc
turele voorzieningen belangrijk. De 
Amsterdamse ge1dmarkt en de andere 
geldmarkten raken als gevolg van de 
ontwikkeling naar economische en geo
grafische integra tie meer op elkaar be
trokken. Daamaast komt een proces 
van specialisatie en differentiatie tussen 
het geldbedrijf en andere bedrijven (die 
nog vaak samen worden uitgeoefend) 
goed op gang. Exponenten van deze ont
wikkelingen zijn, in de jaren 1860, de 
Twentsche Bankvereeniging (als regio
bank in Amsterdam) en de eerste gespe
cialiseerde investerings- en handelsban
ken - waaronder de Amsterdamsche 
Bank en de Rotterdamsche Bank. 

Ondanks de economische groei ken
nen de na 1860 gestichte hande1sbanken 
een moeizame start. J. Barendregt ver
klaart dit vooral uit het feit dat traditio
nele vormen van geldbedrijf niet op slag 
het terrein prijs geven aan nieuwe 
bedrijfsvormen en marktpartijen. Gelei
delijk wint het nieuwe bankwezen tussen 
1870 en 1914 echter terrein . Tegelijker
tijd jaagt de economische groei bij deze 
banken een proces van schaalvergro
ting, onderlinge concurrentie en beleids
verandering aan. Een belangrijk aspect 
daarbij is een sterke toename van de 
vraag naar handelskrediet. Daamaast 
vestigen de handelsbanken filialen bui
ten hun oorspronkelijke vestigingsplaat
sen. Het meest spectaculair blijkt dit als 
het Rotterdamse bankbedrijf tussen 
1911 en 1913 'inbreekt' op de Amster
damse markt. Veel banken in de provin
cies worden filialen van de groot-ste
delijke handelsbanken (waarmee de 
tendens naar nation ale integra tie zich 
voortzet) . Om in de con curren tie mee te 
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kunnen gaan wordt de Twentsche Bank
vereeniging in 1916 omgezet in De 
Twentsche Bank NY. In de kolonien 
weet vooral de NHM zich een sterke po
sitie te veroveren. 

J.L. de Jager beschrijft de ontwikke
Iingen in de peri ode 1914-1950 voor een 
belangrijk deel als een voortzetting van 
die in de voorafgaandejaren. De belang
rijkste nieuwe ontwikkeling is dat in de 
Eerste Wereldoorlog de traditionele 
(voor Nederland specifieke) handel in 
prolongaties op aandelen ten onder 
gaat. De handelsbanken raken daardoor 
belangrijke concurrentie bij het aantrek
ken en uitzetten van kapitaal kwijt. Een 
tweede ontwikkeling is, dat tijdens de 
ooriog de banken van de strijdende par
tijen buiten spel staan. De Nederlandse 
hande1sbanken kunnen daardoor hun 
vleugels wat meer buiten Nederland uit
slaan. De handelsbanken begeven zich 
in de jaren rondom de oorlog ook in de 
(Ianger lopende) kredietverlening aan de 
industrie. De Rotterdamsche Bank en 
veel andere banken bemerken echter 
tot hun schade, dat de risico's daar gro
ter zijn dan bij het geven van kort han
de1skrediet. Na het midden van de jaren 
twintig is krediet aan de industrie weer 
min of meer taboe. Een verder reikend 
gevolg daarvan is dat de handelsbanken 
maar heel spaarzaam deelnemen aan de 
financiering van de wederopbouw en de 
industrialisatie na 1945. 

Deze 'scheiding' tussen de handels
banken en de industrie blijft tot onge
veer 1960 bestaan. Een groeiende vraag 
naar vreemd kapitaal in de industrie 
haalt de handelsbanken dan over om 
weer middellange kredieten aan deze 
sector te gaan verlenen. Ook institutio
neel, door commissariaten, groeien de 
handelsbanken en het (industrieIe) be
drijfsleven naar elkaar toe. Tegelijkertijd 
begint in de jaren zestig een concentra
tieproces in de bankwere1d, waaruit 
aan het begin van deze bespreking enke
Ie momenten zijn aangegeven. Volgens 
J.L. van Zanden en R. Uittenbogaard 
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zijn deze ontwikkelingen in Nederland 
heftiger dan elders in Europa. Daar
naast weten de Nederlandse handels
banken zich tijdens de recessie van de ja
ren tachtig vergelijkenderwijs goed te 
handhaven. Voor het overige is de ont
wikkeling bij de handelsbanken in Ne
derland tussen 1950 en 1990 niet veel 
anders dan in de rest van Europa. Bin
nenlands gaan de handelsbanken 
middelen aantrekken op de spaarrnarkt 
en in het betalingsverkeer voor de 
gezinshuishoudingen. In de concurren
tie om die twee nieuwe markten (met de 
daar gevestigde spaarbanken, de boe
renleenbanken en de midden stands
bank) breiden de handelsbanken zowel 
hun kantorennetwerk als hun diensten
aanbod aanzienlijk uit. De jaren zeven
tig en tachtig zien daarnaast een nieuwe 
groei in de internationale activiteit van 
de handelsbanken. De ABN toont zich 
daarbij het meest actief. 

Ondanks de doorbraak naar de markt 
van de gezinshuishoudingen is het aan
deel van ABN en AMRO samen op die 
markt in 1990 niet groter dan zo'n 
15.5%. Daarnaast hebben beide banken 
wei relatief sterke posities op de binnen
landse zakelijke markt en op de intern a
tionale markt, maar die posities worden 
bedreigd. C. Berendsen beschrijft hoe de 
ABN en de AMRO Bank in 1990 door 
fusie een sterkere thuismarkt willen 
creeren en een basis willen leggen voor 
uitbreiding van hun internationale act i
viteiten. Na 1990 kan ABN AMRO haar 
internationale bedrijf inderdaad sterk 
uitbreiden. Op andere fronten, met name 
op de thuismarkt, loopt de ontwikkeling 
voorshands achter bij de gestelde doelen. 

Het boek geeft al met al een zeer lees
bare geschiedenis van een belangrijke fi
nanciele instelling. De verschillende bij
dragen sluiten zowel qua behandeling 
als qua stof veelal goed op elkaar aan. 
Daarbij zijn de bijdragen van De Jager 
en van Berendsen relatief iets meer anec
dotisch van karakter. De bijdrage van 
Van Zanden en Uittenbogaard staat 
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uitdrukkelijk in een internationaal ver
gelijkend kader. Een wens - niet zo zeer 
kritiek - zou kunnen zijn dat het boek 
iets minder bankgeschiedenis in engere 
zin zou zijn geweest, en dat het iets meer 
zou hebben gezegd over de invloed van 
een zo grote bank op de Nederlandse 
economie en samenleving. 

Voor het overige: het boek is zeer rijk 
gei1lustreerd. Zo rijk dat soms de vraag 
opkomt of niet het hele fotoarchief van 
de ABN AMRO en haar voorgangers 
is afgedrukt. 

Jan Peet 
NEHA, Amsterdam 

D.C.J. van der Werf, Banken, hankiers 
en hun fusies. Het ontstaan van de 
Algemene Bank Nederland en de Amster
dam-Rotterdam Bank, een studie in 
fusiegedrag over de periode 1950-1964 
(Amsterdam: Nederlands Instituut voor 
het Bank- en Effectenbedrijf, 1999) 
523 p. ISBN 90 55161330 

Eindelijk weer eens een prachtige studie: 
een boek van Van der Werf over de ge
schiedenis van een viertal banken, name
lijk de Nederlandsche Handel-Maat
schappij (NHM), de Twentsche Bank 
(DTB), de Rotterdamsche Bank (RB) 
en de Amsterdamsche Bank (AB). Hoe
weI het boek in totaal ruim 500 pagina' s 
telt - is het kort, krachtig, helder en met 
kennis van zaken geschreven. Wat onder 
kort, krachtig en helder moet worden 
verstaan, blijkt al uit de eerste twee zin
nen van de inleiding: 'In 1964 fuseren de 
vier grote algemene banken in Neder
land tot twee nieuwe combinaties: de AI
gemene Bank Nederland (ABN) en de 
Amsterdam-Rotterdam Bank (Amro). 
Waarom dit gebeurt en op welke manier, 
is de probleemstelling van dit onder
zoek.' Dus geen ellenlange inleiding 
met theoretische beschouwingen, noch 
veil en vol literatuuruittreksels, waaruit 
de eruditie van de auteur moet blijken. 

193 



Kortom: mijn complimenten aan de au
teur. Maar niet aIleen de auteur, ook de 
uitgever verdient een compliment: zowel 
de tekst en illustraties, als de noten en 
het v66r- en nawerk zijn voorbeeldig 
verzorgd. 

Het boek bestaat feitelijk uit twee de
len: in de eerste vier hoofdstukken wordt 
in het kort de geschiedenis van respectie
velijk de NHM, DTB, RB en AB be
schreven waarbij de nadruk ligt op de 
vijftien jaren die vooraf gaan aan de fu
sies in 1964. De auteur analyseert de be
langrijkste economische ontwikkelingen 
van die tijd, en welke in vI oed deze ont
wikkelingen hadden op het reilen en zei
len van de genoemde banken. Ieder 
hoofdstuk eindigt met een korte samen
vatting, waarin aangegeven wordt in 
welke situatie iedere bank zich aan de 
vooravond van de fusie beyond en welke 
- onder ling verschillende fusiemotieven 
elke bank had. In het tweede deel 
(hoofdstuk 5) worden de fusieonderhan
delingen en de fusies beschreven en ver
klaard. 

AIle belangrijke aspecten van het 
bankwezen komen bij de behandeling 
van de geschiedenis van de vier banken 
aan de orde: het effectenbedrijf, de bin
nenlandse en buitenlandse kredietverle
ning, de ontwikkeling van de creditgel
den, het emissiebedrijf, het toezicht en 
de kredietrestricties van De Nederland
sche Bank, de deelnemingen en overna
mes en de reeks: opbrengsten, kosten, 
winst, rentabiliteit, solvabiliteit, liquidi
teit, stille reserves, geheime reserves en 
vermogen. Door deze behandeling ko
men twee zaken goed uit de verf: 
- de posities van de genoemde banken 
verschillen in 1964 aanzienlijk en deze 
verschillen zijn in belangrijke mate te 
verklaren uit de historische ontwikkelin
gen van de banken. Zo heeft de traditio
neel sterke positie van de NHM in 
Nederlands Oost-Indie na 1940 een 
enorme knauw gekregen. De andere 
banken had den daar veel minder last 
van. En de traditioneel sterke positie 
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van DTB in de Twentsche katoenindu
strie kreeg, toen het met die nijverheid 
slechter en slechter ging, een enorme op
duveI. Dit was weer typerend voor DTB 
en raakte de overige banken nauwelijks. 
- doordat de auteur zich niet beperkt 
heeft tot het bestuderen van het archief
en bronnenmateriaal van een bank - en 
de moeite genomen heeft om beleidsbe
palende figuren uit aIle bestudeerde 
banken te interviewen - komen de 
concurrentieverhoudingen en manieren 
waarop men de concurrent tt: slim af 
wilde zijn, uitstekend tot hun recht. 

In het tweede deel (hoofdstuk V) ko
men de vele en wisselende vrijages tussen 
de vier hoofdrolspelers aan de orde. Vit 
dit hoofdstuk blijkt dat het maar een 
haar gescheeld heeft of er waren wellicht 
andere combinaties ontstaan dan de 
ABN en de Amro-bank. 

Waren het nu vooral zakelijke motie
yen die uiteindelijk tot de fusies leidden, 
of waren de fusies vooral te danken aan 
de opstelling en ins telling van directiele
den en commissarissen? Wie het span
nende slothoofdstuk heeft doorgelezen 
komt waarschijnlijk - met mij - tot de 
conclusie dat zakelijke (bedrijfsecono
mische en concurrentiele) overwegingen 
de aanleiding tot het samensmelten zijn 
geweest (van de deftige NHM en de def
tige DTB tot ABN, en de AB en de RB 
tot Amro-bank). Maar deze zakelijke 
overwegingen waren slechts een noodza
kelijke voorwaarde: of de fusie daadwer
kelijk tot stand kwam of niet, hing in 
hoge mate af van de personen die bij 
het fusieproces betrokken waren. AIler
hande collectieve en individuele emoties 
worden door Van der Werf goed be
schreven. Wat na het tussen de regels le
zen blijft hangen, is het beeld van super 
ambitieuze heren in driedelig grijs die 
geen (drog)reden schuwen om de eerste 
viool te kunnen blijven spelen. Met na
me komt dit tot uitdrukking in het door 
Van der Werf beschreven (haast kinder
achtige) gepas en gemeet over de rang
orde van de verschillende directieleden, 
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de vraag of er nu een of twee voorzitters 
van de raad van cornrnissarissen moe ten 
worden benoemd en of iets nu een fusie 
of een overname genoemd mocht wor
den. Niet kwaliteit of gezag lijken bij 
het vaststellen van de pikorde de door
slag te hebben gegeven, maar persoonlij-

ke ambitie en de honger naar macht en 
aanzien. Het is een wonder te noemen 
dat Van der Werf in staat is geweest dit 
schaakspel te reconstrueren. 

Eric 1. Fischer, 
Bussum 

VOORAANKONDIGING 

14 en 15 januari 2000 

Internationale conferentie over 'Entre
preneurship and institutions in a compa
rative perspective: Europe and Asia, 
16th 20th centuries' te Rotterdam, on
der auspicien van het N.W. Posthumus
instituut, het lIAS en het Centrum voor 
Bedrijfsgeschiedenis. 

Nadere inlichtingen over het pro-
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gramma en registratieformulieren zijn 
te verkrijgen op de website van de confe
rentie: 
www.eur.nVFHKW/onderzoek2000/in
dex.htm 
Per email: j.vanderham@fhk.eur.nl. 
of op het adres: Centrum voor Bedrijfs
geschiedenis, Erasmusuniversiteit Rot
terdam, Postbus 1738, 3000 DR Rotter
dam, Nederland. 
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