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Economische groei en levensstandaard in
de lange negentiende eeuw
Een theoretische en historiografische
verkenning
Edwin Horlings
1. Inleiding

Levensstandaard en economische groei zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Economen en historici zijn het er in het algemeen over eens dat economische groei ten doel heeft de kwaliteit van het bestaan te verhogen. Een
hoger inkomen per hoofd van de bevolking is echter niet zonder meer positief. Zo dragen bepaalde vormen van criminaliteit zoals drugshandel bij aan
het nationaal inkomen ondanks het feit dat ze de samenleving ondermijnen.
Een ander prominent voorbeeld van de negatieve effecten van groei is de invloed van milieuverontreiniging. De vraag naar de welvaartseffecten van economische groei leidt zodoende onvermijdelijk tot morele vragen. Hoe moet
de kwaliteit van het bestaan worden gedefinieerd? Welke factoren bepalen
haar? Is rijkdom in een dictatuur van grotere waarde dan vrijheid in een
arm land? Moet iedereen in gelijke mate profiteren van de voordelen van
groei of is een zekere mate van ongelijkheid te tolereren of zelfs gewenst?
Gezien het fundamentele karakter van dergelijke vragen is het niet vreemd
dat economisch- en sociaal-historici gei'nteresseerd zijn in het probleem van
de welvaartseffecten van economische groei. In Groot-Brittannie wordt al
sinds de negentiende eeuw uitgebreid gediscussieerd over de sociale gevolgen
van de Industriele Revolutie, hetgeen heeft geleid tot een grote hoeveelheid
literatuur en ook tot methodologische innovaties op het gebied van loononderzoek en alternatieve maatstaven voor de levensstandaard. Ook in andere
landen is grote vooruitgang geboekt, mede onder invloed van het Britse debat.
In dit artikel wordt eerst een overzicht gegeven van de voornaamste theoretische benaderingen van de kwaliteit van het bestaan. Vervolgens wordt een
inventarisatie gemaakt van de voornaamste thema's in de historiografie omtrent de levensstandaard in de negentiende eeuw. De nadruk ligt op de literatuur over Groot-Brittannie waar hevig wordt gedebatteerd en voortdurend
wordt gei'nnoveerd en Nederland waar een discussie over de levensstandaard
vooralsnog ontbreekt. 1 Tenslotte wordt gekeken of het mogelijk is om een geaggregeerde maatstafvoor de kwaliteit van het bestaan te ontwikkelen.
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2. Theorievorming omtrent de kwaliteit van het bestaan

Er bestaat geen eenduidige en objectieve definitie van de kwaliteit van het bestaan. Dit is onder meer zichtbaar in de terminologische verwarring die de
analyses kenmerkt. Naast de levensstandaard wordt gesproken over welvaart, welzijn en de kwaliteit van het bestaan. De maatstaven die in de diverse
benaderingen worden gehanteerd lopen evenzeer uiteen. Zo neemt de gemiddelde macro-econoom doorgaans genoegen met een zuiver monetaire invalshoek waarin het gemiddeld nationaal inkomen per hoofd van de bevolking
dient als indica tie voor de hoogte van de levensstandaard in een gegeven
land? Aan het andere uiterste van het spectrum staan vage definities als die
van O'Neill die stelt dat de kwaliteit van iemands bestaan wordt bepaald
door 'friends, the contemplation of what is beautiful and wonderful, the development of one's capacities, the ability to shape one's own life.'3 De definities en uitkomsten van een onderzoek naar de kwaliteit van het bestaan hangen in de eerste plaats af van het gekozen niveau van benadering. In de
theoretische literatuur kunnen drie benaderingen worden onderscheiden:
een individueel, een macro-economisch en een algemeen maatschappelijk niveau van analyse. Vooral in het laatste geval spelen morele en ideologische
keuzes ten aanzien van vrijheid en verdeling een grote roi. De definitie van
de kwaliteit van het bestaan is in wezen gelijk aan datgene wat men ziet als
het doel van economische of algemeen menselijke ontwikkeling.

2.1 Het individuele niveau

In de neoklassieke benadering wordt het begrip welzijn hoofdzakelijk op individueel niveau geanalyseerd. Neoklassieke economen gaan uit van rationeIe individuen die proberen om een zo groot mogelijk nut te ontlenen aan de
goederen en diensten die ze consumeren. Nut en welzijn worden als identiek
gezien. Het is echter niet mogelijk om het feitelijk nut van consumptie zichtbaar te maken. Daarom werkt men aan de hand van 'getoonde preferenties'
(revealed prejerences).4 Alleen preferenties die men toont via het marktmechanisme, namelijk in de vorm van consumptieve bestedingen, zijn 'objectief
waarneembaar. De hoogte en samenstelling van huishoudelijke uitgaven
wordt zodoende gebruikt als benadering voor de 'feitelijke' preferenties van
consumenten. De prijs die voor goederen en diensten wordt beta aId dient als
indicatie voor het belang van afzonderlijke preferenties. Zo kan iedereen
voor zichzelf bepalen wat welzijn inhoudt en hoe het vergroot moet worden,
waarbij de markt functioneert als intermediair. De keuze voor deze methode
is echter niet aileen een kwestie van waarneembaarheid. Aanvullende gegeyens zijn niet aIleen overbodig maar zelfs storend: een bredere definitie zou
aileen kunnen bestaan uit waardeoordelen en zou derhalve niet wetenschappelijk zijn.5
De eerste beperking van deze benadering betreft de manier waarop beslissingen over de invulling van het welzijn worden genomen. Preferenties wor198
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den beschouwd als exogeen bepaald en relatief stabiel, terwijl de consument
zal proberen het maximale nut of welzijn aan zijn bestedingen te ontlenen.
Smaak en voorkeuren worden echter voor een belangrijk deel gevormd door
reclame, groepsgedrag en culturele factoren (vergelijk Michael Jordan als levend reclamebord voor Nike). Preferenties zijn niet alleen tenminste deels endogeen, ze zijn evenmin stabiel. Mensen kunnen van smaak of morele opvattingen veranderen (bijvoorbeeld de boycot van Zuidafrikaanse sinaasappelen
ten tijde van apartheid of de weerstand tegen bont) ook allijkt dit tegen hun
belang in te gaan. 6 Individuele beslissingen kunnen bovendien irrationeel of
irnmoreel zijn, of gebaseerd zijn op foute of incomplete informatie, zodat hun
bevrediging niet noodzakelijk bijdraagt aan een groter welzijn. 7 Sagoff merkt
op dat getoonde preferenties niet noodzakelijk verband houden met feitelijke
preferenties. Bovendien zorgen morele en wettelijke beperkingen ervoor dat
niet aIle preferenties kunnen worden bevredigd. 8 Ook biedt het stellen en uiteindelijk realiseren van doeleinden een mate van bevrediging die niet is te
vangen in de getoonde preferenties. Sen wijst op het verschil tussen enerzijds
de mate van welzijn die iemand bereikt en anderzijds het realiseren van doeleinden ongeacht of dit resulteert in een hogere levensstandaard (agency success). Iemand kan veel succes hebben in het bereiken van de door hem ofhaar
gestelde doeleinden, maar er desondanks in welzijn op achteruit gaan. 9 Belangrijker dan de bevrediging van voorkeuren is derhalve de subjectieve beleving of het hedonistisch nut. IO
De neoklassieke theorie stelt dat een sociaal optimum kan worden bereikt
door het nut dat wil zeggen, de behoeftenbevrediging van alle individuen te
maximaliseren. Dit reSUlteert echter in het zogeheten aggregatieprobleem. In
de rnicroeconornie bestaat het probleem dat de theorie van het consumentengedrag is gebaseerd op het handelen van een individuele consument, terwijl
de gegevens waarmee hij wordt getest meestal aIleen beschikbaar zijn voor
grote groepen huishoudens (bijvoorbeeld de nationale consumptieve bestedingen). Macro-econornisch gedrag is echter niet identiek aan de som van aIle
rnicroeconomische componenten. Zo is van ieder goed een gerniddeld hoofdelijk verbruik bekend, maar wordt het niet perse door iedere consument gekocht. Aggregatie mag derhalve aIleen onder strikte theoretische voorwaarden." De stelling van Arrow (Arrow's theorem) is het bekendste bezwaar
tegen de sociale toepassing van de individuele benaderingen. Rij stelt dat
het niet mogelijk is om rationele individuele keuzes (bijvoorbeeld in verkiezingen of consumptief gedrag) te aggregeren tot een rationale maatschappelijke of sociale keuze. 12 Ofwei iedere mogelijke afzonderlijke preferentie is op
geaggregeerd niveau even belangrijk zodat preferenties geen betekenis meer
hebben en het sociaal welzijn niet efficient bepaald kan worden, of een 'dictatoriaal' individu bepaalt welke combinatie van preferenties wordt gekozen.
Ret is zodoende niet mogelijk om zonder betere welvaartscriteria vanuit de
neoklassieke theorie uitspraken te doen over algemeen sociaal welzijn.
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2.2 De macro-economische benadering
Een alternatief voor de individuele invalshoek van de neoklassieke theorie is
een analyse op macro-economisch niveau. Het brute binnenlands product
(BBP) per hoofd van de bevolkin~ wordt dikwijls gezien als een maatstaf voor
de gerniddelde levensstandaard. I Dit concept heeft een aantal voordelen. Allereerst omvat het BBP aile inwoners van een land en niet slechts een selecte
groep. De nationale rekeningen hebben daarnaast het voordeel dat ze zowel
betrekking hebben op de productie van goederen en diensten (het product)
als op de mate waarin de productiefactoren hiervoor worden beloond (het inkomen) en de manier waarop dit inkomen wordt besteed aan consumptie en
investeringen (de bestedingen). Zo wordt het mogelijk om een afgeronde analyse te maken van de oorsprong van economische groei en daarmee van veranderingen in de levensstandaard. Een derde voordeel is dat er internationale
afspraken zijn gemaakt over definities en berekeningsmethoden om de internationale vergelijkbaarheid van de uitkomsten te garanderen. 14
De definities en methoden zijn in veel gevallen zodanig ontworpen dat de
resultaten door de tijd een consistent beeld van de nationale econornische
ontwikkeling geven. Hiertoe zijn echter een aantal comprornissen gesloten
die de bruikbaarheid van het nationaal inkomen als kwaliteitsmaatstaf wellicht onderrnijnen.
Van aile activiteiten die tot het nationaal product worden gerekend moet
de bijdrage in monetaire termen worden uitgedrukt zelfs wanneer ze geen feitelijke marktprijs hebben (bijvoorbeeld agrarische productie voor eigen consumptie, de huurwaarde van huizen in eigen bezit, loon in natura). Het gaat
hierbij in de eerste plaats om het vergemakkelijken van de berekeningen en
om het voorkomen van onrealistische breuken in tijdreeksen (bijvoorbeeld
de overgang van huur- naar koopwoningen, van betaling in natura naar geld,
van een eigen groentetuin naar de supermarkt). De uitkomsten worden als
objectief aanvaard. De beslissing welke activiteiten waarde hebben en dus
worden meegerekend is evenwel tot op zekere hoogte willekeurig.1 5
Huishoudelijke arbeid is het beste voorbeeld van een economisch nuttige
activiteit die niet in het nationaal inkomen is begrepen. 16 Hoewel deze ornissie begrijpelijk is gezien het ontbreken van gepubliceerde gegevens over werkduur en beloning, be staat er consensus dat de nationale rekeningen op dit
punt moeten worden bijgesteld.17 Het ingrijpende karakter van een correctie
voor huishoudelijke arbeid kan worden getoond door rniddel van een ruwe
berekening voor 1995. Er werd verondersteld dat in ieder huishouden een
persoon het werk verricht en dat de toegevoegde waarde gelijk is aan het gerniddeld loon van huishoudelijk personeel. Afhankelijk van het gekozen scenario (berekening met uur- of jaarlonen, het aangenomen aantal werkuren
per dag en het verschil in arbeidsintensiteit tussen een-persoonshuishoudens
en grotere huishoudens) moet het nationaal inkomen worden verhoogd met
tenrninste tien procent oplopend tot circa een derde. 18
De com pen sa tie van het nationaal inkomen voor de negatieve effecten van
econornische groei is eveneens van groot belang voor een macro-econorni200
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sche analyse van de levensstandaard. Simon Kuznets wijst op de sterke toename van de verstedelijking sinds het begin van de moderne economische
groei in de tweede helft van de negentiende eeuw. Groei is derhalve gepaard
gegaan met een voortdurende stijging in de uitgaven die nodig zijn om de
kwaliteit van het stedelijk leven op pei! te houden of te verbeteren (bijvoorbeeld uitgaven aan publieke diensten als reiniging en politie). Dergelijke uitgaven kunnen zodoende worden beschouwd als inputs (intermediaire uitgayen of onkosten) in het proces van economische ontwikkeling, maar
worden in de huidige definities juist opgeteld bij het nationaal inkomen. 19
De gevolgen van milieuverontreiniging en de uitputting van natuurlijke hulpbronnen worden evenmin verdisconteerd, terwijl de toegevoegde waarde van
gespecialiseerde reinigingsbedrijven daarentegen wei bijdraagt aan het nationaal product. 20
Van sommige vaak zeer hoogproductieve activiteiten is moeilijk aan te geyen op welke manier ze bijdragen aan de kwaliteit van het bestaan (bijvoorbeeld wapenproductie of valutahandel).21 De economie functioneert echter
als een voortdurende cydus: de toegevoegde waarde die in deze sectoren
wordt gegenereerd, wordt uitgekeerd als inkomen en vervolgens besteed in
andere sectoren van de economie. Ret is derhalve niet altijd zinvol om afzonderlijke activiteiten te beoordelen op hun bijdrage aan de levensstandaard.
Een groter conceptueel probleem is dat producten met een relatief hoge prijs
(alcohol, tabak en militair materieel) meer bijdragen aan het niveau van welvaart en dus aan de kwaliteit van het bestaan dan laagwaardige producten
(water en brood).
De nadruk op waarde betekent dat eenvoudige immateriele aspecten zoals
politieke vrijheid, veiligheid en onderwijs buiten beschouwing blijven. Roewei aile economische goederen het welzijn kunnen verhogen, zijn niet aIle
welzijnsverhogende middelen economisch. Ret macro-economische beeld
wordt verder vertroebeld door marktimperfecties. Veel markten zijn deels
of geheel gemonopoliseerd waardoor de prijzen hoger zijn dan bij vrije concurrentie het geval zou zijn geweest. 22 Zo wordt de consument benadeeld en
de levensstandaard kunstmatig verhoogd.
Ret bruto binnenlands product is zodoende een te beperkt concept voor
onderzoek naar veranderingen in de levensstandaard. Ret is evenwel bijzonder geschikt als beginpunt voor de analyse van bepaalde welvaartseffecten
zoals de kosten van milieuschade en voor een internationale vergelijking
van inkomensniveaus. Ret hoofdelijk BBP correleert sterk met alternatieve
indicatoren voor de kwaliteit van het bestaan. De waarde van het BBP als
maatstaf wordt echter verminderd door de nadruk op monetaire waarden
en de diverse veronderstellingen die aan de nation ale rekeningen ten grondslag liggen. Een hoger inkomen per hoofd biedt de mogelijkheid om de kwaliteit van het bestaan van een bevolking te vergroten. Inkomens hebben in dit
opzicht echter afnemende meeropbrengsten, terwijl verdelingsvraagstukken
en niet-materiele aspecten van de kwaliteit van het bestaan grotendeels buiten
be schou wing blijven.
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2.3 Basic Needs

Een zuiver economische benadering van de kwaliteit van het bestaan schiet
duidelijk tekort. De neoklassieke theorie, die zich voornamelijk richt op het
consumptiefhandelen van individuen, en de macro-economische benadering,
waarin het gemiddeld inkomen van landen centraal staat, hebben een zeer
smalle kijk op het begrip levensstandaard en zijn gebaseerd op veronderstellingen die hun analytische waarde ondermijnen. Er is dan ook behoefte aan
een bredere invalshoek waarin ook die aspecten worden behandeld die in de
strikt economische benaderingen buiten beschouwing blijven.
Een eerste verfijning betreft de basic needs methode. Dit is een pragmatische aanpak waarin niet wordt gevraagd hoeveel iemand verdient of wat
men met het inkomen doet, maar in welke mate er in een aantal basisbehoeften wordt voorzien. Deze methode is ontwikkeld als vernieuwing in het ontwikkelingsbeleid.23 Gezien de enorme problemen van de economische en sociale ontwikkeling van ontwikkelingslanden is het verstandiger om niet te
streven naar een maximale bevrediging van de preferenties van aIle consumen ten of naar een zo groot mogelijke gelijkheid. Het primaire doel is om
ervoor te zorgen dat aIle inwoners zijn verzekerd van een bepaald minimum
aan basisbehoeften, in het bijzonder voedsel, onderdak, kleding, onderwijs en
gezondheidszorg. 24
Het analyseren van basic needs is evenwel niet meer dan een eerste stap,
waarin de idee wordt gepresenteerd om het niveau van verschillende indicatoren van de kwaliteit van het bestaan af te zetten tegen een bepaalde minimale behoefte. De methode is dan ook eerder een beleidsinstrument dan een
onderzoeksmethode. Zo wordt vrijwel geen aandacht be steed aan de maatschappelijke context en met name aan de rechten en vrijheden van de bevolking.

2.4 SubjectieJwelzijn en sociaal kapitaal

De diverse zuiver economische benaderingen van de kwaliteit van het bestaan
concentreren zich vrijwel volledig op materiele c.q. 'objectieve' factoren. Psychologisch onderzoek laat echter zien dat het verb and tussen de welzijnservaring van mensen de subjectieve kwaliteit van het bestaan en varia belen als inkomen en con sump tie veel minder sterk is dan door economen wordt
aangenomen. Een hoger inkomen verschuift weliswaar de grenzen van tevredenheid, maar boven een zeker inkomensniveau nemen de meeropbrengsten
van inkomensgroei af. Veel belangrijker lijken factoren als de sterkte van onderlinge relaties, de aard van het werk, het vermogen zich aan te passen aan
veranderende omstandigheden, culturele invloeden en persoonlijke karaktertrekken. 25
Vanuit deze optiek kan de kwaliteit van het bestaan niet louter worden onderzocht door uit te gaan van op zichzelf staande rationele en zelfzuchtige
individuen of van een grote homogene groep mensen. De sociale, politieke
202
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en morele structuur van een maatschappij zouden tenminste zo belangrijk
zijn. In de sociale benadering van de kwaliteit van het bestaan staat de wisselwerking tussen economische groei en zijn sociale doeleinden vrijheid en andere mensenrechten, gelijkheid en rechtvaardigheid centraal. De economische prestaties van een land zijn mede afuankelijk van sociale relaties en
politieke participatie. Het complex van sociale en politieke netwerken, verplichtingen, onderling vertrouwen, normen en morele waarden wordt weI
aangeduid als het sociaal kapitaal. Dit stelt mensen in staat tot prestaties
die ze individueel niet kunnen behalen.26 Een verhoging van de 'hoeveelheid'
sociaal kapitaal kan lei den tot productiviteitsgroei bijvoorbeeld door een
groter vertrouwen in het politiek leiderschap, door een betere uitwisseling
van vertrouwelijke informatie, en door een efficienter gebruik van publieke
productiefactoren. 27 Een sterk ontwikkeld stelsel van vertrouwen, normen
en waarden is zodoende van cruciaal belang voor economisch succes. 28 Er
is dan ook sprake van een wisselwerking tussen economische groei en de sociale aspecten van welzijn: meer sociaal kapitaal stimuleert de economie en
brengt de maatschappij tegelijkertijd dichter bij de sociale doeleinden van
groei. Bovendien kan het voorkomen of oplossen van sociaal ongewenste
verschijnselen zoals criminaliteit niet aIleen aan de werking van de markt
worden overgelaten. 29
2.5 Vrijheid en gelijkheid

Goede economische prestaties zijn weliswaar afuankelijk van een hechte sociale structuur maar worden niet aIleen behaald in democratische rechtsstaten. De Aziatische Tijgers (zoals Zuid-Korea en Singapore) hebben de afgelopen twintig jaar een enorme inkomensgroei doorgemaakt, terwijl de
politi eke rechten van de bevolking nog beperkt zijn.30 Economisch succes is
blijkbaar ook mogelijk in landen waar de bevolking tot op zekere hoogte
wordt onderdrukt. 31 Hiermee betreedt de analyse onmiskenbaar het domein
van de waardeoordelen en morele keuzes.
Vrijheid wordt op twee manieren gedefinieerd, namelijk als de fundamentele rechten van de mens en als de vrije toegang tot productiemiddelen, onderwijs, gezondheidszorg en het politiek proces. Dasgupta beschrijft deze twee
soorten als negatieve en positieve vrijheden; de eerste vrijwaart mensen van
onderdrukking en de tweede stelt mensen in staat hun eigen doeleinden na te
streven. 32 Een empirische toetsing door Gough en Thomas van het verband
tussen enerzijds een aantal indicatoren voor de mate van behoeftebevrediging
en anderzijds economische, politieke en demografische varia belen voor meer
dan honderd landen toont een sterke relatie van de behoeftebevrediging met
het inkomensniveau alsmede met de mate van politieke vrijheid en sexe-gelijkheid. 33
De overheid speelt een centrale rol in de algemeen maatschappelijke benadering van welzijn. Ze waarborgt vrijheden, verzekert iedereen van een minimaal niveau van basisbehoeften en mensenrechten, en creeert sociaal kapiNEHA-BULLETIN 14 - 2000 - nr. 1
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taal. Ret is de taak van een rechtvaardige overheid om te bepalen op welke
wijze de kwaliteit van het bestaan van de burgers kan worden gemaximaliseerd en ze moet garanderen dat iedereen een redelijke kans heeft om een
goed leven te leiden. Dit impliceert zowel een grotere gelijkheid van bezit of
inkomen als gelijkheid tussen sexen en een gelijke toegang tot productiemiddelen, onderwijs en politiek. 34
De grootste onenigheid tussen de sociale en economische benaderingen
heeft be trekking op de redistributieve rol van overheid. Veel economen zien
het verband tussen groei en gelijkheid als een 'zero-sum game' waarin de een
verliest als de ander wint. Aangezien het enige doel van de samenleving is
haar nut te maximaliseren, gaat het overhevelen van inkomens naar armen
en werklozen dus ten koste van economische groei. Sociale gelijkheid en een
efficiente allocatie van productiemiddelen gaan niet samen. Bovendien verlagen sociale uitkeringen de aantrekkingskracht van de beloningsverschillen
tussen werkenden en niet-werkenden. 35
Voorstanders van de sociale benadering stellen dat de herverdeling van inkomens niet noodzakelijk schadelijk is voor het groeiproces. Allereerst heeft
inkomen afnemende meeropbrengsten ten aanzien van nut, lees welzijn, zodat een redistributief beleid tenminste boven een bepaald inkomensniveau
mogelijk moet zijn. Publieke steun voor de lagere inkomensgroepen kan zelfs
economisch voordelig zijn. Een stijging van hun gemiddeld inkomen kan resulteren in hogere besparingen en productiviteitsgroei en levert een stimulans
om harder te gaan werken. 36 Investeringen in het menselijk en sociaal kapitaal van minder bedeelden zal op den duur het productiviteitsniveau van de
hele bevolking doen stijgen. Op deze wijze zijn gel~kheid en economische
groei eerder onderling versterkend dan tegengesteld. 7

2.6 Defunctionings en capabilities van Sen

Vit het bovenstaande blijkt dat de neoklassieke theorie een zeer beperkte visie op welzijn heeft. De kwaliteit van iemands leven wordt bepaald door wat
hij of zij consumeert. Alles voorbij het direct waarneembare (de getoonde
preferenties) is speculatief. Deze benadering negeert de flexibiliteit van mensen, de manier waarop ze in hun maatschappelijk context functioneren en aIle
niet-materiele aspecten van de kwaliteit van het bestaan. Ret BBP per hoofd
van de bevolking biedt een meer pragmatisch invalshoek maar lijdt tot op zekere hoogte aan dezelfde tekortkomingen als de individuele benadering. Er is
een groot conceptueel verschil tussen BBP en welzijn, hoewel de macro-economische benadering weI een goed beginpunt van een welzijnsanalyse kan
zijn. De literatuur over de sociale aspecten van de kwaliteit van het bestaan
biedt de meest weloverwogen standpunten waarin individuen in hun maatschappelijke context worden geplaatst en waarin de mate van politieke vrijheid, gelijkheid, keuzemogelijkheden en onderlinge relaties een prominente
rol spelen. De inzichten die hieruit kunnen worden verkregen zijn daarentegen niet altijd even geschikt voor een praktische (historische) toepassing.
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Een veelbelovende uitzondering betreft Sen's concepten van junctionings
en capabilities waarin materiele en immateriele aspecten alsmede individuele
en maatschappelijke aspecten gecombineerd kunnen worden. Sen onderscheidt twee elementen. Ieder mens is in staat om tijdens zijn leven bepaalde
functies uit te oefenen (functionings) zoals lang leven, gezond blijven of deelnemen in de gemeenschap. Daarnaast heeft hij of zij de mogelijkheid om verschillende combinaties van functies te bereiken ofwei te kiezen (capabilities).
Hij wijst zo de conventionele economische benadering af. De kwaliteit van
het bestaan moet niet worden afgeleid uit de hoeveelheid inkomen of consumptie maar uit het niveau van essentiele functies. Consumptie is slechts
een middel waarmee mensen hun mogelijkheden vergroten (zoals onderwijs
om een taal te leren of om informatie te krijgen).38 Sen benadrukt vooral het
belang van vrijheid in de keuze van een verzameling mogelijkheden die tezamen een zo goed mogelijk leven maken. 39

3. De historische analyse van de levensstandaard
In welke mate zijn de hierboven behandelde theoretische concepten toegepast
in de geschiedschrijving over de levensstandaard tijdens de negentiende
eeuw? Op welke manieren wordt de kwaliteit van het bestaan door historici
geanalyseerd? In dit overzicht wordt bijzondere aandacht geschonken aan de
Britse en Nederlandse historiografie.

3.1 Het Britse debat
Het beroemdste vraagstuk uit de geschiedschrijving over de levensstandaard
betreft de mate waarin de Britse arbeidersklasse profiteerde van de Industriele Revolutie. In de eerste helft van de negentiende eeuw werd Groot-Brittannie het rijkste land ter wereld. Uit eigentijdse geschriften blijkt echter dat
de leefomstandigheden althans in de steden allesbehalve florissant waren.
Het contrast tussen de technologische vooruitgang en grote rijkdom van de
Britse economie en de ellende van de grote massa, die de arbeidskracht leverde, gaf aanleiding tot een discussie over de welzijnsseffecten van de Industriele Revolutie. 4o
De discussie begon al in de negentiende eeuw onder contemporaine schrijvers (bijvoorbeeld Friedrich Engels). In de tweede helft van die eeuw werd het
stil. Het debat herleefde tijdens het InterbelIum door het werk van Clapham
en Hammond. 41 Clapham was vrij optimistisch. Uit zijn onderzoek kwam
naar voren dat de reele lonen tussen 1790 en 1850 met 60 procent waren gestegen. Hammond was daarentegen meer negatief en stelde dat hogere lonen
niet opwogen tegen de verslechtering van de kwaliteit van het leven die de industrialisatie met zich meebracht. Deze tegenstelling zette de to on voor de
rest van het debat in de twintigste eeuw waarin de optimisten (,meliorists')
de nadruk leggen op de stijging van de koopkracht bij de arbeidersklasse, terNEHA-BULLETIN 14 - 2000 - nr. 1
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wijl de pessimisten ('deteriorationists') de kwaliteit van het bestaan eerder benaderen in termen van geluk en ellende.
Tot in de jaren vijftig was van een echt debat nog geen sprake; het ging eerder om een verschil in interpretaties en invalshoeken. De bijdragen van Hobsbawm en Hartwell brachten daar verandering in.42 Hobsba wm hanteerde een
bredere benadering waarin zowel reele lonen als sterftecijfers en voedselconsump tie een rol speelden. Hij bekritiseerde zowe! de kwaliteit van de kwantitatieve onderbouwing van de optimisten (Clapham) als het zwakke antwoord
van de pessimisten (Hammond). Op grond van zijn onderzoek naar de ontwikkeling van de voedselconsumptie concludeerde Hobsbawm dat de levensstandaard tussen ca. 1780 en de jaren 1840 in ieder geval niet steeg en mogelijk zelfs daalde. Hartwell constateerde daarentegen een verbetering van de
levensstandaard: langzaam na 1815 en sne! na 1840. In zijn onderzoek introduceerde hij bovendien zowe! het nationaal inkomen als gegevens over de inkomensverde!ing. 43
Hiermee waren de hoofdlijnen van het Britse debat uitgezet. 44 Toch bleef
het vervolgonderzoek lange tijd beperkt tot het uitdiepen van thema's en het
verbeteren van de gegevens die Hobsbawm, Hartwell en hun voorgangers
hadden gepresenteerd. Zo zou men zich tot in de jaren tachtig vooral rich ten
op de constructie van betere loon- en prijsindices. 45 De discussie kwam in een
stroomversnelling dankzij het artikel van Lindert en Williamson over de ontwikkeling van reele lonen tijdens de Industriele Revolutie. 46 Hun conclusies
waren ongekend positief: de reele loonsstijging in de periode 1781-1851 liep
uiteen van 64 procent voor landarbeiders naar 155 procent voor industriele
arbeiders en 350 procent voor white-collar arbeiders. Het werk van Lindert en
Williamson gaf een nieuwe impuls aan het Britse debat, niet in het minst door
de tekortkomingen van hun onderzoek. Zo concentreerden ze zich op het
loon van volwassen mannen en gaven ze slechts schattingen voor negen peiljaren in de periode 1781-1851. 47 Naast de verbetering van loon- en prijsreeksen gingen historici op zoek naar alternatieve indicatoren voor de levensstandaard.

3.2 De uitstraling naar het Europese continent

In 1989 werd onder redactie van Peter Scholliers een congresbunde! gepubliceerd waarin de stand van zaken in het Europese loononderzoek werd gepresenteerd. 48 De bijdragen waren hoofdzakelijk methodologisch en slechts in
enkele gevallen werd kwantitatief materiaal aangedragen. Zes jaar later publiceerden Scholliers en Zamagni een soortge!ijke bun de! waarin voor een
tiental Europese landen een schat aan gegevens over de ontwikkeling van nominale en reele 10nen in de negentiende en twintigste eeuw is te vinden. 49 In
korte tijd en mede dankzij internationale samenwerking had het Europese
loononderzoek een enorme stap vooruit gemaakt.
Nederland is in deze ontwikke!ing meegegaan. Vermaas heeft op basis van
zeer uitgebreid onderzoek een index gemaakt van de ontwikkeling van nomi206
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nale en reele lonen in de nijverheid tijdens de tweede helft van de negentiende
eeuw. Daarbij is rekening gehouden met veranderingen in de beloning van
mannen, vrouwen, kinderen, geschoold en ongeschoold werk alsmede verschuivingen in de structuur van de beroepsbevolking. Bovendien heeft Vermaas aanvullende schattingen gemaakt voor de landbouw en de dienstensector en voor de ontwikke!ing van industrieIe lonen in de periode 1820-1850.
Tenslotte heeft zij aan de hand van de bestekken van Rijkswaterstaat een
beeld kunnen geven van regionale 100nsverschillen.5o
De Nederlandse geschiedschrijving kent evenwel nog geen debat over de
levensstandaard. Naar aile waarschijnlijkheid hangt dit samen met de traditionele opvatting over de late industrialisatie in de negentiende eeuw. Zonder
Industriele Revolutie was er geen reden om de welvaartseffecten van econornische groei te problematiseren.

3.3 Lonen

Lonen hebben een beperkte waarde in het onderzoek naar de levensstandaard. Ze geven slechts een indica tie voor een aspect van de analyse, name!ijk
de mogelijkheden die het inkomen biedt en niet de manier waarop het wordt
gebruikt ofhet uiteinde!ijke welzijn, dat bovendien voor een dee! niet van het
inkomen afhanke!ijk is. 51 Bovendien zijn de bestaande loonreeksen onderhevig aan tal van methodologische problemen, die betrekking hebben op de samenstelling van steekproeven, de aard van de gemeten lonen en de constructie van loon- en prijsreeksen. Dit betekent echter niet dat loongegevens niet
gebruikt kunnen worden. Scholliers merkt terecht 0]' dat de historische analyse van de levensstandaard niet zonder lonen kan. 5 Wei is het zaak de grenzen aan de zeggingskracht van lonen in het oog te houden: ze vormen de monetaire basis voor de mogelijkheden van (arbeiders)gezinnen om hun we!zijn
te verhogen maar zeggen weinig over de feitelijke kwaliteit van hun bestaan.
De beperkingen van het loononderzoek hebben aanleiding gegeven tot een
zoektocht naar alternatieve indicatoren, die een meer directe re!atie met de
kwaliteit van het bestaan hebben. De drie voornaamste invalshoeken die uit
deze herorientering naar voren zijn gekomen hebben betrekking op demografische variabelen, anthropometrische geschiedenis, en de ontwikke!ing van de
consumptie. 53

3.4 Demografische variabelen

Demografische gegevens behoren tot de oudste so orten van statistische informatie. Bevolkingsgrootte, geboorte- en sterftecijfers, huwe!ijksgedrag en andere indicatoren bieden direct inzicht in de ontwikke!ing van de kwaliteit van
het bestaan. Twee voordelen zijn dat ze doorgaans in tijd en plaats goed vergelijkbaar zijn en zowel op nation ale als regionale en zelfs lokale schaal werden verzameld. In de historisch-demografische benadering wordt hoofdzakeNEHA-8ULLETIN 14 - 2000 - nr. 1
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lijk gewerkt met gegevens omtrent mortaliteit, een tamelijk finale maatstaf
voor het welzijn. Geboorten, huwelijksfrequentie en vruchtbaarheid zijn weliswaar gerelateerd aan de materiele levensstandaard maar zijn minder bruikbaar als welzijnsindicatoren.
De kwaliteit van demografische data is sinds het begin van de negentiende
eeuw sterk verbeterd. Dankzij regelmatige volkstellingen en aanvullende statistieken is een schat aan gegevens beschikbaar gekomen over de verdeling
naar geslacht en leeftijd, de sterfte naar leeftijd en doodsoorzaak, de samenstelling van gezinnen, de kwaliteit van woningen en het beroep.54
In pre-industrieel Europa lag het tempo van de bevolkingsgroei nog laag.
Vanaf het einde van de achttiende eeuw begon de snelheid van de groei toe te
nemen. 55 Livi-Bacci beschrijft dit als de overgang van het oude demografische regime van vroegmodern Europa naar het moderne regime van het industriele westen. Het oude regime werd gekenmerkt door een hoog niveau
van de sterfte, kindersterfte in het bijzonder, en een lage levensverwachting,
terwijl de Industriele Revolutie vanaf het einde van de achttiende eeuw en
vooral in negentiende eeuw resulteerde in een sterke afname van de kindersterfte en de totale sterfte. Op den duur nam ook het geboortecijfer af. 56
De ontwikkeling van het sterftecijfer wordt vooral gezien als functie van
veranderingen in de voedingssituatie, de medische kennis, de kwaliteit van
openbare voorzieningen en de mate van hygiene. Daarnaast worden veranderingen in de kindersterfte - een aanzienlijk deel van de pre-industriele sterfte onder meer toegeschreven aan culturele invloeden (zoals gewoonten ten aanzien van borstvoeding en kinderverzorging), klima at, leefomstandigheden en
urbanisatie. 57 Een vraagstuk dat de gemoederen op dit punt bezig houdt betreft de mate waarin verbeteringen in gezondsheidszorg en voeding een doorslaggevende rol hebben gespeeld in de daling van het sterftecijfer. Zo kwam
de demografische transitie al op gang voordat de medische wetenschap grote
vooruitgang begon te boeken. De verbetering van de voedingstoestand zou
een betere verklaring kunnen zijn. 58 Een belangrijk deel van de hoge vroegmoderne sterfte kwam voort uit het regelmatig uitbreken van epidernieen van
infectieziekten. Fogel wijst er daarentegen or dat niet aile infectieziekten even
gevoelig zijn voor gebreken in de voeding. 5 De transitie is dan ook niet aan
een enkele variabele toe te schrijven.
De analyse van sterftecijfers levert nieuwe inzichten op over de ontwikkeling van de levensstandaard. Szreter en Mooney presenteren berekeningen
van de levensverwachting in Britse steden waaruit een veel pessimistischer
beeld van de ontwikkeling van de levensstandaard naar voren komt dan uit
een analyse van lonen. In de hoogtijdagen van de Britse industrialisatie
daalde de gerniddelde levensverwachting in steden met meer dan 100.000 inwoners van 35 jaar in de jaren twintig naar 30 jaar in de jaren veertig. Pas na
1870 trad een wezenlijke verbetering Op.60 Soortgelijke gegevens voor Nederland wijzen eveneens op een constant niveau of zelfs lichte daling van de levensverwachting tot omstreeks 1870. 61
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3.5 Anthropometrie

Sinds het eind van de jaren tachtig worden gegevens over de ontwikkeling van
de lengte van mensen gepresenteerd als alternatief voor lonen en inkomens
als indicator voor de levensstandaard. In bepaalde opzichten zouden anthropometrische data superieur zijn. Waar het effect van inkomensgroei afuangt
van de manier waarop het inkomen wordt verdeeld en uitgegeven, meet de
lichaamslengte het uiteindelijke resultaat van de groei. De lengte is bovendien
het resultaat van een complex van economische, sociale en genetische factoren, zoals de hoeveelheid voedsel, ziekte, de zwaarte van de arbeid, de gevolgen van urbanisatie en sociale verhoudingen. 62 Dit lijkt een veel bredere
maatstaf voor de levensstandaard te zijn zonder de beperkingen van monetaire data. Anthropometrische bronnen zoals militielijsten bieden ook de mogelijkheid van onderzoek naar periodes en sociale groepen waarvoor geen
loon- of inkomensgegevens voorhanden zijn. 63
De internationale expansie van anthropometrisch onderzoek in het afgelopen decennium is vooral gestimuleerd door het onderzoek van John Kornlos.
Zijn onderzoek naar de aard en achtergronden van de ontwikkeling van lengtes en gewichten bestrijkt diverse landen en lange periodes.64 Dit heeft tal van
historici gei"nspireerd om met behulp van soortgelijke materiaal te gaan werken. Kornlos heeft bovendien door de organisatie van een aantal conferenties
de resultaten van onderzoek naar ontwikkelingen in Europa, Amerika en
Azie gebundeld. 65 Mede door zijn inzet heeft de anthropometrische benadering van historisch onderzoek naar de kwaliteit van het bestaan de status van
een volwassen discipline gekregen. 66
Anthropometrisch onderzoek blijft niet beperkt tot de analyse van gemiddelde lengtes op nationaal niveau. De bronnen waaruit de gegevens worden
afgeleid zijn beschikbaar voor zeer uiteenlopende bevolkingsgroepen zoals
slaven, pasgeboren kinderen, militairen en gevangenen en de informatie is
op individueel niveau beschikbaar. Een voorbeeld van de rijke mogelijkheden
van dit onderzoeksterrein is een recent artikel van Baten. Hij presenteert een
gedetailleerde regionale analyse van het verb and tussen enerzijds lengte (ofwel de biologische levensstandaard) en anderzijds economische structuur en
voedingssituatie in Beieren gedurende de eerste helft van de negentiende
eeuw. Zijn materiaal stelt hem zelfs in staat om onderscheid te maken naar
geslacht, beroepsgroep, sociale afkomst en geboorteregio. 67 Hoewel de meeste analyses betrekking hebben op volwassen mannen (en in een aantal gevallen volwassen vrouwen), is het in uitzonderlijke gevallen ook mogelijk de fysieke ontwikkeling van kinderen in kaart te brengen. 68
In Engeland heeft het gebruik van lengtecijfers geresulteerd in een minder
positiefbeeld van de ontwikkeling van de levensstandaard. 69 De Nederlandse
gegevens vertonen een daling van de gemiddelde lengte tussen het midden van
de jaren veertig en het begin van de jaren zestig, ofwei gedurende de periode
waarin het proces van moderne economische groei op gang kwam. 70 Lengtecijfers lijken derhalve de pessimistische visie op de ontwikkeling van de levensstandaard tijdens de Industriele Revolutie te onderbouwen.
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De enorme mogelijkheden van anthropometrisch onderzoek staan buiten
kijf. De interpretatie van de uitkomsten en de conclusies over de levensstandaard die daaruit getrokken mogen worden vormen daarentegen een probleem. Een eerste aanwijzing vormt het onderzoek van Murray. Hij analyseert de mate waarin sterfte wordt bepaald door de Body Mass Index (BMI)
de statistische relatie tussen lichaamslengte en gewicht en de lengte van 2.500
twintigjarige mannelijke studenten waarvoor de sterfdatum bekend was.7l
Zijn voornaamste constatering is dat sterfte niet significant samenhing met
lengte maar met een te hoge of te lage BMI (respectievelijk over- en ondergewicht). Dit toont de flexibiliteit van de relatie tussen levensstandaard en lengteoDe discussie omtrent de poging van Brinkman, Drukker en Slot om aan de
hand van lengtecijfers schattingen te rna ken van het nationaal inkomen per
hoofd van de bevolking geeft eveneens aan dat de relatie tussen de gangbare
maatstaven voor de levensstandaard en de fysieke kenmerken van mensen
een bijzonder complexe is.72
Het gebruik van lengtegegevens voor de analyse van de levensstandaard
wordt verder bemoeilijkt door twee factoren. Allereerst is het niet altijd zeker
of de steekproef (bijvoorbeeld misdadigers of slaven) representatief mag worden geacht voor een hele bevolking. Ten tweede is de lengte van volwassenen
het resultaat van een veelvoud aan factoren. Zelfs de invloed van voeding is
niet evident. Voedsel wordt gebruikt voor de basisfuncties van het lichaam,
voor de afweer tegen ziekten en infecties, en voor arbeid en andere vormen
van fysieke activiteit. Hiermee worden al het belang van het dieet, de kwaliteit
van de medische zorg en de zwaarte en organisatie van de arbeid in de analyse
gelntroduceerd.
Van groter belang is echter dat de menselijke groei geen uniform en onveranderlijk proces is. De invloed van ondervoeding op de uiteindelijke lichaamslengte hangt af van de leeftijd van de betrokken persoon en de duur
van de voedse1crisis. Ais na een periode van ondervoeding het dieet weer een
normaal niveau bereikt kan door inhaalgroei of door een langere groeiperiode toch een normale lengte worden bereikt. AIleen een lange en ernstige crisis kan tot blijvende achterstand leiden. 73

3.6 Consumptie

Een deel van het historisch onderzoek naar de kwaliteit van het bestaan richt
zich direct op de analyse van veranderingen in de consumptie. Deze bijdragen
richten zich op twee aspecten. Allereerst onderzoekt men de hoogte en ontwikkeling van verschillende maatstaven van het hoofdelijk verbruik van goederen en diensten. Het tweede aspect betreft de samenstelling van de consumptie, waarbij wordt gekeken naar het relatieve belang van verschillende
producten, naar veranderingen in de kwaliteit van individuele goederen (bijvoorbeeld de verschuiving van roggebrood naar tarwebrood) en naar het
doordringen van duurzame consumptiegoederen en andere luxe-producten.
In de meeste gevallen wordt gewerkt met een selectie van goederen, die een
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wezenlijk onderdeel van het consumptiepakket uitmaakten en waarvoor op
betrekkelijk gemakkelijke wijze kwantitatief materiaal kan worden gevonden. Joel Mokyr gebruikt tijdreeksen van het hoofdelijke verbruik van suiker, thee, koffie en tabak in een poging om de controverse omtrent de ontwikkeling van de Britse levensstandaard te doorbreken. 74 Hij constateert dat de
consumptie van deze luxe producten tot het midden van de jaren veertig van
de negentiende eeuw vrijwel stabiel bleef, hetgeen ruimte laat voor de pessimistische visie in het debat. Aangezien dezelfde stabiliteit werd gevonden in
onderzoek naar de levensverwachting, gemiddelde lengtes en de consumptie
van wonin~diensten stelt hij dat de reele lonen juist een afwijkend beeld te
zien geven. 5
Een soortgelijke analyse wordt gemaakt door Knotter en Muskee die gegevens omtrent de consumptie van brood, vlees, sterke drank en aardappelen
gebruiken voor een analyse van de levensstandaard in Amsterdam in de eerste helft van de negentiende eeuw. 76 Zij benadrukken dat de ontwikkeling van
de levensstandaard niet aileen kan worden afgelezen aan het niveau van het
verbruik maar ook aan verschuivingen tussen gelijksoortige producten. De
substitutie van tarwebrood (hoogwaardig) door roggebrood (laagwaardig)
is derhalve een aanwijzing voor een verslechtering van de levensstandaard. 77
Het ontbreken van informatie over de ontwikkeling van andere goederen
en diensten laat echter altijd ruimte voor twijfel. Wellicht is het beter te werken met het totale verbruik op nationaal niveau, indien mogelijk onderscheiden naar afzonderlijke goederen en diensten. Voor een aantallanden zijn historische schattingen van de particuliere huishoudelijke consumptie
beschikbaar. Deze zijn echter nog niet gebruikt voor een analyse van de levensstandaard. 78 In Nederland hebben Horlings en Smits de particuliere bestedingen berekend aan de hand van de rijke hoeveelheid kwantitatief materiaal die binnen het project 'Reconstructie Nationale Rekeningen' is
verzameld. 79 Zo konden zij veranderingen in zowel het niveau als de samenstelling van de geaggregeerde hoofdelijke consumptie gedurende de periode
1807-1913 nauwkeurig in kaart brengen. De bevindingen van Horlings en
Smits leveren een duidelijk beeld van de levensstandaard op. Tot de jaren vijftig stagneerden de reele particuliere bestedingen per hoofd van de bevolking
min of meer, terwijl de samenstelling van de consumptie verschoof in de richting van de primaire basisbehoeften (brood en aardappelen). De geleidelijke
groei van het BBP per capita in de eerste helft van de negentiende eeuw werd
klaarblijkelijk ongelijk verdeeld. 80 Na het midden van de eeuw groeiden de
bestedingen opvallend sne!. Deze groeispurt werd bovendien gekenmerkt
door een structurele verbetering van het consumptiepakket. De consumptie
nam toe en werd tegelijkertijd diverser en hoogwaardiger. 81
Onderzoek naar de voedingswaarde van het gemiddelde dagelijkse dieet
ligt in het verlengde van de analyse van het hoofdelijk verbruik van goederen
en diensten. De calorische waarde van de dagelijkse voeding wordt gezien als
een van de beste indicatoren voor de levensstandaard, vooral met betrekking
tot armoede en ongelijkheid. 82 Hij hangt samen met factoren als leeftijd, geslacht, gewicht en fysieke inspanning en is daarmee een directe maatstafwaar
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gemiddelde lengtes slechts een afgeleide van de voedingssituatie zijn. De calorische consumptie is dan ook nauw gerelateerd aan de ontwikkeling van de
sterfte, morbiditeit, gemiddelde lengtes, armoede en arbeidsproductiviteit.
Bekaert analyseert de calorische waarde van de Belgische voeding in de negentiende eeuw. Hij wijst onder meer op het aanpassingsvermogen van mensen in het geval van gebrek aan voeding. Een lager niveau van fysieke inspanning, gewichtsverlies en, op de lange termijn, een daling van de gemiddelde
lengte verlagen de dagelijkse energiebehoefte. De armste lagen van de bevolking zouden zelfs in staat zijn lange tijd beneden het minimale niveau van calorische consumptie te leven. Hij ziet derhalve een duidelijk verband tussen de
dagelijkse voeding enerzijds en de ontwikkeling van arbeidsproductiviteit en
armoede anderzijds.83 Voor Nederland zijn tot dusver aIleen partiele voedingswaarden gepubliceerd met be trekking tot de consumptie van brood en
vlees. 84
Een analyse van de nationale huishoudelijke consumptie is zelden mogelijk
door een gebrek aan adequaat statistisch materiaal. De bestaande schattingen geven weliswaar een redelijk betrouwbaar beeld van de consumptieve bestedingen op macro-economisch niveau, maar ze zijn niet geschikt voor een
analyse van de ongelijkheid in consumptie. Huishoudelijke budgetenquetes
maken een meer gedetailleerde analyse mogelijk. Ze werden echter niet in
ieder land even vaak gehouden en had den tot de Eerste Wereldoorlog hoofdzakelijk betrekking op de lagere inkomensgroepen. 85
Minder kwantitatief is het onderzoek naar de culturele en sociale betekenis
van consumptie. Zo stellen Fine en Leopold dat de 'consumer revolution' van
de achttiende eeuw de geboorte betekende van de moderne consumptiemaatschappij. Veranderingen in het consumptiepatroon kwamen onder meer
voort uit nieuwe opvattingen over mode en levensstijl die werden aangezwengeld door de cultureel dominante bovenlagen van de sociale rangorde. 86
Een van de meest substantiele bijdragen aan het Britse debat over de levensstandaard betreft het werk van Horrell en Humphries ten aanzien van
huishoudelijke inkomsten en uitgaven tijdens de Industriele Revolutie. Vit
ontevredenheid met de conventionele benadering van het onderzoek naar
reele lonen dat zich voornamelijk richt op de inkomsten van volwassen mannen rich ten Horrell en Humphries hun aandacht op het gehele gezin. In hun
optiek wordt de levensstandaard tevens bepaald door de ink oms ten en activiteiten van vrouwen en kinderen, die een lager loon ontvingen en minder frequent participeerden in de arbeidsmarkt. Aan de hand van 1.350 budgetten
van volledige gezinnen (d.w.z. geen alleenstaanden of een-oudergezinnen)
hebben ze een uitgebreide analyse gemaakt van de inkomsten van de diverse
gezinsleden en de huishoudelijke uitgaven in de periode 1787-1865. 87 Hieruit
komt naar voren dat de groei van het familie-inkomen achterbleef bij de toename van de verdiensten van volwassen mannen. Bovendien nam de ongelijkheid tussen gezinnen meer toe dan uit mannelijke loonsverschillen kan worden opgemaakt. Horrel en Humphries schetsen zo een meer genuanceerd en
minder optimistisch beeld van de levensstandaard tijdens de industrialisatie.
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3.7 Scholing

De levensstandaard wordt zelden expliciet bestudeerd vanuit een breder
maatschappelijk perspectief. WeI wordt impliciet (en terecht) aangenomen
dat een betere scholing, grotere mobiliteit, minder armoede, grotere gelijkheid en democratisering de kwaliteit van het bestaan vergroten.
Scholing is een onderwerp dat zowel economisch als sociaal veel aandacht
heeft gekregen. 88 Nicholas en Nicholas onderzoeken de ontwikkeling van de
alfabetiseringsgraad tijdens de Industriele Revolutie als alternatief voor de
bestaande maatstaven in het Britse debat over de levensstandaard. Ze concluderen dat het analfabetisme in de periode 1790-1835 aanvankelijk daalde
maar na omstreeks 1815 weer toenam, zowel in de steden als op het platteland
en opvallend genoeg vooral onder geschoolde arbeiders. 89 Hun conclusies
passen in het beeld dat wordt geschetst op basis van gemiddelde lengtes en
sterftecijfers en wijst op een achteruitgang van de materiele levensstandaard
van arbeiders die hen noopte tot bezuinigingen op hun uitgaven aan onderwijs. Boonstra analyseert het proces van alfabetisering in een meer algemeen
maatschappelijk kader. Hij ziet scholing als instrument van sociale mobiliteit
en als integraal onderdeel van de modernisering van de Nederlandse samenleving. 9o Zo vindt hij een verband tussen de mate van analfabetisme en het
gedrag van arbeidersgezinnen (bijvoorbeeld meer gedwongen huwelijken,
minder verre migratie en een grotere zuigelingensterfte).
3.8 Vrijheid en gelijkheid

Vrijheid, gelijkheid en maatschappelijke structuur zijn eerder specialismen
op zich dan een onderdeel van het debat over de levensstandaard. Een voornaam onderwerp van discussie is de rol van onvrije arbeid in de ontwikkeling
van de kapitalistische economie. In de meeste Europese landen heeft die discussie voornamelijk be trekking op de feodale en vroegmoderne periodes. 91 In
de Verenigde Staten en grote delen van de niet-westerse wereld is het daarentegen tot op heden een zeer relevant thema.92 Een van de redenen waarom
vrijheid zelden wordt betrokken in de historische discussie over levensstandaard is dat het onvermijdelijk leidt tot een sterk subjectief en vooral eigentijdse interpretatie. Het is bovendien een bijzonder moeilijk meetbaar aspect
van de kwaliteit van het bestaan. Crafts gebruikt een methode uit de ontwikkelingseconomie om de Britse ontwikkeling van en internationale verschillen
in politieke en civiele vrijheden in de negentiende eeuw te kwantificeren. Hij
geeft echter zelf al aan dat zowel de invulling als de constructie van een gemiddelde waarde van het concept vrijheid problematisch zijn. 93
Een voorbeeld van een meer sociale aanpak is het werk van Lis en Soly. Ze
maken een lange-termijn analyse van de gevolgen van economische, sociale
en demografische veranderingen op de maatschappelijke structuur. Ze stellen
onder meer dat de groei van de kapitalistische economie niet resulteerde in
een vernietiging van de lokale gemeenschap. Groei resulteerde juist in de opNEHA-BULLETIN 14 - 2000 - nr . 1
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komst van nieuwe vormen van sociale interactie en solidariteit in de arbeidersklasse.94
Gelijkheid is daarentegen duidelijker te definieren en beter te kwantificereno Vooral de vraag in welke mate arbeiders profiteerden van econornische
groei in het bijzonder tijdens de Industriele Revolutie staat hierbij centraal. 95
Het werk van Kuznets speelt een sleutelrol in de historische analyse van de
inkomensongelijkheid. In zijn onderzoek naar de 'stylized/acts' van moderne
economische groei constateerde Kuznets dat in de eerste fase van dit groeiproces de inkomensongelijkheid toenam om pas op de lange termijn trendmatig te dalen. 96 Dit patroon wordt daarom aangeduid als de Kuznetscurve. 97
Historisch onderzoek naar de ontwikkeling van de inkomensongelijkheid
toont allereerst de grote methodologische problemen van dit onderwerp. Het
bronnenmateriaal bestrijkt bijna nooit de gehele bevolking. Over het algemeen zijn de lagere inkomensgroepen slecht of niet vertegenwoordigd. Een
voorbeeld van de consequenties van dergelijke tekortkomingen kan worden
gevonden in het werk van Lindert en Williamson over de Britse ongelijkheid
tijdens de Industriele Revolutie. Hun eerste schattingen laten een duidelijke
toename van de inkomensongelijkheid zien tussen 1759 en 1867, maar wanneer het inkomen van armen (paupers) in de berekeningen wordt opgenomen
neemt de omvang van de stijging af. 98 Williamson constateerde bovendien
een stijging van de skill premium: de industriele groei leidde tot een sterke
vraag naar geschoolde arbeiders waardoor hun loon sneller steeg dan dat
van ongeschoolde arbeiders.99 Feinstein uitte felle kritiek op het onderzoek
van Lindert en Williamson en stelde dat de inkomensongelijkheid gedurende
de negentiende eeuw niet wezenlijk is veranderd. loo
Vit onderzoek naar de Nederlandse inkomensverdeling zijn verschillende
conclusies te trekken. Allereerst blijkt uit een analyse van de functionele verdeling van factorinkomens (loon uit arbeid, rente en winst uit kapitaal, pacht
uit land) dat de loonsom tussen ca. 1820 en 1870, en vooral in de jaren vijftig
en zestig, relatief daalde. Pas na 1870 nam dit aandeel in snel tempo toe. lOl De
personele inkomensverdeling laat eveneens een zij het lichte toename in de inkomensongelijkheid zien: de mate van ongelijkheid in de huurwaarde van
huizen zoals aangeslagen in de personele bela sting nam tussen 1808 en 1875
in aIle provincies toe met uitzondering van Friesland en Zeeland. 102 Een analyse van de lonen geeft echter een ander beeld. Een provinciale en bedrijfstakgewijze analyse van de loonontwikkeling toont aan dat het vooral de regio 's
en bedrijfstakken met relatieflage lonen waren die er in de loop van de negentiende eeuw op vooruitgingen. Bovendien daalde de skill premium: in Nederland steeg het loon van ongeschoolde arbeiders sneller dan dat van geschoolde arbeiders. Deze relatieve winst werd vooral geboekt in de jaren
vijftig en zeventig toen er grote vraag was naar ongeschoolde arbeid voor infrastructurele projecten. 103 Vermaas, Verstegen en Van Zanden stellen daarom dat de moderne econornische groei van Nederland in de negentiende eeuw
niet gepaard ging met een Kuznets-curve.
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3.9 Vrouwen

Ongelijkheid tussen mannen en vrouwen is een thema dat vooral in de vrouwengeschiedenis een grote rol speelt. In welke mate profiteerden vrouwen van
de welvaartseffecten van economische groei en welke bijdrage leverden vrouwen aan economie en huishouden? Met hun onderzoek naar het Britse huishouden in de negentiende eeuw hebben Horrell en Humphries een significante bijdrage geleverd aan het historisch onderzoek naar deze en andere
vragen. 104 Ze laten onder andere zien dat gezinnen in toenemende mate afhankelijk werden van mannelijke inkomsten, terwijl vrouwen steeds minder
kans kregen om zelfstandig aan het gezinsinkomen bij te dragen. Dit was
deels te wijten aan wetgeving ten aanzien van de arbeid van vrouwen en kinderen. Het patroon van verandering in de economisch participatie van vrouwen en kinderen kon echter per bedrijfstak verschillen. Het huishouden van
Britse mijnwerkers draaide vrijwel geheel rond het inkomen van de mannelijke kostwinner. In de gezinnen van fabrieksarbeiders werkten 'vrouwen en
kinderen daarentegen meestal wei, omdat hun arbeid een relatiefhoge levensstandaard mogelijk maakte.105 De Eerste Wereldoorlog is van doorslaggevend belang geweest voor de economische en politieke emancipatie van vrouwen, vooral in landen die actiefbij de oorlog betrokken waren. Dit betrof niet
aileen een toename van de economische participatie en de naoorlogse uitbreiding van het kiesrecht, maar ook een culturele en psychologische herwaardering van de rol van vrouwen. 106

3.10 Het historisch beeld van de levensstandaard

De verbreding van de historische discussie naar andere maatstaven en invalshoeken heeft geresulteerd in een veel genuanceerder en veelzijdiger beeld van
de ontwikkeling van de levensstandaard. Zo is onderzocht hoeveel men gemiddeld verdiende, hoe dit inkomen werd besteed, wie er financieel het meest
profiteerden van economische groei, hoe lang en gezond men leefde, en hoe
economische ontwikkeling de maatschappelijke context van de menselijke ervaring veranderde. Bovendien is duidelijk geworden dat de levensstandaard
wordt bepaald door een veelheid aan factoren die onderling sterk samenhangen (zie bijvoorbeeld de determinanten van lichamelijke groei). 107
De voornaamste tekortkoming van de historische discussie omtrent de levensstandaard is evenwel het gebrek aan theoretische inkadering. Dit verklaart tevens waarom historici zich doorgaans concentreren op een enkele
benaderingswijze (zoals mortaliteit of lengtes). De samenhang met de uitkomsten van onderzoek naar andere indicatoren wordt wel vermeld, maar
een integrale analyse waarin zowel de materieIe als de maatschappelijke
aspecten van de kwaliteit van het bestaan worden behandeld ontbreekt vooralsnog. Met uitzondering van de macro-economische benadering (het BBP
per hoofd van de bevolking) wordt slechts zelden geprobeerd om welzijn in
de breedste zin van het woord - zonder zich op een enkele maatstaf vast te
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leggen - en op een theoretisch verantwoorde manier te analyseren. In dit opzicht heeft de historiografie gefaald.

4. De mogelijkheid van geaggregeerde kwaliteitsindices

Een analyse van afzonderlijke indicatoren is op zichzelf voldoende om uitspraken te kunnen doen over de ontwikkeling van de levensstandaard in
een regio of land. Er treedt echter een probleem op wanneer ontwikkelingen
op de lange termijn in kaart moeten worden gebracht, een internationale vergelijking van het niveau van de levensstandaard moet worden gemaakt, en
verschillende indicatoren een afwijkend beeld opleveren. De meest gangbare
methode voor dergelijk onderzoek is een analyse van het bruto binnenlands
product (BBP) per hoofd van de bevolking, dat in het geval van een internationale vergelijking wordt omgerekend tot een gemeenschappelijke munteenheid (meestal de dollar). Hoewel het concept een beperkte zeggingskracht
heeft ten aanzien van de kwaliteit van het bestaan is het voldoende voor een
eerste ruwe en kwantitatieve benadering van lange-termijn ontwikkelingen
en internationale verschillen. De afgelopen decennia zijn er voor tal van landen historische schattingen gemaakt die meestal teruggaan tot omstreeks
1850. 108 De Nederlandse Historische Nationale Rekeningen omvatten de gehele negentiende eeuw (1807-1809 en 1815-1913) en bestaan uit schattingen
voor aIle drie de benaderingen (product, inkomen en bestedingen). Daarmee
heeft Nederland op dit moment het meest volledige stelsel van historische nationale rekeningen. 109
Tabell
Index van indicatoren voor de levensstandaard
in 1913 ten opzichte van 1820 (1820=100)
reeeiloon
kindersterfte
reeei BBP per hoofd
alfabetiseringsgraad
levensverwachting bij geboorte
calorische consumptie
gemiddelde lengte

269
233
216
147
134
liS
103

Opmerking: kindersterfte is invers gedefinieerd, zodat
een daling van de sterfte een hogere index oplevert.
Bronnen: Horlings en Smits, 'The quality of life', 336.
Smits, Horlings, en Van Zanden, Dutch GNP, appendix
IX. F. W.A. van Poppel, De 'statistieke ontleding van de
dooden': een spraakzame bron? (inaugurele rede KU
Nijmegen; Nijmegen, 1999).
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Wanneer een bredere aanpak wordt gebruikt waarin de inzichten uit de zoektocht naar alternatieve maatstaven voor de kwaliteit van het bestaan zijn verwerkt, dan ontstaat een klemmend probleem. Tabel I laat zien dat de mate
van vooruitgang die volgens de diverse indicatoren werd gemaakt sterk uiteenliep. Deze verschillen kunnen vooral worden verklaard uit de inkomenselasticiteit van welzijn. Niet de gehele toename van inkomens werd gebruikt
voor de verbetering van de kwaliteit van het bestaan. Ret inkomen heeft afnemende meeropbrengsten ten aanzien van de (materiele) levensstandaard
bijvoorbeeld door een verschuiving naar besparingen, de consumptie van
luxe voedingsmiddelen, en vermaak.
Een tweede reden voor het uiteenlopende ontwikkelingspatroon van de indicatoren in tabell betreft de aard van de vertekening in iedere indicator. Zo
is er een verschil tussen numerieke indicatoren, (zoals lengte), waarin ieder
individu even zwaar weegt en inkomensspecifieke indicatoren (zoals het
BBP per hoofd van de bevolking), waarin de lagere inkomensgroepen relatief
ondervertegenwoordigd zijn en het niet-werkzame deel van de bevolking geheel ontbreekt. 110 De indices hebben betrekking op verschillende steekproeyen. De calorische consumptie heeft bijvoorbeeld betrekking op de gehele bevolking, terwijl de gemiddelde lengte aIleen verwijst naar de kwaliteit van het
bestaan van volwassen mannen (van ca. 20 jaar oud) en bovendien het resultaat is van veranderingen in voeding en gezondheid gedurende een aantaljaren, zoniet het gehele leven. Ret zou beter kunnen zijn om de diverse indicatoren te combineren in een samengestelde index voor de kwaliteit van het
bestaan die zowel in tijd als plaats vergeleken kan worden.

4.1 Index of Sustainable Economic Welfare

Er wordt al sinds het Interbellum gewerkt aan de constructie van een geaggregeerde maatstaf voor de levensstandaard. De meest bruikbare en meest
gebruikte methoden dateren uit het einde van de jaren tachtig. III De Index
of Sustainable Economic Welfare (lSEW) van Daly en Cobb bouwt voort
op de macro-economische benadering. 112 Ret centrale idee van de ISEW
is om het BBP zodanig aan te passen dat het een betere weerspiegeling geeft
van de kwaliteit van het bestaan en de duurzaamheid van economische
groei. Enkele van de voornaamste correcties die Daly en Cobb maken betreffen:
• de mate van inkomensongelijkheid in de veronderstelling dat een toename van het inkomen bijvoorbeeld met $1000 meer betekent voor een
arm gezin dan voor een rijk gezin; 113
• uitgaven aan openbare gezondheidszorg en onderwijs als maatstafvoor
de investeringen in human capital;
• een onderscheid tussen binnenlands en buitenlands kapitaal, omdat
groei op basis van buitenlandse leningen op de lange termijn niet duurzaam IS;
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• de uitputting van natuurlijke hulpbronnen (inclusief land) en de kosten
van milieuschade;
• de kosten van forensenverkeer, verkeersongevaIlen, en verstedelijking;
• en de waarde van onbetaalde huishoudelijke arbeid.
De ISEW blijft een monetaire maatstaf, die is gebaseerd op persoonlijke consumptie. Daly en Cobb geven zelf al aan dat consumptie en welzijn niet hetzelfde zijn, onder andere omdat consumptie afnemende meeropbrengsten
heeft ten aanzien van welzijn. Daarnaast ontbreken een aantal mogelijke kosten en baten die zijn gerelateerd aan de mate van welzijn, zoals veranderingen
in arbeidsomstandigheden en de consumptie van alcohol, tabak en junk food.
De berekening van de ecologische kosten is het voornaamste struikelblok bij
een historische toepassing van de ISEW: veel componenten kunnen niet of
aIleen met grote moeite geraamd worden (bijvoorbeeld de kosten van verstedelijking en forensenverkeer, de uitputting van natuurlijke hulpbronnen, en
uitgaven aan duurzame consumptiegoederen).

4.2 Human Development Index

De Human Development Index (HDI) van de Verenigde Naties is ontworpen
om met een beperkte set statistische data een bredere internationale vergelijking te kunnen maken van de kwaliteit van het bestaan dan mogelijk is op
basis van het BBP of de ISEW. De nadruk ligt op de 'capabilities' of menselijke keuzes ten aanzien van het inkomen, de levensduur en de kwaliteit van
het onderwijs. 114
De index wordt opgebouwd uit drie componenten: (1) een bijgesteld reeel
BBP per hoofd van de bevolking, (2) de levensverwachting bij geboorte, en
(3) twee maatstaven voor de kwaliteit van het onderwijs, namelijk de alfabetiseringsgraad en het percentage van de potentieel schoolgaande leeftijdsgroepen dat daadwerkelijk naar school gaat (de enrolment ratio). AIle variabelen worden gestandaardiseerd tot een waarde tussen de 0 en 1. De totale
HDI is gelijk aan het ongewogen gemiddelde van de drie componenten.
Hoe dichter de HDI bij de 1 komt des te hoger is de kwaliteit van het bestaan. 115
De HDI is al enkele malen gebruikt in historisch onderzoek. Horlings en
Smits hebben voor een drietal peiljaren in de negentiende eeuw (1820, 1850 en
1913) provinciale HDI's berekend. Hun definitie wijkt iets af van die van de
Verenigde Naties en bevat naast het reele BBP per capita de levensverwachting na een jaar, de kindersterfte, de alfabetiseringsgraad, en de gemiddelde
lengte van dienstplichtigen. 116 Een opvallende uitkomst van hun berekeningen was dat de levensstandaard tussen 1820 en 1850 daalde (van 0.489 naar
0.421). Na 1850 nam de Nederlandse HDI echter met meer dan 50 procent
toe naar 0.649. Tabel2 toont nieuwe berekeningen van de HDI over een langere periode, opgesteld volgens de definities van de Verenigde Naties.
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Tabe12
Peiljaarschattingen van de Human Development Index
voor Nederland in de periode 1820-1997
kwaliteit
bijgesteld
alfabetienrolment
van het
reeel BBP
levens. onderwijs per hoofd
verwachting
sering
ratio
1820
1850
1870
1890
1913
1930
1997

.292
.240
.196
.317
.537
.661
.881

.675
.762
.837
.928
.994

.990
.990

.128
.223
.280
.378
.575
.586
.980

.493
.582
.651
.745
.854
.855
.987

.485
.523
.549
.574
.614
.668
.893

HOI
.423
.448
.466
.545
.668
.728
.920

Opmerking: de schuingedrukte cijfers zijn ruwe schattingen.
Bronnen: Van Poppel, De 'statistieke ontleding van de dooden '. R.M. Albers en P.
Groote, 'The empirics of growth', De Economist 144 (1996) 429-444. Smits, Horlings
en Van Zanden, 'Sprekende cijfers!', bijlage 5. Staatkundig en Staathuishoudkundig
Jaarhoekje (1853) 384. Jaarcijfers (1914) 52. J.L. van Zanden, 'Den zedelijken en materielen toestand der arheidende bevolking ten platten lande'. Een reeks rapporten uit

1851 (Wageningen, 1991) 41. UN, Human Development Report 1999.
Volgens deze berekeningen is de kwaliteit van het bestaan tussen 1820 en
1997 meer dan verdubbeld. In de negentiende eeuw steeg de Nederlandse
HDI vooral door verbeteringen in de levensverwachting en de kwaliteit
van het onderwijs. Tussen 1913 en 1930 werd de kwaliteitswinst vooral geboekt aan de demografische kant: de gemiddelde levensverwachting steeg
met 1.8 procent per jaar. Na 1930 droegen de verschillende componenten
ongeveer even vee 1 bij aan de totale HDI, zij het dat de enrolment ratio sterk
toenam.
Crafts heeft de methode van de Verenigde Naties toegepast op de Industriele Revolutie in Graot-Brittannie. Hij analyseert de ontwikkeling van de
Britse levensstandaard in de periode 1760-1850 waaruit naar voren komt
dat de Britse kwaliteit van het bestaan na 1780 geleidelijk steeg van 0.272
naar 0.407. Na een bijstelling voor verschillen tussen mannen en vrouwen
(de gender-related development index) steeg de kwaliteit van het bestaan van
0.232 in 1760 naar 0.335 in 1850. 117
De Human Development Index is echter niet meer dan een eerste stap in de
analyse van internationale verschillen en lange-terrnijn ontwikkelingen in de
kwaliteit van het bestaan. De index meet slechts enkele belangrijke aspecten
van welzijn. Zo zou het wellicht zijn aan te raden om aparte variabelen op te
nemen over de kindersterfte, voedseiconsumptie en politieke vrijheid. 118 De
weging van de afzonderlijke variabelen is een grater struikelblok. De VN
heeft ervoor gekozen om niet te wegen, maar niet wegen is nog steeds een manier van wegen. Dit probleem is waarschijnlijk onoplosbaar. Een belangrijker
punt betreft de keuze van de minimale en maximale waarden die iedere variabele kan aannemen. Een verandering in deze willekeurig gestelde grensNEHA-BULLETIN 14·2000 - nr. 1
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waarden kan van grote invloed zijn op de bijdrage van individuele componenten aan de totale HDI.119

4.3 Dasgupta en Weale

De belangrijkste tekortkoming van de HDI is wellicht dat de kwaliteit van het
bestaan wordt losgemaakt van de maatschappelijke context. Evenals in
Streeten's concept van basic needs kan ook in een situatie van grote onvrijheid een hoge kwaliteit worden bereikt. Dasgupta en Weale hebben een methode ontwikkeld om dit probleem te ondervangen. 120 Hun index bevat naast
een viertal standaardelementen van de levensstandaard (inkomen per hoofd,
levensverwachting bij geboorte, kindersterfte en de alfabetiseringsgraad) ook
de kwaliteit van het politieke stelsel. Hierin maken ze een onderscheid tussen
politieke rechten (vooral actief en passief kiesrecht) en burgerrechten (vrijheid van meningsuiting, persvrijheid en andere mensenrechten). Dasgupta
en Weale maken geen gebruik van de exacte hoogte van iedere indicator maar
construeren een rangorde van de landen die worden vergeleken. Daarbij ontvangt ieder land een score voor de ontwikkeling van de politieke en burgerrechten varierend van 1 (volkomen vrij) tot 7 (volledige onderdrukking). In
historisch onderzoek is deze methode tot dusver alleen gebruikt door Crafts,
die de Britse levensstandaard in 1860 vergelijkt met die van elf andere landen. 121 Zijn resultaten tonen aan dat de meting van politieke vrijheid zowel
mogelijk als bijzonder nuttig is, maar laten tevens zien dat het niet mogelijk is
om uitspraken te doen over de omvang van het verschil ofbij een vergelijkin~
door de tijd over de mate van vooruitgang in de kwaliteit van het bestaan. 12
In combinatie met andere indices is de methode van Dasgupta en Weale echter een duidelijke verrijking van het onderzoek.

4.4 Samenvatting

Het construeren van geaggregeerde maatstaven levert weinig praktische problemen op. Het omrekenen van uiteenlopende variabelen naar een gemeenschappelijk eenheid (een index of een waarde) is relatief eenvoudig, zij het dat
bij een monetaire aanpak de keuze van de prijs van niet-gemonetariseerde activiteiten de nodige problemen oplevert. Het wegen van de componenten tot
een totaalcijfer is evenmin een zware opgave, omdat ofwei met waarden
wordt gewerkt en het totaal een kwestie van optellen is ofwei met indices
die even goed ongewogen gerniddeld kunnen worden aangezien iedere weging
een arbitraire is. Om relatieve indices (zoals die van de HDI) verantwoord te
kunnen wegen zou de elasticiteit van welzijn voor iedere betrokken variabele
bekend moeten zijn en hiervan is geen sprake.
Ondanks de diverse tekortkorningen is een historische toepassing van geaggregeerde indices bijzonder nuttig. Het is een goede manier om uit te stijgen
boven de analyse van enkelvoudige indicatoren. Aggregatie levert echter niet
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meer op dan een goed begin punt voor een verdere analyse waarin naar de afzonderlijke componenten moet worden teruggekeerd.

5. Conclusie

Ret overzicht van de discussie over de ontwikkeling van de levensstandaard
in de negentiende eeuw laat zien dat de mogelijkheden die de econornische
theorie op dit terrein biedt nog onvoldoende worden benut. Ristorici zijn te
vaak gefixeerd op een enkele indicator. Dit is echter weI begrijpelijk wanneer
de problemen omtrent bronnen en methoden in ogenschouw worden genomen. Ret construeren van schattingen met betrekking tot gerniddelde lengtes
oflevensverwachting is op zichzelfmoeilijk genoeg.
Een integrale analyse zal allereerst onderscheid moeten maken tussen drie
verschillende soorten gegevens, namelijk de inputs in de kwaliteit van het bestaan (lonen, inkomens), de output (levensverwachting, lengte) en de throughput (onderwijs, consumptie). Een dergelijk onderscheid plaatst de uitkomsten
van de verschillende historische benaderingen beter in perspectief. Aggregatie dient als middel om een complex van meerdere variabelen internationaal
en in de tijd te kunnen vergelijken, maar het heeft duidelijk methodologische
grenzen. Ret is wellicht beter om specifieke indices te construeren die representatiefzijn voor een bepaald aspect van de levensstandaard, zoals inkomen
en inkomensverdeling, consumptie, gezondheid, sociale zekerheid, scholing,
en politieke vrijheid. Sen's concept vanfunctionings en capabilities is bij uitstek geschikt om een dergelijke analyse theoretisch in te kaderen.
De welvaartseffecten van econornische groei blijven een relevant onderwerp, zowel voor ontwikkelingslanden als voor de geindustrialiseerde wereld.
Zo is de stijging van het nationaal inkomen per hoofd van de bevolking nog
altijd geen vaststaand feit. De Verenigde Naties rapporteert dat tussen 1980
en 1995 het inkomen in 100 landen daalde. Bovendien kwam het in diezelfde
periode voor dat economieen groeiden, terwijl de kwaliteit van het bestaan
gelijk bleef of afnam. Tussen 1960 en 1993 is bovendien de wereldwijde verdeling van het inkomen steeds schever geworden. In de geindustrialiseerde landen werd de welvaartstaat voortdurend teruggedrongen, waardoor de overheid weliswaar financieel gezonder werd maar de kwaliteit van het bestaan
werd onderrnijnd. 123 Groei lijkt bovendien geen garantie voor een uitbreiding
van politieke rechten of voor een grotere gelijkheid in inkomens, in de toegang tot productiemiddelen, of in de politieke en economische mogelijkheden
van vrouwen ten opzichte van mannen. Zo blijft het een interessante vraag
waarom de rijkste landen ter wereld nog steeds structurele relatieve armoede
kennen. Wellicht belangrijker dan het welzijn dat de economie ons heden ten
dage kan verschaffen is de vraag of de volgende generaties een zelfde kwaliteit
van het bestaan zullen kunnen genieten. Ret is essentieel dat de kwaliteit van
bestaan ook van genera tie op generatie gehandhaafd blijft en de opbrengsten
van de groei enigermate gelijk worden verdeeld. 124 Duurzaamheid staat evenweI niet gelijk aan het stopzetten van de econornische groei maar is juist sterk
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Wei wordt op dit moment vernieuwend onderzoek gedaan dat binnen afzienbare tijd zal resuIteren in
een beter beeld van de sociale en economisch geschiedenis van Nederland in de negentiende eeuw,
namelijk J.P. Smits en E. Horlings, Paradise lost and regained. Economic growth and structural change
in the Netherlands 1800-1913 (verwacht 2000) en E. Horlings, The Gains of Growth. Economic Development and the Quality of Life in the Netherlands 1800-1940 (verwacht omstreeks 2002).
'Dollar valuation has become the single criterion for inclusion of any aspect of human experience
into economic analysis .' Jonathan M . Harris, 'Critiques of National Income Accounting and GNP:
Overview Essay', in: Frank Ackerman , David Kiron, Neva R. Goodwin, Jonathan M. Harris en
Kevin Gallagher, Human Well-Being and Economic Goals (Washington DC, 1997) 335-341.
John O'Neill, Ecology, polity, and politics: human well-being and the natural world (London, 1993) I.
De grondlegger van de 'revealed preferences' is Paul Samuelson. Zie onder andere: Paul A. Samuelson, Foundations of economic analysis (Cambridge Mass. , 1947). Paul A. Samuelson, 'Consumption
theory in terms of revealed preference', Economica 15 (1948) 243-253.
Neva R. Goodwin , 'Interdisciplinary perspectives on well-being, in: Ackerman et.a!., Human wellbeing, 1-14, 5. Voor een kritiek zie John Oliver Wilson, 'Human values and economic behavior: a
model of moral economy', in: Amitai Etzioni (ed.), Socio-economics. Toward a new synthesis (New
York, 1991) 233-263.
Albert O. Hirschman, 'Against parsimony: three easy ways of complicating some categories of economic discourse' , in: Albert O. Hirschman, Rival views ofmarket society and other recent essays (New
York, 1987) 142-160. Milieu is een voorbeeld van preferenties die niet perse in de bestedingen tot
uiting komen, die tegen het financieel belang van consumenten kunnen ingaan en die aantoonbaar
kunnen veranderen. CBS enquetes over het milieubesef onder volwassenen laten zien dat tussen 1989
en 1997 de bezorgdheid over het milieu sterk is afgenomen evenals de bereidheid om actie te voeren en
bovenal de bereidheid om meer belastingen of hogere prijzen te betalen ten einde het milieu te sparen
(CBS, De leefsituatie van de Nederlandse bevolking 1997, deel2: Criminaliteit, Milieu en Politiek, 21).
Daniel Kahneman, 'New challenges to the rationality assumption' , Journal of Institutional and Theoretical Economics 150 (1994) 18-36.
Psychologisch onderzoek heeft aangetoond dat nutsmaximalisatie niet leidt tot een groter gevoel van
welzijn. Mark Sagoff, 'Should preferences count?', Land Economics 2 (1994) 127-145.
Amartya Sen, 'Well-being, agency, and freedom . The Dewey lectures 1984', The Journal ofPhilosophy 82 (1985) 169-221. Amartya Sen, 'Rational fools. A critique of the behavioral foundations of
economic theory', Philosophy and Public Affairs 6 (1977) 317-344. Amartya Sen, ' Behavior and
the concept of preference', Economica 40 (1973) 241-259.
In wezen is welzijn aItijd een subjectiefbegrip. Kahneman, 'New challenges'. John Harsanyi, 'Cardinal welfare, individualistic ethics, and interpersonal comparisons of utility', Journal of Political
Economy 63 (1955) 309-321. Tibor Scitovsky, The place of economic welfare in human welfare',
Quarterly Review of Economics and Business 13 (1973) 7-19. Tibor Scitovsky, Human desire and economic satisfaction. Essays on the frontier of economics (Brighton, 1986).
Angus Deaton en John Muellbauer, Economics and consumer behavior (Cambridge, 1994) 148-149.
Kenneth Arrow, 'An extension of the basic theorems of classical welfare economics', in: J. Neyman
(ed.), Proceedings of the second Berkeley symposium of mathematical statistics and probability (Berkeley, 1951) 507-532.
Het verschil tussen BBP (bruto binnenlands product) en BNP (bruto nationaal product) is het netto
inkomen dat een land verdient aan leningen en beleggingen in het buitenland.
System of National Accounts 1993 (Brusse1!Luxemburg, 1993).
Harris, 'Critiques', 337. Simon Kuznets, Nationallncome and its composition, 1919-1938 (New York,
1941) 3-60.
Vrijwilligerswerk is een ander voorbeeld.
Het is bovendien moeilijk om huishoudelijke arbeid in elk van de drie benaderingen van de nationale
rekeningen product, inkomen en bestedingen onder te brengen. Robert Eisner, 'Extended accounts
for national income and product', Journal of Economic Literature 26 (1988) 1611-1684. Voor een
berekening van de bijdrage van vrijwilligers en huishoudelijke arbeid aan het BBP zie ook: Annemieke van Drenth en Francisca de Haan, The rise of caring power: Elisabeth Fry and Josephine Butler
in Britain and the Netherlands (Amsterdam, 1999).
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Een berekening van de bijdrage van huishoudelijke arbeid kan gebruik maken van verschillende
scenario's en bronnen. De uitkomsten zijn afbankelijk van de gekozen werkduur per dag, de soort
activiteit die dient als referentie voor de hoogte van de toegevoegde waarde, en de intensiteit van het
werk in een-persoons en grotere huishoudens. Voor een eerste berekening is gewerkt met uur- en
jaarlonen van huishoudelijk personeel. Voor een maximale schatting werd verondersteld dat in ieder
huishouden de waarde van het huishoudelijk werk gelijk was aan een volledigjaarloon of 365 dagen
lang een achturige werkdag tegen een uurloon . In het eerste geval neemt het BBP (tegen marktprijzen) toe met 28 procent en in het tweede geval zelfs met 44 procent. Het is echter waarschijnlijk dat de
zwaarte van de huishoudelijke arbeid afbangt van de omvang van het gezin. De intensiteit van het
werk in een-persoons huishoudens ten opzichte van grotere huishoudens kan gelijk worden gesteld
aan de verhouding van de gezinsgrootte. In dat geval moet het BBP worden verhoogd met 22 procent
bij gebruik van het jaarloon en 34 procent bij gebruik van het uurloon en een achturige werkdag
(CBS, National Accounts of the Netherlands 1998. CBS, Statistical Yearbook of the Netherlands
(1997) 35, 43, 123-(24).
S.W. Kuznets, Modern economic growth. Rate, structure and spread (New Haven/London, 1966).
Voor een uitgebreid overzicht van economisch en historisch onderzoek naar milieuverontreiniging en
de uitputting van natuurlijke hulpbronnen, zie Jan-Pieter Smits, 'Economische groei en de aantasting van natuurlijke hulpbronnen. Theoretische beschouwingen met een toespitsing op de Nederlandse situatie', NEHA -Bulletin II (1997) 1:3-34. Maureen L. Cropper en Wallace E. Oates, 'Environmental economics: a survey', Journal of Economic Literature 30 (1992) 675-740.
Kuznets, National Income, 20.
Bijvoorbeeld, de prijs van publieke diensten is moeilijk te bepalen aangezien ze niet op de markt
verhandeld worden. Kuznets ziet twee mogelijkheden voor de berekening van hun bijdrage aan
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hecht aan overheidsdiensten en (2) de uitgaven door overheidsdiensten aan arbeid, materiaal etc.
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daarentegen een rninder vastornlijnd begrip: naarrnate het inkomen stijgt, veranderen sociale verwachtingspatronen, consumptiepatronen en daarrnee de kosten van de basisbenodigdheden.
David G. Myers en Ed Diener, 'Who is happy?', Psychological Science 6 (1995) 10- 19. Sagoff,
'Should preferences count?'. Jon Mulberg, Social limits to economic theory (LondenlNew York,
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wederzijds vertrouwen en norrnen (Amartya Sen , ' Moral codes and economic success', Development
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Jones, 'Why do some countries produce so much more output
per worker than others?', Quarterly Journal of Economics (1999) 83-116.
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economic performance (Cambridge Mass., (998).
Niet alles kan efficient door de markt worden verzorgd . Zo is een voor iedereen gelijke verzekering
tegen medische kosten zoals in het ziekenfonds een te groot risico voor particuliere verzekeraars
maar niet voor de overheid. Barr beschrijft hoe de medische voorzieningen in de Verenigde Staten
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sterk op de markt vertrouwen en daarmee de duurste en meest ongelijk verdeelde gezondheidszorg
ter we reid zijn (Nicholas Barr, 'Economic theory and the welfare state. A survey and interpretation',
Journal of Economic Literature 30 (1992) 741-803). Ook Kuttner ziet meer heil (zowel sociaal als
economisch) in een stelsel van universele aanspraken op sociale zekerheid dan in marktgericht model: Robert Kuttner, The economic illusion (Boston, 1984). Goodin merkt daarentegen op dat het
moeilijk is om onderscheid te maken tussen essentieIe basisbehoeften en gewone verlangens, zodat
het beter is om overheidsingrijpen te beperken tot het beschermen van burgers tegen schade en exploitatie door anderen (Robert E. Goodin, Reasons for welfare. The political theory of the welfare
state (Princeton, 1988». Zie ook James M . Buchanan, 'Social choice, democracy and free markets',
Journal of Political Economy 62 (1954) 114-123. Colin G. Clark, Welfare and taxation (New York,
1954).
Zie bijvoorbeeld Freedom in the world. The annual survey ofpolitical rights & civil liberties, 1996-97
(New York, 1997). R. Wade, Governing the market. Economic theory and the role of government in
East Asian industrialisation (Princeton, 1990). Ayesha Jalal, Democracy and authoritarianism in
South Asia. A comparative and historical perspective (Cambridge, 1995).
Jakob de Haan en Clemens Siermann, The impact of democracy and political instability on economic
growth: a review (Groningen, 1994). John F. Helliwell, Empirical linkages between democracy and
economic growth (Cambridge Mass. , 1992).
Partha Dasgupta, 'Positive freedom, markets, and the welfare state', in: D. Helm, The economic
borders of the state (Oxford, 1989) 110-126. John Rawls, 'Social unity and primary goods', in: Amartya Sen en Bernard Williams, Utilitarianism and beyond (Cambridge, 1982) 159-185. Rawls hecht
vooral waarde aan het maximaliseren van het welzijn van de minst bedeelden.
I. Gough en T. Thomas, 'Why do levels of human welfare vary among nations?', lnternationa[Journal of Health Services 24 (1994) 715-748. Ian Gough, 'Economic institutions and the satisfaction of
human needs', Journal of Economic Issues 28 (1994) 25-66.
A. K. Sen, Inequality reexamined (Cambridge Mass., 1992).
Arthur Okun, Equality and efficiency. The big trade-off(Washington D.C., 1975). Julian Le Grand,
Equity and choice. An essay in economics and applied philosophy (New York, 1991).
Een dergelijke stijging gaat niet noodzakelijk ten koste van de hogere inkomensgroepen die het leeuwendeel van de investeringen en besparingen voor hun rekening nemen.
Nancy Birdsall, David Ross en Richard Sabot, 'Inequality and growth reconsidered. Lessons from
East Asia', The World Bank Economic Review 9 (1995) 477-508. Kenneth Arrow, ' Distributive justice
and desirable ends of economic activity', in: G. R . Feiwel (ed.), Issues in Contemporary Macro-economics and Distribution (Albany, 1985) 134-156.
Bijvoorbeeld, de gemiddelde Nederlander kan iedere dag vlees eten (functioning) maar kan er vrijwillig voor kiezen om vegetarisch te zijn (capability).
Sen, 'Well-being, agency and freedom ', 159. Deze theorie werd mede ontwikkeld door Nussbaum (zie
onder andere Martha Nussbaum, ' Nature, function, and capability: Aristotle on political distribution', Oxford Studies in Ancient Philosophy (1988) 145-184, en Martha Nussbaum, 'Aristotelian social democracy', in R.B. Douglas, G.R. Mara, en H.S. Richardson (eds.), Liberalism and the good
(New Y orkiLonden, 1990».
A.J. Taylor (ed.), The standard of living debate in Britain in the industrial revolution (Londen, 1975).
J.H. Clapham, An economic history of modern Britain (Cambridge, 1926). J.L. Hammond, The Industrial Revolution and discontent', Economic History Review, Ie serie, 2 (1930) 215-228. Een belangrijke bijdrage aan het onderzoek naar de ontwikkeling van lonen werd geleverd in E.H. Phelps
Brown en S.V. Hopkins, 'Seven centuries of building wages', Economica 22 (1955) 195-206.
E.J. Hobsbawm, 'The British standard of living, 1790-1850', Economic History Review, 2e serie, IO
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P.H. Lindert en J.G. Williamson, 'English workers' living standards during the Industrial Revolution: a new look', Economic History Review 36 (1983) 1-25.
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England, 1541-1871: a reconstruction (1981) en R. Woods, 'The effects of population redistribution
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anthropometric history (Boulder etc., 1995) waarin onder meer een bijdrage over Nederland is opgenomen. John Komlos (ed.), Stature, living standards, and economic development. Essays in anthropometric history (ChicagolLondon, 1994). Komlos en Baten, The biological standard of living.
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Jorg Baten, 'Der Einflul3 von regionalen Wirtschaftsstrukturen auf den biologischen Lebensstandard. Eine anthropometrische Studie zur Bayerischen Wirtschaftsgeschichte im friihen 19. Jahrhundert', Vierteljahrschriftfur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 83 (1996) 180-213.
W. Peter Ward, Birth weight and economic growth. Women's living standards in the industrializing West
(Chicago, 1993). David R. Weir, 'Parental consumption decisions and child health during the early
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BESPREKINGEN

Ad Biewenga, De Kaap de Goede Hoop.
Een Nederlandse vestigingsk%nie, 16801730 (Amsterdam: Uitgeverij Prometheus/Bert Bakker, 1999) 346 p. ISBN
9053338020
Die verskyning van Ad Biewenga se
doktorale proefskrif op grond waarvan
hy in die begin van 1999 aan die Vrye
Universiteit van Amsterdam gepromoveer het onder prof. dr. G. J. Schutte,
verteenwoordig'n betekenisvolle bydrae
tot die historiese literatuur oor die Nederlandse tydperk in die geskiedenis
van Suid-Afrika. Die studie, waarvoor
die kandidaat enkele maande ook aan
die Departement Geskiedenis van die
Universiteit Stellenbosch verbonde
was, is deel van die veel groter navorsingsprojek onder leiding van proff. A.
Th. Van Deursen en S. Groenveld oor
die kultuurgeskiedenis van die Nederlandse Republiek in die sewentiende
eeu. Wat die publikasie van hierdie studie besonder tydig maak, is die feit dat
dit in 2002 vierhonderdjaar is sedert die
stigting van die Vereenigde Oost-Indische Compagnie. 'n Mens sou dus in beide Suid-Afrika en Nederland in die volgende aantal jare wei verwag dat die
Kompanjiestyd, soos dit in die Afrikaanse historiografie bekend staan,
meer aandag van navorsers sal trek.
Biewenga se bydrae is betekenisvol
omdat dit heelwat korreksies aanbring
op die bestaande navorsing en veral omdat dit 'n afgebakende periode toegespits op die Kaapse platteland, die nuwe
distrikte Stellenbosch en Drakenstein,
behandel en 'n indringende en deeglike
empiriese studie van die oorspronklike
bronne in die Kaapse Argief, die Stellenbosch kerkargief en die Ryksargief verteenwoordig. Die periode 1680-1730

word geregverdig op grond van die feit
dat dit die periode is waarin die Kaap
werklik in 'n vestigingskolonie verander
deur die gebiedsuitbreiding en die ontwikkeling van nuwe instellings en maatskaplike verbande. Teen 1730 is die
Kaap onomwonde 'n kolonie, nie meer
'n handelspos of 'n verversingstasie nie.
Biewenga se gesonde uitgangspunt
om nie, soos historici soms onder invloed van die sosiale teoriee geneig is
om te doen, modeme projeksies op die
verlede te maak nie, maar die akteurs
self en hulle oorspronklike bedoelinge
die basis van sy studie te maak (p.16),
beteken dat die werk 'n empiriese studie
van besondere betekenis verteenwoordig en 'n belangrike bydrae tot meer gebalanseerde insigte in en oorde1e oor die
vroee Kaapse samelewing verteenwoordig. Biewenga skroom dan ook nie om
op 'n beskeie maar verantwoorde wyse
talle bestaande uitsprake en bevindinge
van kontemporere besoekers soos Peter
Kolb en modeme historici te korrigeer
rue. Soos begryplik is hy soms 'n bietjie
oordrewe in sy kritiek op bestaande werke. Die studie getuig egter van selfstandige werk, deeglike, tydrowende en sieldodende statistiese navorsing en
oorspronklike oordele en bevindinge.
Tog laat die konklusie, opgeweeg teen
die inhoud van die studie, 'n mens met
die gevoel dat Biewenga sy gevolgtrekkings in afsonderlike hoofstukke meer
gei'ntegreerd in sy konklusie kon aanbied. Byvoorbee1d sy bespreking van
die vraag na die rol van ras, nasie en
kleurbewustheid (hoofstuk 7) verdien
'n indringender uitspraak in sy gevolgtrekkings as wat daar aangebied word.
Sy bevindinge getuig van meer as wat gedek word deur die uitspraak oor intemalisering van normes en waardes van die
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Nederlandse kultuur, die proses van assimilasie en die worsteling met persoonlike identiteit en singewing (pp.289-290)
al moet toegegee word dat hy waarskynlik reg is in sy verweer dat dit 'n afsonderlike boek regverdig.
Die feit dat Biewenga uit 'n Nederlandse historiese agtergrond binne die
bree verwysingsraamwerk van die totale
Nederlandse koloniale beleid na die totale gemtegreerde lewenswyse van die
mense van Stellenbosch en Drakenstein
kyk, dat hy 'n relatief kort tydperk
gekies het, dat hy binne 'n groter projek
gewerk het en dat hy die studie op in tensiewe gedetailleerde empiriese gevallestudies toegespits het, plaas hom in die
posisie om 'n perspektiefte bied wat ruimer is as die van die ander skrywers oor
aspekte van die Nederlandse tydperk.
Daarom bied sy studie belangrike aanvulling op die werk van G.c. de Wet,
J.L. Hattingh, H.F. Heese, R.C. Shell,
N . Worden, R. Elphick, J.N . Gerstner,
L. Guelke, G .J. Schutte en ander. Hy
toon dan ook die wankelende empiriese
onderbou van hee1wat van die teorie-georienteerde studies aan (p.17). Enke1e
voorbeelde hiervan dien ter illustrasie:
- Die groepsindeling van die Kaapse
bewoners berus nie op etniese of sosiale
kategoriee nie, maar op juridiese maatstawwe soos dit oral in die Nederlandse
gebiede toegepas is (p.22).
- Kleur, ras en ekonomiese onafhanklikheid Ie nie die verskil tussen vryswart
en vryburger ten grondslag nie, maar die
regeringsvoorskrif dat hulle selfversorgend moes wees, dat hulle hul voormalige eienaars met eer en respek moes behandel en dat hulle hulself in die
samelewing as 'n aanwins moes vestig
sodat hulle nie weer in slawerny verval
nie (p.29).
- Die biologiese rassevermenging wat
plaasgevind het, word ten onregte in
terme van seksue1e omgang beoordee1
eerder as 'n natuurlike verskynsel wat
binne gemengde huwelike plaasgevind
het. Die Politieke Raad se verbod op
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op seksuele omgang van Kompanjiesdienare en vryburgers met slavinne en
Khoikhoivroue het net op buite-egtelike
seksuele om gang betrekking, nie op
rasse nie. Huwelike tussen mense van
verskillende rassegroepe was wetlik toelaatbaar en het ook voorgekom en is
aanvaar (p.274).
In die een hoofstuk wat wei as suiwer
tradisionele kultuurgeskiedenis beskou
kan word, hoofstuk 6 waar huweliks-,
doop- en begrafnisgebruike bespreek
word, lewer die studie ook waardevolle
insigte en gegewens. Dit is opvallend
dat Biewenga hier minder van statistiese
ontledings gebruik maak as wanneer hy
die geestelike en misdaadsituasie bespreek. Hy erken dat so-iets wei nodig
is (p.227 voetnoot 87) maar kritiseer
dan Van Aswegen se uitsprake oor egskeidings sonder om met dieselfde oortuigende bewyse vir die teendeel te kom, as
in ander gevalle. Hy erken ook (p.232)
dat hy op dun ys beweeg as hy uitsprake
oor die huwe1iksgeluk van Stellenbossers maak omdat bronne daaroor so
weinig is. Dit bewys die punt dat gewone
gelukkige mense wat hulle gang op die
wettige, normale en ge1ukkige manier
gaan, nie hierdie dood normale ervaringe te boek stel vir latere historiese navorsing nie. Ook op hierdie gebied lewer
die statistiek wat wei gebruik word,
waardevolle inligting, soos byvoorbeeld
die volgende:
- Ross se bevinding dat slavinne aan die
Kaap glad nie so wellustig was as wat
dikwels voorgeste1 word nie, word empiries ondersteun. Siavinne het min kinders gehad omdat hulle relatief min in
getal was, en enkellopende slawe het
weI dikwels kuisheid en morele standaarde gehandhaaf (p.246 voetnoot
170).
- Die gebruik om kinders deur 'n slavin
te laat versorg en soms te laat soog, is nie
'n Nederlandse gebruik nie, maar is van
Nederlands-Indie oorgeneem (p.247).
Dit is tog opvallend dat een belangrike
studie by die gegewens oor die huwelik,
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doop en begrafrus ontbreek. Dit is die
proefskrif van C.W. Hudson wat hy in
1952 aan die Universiteit van die Witwatersrand onder die Volkskundige prof.
Abel Coetzee voltooi het: Maatskaplike
vorms aan die Kaap in die tydperk 1652
tot omstreeks 1795. 'n Vergelyking van
die twee studies se bevindinge kan interes san te lig werp op die waarde van vroee
Afrikaanse navorsing op die gebied.
Biewenga se studie, soos ook die toenemende getal Nederlandse studente
wat hulle aan Afrikaanse universiteite
in historiese navorsing verdiep - 'n hele
aantal doktorandus skripsies is hiervan
getuie (Henriette Storm de Graeve en
Martin Koene as voorbeelde) - is nie
net 'n belangrike bydrae tot ons kennis
van die geskiedenis van die Nederlandse
invloed aan die Kaap en die partikuliere
geskiedenis van Stellenbosch en Drakenstein in die tydperk nie, maar is ook
'n belangrike vergestalting van 'n vernuwende historiese kontak beide tussen
Nederland en Suid-Afrika en met die
Nederlandse tydperk. Sy werk bevestig
en herstel die waarde wat aan die Nederlandse invloed geheg word. Die diepgang en die nugterheid van sy navorsing
het hom die aandag laat vestig op die
wyse waarop die norme en waardes van
die koloniale moondheid aan die Kaap,
ten spyte van die bevolkingsdiversiteit,
ingang gevind het in die instellings, optrede en lewenswyse van die Kaap. Terselfdertyd vestig hy die aandag daarop
dat die een groot verskil met Nederland
juis die bevolkingsdiversiteit is. Hy beskryf dan ook die Kaapkolonie as een
samenleving onder spanning (p.288),
maar rue 'n samelewing waar anomie of
chaos geheers het nie: Allen menschen
hebben zich op een of ander wijze rekenschap gegeven van de N ederlandse normen en waarden. Maar binne hierdie Nederlandse dop kon vele identiteite
skuiling gaan. Mens kan by hierdie slotwoord van Biewenga toevoeg: en wat
sou gebeur toe die dop begin kraak en
uiteindelik gebreek het? Dit is een van
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die vormende kragte in die verdere ontwikkeling van die Suid-Afrikaanse geskiedenis en bied ook talle temas vir die
tweejaarlikse dialoog tussen Suid-Afrikaanse en Nederlandse historici waarvan die eerste in 1998 by die Randse
Afrikaanse Universiteit en die tweede
in Julie 2000 in Nederland plaasvind.
Studies soos hierdie skep nuwe opwindende intellektuele moontlikhede.
Pieter Kapp
Universiteit Stellenbosch
Zuid Afrika
Mike Dash, Tulpengekte. Over de speculatiegolf die de tulp in 17e-eeuws Nederland veroorzaakte (Utrecht: Het Spectrum, 1999) 288 p. ISBN 9027467323
Huizenprijzen stijgen al jaren met tientallen procenten per jaar. Speculatie is
van aile tijden en een alledaagse praktijk, een bezorgde makelaarsvereniging
ten spijt. Hoe ver gaat een Nederlander
in het gokken? Ver. Eeuwen geleden al
gaven lieden hun nering op om in de tulpenhandel te gaan, zo blijkt uit Tulpengekte van de Britse historicus Dash.
Het twintigste eeuwse Nederlandse export-beeldmerk bij uitstek, de tulp,
blijkt spannend te kunnen zijn. Men
leest deze gebonden pocket in een ruk
uit.
In de eerste zes hoofdstukken wordt
verhaald hoe de bloem uit de bergen
van Centraal Azie, extreem bewonderd
aan de hoven van de Osmaanse sultans,
als relatiegeschenk in het midden van de
16e eeuw bij rijken in West-Europa arriveerde. Een Vlaamse koopman yond bij
zijn bestelling textiel een pakketje bollen. Hij dacht dat het Turkse uien waren,
liet er een paar fruiten en at ze. De rest
plantte hij . Zo kwam het dat in het voorjaar van 1563 een paar vreemde bloemen
de kop opstaken boven de drek en het afval van een Antwerpse moestuin, dit tot
teleurstelling van de tuineigenaar die
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nog wei een maaltje met een paar Turkse
uien lustte (p.53) Een waar gebeurde
anekdote, aldus Clusius, medicus van
de Leidse hortus en de autoriteit op botanisch gebied in de Nederlanden rond
1600. De populariteit van de tulp leidde
ertoe dat in 1600 100 varieteiten en rond
1630 1.000 varieteiten bestonden, waarvan op zijn minst 500 Nederlandse
(p.81-82). Dash ziet een verband met de
komst van de rijke, Vlaamse vluchtelingen en hun bereidheid om te investeren
in exotica (p.84). Om de waarde van de
tulpenbol te kunnen vergelijken, geeft
Dash een aantal voorbeelden. Men was
rijk met een jaarinkomen van 3.000 gulden; een tiental Amsterdamse burgers
bezat omstreeks 1630 (p.89) 300.000 gulden. Een bloem van 3.000 gulden vertegenwoordigde dus een flinke hoevee\heid geld (p.176).
In hoofdstuk 7 tot en met II wordt
beeldend het mechanisme achter de
prijsopdrijving uitgelegd: de komst van
liefbebbers van tulpen op de markt, die
niet gehinderd door enige botanische
kennis, de floristen, de bloemkwekers
rond Haarlem, aanzetten tot productieverhoging; hoe klisterbollen, of asen,
nog meer waard werden dan de moeder-bol; hoe de tulpenhandel aIle lagen
van de bevolking bezighield. Hollanders
hie\den in de Gouden Eeuw van een
gokje gezien de vele loterijen. Terwijl de
bol nog onder de grond zat, wisselde ze
in een etmaal vele malen van eigenaar,
om tegen rooitijd enige maanden later
het tienvoudige waard te zijn.
Hoofdstuk 12 beschrijft, dat het vertrouwen in de tulpenmarkt - sinds 1634
een windhandel- eind 1636 barsten vertoonde. De climax van het boek ligt in
dit hoofdstuk: 3 februari 1637 is de dag
van de prijsval. Daarna brachten de tulpenbollen nog hoogstens 1 procent van
de prijs op die ze daags daarvoor hadden
gedaan. Een domino-effect zet in van
onverkoopbare tuipenbollen, niet meer
kunnen voldoen van schulden en afbetalingen.
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Het volgende hoofdstuk 13, getiteld
De Hoerengodin, handelt over het overheidsingrijpen in de vorm van pamfletten en resoluties van de burgemeesters
en staten. Misschien ligt het aan de materie; het is het enige hoofdstuk in het
boek dat moeizaam leest.
De laatste twee hoofdstukken 14 en
IS hadden beter weggelaten kunnen
worden. Ze behandelen niet de gekte
van de speculatie, maar haar wedervaren in opvolgende eeuwen. Tulpengekte
is een populair-wetenschappelijke uitgave. Noten ontbreken in de tekst; literatuurverwijzingen zijn te vinden op pagina's 244 tot 273. Ook geraadpleegde
gepubliceerde en ongepubliceerde bronnen worden vermeld op pagina 274 tot
280.
Ik zie dit spannende historische verhaal als een waarschuwing tegen de zich
in de schulden stekende huizenkoper en
beursspeculant uit de 21e eeuw. Overspannen winstverwachting moet men
soms met een faillissement of gerulneerd
bestaan bekopen. Vele huizen zitten beter in de hypotheek dan in de verf.
Helene Winkelman
NEHA, Amsterdam

Mila Davids, De weg naar zelJstandigheid. De voorgeschiedenis van de verzelJstandiging van de PTT in 1989 (Hilversum: Verloren, 1999) 378 p. ISBN
9065504303
Proefschrift aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, 1999.
In deze doctoraatsverhandeling wordt
een beschrijving en een analyse gegeven
van een van de grootste privatiseringsoperaties uit de Nederlandse geschiedenis, meer bepaald de ornzetting van het
Staatsbedrijf der Post, Telegrafie en Telefonie in de Koninklijke P1T Nederland. De voorbereidende werkzaamheden namen een aanvang op het einde
van de jaren zeventig, en het nieuwe beNEHA-BULLETIN

drijf ging van start op 1 januari 1989.
Mila Davids gaat daarrnee in op een intemationaal fenomeen van de jaren
tachtig en negentig, met name het terugtrekken van de nationale overheden uit
een aantal economische sleutelsectoren
en een vergaande privatisering en liberalisering ervan. Deze beweging is nog niet
ten einde, zoals blijkt uit de grote structurele veranderingen die bijvoorbeeld in
de Europese spoorwegexploitaties worden voorbereid.
In het eerste dee! gaat de auteur in op
een aantal definities en theoretische concepten, onder meer privatisering en verzelfstandiging en de motieven die ten
voordele van een dergelijke opera tie
worden ingeroepen; voorts het concept
natuurlijk monopolie en de dynamische
evolutie die het doorheen de jaren heeft
doorgemaakt. Vervolgens wordt een
schematisch overzicht gegeven van het
raamwerk waarbinnen het onderzoek
zal plaatsvinden. Dat is dynamisch opgebouwd binnen een multi-actor-benadering. Daarin worden de verschillende
actoren, binnen een wisselende omgeving en in een historische context, met elkaar in verbinding gebracht en wordt
een analyse gemaakt van de manier
waarop ze op elkaar in vi oed uitoefenen.
Op basis van dit raamwerk werd de
vraagstelling opgebouwd. Ten eerste
wordt de vraag gesteld naar de omgeving waarbinnen de rol en de positie
van de PIT evolueerde: technologische,
politiek-economische en intemationale
ontwikkelingen komen daar aan bod.
Vervolgens wordt in een historische terugblik nagegaan hoe in het verleden gelijkaardige vragen over de PIT werden
gesteld en welk gevolg eraan werd gegeyen. Binnen deze brede context wordt
vervolgens het veranderingsproces van
de PIT onderzocht.
De verschillende deelvragen worden
door de auteur zeer nauwgezet onderzocht in de delen 2 tot 4, rekening houdend met de verschillende klemtonen
die door de diverse partijen werden ge-

legd, als daar zijn de PIT zelf, de Tweede
Kamer, de diverse ministeries, de consumenten- en producentenverenigingen,
de vakbonden, de intemationale overheden, enzovoort. De zoektocht begint in
1979, met de installatie van de eerste
comrnissie die een aantal vragen rond
de PIT moest bestuderen. In een aantal
beschrijvende hoofdstukken worden de
diverse krachten, die op e!kaar inwerkten tijdens 10 jaar debatten, nauwgezet
geanalyseerd. Daarbij komen op een inzichtelijke wijze de verschillende motivaties en invalshoeken en de soms grote tegenstellingen aan bod. Dit leidde onder
meer tot de stelling dat de overheid niet
bestaat: de grondige meningsverschillen
die in het dossier van de PIT optraden
tussen het rninisterie van Financien en
het rninisterie van Verkeer en Waterstaat
zijn hiervan een sprekend voorbeeld.
Tenslotte voigt in deel 5 een terugblik,
waarbij de verschillende deelvragen en
hypothesen worden beantwoord.
Dit proefschrift, dat op een zeer overzichte!ijke en uitvoerige wijze een
belangrijk beslissingsproces heeft geschetst, vertoonde ook een paar minpunten. Het historisch overzicht dat in
deel 3 wordt weergegeven, bevat vee! geIsoleerd feitenmateriaal, zonder dat de
gegevens in een politiek-economisch kader worden geplaatst. Het zou goed zijn
geweest het veri eden van de post en de
telecomrnunicatie, dat geschetst wordt
vanaf de 19de eeuw, te bevragen op een
aantal fundamentele vragen die bij de
aanvang van het boek werden geste!d
met betrekking tot de verzelfstandiging
van de PIT in 1989. Daarbij komt dat
de grafieken op de bladzijden 56-58,
over het aantal telecomrnunicatieaansluitingen en de productie van de sector,
niet erg duidelijk zijn (schaal). Een sernilogaritmische voorstelling zou wellicht
verhelderend zijn geweest voor het verhaa\. Spijtig is ook dat de literatuur over
gelijkaardige privatiseringstendensen in
de buurlanden slechts in beperkte mate
aanwezig is in de bibliografie. Deze pun-
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ten van kritiek raken echter niet de essen tie van het proefschrift. De originele
werkwijze, onder meer door het multiactor model, biedt een inzichtelijke benadering van grootschalige en complexe
fenomenen, die niet aileen onderzoekers
moet kunnen inspireren, maar ook de
beleidsmakers die in diverse landen met
moeilijke sociaal-econornische dossiers
worden geconfronteerd.
Bart Van der Herten
K.U. Brussel

M.M.G. Fase, Geld in het fin de siecle
(Amsterdam: Amsterdam University
Press, 1999) 267 p. ISBN 90 5356 398 9
In deze bundel zijn een aantal artikelen
van de hand van Fase uit de periode
1986-1998 herdrukt, die aile over geld
en monetaire econornie gaan. In het eerste cluster van vier artikelen gaat het
over monetair beleid in Nederland en
Europa. Daarna voigt een deel met artikelen over het meten van de informele
econornie en hoe monetaire grootheden
daar een bijdrage aan kunnen leveren,
over nieuwe betaalvormen en de betekenis voor het geldbegrip en over onbesliste discussies in de monetaire economie.
In een derde deel worden verschillende
onderwerpen die met monetaire economie te maken hebben zonder veel samenhang bijeen geplaatst.
Zo is er een hoofdstuk waarin Fase
aantoont dat beleggen in schilderijen
niet altijd een hoog rendement oplevert
en een waarin het belang van voorspellende modellen voor de politieke besluitvorming van een centrale bank wordt
gerelativeerd. Tot slot is er een deel getiteld "de monetaire traditie in Nederland", met enige artikelen betreffende
de vooroorlogse geschiedenis van het
economisch denken. Hier springt vooral
het artikel over de econome E.C. van
Dorp er uit. Haar keus voor een ametaliek geldstelsel, waarbij de waarde van
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geld bepaald zou worden door de algemene aanvaarding ervan en haar ideeen
over koopkrachtpariteit als verklaring
voor de wisselkoers, zijn voor het interbellum opmerkelijk, maar deze werden
in samenhang met deze vrouw al eerder
in dit boek behandeld. Het artikel moet
het daarom vooral hebben van de liefdevolle levensbeschrijving.
Fase behandelt in dit deel verder het
leven en de opvattingen van J.G. Koopmans en diens ideeen over neutraal geld.
Hij schetst hoe Koopmans in 1926 de
kant van Keynes kiest tegen Schumpeter. Deze Oostenrijker keerde zich tegen
Keynes' opvatting dat de centrale-bankpolitiek gericht moet zijn op stabilisatie
van het prijspeil om de conjunctuurgolf
te dempen. Volgens hem zou demping
van de conjunctuurbeweging de ontwikkeling van het kapitalisme belemmeren,
hetgeen samenhangt met zijn ideeen
over de sprongsgewijze econornische
ontwikkeling en de rol van ondernemers. Verrijn Stuart (de zoon) wordt in
ditzelfde artikel net als Koopmans geschetst als aanhanger van de neutraliteit
van geld, maar meer een die deze opvattingen naar de praktische politiek wilde
vertalen. Zo werd hij grondlegger van de
Vereeniging voor Waardevast geld, een
club die een stabiele interne geldwaarde
verkoos boven een stabiele externe geldwaarde en zich daarom keerde tegen Colijns Gouden-Standaardpolitiek.
Het vervelende van niet aileen dit artikel is dat de kern ervan al een aantal keren eerder naar voren kwam. Behalve in
dit artikel staat het ook op de pagina's
14-15, 47-48, 191-192 en verder uitgewerkt op de pagina's 245-249. Steeds benadrukt Fase dezelfde aspecten van een
debat, of dezelfde opvattingen van een
econoom, waardoor de lezer zich soms
afvraagt of hij zijn bladwijzer verkeerd
heeft teruggeplaatst.
Het feit dat de auteur het consequent
over hoofdstukken heeft en door mid del
van een indeling in vier clusters een
schijn van orde heeft aangebracht, kan
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niet verhullen dat de samenhang vaak
ver te zoeken is. Enige redactionele arbeid om wat eenheid aan te brengen,
een eenheid die door de hoofdstukindeling wordt gesuggereerd, bleef kennelijk
achterwege. Ook de titel suggereert iets
anders dan de lezer krijgt. Slechts zeer
ten dele gaat dit boek over de monetaire
ontwikkeling in de laatste jaren van de
twintigste eeuw. Het enige hoofdstuk
dat volledig over de Europese monetaire
integratie gaat - de inleiding - is bovendien het zwakste. Zonder enige distantie
- zelfs zonder ook maar in te gaan op de
kritiek - wordt juichend over de invoering van de euro geschreven: "Ook geopolitiek gezien behoort het begin van de
EMU tot de Europese hoogtepunten
van de bijna voltooide eeuw. Het biedt
Europa, verenigd in de Europese Unie,
een prachtkans om gezaghebbend te
spreken nu het niet alleen naar economische grootte en handelsstructuur vergelijkbaar is met andere economische
machtsblokken in de wereld, maar ook
beschikt over het symbool bij uitstek
voor nationale soevereiniteit: een eigen
munt." Een prima tekst voor een folder
van Postbus 51. Alles bijeen moet worden gecondudeerd dat er in dit boek
een aantal aardige artikelen staan die
echter voor degenen die in de onderwerpen gei"nteresseerd zijn ook op hun oorspronkelijke plaats gemakkelijk te vinden zijn, dat de samenhang ontbreekt
en de vlag de lading niet dekt.

(red.): Determinants in the evolution of
the European chemical industry, 19001939: new technologies, political frameworks, markets and companies (Dordrecht: Kluwer Academic Publishers,
1998) 393 p. ISBN 0792348907

Ernst Homburg, Anthony S. Travis
en Harm G . Schroter (red.): The chemical industry in Europe, 1850 - 1914:
industrial growth, pollution, and professionalization (Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1998) 344 p. ISBN
0792348893
Anthony S. Travis, Harm G. Schroter, Ernst Homburg en Peter J.T. Morris

Tussen 1993 en 1997 is met steun van de
European Science Foundation (ESF)
een onderzoeksproject uitgevoerd over
de ontwikkeling van de chernie in Europa, 1789-1939. De twee hier besproken
boeken zijn uitkomsten van het deelprogramma over de chemische industrie
(andere deelprogramma's gingen over
professionalisering, onderwijs en communicatie). De hier besproken bundels,
zijn de uitkomsten van twee congressen
over de geschiedenis van de chemische
industrie uit 1995 en 1996. The chemical
industry in Europe gaat over de chemische industrie tijdens de tweede industriele revolutie; in Determinants in the evolution of the European chemical industry
ligt het zwaartepunt bij het interbellum.
Beide bunde1s hebben secties met landenstudies naast secties waarin meer algemene thema's aan de orde worden gesteld. Bij de landenstudies is er volop
aandacht voor de periferie, zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van de chemische industrie in Polen, Denemarken,
Italie en Finland. De subsidievoorwaarden van de ESF, die bepalen dat onderzoekers uit een groot aantal Europese
landen in het project moesten deelnemen, zullen hier ongetwijfeld aan ten
grondslag hebben gelegen. De aandacht
voor de perifere landen is op zich terecht, omdat deze een antwoord kan bieden op de vraag waarom een bepaalde
sector zich in het ene land anders ontwikkelt dan in het andere. De hier gepresenteerde artikelen zijn daartoe echter
ontoereikend omdat ze onderling nauwelijks vergelijkbaar zijn. Niet alleen
over de mogelijke factoren die de groei
van de sector beinvloeden zijn de auteurs
het oneens, zelfs over de definitie van de
chemische industrie. De meeste auteurs
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Hein A.M. Klemann
Universiteit Utrecht

verstaan hier in de eerste plaats de organisch-chemische (kleurstoffen)industrie
onder, maar een enkeling rekent er zelfs
de gehele voedingsmiddelenindustrie
toe. De enige bijdrage die wei verschillen
probeert te verklaren gaatjuist niet over
de perifere landen, maar over Duitsland
en Groot-Brittannie. Harm Schroter en
Anthony Travis schrijven de bloei van
de chemische industrie in Duitsland en
de neergang in Groot-Brittannie toe
aan een verschil in mentaliteit, die in
Duitsland samenwerking bevorderde,
niet aileen tussen en binnen bedrijven,
zoals Chandler al eerder heeft betoogd,
maar ook tussen industrie en overheid,
universiteiten en hogescholen.
De bijdragen in de thematische secties
zijn interessanter, ook al omdat vergelijking tussen landen en bedrijven hier
door de thematische opzet wei mogelijk
is. In The chemical industry in Europe
staat een zeer lezenswaardige sectie over
milieuvervuiling door chemische fabrieken en de reacties daarop in de negentiende eeuw. Sarah Wilmot en Peter
Reed schrijven in twee bijdragen dat
het in Engeland vooral de luchtvervuiling door sodafabrieken was die publieke weerstand opriep. In 1863 leidde dit
tot een landelijke wet tegen luchtvervuiling, ter vervanging van een groot aantal
lokale wetten. De inspector die werd
aangesteld om de naleving van de wet
te controleren, koos opvallend genoeg
niet voor een juridische aanpak, maar
gaf bedrijven raad bij het aanpassen
van hun processen om de uitstoot te verminderen. Met deze opstelling won hij
het vertrouwen van de industrielen,
waardoor de doe Is telling van de wet snel
werd bereikt en bovendien de inspectie
van de fabrieken niet op veel weerstand
stuitte. In Nederland bleef de bestrijding
van overlast een gemeentelijke aangelegenheid, zo schrijft Ernst Homburg. Bovendien werd die taak niet aileen door
ambtenaren, maar door gezondheidscommissies uitgevoerd, waarin zowel
medici als ambtenaren, chemici en indu-
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strielen zitting hadden. Bij de beoordeling van de overlast speelden twee wetenschappelijke paradigma's een ral.
Medici gingen er rond 1850 van uit dat
alles wat stonk, schadelijk was, terwijl
de chemici geloofden dat aileen levende
organismen de gezondheid konden bedreigen. In de gemeentelijke gezondheidscommissies botsten deze standpunten en een adequate bestrijding van de
overlast was pas mogelijk nadat beide
groepen het eens waren geworden over
de relatie tussen chemicalien en gezondheid.
Beide bundels bevatten een aantal bijdragen over de organisatorische in bedding van wetenschappelijk onderzoek
in ondernemingen. De nadruk ligt hier
natuurlijk op landen Duitsland, Engeland en Zwitserland, omdat onderzoekslaboratoria daar het eerst gemeengoed
werden. Daarbij vah op dat de Engelse
chemische industrie veel minder hoge eisen stelde aan chemici die voor research
werden aangesteld dan de Duitse. De research van de Engelse bedrijven was dan
ook minder oorspronkelijk dan van hun
Duitse collega's. Zelfs de meest inn ovatieve Engelse kleurstoffenfabrikant
richtte zijn onderzoek vooral op het aanbrengen van kleine verbeteringen in
Duitse vindingen, om die vervolgens te
octrooieren. Wat de voordelen van een
eigen onderzoekslaboratorium kunnen
zijn, laat Wolfgang Wimmer zien aan
de hand van een studie van de Duitse
farmaceutische industrie. Bayer, dat
een groot eigen onderzoekslaboratoriurn had, was in staat tussen 1880 en
1920 een con stante straom nieuwe geneesmiddelen op de markt te brengen.
De concurrenten Schering en Hoechst
hadden slechts een enkele farmaceutische onderzoeker in dienst en vertrouwden op hun banden met universitaire
chemici. Zij konden daardoor hun innovaties veel minder goed plannen en
brachten het ene jaar veel en het volgende jaar geen enkel nieuw medicijn
op de markt.
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De meeste bijdragen in de beide bundels zijn geschreven door mensen met
een achtergrond in de wetenschaps- en
techniekgeschiedenis, meer dan in bedrijfsgeschiedenis. Referenties aan
Chandler zijn bijvoorbeeld opvallend
schaars, zelfs in artikelen over de Duitse
chemische reuzen. Dit is niet noodzakelijkerwijs een tekortkorning; de schrijvers hebben veel aandacht voor het gebruik van wetenschap in en door
bedrijven en bij wetgeving. In de chern ische industrie zijn dit essentiele zaken
die niet los te zien zijn van andere aspecten van de bedrijfsvoering. Ben interessant voorbeeld is de bijdrage van Peter
Morris aan Determinants in the evolution
o/the European chemical industry, waarin hij de diversificatie van IG Farben in
de richting van polymeren beschrijft.
Morris gaat uitgebreid in op de problemen die ontstonden bij de schaalvergroting van een laboratorium- naar een fabrieksniveau. Hij laat zien hoe de keuze
voor een bepaalde syntheseroute de verdere ontwikkeling van het bedrijf belnvloedde omdat het bedrijf wei ervaring
opdeed met de gekozen procedes maar
niet met andere. Uiteindelijk bepaalde
de gekozen syntheseroute de winstgevendheid van de ondernerning op lange
termijn.
Vergeleken met de grote aandacht
voor de relatie tussen wetenschap en industrie blijft het aantal artikelen over
meer traditioneel bedrijfskundige onderwerpen achter. Er is weinig aandacht
voor investeringen en bedrijfsresultaten,
weinig ook voor sociale verhoudingen
en in de beschrijvingen van organisatiestructuren ligt de nadruk erg sterk op researchlaboratoria. De bijdragen over de
ontwikkelingspatronen van de industrie
in de verschillende Europese landen zijn
de enige met een meer traditioneel-bedrijfshistorische invalshoek. De bundels
vormen een welkome aanvulling op de
standaard literatuur over de ontwikkeling van de chernische industrie in Europa, maar de bijdragen hebben onderling

te weinig coherentie voor een nieuwe visie. In de inleiding van The chemical industry in Europe, 1850 -1914 wordt nog
wei enige poging gedaan om de bijdragen in hun context te plaatsen; de redacteuren van Determinants in the evolution
o/the European chemical industry, 19001939 hebben die poging helaas niet gedaan. In beide boeken ontbreekt bovendien een bibliografie, maar de index is
gelukkig wei goed verzorgd.
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Michael Jansen, De industrie-le ontwikkeling in Nederland 1800-1850 (Amsterdam: NEHA, 1999) 430 p. ISBN
9057420244
Dit boek is de officiele uitgave van Michael Jansens dissertatie, waar hij in
1998 op promoveerde. Het onderzoek
maakt deel uit van het project Reconstructie Nationale Rekeningen dat in
het begin van de jaren negentig van start
is gegaan. Jansen heeft de industrie in de
eerste helft van de 1ge eeuw voor zijn rekening genomen .
Wat zijn de voornaamste conc1usies
die hij trekt over de industriele ontwikkeling in deze voor Nederland zowel
politiek als econornisch zo turbulente
periode? Anders dan in Belgie en Engeland is er geen grootschalig industrialisatieproces geweest in Nederland. Weliswaar groeide de jaarlijkse industrieIe
productie vanaf 1820 gestaag, maar deze
groei ging gelijk op met die van de bevolking. Ais aandeel in het bruto nationaal
product schommelde de industrieIe productie rond de 23 procent, nadat het in
de Napoleontische tijd en vlak daarna
teruggevallen was tot circa 18 procent.
De nijverheid heeft in deze peri ode
geenszins de econornische ontwikkeling
gestuurd. Ook op sectoraal niveau waren de presta ties bescheiden. De door
de overheid gesteunde katoennijverheid

droeg slechts in geringe mate bij tot de
groei van de industrie. Kleinere industrieen als de suikerindustrie gaven meer
blijk van modernisering.
Zijn deze bevindingen spectaculair?
Nee. De verdienste van Jansens doorwrochte studie is echter dat nu voor het
eerst een meer omvattend beeld van de
nijverheid in deze periode is ontstaan.
Tot nu toe baseerden economisch-historici zich vooral op het werk van Griffiths,
die in zijn Industrial Retardation in the
Netherlands 1830-1850 de analyse van
de industriele ontwikkeling beperkte tot
een selectie van 'old staples' en een aantal 'nieuwe industrieen' zoals machines
en katoen. Deze geven wei inzicht in het
'waarom' van de ontwikkelingen, maar
minder in het 'hoeveel' en het 'wanneer'.
Met de nieuwe schattingen van de nijverheidsproductie van Jansen is een beter
kwantitatief fundament gelegd, sterker
nog, is Nederland een van de weinige
landen waarvoor jaarlijkse tijdreeksen
van de industriele productie in de negentiende eeuw zijn gereconstrueerd.
De auteur heeft zich beperkt tot het
produceren van een onderzoeksverslag
en zich nauwelijks gewaagd aan een analyse van de gevonden ontwikkelingen.
Jansen verklaart de genoemde relatieve
stagna tie uit het uitblijven van nieuwe
productiemethoden, gericht op het vervaardigen van goedkope massaproducten. Maar een nadere uitwerking blijft
beperkt tot reeds bestaande verklaringen uit eerdere studies (ondermeer die
van Griffiths uit 1979), die wat methodologie betreft veel minder pretentieus
waren: het ontbreken van grondstoffen,
een niet toereikende infrastructuur,
hoge lonen en een sterke greep van de
overheid op de economische structuur
van het land en op de prijsvorrning (accijnzen).
Jansen is zeer systematisch te werk gegaan en het gebruikte bronnenmateriaal
is uitputtend onderzocht. De volgende
sectoren met daarbinnen diverse branches komen aan bod: de metaalnijver240

heid, de textielnijverheid, de voedingsen genotmiddelennijverheid en overige
takken waaronder papier, chemie en
leer. Centrale bronnen daarbij zijn de
Goldberg enquete van 1800 en het AperJ:U sur la Hollande van Baron d'Alphonse (originele enqueteformulieren
voor 1806 en 1811-1813). Op sectoraalen bedrijfsniveau is gebruik gemaakt
van zeer veel (geografisch) verspreide
bronnen.
Jansen hanteert bij zijn reconstructie
van de industriele productie de breed geaccepteerde methodologie van de nationale rekeningen systematiek. Kort gezegd komt het erop neer dat gebruik is
gemaakt van twee methoden. Allereerst
is voor bedrijven de productie geschat
aan de hand van de directe methode,
dat wil zeggen de waarde van de productie minus de benodigde inzetten van
grondstoffen en halffabrikaten. De
tweede wijze waarop de toegevoegde
waarde per industrie is geschat verliep
via de zogenaamde indirecte methode.
Hierbij werden schattingen gemaakt
van de geldelijke omvang van de categorieen die per definitie gelijk zijn aan de
toegevoegde waarde, namelijk de lonen,
de winsten en de afschrijvingen. Dit
gebeurde onder meer op basis van beschikbare kostprijsspecificaties van individuele bedrijven. Aanvullende schattingen van de productie-omvang vonden
plaats door middel van berekeningen
van de aanwezige productiecapaciteit
(waaronder papier en katoen). Globaal
heeft Jansen met deze methoden 50 procent van de totale industriele productie
in kaart gebracht. Daarbij moest hij
zware methodologische noten kraken
zoals de overgang binnen de scheepsbouw van houten naar ijzeren schepen.
Hoe kwantificeer je nu een dergelijke
structurele verandering en waar dient
zo'n bedrijfstak bij ingedeeld te worden,
de houtindustrie of de metaalindustrie?
Jansen koos voor dat laatste en dat heeft
hij naar mijn smaak op een bevredigende
manier opgelost.
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De overige industrieIe productie is geraamd aan de hand van de omvang van
de werkgelegenheid en de gemiddelde
loonniveaus van werkenden in de diverse sectoren (zoals bijvoorbeeld reparatie en onderhoud, kleding, wagens,
ambachtelijke nijverheid). Deze methode leidt tot uitkomsten die nogal gevoelig zijn voor de gehanteerde vooronderstellingen. Ten eerste baseerde
Jansen zich op eerder door het CBS gepubliceerde schattingen van de beroepsverdeling. Dit is iets anders dan de feitelijke werkgelegenheid, dus er diende
tevens rekening gehouden te worden
met niet gewerkte dagen ten gevolge
van werkloosheid etc .. Ten tweede zijn
daar schattingen van de jaarlijkse industrieIe loonniveaus per sector aan toegevoegd, gebaseerd op loongegevens uit
1812, 1819 en 1850. Om jaarlijkse reeksen te verkrijgen is verondersteld dat er
weinig fiuctuatie van de 10nen in de tussenliggende jaren bestond. Ten derde
moest rekening gehouden worden met
het feit dat er per sector verschillen in niveaus van de gerniddelde arbeidsproductiviteit bestaan. In een kapitaalintensieve industrie is het niveau van
arbeidsproductiviteit hoger dan in een
industrie die voornamelijk is gebaseerd
op handarbeid. Dit bouwwerk van opeengestapelde vooronderstellingen kan
leiden tot een wankele structuur.
Een analyse van de gevoeligheid van
de uitkomsten voor enkele altematieve
aannames zou hier niet hebben rnisstaan. Het proces van econornische groei
gaat gepaard met verschuivingen tussen
sectoren in de mate van kapitaalintensiteit en in de hoogte van het niveau van
arbeidsproductiviteit. Zou men nu veronderstellen dat beide variabelen als
het ware worden gekenmerkt door vaste
technische coefficienten, dan wordt in de
berekeningen al een zekere starheid ingebouwd. Hierdoor ontstaat het gevaar
dat economische groei als het ware
wordt weggedefinieerd en dat centrale
indicatoren als arbeidsproductiviteit

een kunstmatig karakter krijgen. Bij
analyses van het proces van economische groei met behulp van dergelijke indicatoren dient dus de nodige voorzichtigheid betracht te worden. Het boek,
met maar liefst 140 pagina's bijlagen
waarin de auteur zijn werkwijze op een
held ere manier heeft uiteengezet, is ondanks de methodologische haken en
ogen toch een mooi resultaat van het nationale rekeningenproject.
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Herman J. de Jong, De N ederlandse industrie 1913-1965; een vergelijkende analyse op basis van de productiestatistieken
(Amsterdam: NEHA, 1998) p. 520
ISBN 905742021x
In januari 1999 promoveerde Herman
de Jong aan de Econornische Faculteit
van de RU Groningen op zijn proefschrift over de ontwikkeling van de Nederlandse industrie in de periode 19131965. De promo tie kreeg nogal wat aandacht van de populaire pers. De reden
daarvoor is dat De Jong duidelijke 'statements', ook over hedendaagse discussies, durft te verbinden aan zijn gedetailleerde historische analyse.
De structuur van het boek is helder.
In de inleiding wordt een overzicht gegeyen van de vraagstelling en meteen ook
de belangrijkste resultaten van het onderzoek. De studie probeert de ontwikkeling van de Nederlandse industrie op
de lange termijn te schetsen. Expliciet
stelt De Jong de jaren van de crisis en
de beide Wereldoorlogen te willen omvatten, om te kunnen toetsen of dit inderdaad, zoals verondersteld, cesuren
geweest zijn of niet. Zijn conclusie is
dat de Wereldoorlogen vooral gezorgd
hebben voor een versnelling van structurele veranderingsprocessen.
In de inleiding zet De Jong uiteen dat
zijn studie gebouwd is op een centrale

bron, namelijk de productiestatistieken
van het CBS. In bijlage A bespreekt De
long nauwgezet de representativiteit
van deze bron. De voor De long bruikbare data dekken zo'n 40% van de totale
toegevoegde waarde van de industrie.
Niet opgenomen zijn specifieke (delen
van) bedrijfstakken, zoals bouwnijverheid, nutsbedrijven, raffinaderijen en de
metallurgie. Bovendien ontbreken de
kleine bedrijven. Deze eenzijdige gerichtheid op een, toch wat beperkte,
bron is mijn belangrijkste kritiekpunt
op de studie. De long heeft het heIaas
niet aangedurfd om het onderwerp van
de studie te verb red en tot de gehele industrie door de ontwikkeling van de in de
Productiestatistiek ontbrekende bedrijfstakken en bedrijven op basis van
ander bronnenmateriaal bij te schatten.
Van een aantal statistische bronnen geeft
hij weliswaar aan waarom ze minder geschikt zijn voor zijn doeI, maar negeert
hij de mogelijkheid ze in combinatie
met de Productiestatistiek te gebruiken.
Na de inleiding volgen in acht hoofdstukken drie centrale thema's. Eerst
wordt het internationale perspectief geschetst: hoe deed de Nederlandse industrie het in vergelijking met de Britse,
Duitse en Belgische industrie? Zoals in
dit soort onderzoek gebruikelijk, maakt
De long eerst een benchmark schatting
voor de relatieve arbeidsproductiviteit.
Die blijkt in het midden van de jaren
dertig significant boven die van de andere landen te liggen. Daarna worden
de benchmark-vergelijkingen geextrapoleerd met behulp van tijdreeksen per
land. Het interessantste resultaat daarvan is dat Nederland na de Tweede
Wereldoorlog een relatief zeer lage arbeidsproductiviteit had, mede door de
geleide loonpolitiek. In hoofdstuk vier
bespreekt De long allerlei mogelijke
verklaringen voor de geconstateerde
productiviteitsverschillen, van de bedrijfsgrootte tot het overheidsbeleid.
Daarna wordt het tweede thema, Je productiviteitsontwikkeling van de Neder242

landse industrie, gedetailleerd in beeId
gebracht en verklaard. Daarbij is veel
aandacht voor structureIe veranderingen. In de verklaring staan de productiefactoren arbeid en kapitaal centraal.
Opnieuw speelt op de achtergrond het
overheidsbeleid een rol. Het derde therna in de hoofdtekst is de periodisering
van het industrie1e ontwikkelingsproces.
De long legt een cesuur in 1938. In twee
meer traditioneel historische en minder
economisch getinte hoofdstukken bespreekt hij de invloed van de beide oorlogen, de internationale handelspolitiek
en het monetaire en loonbeleid van de
nation ale overheid. Na een slothoofdstuk, waarin puntsgewijs de belangrijkste conc1usies herhaald worden, is, op
pagina 338 inmiddels, de koek nog
steeds niet op: in zeven bijlagen, tezamen
bijna 200 pagina's, trakteert De long de
geinteresseerde vakbroeders zowel op de
basisdata die hij gebruikt heeft, als op
een uitgebreide bronnen- en methodenkritiek. Dit alles draagt bij tot een grote
mate van transparantie: wie alles nog
eens na wil rekenen, of andere methodische keuzes wil maken, kan dat doen.
Hoe helder de structuur van het boek
ook is, toch past een kleine kanttekening. De internationale productiviteitsanalyse, waarmee het boek feiteIijk
opent, heeft een tamelijk technisch, macro-economisch karakter. Ondanks De
longs onmiskenbare schrijftalent, wordt
daardoor wellicht een deel van het potentie1e publiek voor dit boek afgeschrikt. Het had mij verstandiger geleken om het boek te openen met de
traditionele beschrijving van het industrialisatieproces en de rol van de overheid daarin, wat nu als derde thema
wat verstopt zit in het boek. Desondanks zijn De longs conc1usies over het
slagen dan weI fa len van het overheidsbeleid wei degelijk opgemerkt. Zijn gevolgtrekkingen over de relatie tussen
loonhoogte en arbeidsproductiviteit,
met name waar het de lage lonen politiek
van na de Tweede WereIdoorlog betreft,
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zijn onderwerp van discussie geworden
in de pers. Centraal stond daarbij de parallel met het poldermodel. Het ogenschijnlijke succes daarvan lijkt immers
ook vooral op loonmatiging gebaseerd
te zijn. De longs analyse laat zien dat
daarvan hoogstens op de korte termijn
een positief effect verwacht mag worden.
De long heeft zich met dit boek een
meester getoond in het 'eten van twee
walletjes'. Hij combineert op een voortreffelijke manier de creativiteit en durf
van de lange termijn groeianalyses van
Maddison en Van Ark, met de degelijkheid van het historische nationale rekeningen-onderzoek. Bovendien bezit hij
de vaardigheid om dat geanimeerd op
te schrijven. Dat tilt deze studie uit boven gewoon een gedegen proefschrift
over een relatief beperkt onderwerp.

Het doe! van dit boek is om de geschiedenis van de Nederlandse wereldhandel
gedurende de zeventiende en de achttiende eeuw te herzien. De meeste studies over de toenmalige Nederlandse
economische expansie richten zich op
de activiteiten van de Verenigde OostIndische Compagnie in Azie. De handelsactiviteiten rondom de Atlantische
oceaan in het algemeen en in het Caribische gebied in het bijzonder komen er in
de historiografie nogal bekaaid van af.
Bij gebrek aan kennis van zaken heeft
het hardnekkige idee postgevat, dat de
Nederlandse handelsactiviteiten in het
Caribische gebied nooit van noemenswaardige betekenis zijn geweest. Met Illicit Riches. Dutch trade in the Caribbean, 1648-1 795 vult Klooster een lacune

op en corrigeert hij de eenzijdige beeldvorming.
Klooster behandelt de Nederlandse
doorvoerhandel in het Caribische gebied
die vanuit de eilanden Curat;ao en St.
Eustatius plaatsvond. Deze twee Nederlandse kolonien hadden volgens hem
weinig gemeenschappe!ijk met de naburige kolonien. Zij ontwikkelden zich namelijk niet tot plantage-kolonien zoals
de meeste Caribische gebieden, maar
tot handelscentra van formaat. Vanuit
Curat;ao en St. Eustatius verhandelden
Nederlandse kooplieden op grote schaal
Europese producten tegen koloniale
producten uit de ornliggende Britse,
Franse en met name Spaanse kolonien.
De Nederlandse handel met de buitenlandse kolonien was illegaal, omdat deze
in strijd was met de mercantilistische
politiek van de grote West-Europese
mogendheden. Ondanks het illegale karakter kwam deze zogeheten contrabandehandel vanuit Curat;ao en st. Eustatius tot grote bloei.
Dat Curat;ao en St. Eustatius zich
konden ontwikkelen tot handelscentra
van formaat had volgens Klooster alles
te maken met de tekortkomingen van
de Britse, Franse en Spaanse handel.
De Spaanse handel bijvoorbeeld was
primair gericht op de import van zilver
uit Mexico, Peru en Bolivia. Geheel in
lijn daarmee voeren de Spaanse vloten
hoofdzakelijk naar Mexico en vanuit
Panama naar Peru. De overige gebiedsdelen deden zij hoogst zelden aan. Het
gevolg was dat in Spaanse kolonien als
Cuba, Puerto Rico en Venezuela een
groot tekort was aan Europese producten (textiel en wapens) en slaven, terwijl
zij hun lokaal geproduceerde producten
zoals cacao, tabak, suiker, koffie en indigo moeilijk kwijt konden. De Nederlandse handelaren uit Curat;ao sprongen
in een leemte binnen het Spaanse koloniale systeem. Vergelijkbare problemen
met de aanvoer en afzet van producten
in de Britse en Franse gebieden deden
zich hoofdzakelijk voor in tijden van
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Wim Klooster, Illicit Riches. Dutch trade
in the Caribbean, 1648-1795 (Leiden:
KITL V Press, 1998) 283 p. ISBN
9067181234.

oorlog als de handel met de Europese
moederlanden stagneerde. Zo waren de
Noord-Amerikaanse kolonien gedurende de Amerikaanse onafbankelijkheidsoorlog grotendeels afgesneden van
Groot-Brittannie. Handel via St. Eustatius bood toen uitkomst.
Interessant zijn de conc1usies van
Klooster over de omvang en de waarde
van de doorvoerhandel via de Nederlands Caribische eilanden. Op basis van
lijsten van scheepsladingen die zich bevinden in het archief van de NieuwWest-Indische Compagnie heeft Klooster de handelswaarde van de goederen
berekend die van Curar;:ao en St. Eustatius naar Nederland werden verscheept.
Daaruit komt naar voren dat in de achttiende eeuw de waarde van de doorvoerhandel via Curar;:ao en st. Eustatius de
opbrengsten uit de plantages in Suriname overtrof. De totale import uit de
Nederlandse kolonien in Amerika zou
omstreeks 1750 uitkomen op 9,6 miljoen
gulden, waarvan uit de eilanden 52 procent afkomstig was en uit Suriname 48
procent. Vergeleken met de import uit
de Aziatische kolonien die omstreeks
1750 op 18,4 miljoen gulden lag, sloegen
de handelsactiviteiten in de West zeker
geen slecht figuur. Op basis hiervan conc1udeert Klooster dat de contrabandehandel via Curar;:ao en St. Eustatius een
substantiele bijdrage moet hebben geleverd aan de Nederlandse koloniale handelsactiviteiten.
Daar waar Klooster de Nederlandse
West-Indische handel in een internationaal vergelijkend perspectief plaatst
(zie pagina 176-177), is bij mij twijfel gerezen over de juistheid van de door hem
gevolgde berekeningsmethode. Eerst
meldt hij dat omstreeks 1750 de waarde
van de Nederlandse handel met de Oost
ongeveer het dubbele was van de waarde
van de Nederlandse handel met de West.
In een adem door stelt hij dat het Nederlandse aandeel op de totale waarde van
de West-Indische handel in de jaren
1721-1760 gemiddeld slech ts 7,4 procen t
244

bedroeg. Door deze twee gegevens zo
naast elkaar te zetten en met elkaar in
verband te brengen, wekt hij de suggestie dat ook de waarde van de Nederlandse handel met Azie internationaal
bezien tamelijk gering was. Deze zou immers bleek afsteken ten opzichte van de
handelswaarde die door de andere Europese mogendheden in de West werd gegenereerd. Gezien de grote omvang van
de Nederlandse handelsactiviteiten in
Azie, lijkt dit een misleidende presentatie van cijfers te zijn.
De verwarring hieromtrent had de auteur wellicht kunnen voorkomen als hij
meer aandacht had besteed aan de handelsactiviteiten van de andere Europese
mogendheden in de West. Door zich te
focus sen op de doorvoerhandel via Curar;:ao en St. Eustatius, ontstaat de indruk dat de Nederlanders de enige waren die zich op de contrabandehandel
toelegden. Klooster geeft overigens zelf
tussen neus en lippen toe dat ook Britten
en Fransen zich bij tijd en wijle met contrabandehandel en piraterij inlieten.
Ook vermeldt hij dat het Deense Caribische eiland St. Cervix, zich net zoals de
Nederlands Caribische eilanden ontwikkelde tot een vrijhandelsplaats, waar
vanuit contrabandehandel plaatsvond.
Helaas blijft het bij deze korte vermeldingen. Een internationale vergelijking
op basis van een analyse naar de omvang
van de handelsactiviteiten (zowellegaal
als illegaal) vanuit de Spaanse, Britse
en Franse Caribische gebieden ontbreekt in dit boek. Een dergelijke analyse had de relatieve omvang en betekenis
van de handelsactiviteiten vanuit Curar;:ao en St. Eustatius kunnen verduidelijken.
Ondanks deze kritiek op Illicit Riches
vind ik wei dat Klooster in zijn doel is geslaagd. Op overtuigende wijze geeft hij
aan dat het geschiedbeeld van het koloniale tijdperk nadere correctie behoeft.
Met zijn boek plaatst hij Curar;:ao en
St. Eustatius op de kaart als zijnde belangrijke vrijhandelsplaatsen in de CariNEHA-8ULLETIN

ben. Zijn concIusie dat de Caribische
contrabandehandel het verlies goedmaakte van de grote Nederlandse plantagekolonie in Brazilie, werpt zonder
meer een nieuw licht op de koloniale geschiedenis van de West.
Joost van Genabeek
Cura9ao

Anne-Marie Kuijlaars, Het huis der getallen: de institutionele geschiedenis van
het Centraal Bureau voor Statistiek
(CBS) en de Centrale Commissie voor
Statistiek (CCS) (AmsterdamIVoorburg: CBS/ Stichting Beheer IISG Amsterdam, 1999) 603 p. ISBN 9068611666
Het eerste dat je overvalt wanneer je dit
boek in handen krijgt is groot respect
voor de enorme hoeveelheid historische
arbeid die onder het juk van een keiharde deadline - het Centraal Bureau
voor de Statistiek (CBS) bestond in
1999 100 jaar - verricht is voor het schrijven van dit proefschrift. Het behandelt
de geschiedenis van het CBS vanuit een
institutioneel perspectief. De centrale
vraag is hoe de centralisering van de statistiek zich in Nederland heeft voltrokken en om wat voor soort centralisering
het dan eigenlijk gaat.
Mijns inziens ligt de kracht van dit
boek in het vele historische materiaal
dat bijeen is gebracht. Mooie verhalen
over de problemen van de verzuimstatistieken, indexcijfers; veel mooie verhalen
over controverses tussen het CBS en de
Centrale Comrnissie voor de Statistiek
(CCS) enerzijds en instituten als het
Landbouw en het Middelbaar Econornisch Instituut (LEI en MEl) anderzijds; en tenslotte ook nog een poging
om de Nederlandse situatie enigszins intemationaal te situeren. Ook de veranderende relatie tussen CCS en CBS
wordt duidelijk beschreven.
Mijn kritiek op het boek richt zich
met name op het feit dat te weinig afNEHA-BULLETIN 14 - 2000 - nr. 1

stand is genomen van dit historische materiaal. Er wordt weinig daadwerkelijke
analyse gepleegd. Daarbij lijkt het ook
alsof het CBS en het centralisatiestreven
telkens gespaard moesten worden. Aile
interventies van Methorst, ldenburg en
andere hoge CBS-ers krijgen positieve
kwalificaties mee zoals 'fijntjes', 'met
gevoel voor politieke verhoudingen',
terwijl die van buitenstaanders veelal afgedaan worden als 'ingegeven door politieke overwegingen' of 'voortkomend
uit onbegrip voor de nationale statistiek'. Kritiek op de centralisatiegedachte
wordt afgedaan als 'omwille van geografische motieven' of ' om redenen van persoonlijke aard', terwijl de centralisatiegedachte als een principieel goed
streven naar voren wordt gebracht.
Het boek had aan kracht gewonnen
als die centralisatiegedachte beter gedeconstrueerd was. Nu staat het boek vol
van citaten waarin het woord 'centralisatie' v66rkomt, zoals op bIz. 152 wanneer
wordt gesteld dat Methorst van mening
was dat een eventuele verhuizing van koloniale jaarcijfers, het centralisatiebeginse1 niet in gevaar bracht. Wat Methorst daarmee echter precies bedoe1de
wordt niet duidelijk. Dergelijke citaten
tonen dat 'de centralisatiegedachte'
werd ingezet om ontwikkelingen te stimuleren of juist tegen te houden, zoals
rond de kwestie van de verhuizing van
CBS naar Heerlen. Maar welke betekenis de verschillende personen toekenden
aan het woord centralisatie, wordt niet
altijd even duidelijk gemaakt. Wat centralisatie inhoudelijk betekende, dus inhoudelijk wat betreft het dagelijks bedrijven van statistiek, daar komt de
lezer ook weinig over te weten. En dat
is jammer omdat een cruciale vraag, namelijk of centralisatie leidt tot een daadwerkelijk beter statistiek bedrijf, tot een
betere weergave van een complexe realiteit, daarmee niet wordt beantwoord.
Het CBS wordt in het boek voorgeste1d als een onafhankelijk en objectief,
instituut, met name door z'n institutio245

nele in bedding, in contrast met de Engelse situatie. Hier valt veel op af te dingen.
Wat voor opvatting van statistiek heeft
bijvoorbeeld bij het CBS gedomineerd
de afgelopen honderd jaar? Ida Stamhuis ('Cijfers en Aequaties ' en 'Kennis
der Staatskrachten ') heeft reeds tien jaar
geleden beschreven hoe in de negentiende eeuw in Nederland de statistiek
in feite uit twee scholen bestond, een beschrijvende en een mathematische en
hoe het CBS de bekroning is op de strijd
voor een beschrijvende statistiek. Henk
de Gans heeft dit opgepakt in zijn studie
naar de geschiedenis van bevolkingsstatistiek (Population Forecasting 18951945). Hij voert Methorst (CBS) en
Van Zan ten (Amsterdamse Bureau voor
de Statistiek) op als pleitbezorgers van
de beschrijvende statistiek. Op het moment dat Kuijlaars de goede relatie tussen Van Zan ten en Methorst als symptomatisch beschouwt voor de goede
relaties tussen het CBS en de gemeentelijke bureaus (biz. 332), gaat de auteur
voorbij aan het feit dat de goede relatie
tussen Van Zan ten en Methorst een kennisinhoudelijke reden had, meer wellicht
dan dat het CBS altijd zo goed was met
de gemeentelijke bureaus of dat al die
mannen elkaar sowieso aardig vonden.
Een andere kwestie betreft de mogelijkheid van objectiviteit van getallen.
Het hele boek ademt de overtuiging dat
de productie van een objectief en onafhankelijk getal equivalent is met het produceren van een uniek getal. Centralisatie zou de garantie moeten bieden voor
een onafhankelijk, objectief en uniek getal. Dit is ook een typisch Nederlandse
overtuiging. Men is bang voor toes tanden zoals Engeland waar getallen wei
ter discussie staan. Echter het produceren van meerdere getallen wordt verward met bewuste politieke manipulatie
van getallen zoals Thatcher schijnt te
hebben gedaan (deeI6). Het streven naar
unieke getallen (dat onder andere ten
grondslag ligt aan centralisatie) kan best
worden geproblematiseerd. Het feit dat
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er meerdere getallen mogelijk zijn over
bijvoorbeeld werkloosheid is kennisinhoudelijk gezien aileen maar logisch:
het toestaan van discussie hierover zou
gezond zijn en zou een streven van het
CBS kunnen zijn. Dit in tegenstelling
tot de opvatting dat een werkloosheidsgetal 100 jaar lang hetzelfde en uniek
moet zijn. Er kunnen best drie objectieve
onafhankelijke getallen bestaan van een
grootheid. Waarom zouden niet meerdere instellingen deze getallen mogen
produceren? Het is een manier om zicht
te krijgen op de wijze waarop die getallen zijn geproduceerd. Uiteindelijk is
werkloosheid een maatschappelijk fenomeen en geen natuurverschijnsel. Het
CBS is altijd bang geweest voor mensen
die hun getallen betwistten, waardoor de
publieke opinie zich tegen het bureau
zou keren. Door juist niet te pretenderen
dat er maar een werkloosheidsgetal mogelijk is, hoeft een eventuele wijziging in
methode of definitie geen argwaan te
wekken. Ik vind het kortom jammer
dat de validiteit van het centralisatiestreyen zelf in het boek niet ter discussie
staat.
Een ander aspect dat onderbelicht
blijft is de spanning tussen de pretentie
van het CBS een onafhankelijk instituut
te zijn en anderzijds de persoonlijke contacten die altijd weer de oplossing hebben moeten brengen in conflicten. Zo
wordt getracht de verhuizing van het
CBS naar Heerlen te verhinderen door
te verwijzen naar het noodzakelijke informele contact in de Societeit de Witte
in Den Haag voor het werk op het CBS.
Daar waar het establishment zo klein is
als in Nederland is de vraag naar de 'onafhankelijkheid' van het CBS ten opzichte van die van de overheid een terechte vraag. Verder is de schroom van
allerlei 'berichtgevers' om hun informatie aan het CBS af te staan wellicht ook
begrijpelijker.
Het boek is goed leesbaar en interessant vanwege het vele materiaal dat bijeen is gebracht. Echter, het boek toont
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tevens de paradox van de filosofie van
het CBS. Juist doordat het boek zo dieht
op de data blijft, is het boek niet onafhankelijk genoeg. Het heeft aile aandaeht op de institutionalisering gerieht
en daarrnee is de daadwerkelijke arbeid
van het CBS de produetie van getallen
buiten beeld gebleven. Dit boek is eehter
een prima basis voor verder onderzoek.
Zo wordt af en toe zijdelings aangestipt
dat in de twintigste eeuw sprake is van
een explosieve groei van de vraag naar
inforrnatie. Het zou echter goed kunnen
zijn dat de explosieve vraag naar kwantitatieve inforrnatie reeds in de negentiende eeuw is gestart (zie I. Hacking
The Avalanche of Numbers). Oat zou begrijpe1ijk kunnen maken waarom, zoals
gesteld wordt in het hoofdstuk over de
bespreking van het Koninklijk Besluit
in 1899, de centralisatiegedachte vanaf
het begin nogal ambivalent was. Wellicht
dat centralisatie en een explosieve vraag
naar kwantitatieve inforrnatie zich slecht
tot e1kaar verhielden (en verhouden).
Adrienne van den Bogaard
Technische Universiteit Twente

PJ.M. Martens (met medewerking van
D.E. van Drimme1en), Schokkermannen
en bootvissers. De ankerkuilvisserij op
Hollands Diep en Haringvliet (Tilburg:
Zuidelijk Historisch Contact, 1999) 174
p. ISBN 9070641607
Hetzaljemaar gebeuren. Je wordt benaderd en iemand verteltje dat hij inforrnatie heeft verzame1d over de ankerkuilvisserij. Gelijktijdig geeft hij aan dat hij zelf
niet aan de uitwerking toekomt. Dit
overkwam Martens, een historicus die
al eerder een dissertatie schreef over De
zalmvissers van de Biesbosch. Een onderzoek naar de visserij op het Bergse Veld
1421-1869 (Tilburg 1992). Dankzij het
vooronderzoek van Van Drimme1en,
een autoriteit op het terrein van de zoetwater-beroepsvisserij, kon Martens aan
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de slag. Aangevuld met interviewmateriaal en eigen onderzoek leverde dit opnieuw een maritieme publica tie op in de
gerenommeerde serie Bijdragen tot de
Geschiedenis van het Zuiden van Nederland van de Stichting Zuidelijk Historisch Contact.
Riviervisserij is lange tijd het stiefkind
geweest binnen de visserijgeschiedenis.
Deze visserijtak was niet zo grootsehalig, liep minder in het oog en sprak waarschijnlijk minder tot verbeelding van
historici. Voor de ankerkuilvisserij op
het Hollands Diep en Haringvliet kan
het beeld van de ondergeschikte betekenis van riviervisserij thans worden gecorrigeerd.
Bij de ankerkuilvisserij werd een
groot trechtervormig net gebruikt, dat
aan een vierkant raam vanaf een schip
in stromend water werd gezet. De vis
werd door de stroom in het net gedreyen. De ankerkuilvisserij maakte gebruik van een eeuwenoude techniek,
die aanvankelijk aileen in de grote
Zuid-Nederlandse zeegaten werd toegepast, omdat daar sterke getijdenstromen
liepen. In het midden van de negentiende
eeuw kwam deze vorrn van visserij plotseling tot grote bloei en verspreidde zieh
vanuit het deltagebied naar de Rijn,
Waal en Maas. Door de toenemende watervervuiling verdween na de Tweede
Wereldoorlog de ankerkuilvisserij op de
rivieren. Slechts op het Hollands Diep
en het Haringvliet bleven vissers met
hun ankerkuilen actief. Toen in 1971 in
het kader van de Deltawerken het Haringvliet werd afgesloten, was het vissen
met ankerkuilen niet langer mogelijk en
verdween deze visserijtak. Moerdijk,
Willems tad en Lage Zwaluwe waren de
belangrijkste ankerkuilvisserijcentra.
Het boek valt uiteen in zes thematisehe de1en. In het eerste deel 'Teehniek
en Vis' bespreekt Martens de manier
waarop er met de ankerkuil werd gevist
en welke vis er werd gevangen. Uitvoerig
gaat hij in op het gebruikte tuig. De ankerkuilvissers stonden ook bekend als
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sehokkermannen, een naam die reehtstreeks verwees naar het meest gebruikte
seheepstype de sehokker. Deze en andere
seheepstypen, zoals de botter, blazer,
hengst, hoogaars, aak en tjalk, komen
ook aan de orde. Tussendoor gaat hij uitvoerig in op de 'bootvissers', die voor
hun aalvisserij sterk afhankelijk waren
van de ankerkuilvisserij. Zij betrokken
namelijk hun aas van de ankerkuilers.
In het tweede deel 'Tijd en Ruimte'
geeft de auteur een korte gesehiedenis
van de Nederlandse zoetwatervisserij.
Daamaast staat hij stil bij de geografisehe omstandigheden waaronder deze
visserij werd beoefend en de invloed
van allerlei waterstaatkundige werken
op deze vorm van visserij. Het graven
van de Nieuwe Merwede, de aanleg van
stuwen in de kader van de normalisatie
en kanalisatie stroomopwaarts en tenslotte de afsluiting van het Haringvliet
beinvloedden de vis stand en vormen
van visserij . De paaiplaatsen voor de
zalm en elft verdwenen, wat de doodsteek betekende voor de traditionele
zalmsteekvisserij. De Nieuwe Merwede
en de toegenomen stroomsnelheid op
het Hollands Diep zorgden ervoor dat
er veel meer drijfpaling in het Hollands
Diep gevangen kon worden. Ankerkuilvissers voeren steeds meer de drijfpaling
tegemoet en 'exporteerden' zo de ankerkuilvisserij naar de Rijn en Maas.
Het juridisehe kader waarbinnen de
ankerkuilvisserij werd bedreven komt
aan de orde in 'Wet en Paeht'. Eerst bespreekt Martens de ontwikkeling in de
algemene wetgeving ten aanzien van
jaeht en visserij , daama komen allerlei
bezwaren die tegen de ankerkuilvisserij
in de loop der tijd zijn ingebraeht aan
bod. Een veel gehoorde klaeht was dat
het gebruik van kuilen leidde tot sleehte
of verminderde vangsten van bijvoorbeeld zalm en elft. De overheid reageerde hierop met nieuwe regelgeving
voor de ankerkuilers. Voor de ankerkuilvisserij was 1862 een zeer belangrijk
jaar omdat toen voor het eerst het water
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van het Hollands Diep en Haringvliet
explieiet werd verpaeht voor visserij
met ankerkuilen. De paehtvoorwaarden
en afgesloten paehteontraeten geven een
sehitterend beeld van het reilen en zeilen
van deze visserijtak.
In 'Eeonomie en Samenleving' behandelt de auteur de soeiale en eeonomisehe
aspeeten van de visserij. Hij staat stil bij
de werkgelegenheid en produetiviteit, de
handel in vis, de opriehting van bel angenorganisaties en opbrengsten en inkomsten. Een leuke vondst is de besehrijving van het dagelijks leven van
de ankerkuiler aan de hand van het gedieht van de Moerdijkse ankerkuilvisser
Mathijs van Leest uit de jaren 18801900.
In het zesde en laatste gedeelte voIgt
een samenvattend overzieht van de hele
ontwikkeling rond de ankerkuilvisserij,
de opkomst ervan, de bloei en de ondergang. Een verklarende woordenlijst en
een bijlage met aanvoereijfers en opbrengsten te Moerdijk en Willemstad
sluiten het geheel af.
De eompositie van het boek blijft
enigszins verwarrend. De gelijktijdige
behandeling van de ankerkuilvisserij en
de aalvisserij is geen gelukkige vondst.
Een aparte behandeling van deze twee
visserijtypen met een aansluitend deel
waarin het 'zeer innig verband' tussen
beide visserijtakken voIgt, had de vergelijkbaarheid en leesbaarheid vergroot.
Temeer omdat de hoofdtitel 'Sehokkermannen en bootvissers' deze mogelijkheid in zieh draagt.
Het boek is vlot gesehreven en rijk geillustreerd. De grote waarde van Martens' boek ligt vooral in het feit dat opnieuw een stuk Brabantse riviervisserij
voor het nageslaeht is vastgelegd. Met
zijn eerdere publieatie over de zalmvissers van de Biesboseh is momenteel de
Brabantse riviervisserij grotendeels besehreven.
Adri P. van Vliet
Instituut voor Maritieme Historie
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Tom Pfeil, Beatrix Jacobs, Paul Brood
en Onno Ydema (red.), Steden en dorpen
in last. Historische aspecten van lokale
belastingen en financien (Amsterdam:
NEHA, 1999) 225 p. ISBN 9057420284.
De werkgroep Geschiedenis van de
Overheidsfinancien presenteerde haar
jubileumbundeI (20 jaar) op 21 december van het vorige jaar weI op een zeer
toepasselijke 10catie: het Belastingmuseurn in Rotterdam. De bundel bestaat uit
tien bijdragen over de lokale financien
en belastingen in de Nederlanden, die
geografisch verspreid liggen tussen het
Zeeuws-Vlaamse kustgebied tot het gewest Groningen. Zowel stad als platteland zijn onderwerp, terwijl de periode
van onderzoek vanaf de late Middeleeuwen tot in de twintigste eeuw loopt. Ik
zal eerst een korte beschrijving geven
van de verschillende artikelen, voordat
ik verder in ga op de bundeI als geheel.
De eerste twee bijdragen van respectieveIijk Wim Dirksen en Adriaan de
Kraker gaan terug tot in de late Middeleeuwen. Terwijl Dirksen de stedelijke
heffingen van een stad onderzoekt: Middelburg tussen 1200-1400, betreft het
tweede artikel het dijkgeschot (grondbelasting) van het hele Zeeuws-Vlaamse
kustgebied tijdens de veel grotere periode 1350-1990. Interessant aan het verhaal van Dirksen is vooral de verhoudingen tussen stedelijke overheid,
land sheer en stedelijke bevolking.
In de volgende artikelen staan de
plaatselijke belastingen tijdens de periode van de Republiek centraal. Pieter
Wagenaar onderzocht de financiele relaties tussen gewestelijk en lokaal bestuur
aan de hand van de casus Den Haag.
Zijn bevindingen vormen, ondanks verschil in peri ode en type overheid (landsheer en gewest), mooi vergelijkingsmateriaal met het stuk van Dirksen. Een
geheeI andere bijdrage leveren Beatrix
Jacobs en Regina Sprenger, die de invloed onderzochten van gamizoenen
op de stedeIijke financien van Grave

(Staats-Brabant) en Heusden (Holland).
De economische omstandigheden waarin de steden verkeerden, bleken sterk afhankelijk te zijn van de aanwezigheid
van militairen. Maar als de accijnzen
werden verpacht had hun aan- of afwezigheid veel minder invloed op de accijnsopbrengsten dan wanneer ze werden gecollecteerd.
De overige zes artikelen betrefTen de
negentiende en de twintigste eeuw, maar
ook hier zijn er grote verschillen tussen
de bijdragen. Henk Boels en Rene van
der Voort onderzochten beide het brede
terrein van de gemeentelijke financien.
Maar de eerste neemt het Groningse
platteland (1808-1813) als onderzoeksgebied, terwijl de laatste de theorie van
Adolph Wagner over de groei van overheidsuitgaven toetst aan de hand van gemeentelijke financien in de gehele Nederlanden. Fred Schweitzer, Onno
Ydema, Chris Caanen en Ronald Lagerweij onderzochten ten slotte een aantal
specifieke belastingen, te weten de hondenbelasting, de onroerendezaakbelasting, de onroerendgoedbelasting respectievelijk de parkeerbelastingen.
Ik heb hier de bijdragen aangehaald
zoals de bundel ook is ingedeeld: chronologisch naar onderzochte periode.
Misschien had een thernatische indeling
de lezer een duidelijkere structuur geboden. Hoewel de lokale financien in iedere
bijdrage aan bod kornen, varieren geografisch gebied, onderzochte periode,
theoretisch uitgangspunt en therna van
onderzoek sterk van eIkaar. Dat is ook
niet vreemd bij een bundel die vanuit
verschillende disciplines is geschreven.
Zo is de historische, rechtshistorische
en economische origine van de auteurs
duideIijk herkenbaar. Het is daarorn
jammer dat de bundel een inleiding en
conclusie ontbeert waarin de verschillende bijdragen en thema's worden verbonden. Nog twee oprnerkingen: de
bundel mist een bibliografie en het blijft
voor de lezer onduidelijk wie verantwoordelijk is voor het voorwoord. Hoe
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dan ook, Steden en dorpen in last is een
goed leesbaar en inforrnatief boek dat
een waardevolle bijdrage vorrnt voor de
geschiedenis van de lokale financien.
Manon van der Heijden
Vrije Universiteit

Fiona van Schendel, Djolotigo. Ontginning en exploitatie van een koffie-onderneming op Java, 1875-1898 (Amsterdam:
NEHA,2000) 124 p. ISBN 9057420198
In 1875 nam controleur J.J.H. van Hall
ontslag bij het Binnenlands Bestuur en
begon een koffieondemerning bij Pekalongan op Midden-Java. Slechts vijf jaar
later overleed hij, op 34-jarige leeftijd,
na op zijn ondememing ongeveer
435.000 koffieboompjes geplant te hebben. De ondemerning, die voor de helft
eigendom was van de Nederlandsche
Handel-Maatschappij, werd met een andere adrninistrateur voortgezet. Door
onverstandige cultuurrnethoden en de
gevolgen van de gevreesde koffiebladziekte, die de koffieteelt op Java in de jaren 1880 plaagde, leidde de ondemerning vrijwel voortdurend verlies. In
1898 werd zij verkocht en omgevorrnd
tot een kina- en thee-ondemerning.
In dit boekje wordt de geschiedenis
van de koffie-ondemerning Djolotigo
aan de vergetelheid ontrukt. De auteur
beschrijft op zorgvuldige en goed gedocumenteerde wijze hoe moeilijk het was
om een particuliere ondememing op te
zetten op de ruwe gronden waar nog
geen gouvemementscultures plaatsvonden. Het boek geeft een mooi beeld van
het moeizame en volhardende ondememerschap dat ontstond in NederlandsIndie in de periode na 1870. Hoe dat in
zijn werk ging bij thee-plantages weten
wij uit Heren van de Thee, nu weten wij
het ook over de koffiecultuur.
Op zich rechtvaardigt dat ruimschoots publicatie. Toch doet het boek
door zijn beknoptheid het onderwerp
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in feite te kort. In een korte inleiding
van tien pagina's wordt de econornische
geschiedenis van Nederlands-Indie in de
negentiende eeuw geschetst. Hierrnee
wordt de lezer de achtergrond duidelijk
van particulier ondememerschap in een
kolonie die zojuist veertig jaar lang gedornineerd werd door het cultuurstelsel.
Na deze inleiding beperkt het verhaal
zich tot de exploitatie van de ondememing: op welke wijze werd er geplant,
welke gebouwen en bereidingsfaciliteiten werden er aange1egd, hoeveel koffie
werd er geoogst. De dood van de oprichter en de tragiek van de voortdurende
verliezen worden kort en zakelijk afgedaan, de landbouwtechniek en de bedrijfsboekhouding
staan
centraal.
Eigenlijk zou een monografie over een
koffieplantage nog veel meer moeten
vertellen: hoe representatief was deze
ondemerning voor de particuliere koffiecultuur? Hoe verging het de talrijke andere ondememers? In hoeverre waren de
onverstandige beslissingen van Van Hall
(teveel bomen dicht op elkaar geplant,
geen schaduwbomen geplant) te wijten
aan kortzichtig winststreven? Werd hij
opgejaagd door de concurrentie? De auteur stelt dat de slechte opbrengst grotendeels het gevolg was van de beperkte
landbouwkundige kennis van die tijd,
maar toch exporteerden particuliere ondememingen in 1870 reeds voor 13 miljoen gulden aan koffie.
Binnen deze beperkingen is dit een
goedgeschreven case-study binnen een
belangwekkend onderdeel van de koloniale geschiedenis. Jammer is dat de literatuuropgave slordig is geredigeerd en
uitsluitend Nederlandstalige literatuur
bevat. Ook wordt consequent gebruik
gemaakt van 'bouw' en 'pikol', waar
een omrekening naar 'hectare' en 'kilogram' de inforrnatie wellicht toegankelijker had gemaakt. Er wordt een goed
beeld gegeven van de problemen en hindemissen van laat-negentiende eeuws
ondememerschap in de tropen, hetgeen
aansluit bij de hedendaagse be1angstelNEHA-BULLETIN

In deze fraai uitgegeven, voor het onderwijs bedoelde bundel waaraan allerlei
bekende mensen uit het vakgebied hebben bijgedragen, is het de bedoeling in
een breed perspectief de economische
geschiedenis van West-Europa na de
Tweede Wereldoorlog te schetsen. De
opzet is daar ook uiterst geschikt v~~r.
In een eerste deel wordt de economische
geschiedenis van West Europa als geheel
genomen, waarbij thema's worden behandeld als de gevolgen van de oorlog
(Peter Howlett), de wederopbouw (Till
Geier), the Great Boom (N.F.R. Crafts),
structurele verandering (Maurice Kirby), de welvaartsstaat (Paul Johnson)
en Europese integratie (Valerio Lintner).
Nadat zo een grote lijn is geschetst, worden in een tweede deel een aantal therna's behandeld die van belang zijn voor
de economische ontwikkeling op langere
termijn, ook voor de sociaal-economische ontwikkeling van Europa na de
oorlog. In elke bijdrage in dit deel staat
de vraag centraal in hoeverre de nationale verschillen sinds de oorlog aan het
verdwijnen zijn. In de meeste gevallen
komt de auteur tot de concIusie dat dit
inderdaad in meer of mindere mate het
geval is. Baines behandelt zowel de demografische ontwikkeling als de immigratie in West Europa, McLean behandelt het onderwijs waarbij hij zich in
feite beperkt tot Frankrijk, Duitsland
en het Verenigd Koninkrijk, Armstrong
behandelt transport en communicatie en

Lever de urbanisatie. Ten slotte is er een
deel waarin de economische politiek van
de verschillende nation ale overheden tegen het licht worden gehouden. De Benelux-Ianden worden hier - als zo vaak
- in een stuk van Peter Solar als een geheel genomen. Een bezwaar daarvan is
dat deze landen eigenlijk niet zo erg veel
gemeen hebben als ze worden vergeleken
met de andere landen in West Europa.
Bovendien spreekt Solar met kennis
van zaken over de Nederlandse economische geschiedenis, maar zodra hij het
heeft over andere aspecten van de Nederlandse geschiedenis, geeft hij er niet
steeds blijk van een helder beeld te hebben. Historici van deze twee landen kennen elkaars geschiedenis over het algemeen slechts zeer gedeeltelijk. Verder
worden behandeld Groot Brittannie
(Jim Tomlinson), Frankrijk (Alain
Guyomarch), Duitsland (Christoph
Bucheim), Italie (Vera Zamagni), . de
Scandinavische landen (Rolf Ohlsson)
en Spanje (Jordi Catalan). Portugal,
Zwitserland en Oostenrijk ontbreken
zonder dat dit wordt beargumenteerd.
In een afsluitend betoog probeert
Schulze de Europese groei in de naoorlogse periode binnen een lange-termijnperspectiefte plaatsen, waarbij hij de perioden van snelle groei in de 1ge eeuw en
na de Tweede Wereldoorlog beschrijft
als perioden van Europese integra tie en
de periode van tegenvallende groei in het
inter bellum, als een periode van desintegratie.
De opzet en de namen van de auteurs
lijken garant te staan voor een goed
handboek. Toch is het dat maar heel gedeeltelijk geworden, hetgeen samenhangt met het feit dat de redactie wat al
te veel in een boek van 380 pagina's heeft
proberen onder te brengen. Behalve 22
artikelen van 20 auteurs, staan er tal
van foto's en tekeningen in en worden
er ter nadere toelichting geregeld aparte
stukjes in een kader geplaatst. Hierin
wordt een specifiek probleem, bijvoorbeeld aan de hand van een voorbeeld,
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ling van de historicus voor bedrijfsgeschiedenis en ondernemersgedrag. AIleen roept een dergelijke beknopte uitgave de vraag op naar meer.
Jeroen Touwen
Universiteit Leiden
Max-Stephan Schulze (red.), Western
Europe. Economic and social change
since 1945 (LondonINew York 1999)
ISBN 0582291992

nader uitgewerkt. Zo staat er in hoofdstuk 14 over urbanisatie, een aardig betoog over de ontwikkeling van de Randstad en de planologische problemen en
reacties op die problemen in de laatste
decennia. Verder worden er vele pagina's beslagen door literatuurverwijzingen en een zeer beperkt aantal noten. VeIe auteurs moeten gewoekerd hebben
met de ruimte, hetgeen een aantal van
hen heeft opgelost door veel informatie
te plaatsen in uitgebreide, nauwelijks
van toelichting voorziene tabellen. Weliswaar staat de informatie er dan, maar
niet op een wijze die in een voor studenten bestemd handboek gewenst is. Aan
pure tekst blijft na aftrek van de tabellen, nog maar zo'n 10 pagina's per artikel over. In vele gevaIlen is dat te weinig
om over een thema dat een peri ode van
meer dan 50 jaar bestrijkt, meer dan
enige oppervlakkige informatie kwijt te
kunnen. Een strenge redactie had hier
veel aan kunnen verbeteren door de
wildgroei aan tabeIlen terug te dringen
tot aIleen de echt noodzakelijke en te
voorkomen dat tabeIlen met ongeveer
dezelfde informatie bij verschillende artikelen telkens opnieuw werden geplaatst. De opzet van het werk is in principe goed, terwijl ook op de keuze van de
auteurs weinig vaH aan te merken, maar
door gebrek aan ruimte gaat het niet verder dan een eerste inleiding.
Hein A.M. Klemann
Universiteit Utrecht
10han Talens, Eenfeodale samenleving in
koloniaal vaarwater. Staatsvorming, koloniale expansie en economische onderontwikkeling in Banten, West-Java
(1600-1750)
(Hilversum: Veri oren
1999) 253 p. ISBN 9065500677
Het is in de literatuur over de economische geschiedenis van Zuidoost-Azie
heel gebruikelijk een cesuur te leggen
rond 1680. Omstreeks deze tijd kwam
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volgens een gezaghebbend auteur als
Anthony Reid een einde aan een peri ode
van internationale handel en economische ontwikkeling. Ook in de Europees-Aziatische betrekkingen was het
mogelijk om de jaren rond 1680 als afsluiting van een oude en begin van een
nieuwe periode aan te merken. Immers,
kort na 1680 kwam er een einde aan het
agressieve expansiestreven van de VOC,
een streven dat zich voor al in ZuidoostAzie manifesteerde. Het agressieve optreden van de VOC werd afgesloten
met de onderwerping van Banten, het
dichtbij Batavia gelegen sultanaat, dat
door een bloeiende handel en scheepvaart een geduchte concurrent voor de
hoofdvestiging van de VOC vormde.
De VOC greep in 1682 de gelegenheid
aan om zich te mengen in een conflict
in het Bantense sultanshuis. De uitkomst van dit conflict was dat Banten
zijn economische zelfstandigheid verloor en de buitenlandse handel onder
controle van de VOC kwam. Zo gezien
is het niet verbazingwekkend dat de onderwerping van Banten door de aanhangers van deze opvatting als representatief werd beschouwd voor het einde van
de periode van zoals Reid het noemt
'The Age of Commerce', een term die
Talens in zijn boek consequent vertaalt
met 'het Tijdperk van Handel'.
10han Talens stelt in zijn boek deze visie ter discussie. Hij onderzoekt de vraag
wat de gevolgen zijn geweest van de vestiging voor de koloniale verhoudingen
in Banten na 1682 en betrekt daarbij de
geschiedenis vanaf 1600. Talens beperkt
zich daarbij niet tot de economische gevolgen, maar betrekt ook de sociale en
politieke ontwikkelingen in zijn vraagstelling. Bij de indeling van zijn studie
kiest hij ervoor om de verschillende vormen van machtsuitoefening de economische, militaire, ideologische en politieke
in vier afzonderlijke hoofdstukken te behandelen. Het onderzoek van Talens is
voor een belangrijk deel gebaseerd op
VOC-bronnen. De uitvoerige corresNEHA-BULLETIN

pondentie tussen de gezaghebbers van
de Nederlandse Compagnie in Banten
en de Hoge Regering bood hem, ondanks de beperkingen die nu eenmaal
aan deze uit Europese optiek en uit de
VOC bureaucratie voortgekomen geschriften kleven, een schat aan materiaal
om gevestigde opvattingen en theorieen
aan nauwgezet onderzoek te onderwerpen en te onderbouwen dan wei onderuit
te halen. En dat laatste is wat in dit boek
vooral wordt gedaan. Talens weet op
basis van de gegevens uit zijn bronnenonderzoek overtuigend aan te tonen
dat ' 1682' niet die breuk in de ontwikkeling in de geschiedenis van Banten
vormt, die anderen er vaak in hebben gezien.
De argumentatie van Talens berust op
verschillende pijlers. Natuurlijk, na 1682
verloor Banten de buitenlandse handel,
de VOC nam die over. Maar de VOC
bleef een belangrijke afnemer van de peper, die zowel op het Javaanse deel van
het sultanaat als in Lampung, het gebied
op Sumatra dat onder Banten viel, werd
verbouwd . De peperleveranties bleven
een belangrijke inkomstenbron voor
het vorstenhuis vormen. Hetzelfde geldt
voor het tweede belangrijke exportgewas, suiker. De suikerproductie was weliswaar op geheel andere wijze georganiseerd, maar ook die bracht het hof
belangrijk economisch voordeel. Bovendien wordt de populaire opvatting ontkracht dat de VOC vrijwel niets voor
de aan haar ge1everde producten zou betalen en leveranties van de agrarische
producten zou afdwingen, met als gevolg dat de lokale economie koopkracht
zou verliezen en demonetariseren. Nu
wil Talens wei spreken van een 'unequal
exchange' waarbij de boeren veel minder
voor hun peperoogst ontvingen dan bijvoorbee1d het hof ontving bij verkoop
aan buitenlandse kooplieden of aan de
VOc. Maar anderzijds was de VOC niet
zo machtig om zomaar zulke leveranties
af te dwingen, de Nederlandse Compagnie betaalde de peper in realen en bracht
NEHA-8ULLETIN 14 - 2000 - nr . 1

ook kleine zilveren munten in omloop.
In de achttiende eeuw kwamen daar
nog grote hoeveelheden kopergeld bij.
Talens spreekt van 1.300.000 koperen
duiten per jaar zodat de muntcirculatie
eerder toe- dan afnam.
In de hoofdstukken over de militaire,
politieke en ideologische macht relativeert Talens de invloed van de VOc. Talens ziet bovendien geen aanwijzing voor
de juistheid van de veronderstelling dat
de buitenlandse handel v66r 1682 aanzet
zou hebben gegeven tot sociale ontwikkelingen die daama zouden zijn afgebroken of in een geheel andere richting
zouden zijn gegaan. Zuiver militair gezien of misschien is het beter te zeggen:
technisch-militair gezien was de VOC
Banten de baas. Maar na 1682 kon het
hof de rnilitaire macht van de VOC gebruiken om zijn positie te versterken
Dat had overigens tot gevolg dat, terwijl
het hof deze steun aanwendde om de
economische druk op de bevolking te
verhogen, onder de bevolking de ontevredenheid groeide en het gezag van
het hof achteruit ging. De econornische
druk, zo stelt Talens, holde de legitirniteit van het regiem uit, en dat werd een
van de factoren die leidde tot de grote
Bantense opstand van 1750. De andere
factor zou zijn het ingrijpen van de
VOC bij opvolgingskwesties in het sultanshuis, waarbij ook de traditionele
ideologische rechtvaardiging van de
macht, gelegen in de vorstencultus, teloor ging.
Waarom Talens in deze historische
studie gekozen heeft voor het le1ijke,
tekstbedervende systeem van verwijzing
uit de sociale wetenschappen, waarbij
steeds auteurs enjaartallen tussen haakjes door de tekst heen worden gestrooid,
is rnij niet duidelijk. Deze manier van
verwijzing is ook op de archiefbronnen
toegepast, zodat de lezer tussen haakjes
mededelingen aantreft als (VOC 2295:
250-252), waarbij jaartal en aard van de
bron ongenoemd blijven. Dat is natuUflijk niet steeds op te vangen door zinsne253

den als 'resident Caeff schreef in 1681'.
Ik zie ook niet zozeer het nut van het gebruik van 'VOC-Batavia' (in plaats van
gewoon 'Batavia') dat eerder te onpas
dan te pas lijkt te zijn gebruikt. Maar
dit zijn kleine kritiekpuntjes op een studie, die vanuit een heldere vraagstelling
op basis van gedegen bronnenonderzoek tot een duidelijk doch genuanceerd
antwoord komt.
Femme S. Gaastra
Universiteit Leiden

Hans Veldman, Eric van Royen en
Frank Veraart, Een machtige schakel in
de Nederlandse land- en tuinbouw. De geschiedenis van de Cebeco-Handelsraad,
1899-1999 (Rotterdam: Stichting Historie der Techniek, Cebeco Groep, 1999)
256 p. ISBN 9090123822
De afgelopen jaren luisterden diverse
agrarische belangenorganisaties en cooperatieve instellingen hun honderdste
verjaardag op met gedenkboeken. De
boeken vormen een verwijzing naar de
activiteiten die in het laatste decennium
van de negentiende eeuw binnen agrarisch Nederland werden ontplooid. Organisatie werd toen gezien als het mid del
om de modernisering van de agrarische
bedrijven te stimuleren. Ook de Cebeco-Handelsraad, in 1899 opgericht als
Centraal Bureau uit het Nederlandsch
Landbouw-Comite, richtte zich op de
ondersteuning van de boer. Het rijk gei1lustreerde boek Een machtige schake! in
de Neder!andse land- en tuinbouw maakt
inzichtelijk hoe de Cebeco-Handelsraad
uitgroeide van een cooperatie tot een
omvangrijk agri-foodconcern.
Het boek schetst de diverse ontwikkelingen die de organisatie doormaakte.
Opvallend genoeg lag daaraan geen uitgesproken bedrijfsstrategie ten grondslag. De groei en diversificatie werd deels
veroorzaakt door toevalligheden en signalen uit de achterban. Ais handelshuis
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hie1d het bedrijf zich aanvankelijk uitsluitend bezig met de aan- en verkoop
van meststoffen. Na het doorvoeren
van allerlei reorganisaties wist het
Centraa1 Bureau uiteindelijk ten koste
van de particuliere handelaren een
dominante positie op de kunstmestmarkt te verwerven. Vervolgens werd
de aan- en verkoop van veevoedergranen en de productie van mengvoeders
ter hand genomen. Be1angrijk aspect
daarbij vormde de kwaliteitsbewaking.
Na herhaald aandringen vanuit de achterban begon de organisatie in het midden van de jaren dertig met p1antenveredeling op een speciaal daarvoor
opgezet veredelingbedrijr. Er werd productiever, meer ziekteresistent zaai- en
pootgoed ontwikke1d. Na de Tweede
Wereldoorlog werd in het kader van de
ontmenging, intensivering en schaalvergroting van de agrarische bedrijven gestart met de handel in landbouwwerktuigen, olie, prefab stallen, prefab
bedrijfswoningen en de verwerking en
de afzet van kip- en aardappe1producten
via Fri-Ki en Aviko.
De in het boek beschreven wisse1werking met andere cooperaties biedt inzicht in verhoudingen binnen agrarisch
Nederland. Er Iijkt soms bijna sprake
van een haatliefde verhouding. Hoewe1
zich rege1matig conflicten voordeden,
werd tegelijkertijd samengewerkt. Punt
van kritiek hierbij is wei het eenzijdige
bronnengebruik. Uitspraken over bijvoorbeeld de Brabantse mengvoedergigant CHV, of het Lirnburgse
Landbouwbelang zijn hoofdzakelijk gebaseerd op bronnen afkomstig van de
Cebeco-Hande1sraad.
Interessant is de beschrijving van de
poging om via zogenaamde integra tiecontracten de p1uimveehouders aan zich
te binden en zo de afzet van voer veilig te
stell en en uit te bouwen. Pluirnveehouders die fokmateriaa1 en voer via de coopera tie aankochten, konden hun eieren
en slachtkuikens gegarandeerd kwijt
aan speciaa1 daarvoor opgezette verwerNEHA-BULLETIN

ken de bedrijven. Het vlees werd in Nederland onder de merknaam Fri-Ki op
de markt gebracht. De markt voor kippenvlees bleek echter onvoldoende. De
activiteiten leverden een verlies op, dat
werd gecompenseerd door de verkoop
van mengvoeders.
De geleidelijke uitbouw van de activiteiten en de verschuivingen die daarbinnen optraden, vormen impliciet de rode
draad van het boek. Feitelijk vormen de
zes hoofdstukken grotendeels op zichzelf staande thematische delen, die gemakkelijk los van elkaar gelezen kunnen
worden. Een apart inleidend hoofdstuk
met een uitgewerkte centrale vraagstelling ontbreekt. Datzelfde geldt voor
een concluderend, afsluitend hoofdstuk.
Door de gekozen opzet is de samenhang
tussen bepaalde delen van de tekst helaas soms wat onduidelijk. Een ander
punt van kritiek is het niet consequent
aanwezig zijn van fotobijschriften. Desondanks schetst Een machtige schakel in
de Nederlandse land- en tuinbouw een levendig beeld van het spanningsveld dat
ligt tussen het cooperatieve gedachtegoed aan de ene kant en de eisen van
een moderne rationele bedrijfsvoering
aan de andere kant.

In tal van land en worden op dit moment
stappen gezet om de resultaten van historische volkstellingen op digitale wijze
beschikbaar te stellen. Meer dan een decennium al wordt hierin een doorbraak
verwacht maar moeilijkheden op het gebied van inscanning, verwerking en publicatie wierpen telkens nieuwe techni-

sche barrieres op. Met de 'release' van
een dubbele cd-rom set over de Nederlandse historische volkstellingen lijkt de
langverwachte doorbraak nu toch gemaakt te zijn. Volkstellingen behoren
tot de meest geraadpleegde statistieken.
De robuuste boeken dragen dan ook de
sporen van veelvuldige raadpleging. Het
is een bijzonder gelukkig initiatief dat
het Nederlandse Centraal Bureau voor
de Statistiek (CBS) teT gelegenheid van
zijn honderdjarig bestaan samen met
het Nederlandse Instituut voor Wetenschappelijke Informatiediensten (NIWI) deze publica ties heeft gedigitaliseerd en op cd-rom heeft opgeslagen.
De eerste set brengt aile gepubliceerde
resultaten samen van de Nederlandse
Volks-, Beroeps- en Woningtellingen
van 1795 (de eerste) tot en met 1971 (de
laatste). Op vijf cd-rom's kunnen ingescande beelden van de volkstellingen
(IS), beroepstellingen (7, vanaf 1889)
en woningtellingen (7, vanaf 1899) geraadpleegd worden . Die tellingen gaven
aanleiding tot de publica tie van een kleine 200 banden met ruirn 42.000 bladzijden aan tabellen en toelichtingen. Het
proces van het inscannen is een technisch hoogstandje. Om de originele boeken zo min mogelijk te beschadigen
werd gekozen voor een combinatie van
microverfilming met rnicrofilmscanning.
Het resultaat is een 'fotoboek' waarin
naar believen kan worden gebladerd,
in- en uitgezoomd, en uitgeprint. Omdat
de beelden foto-opnames zijn van de originele publicaties kunnen de data niet individueel worden bewerkt.
Het raadplegen van de gedigitaliseerde beelden is uiterst gebruiksvriendelijk. Na het opstarten verschijnt een
lijst van de tellingen per jaar. Klikken
en dubbelklikken geeft toe gang tot een
overzicht van de onderdelen en details
(beelden) per telling. Via het tabblad
'zoeken' kunnen keuzes worden gemaakt per telling, onderwerp of type informatie (tabellen, tekst enz.). Het zoeken per gemeente, toch een van de
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Jan Korsten
Technische UniveTsiteit Eindhoven

Publica ties Volkstellingen 1795-1971.
Vijf cd-rom's. (Amsterdam, Stichting
Beheer IISG) ISBN 9068611771
Data en Publicatie Volkstelling 1899.
Twee cd-rom's. (Amsterdam, Stichting
Beheer IISG) ISBN 9068611763

meest veelbelovende opties, kon nog niet
worden gerealiseerd. Aangezien de afbeeldingen 'beeldvullend' worden getoond kunnen ze met een aantal bewerkingen leesbaarder worden gemaakt
(vergroten, verkleinen, omdraaien, kantelen, contrast veranderen). De oude
drukken hebben niet altijd de nodige fotografische scherpte en daarom is dat
niet bepaald een luxe. Een groot (rninimaal 17 inch) en kwalitatief hoogstaand
scherm is aan te bevelen. Zelfs dan is de
leesbaarheid niet altijd optimaal, ook
niet bij de meer recente publicaties. Ret
uitprinten van de resultaten brengt niet
altijd soelaas omdat de bladzijden gecomprimeerd worden op een A4. Dit
manco wijst op de beperkingen van een
gescande publicatie. Een bijkomend nadeel, zeker bij het lezen van tabellen, is
dat je bij het inzoomen het paginaoverzicht kwijt bent. Om dat te verhelpen
werd een bijzonder handig hulpje toegevoegd, een klein schuifvenstertje waarin
een zwarte rechthoek weergeeft welke
deel van de afbeelding op het scherm
zichtbaar is.
Ret digitaliseringprogramma van
CBS en NIWI heeft afzonderlijk aandacht besteed aan de Volks-, Beroepsen Woningtelling van 1899. Deze census
is een van de meest uitvoerige en kwalitatief meest hoogstaande uit de lange reeks
Nederlandse statistieken. De gedrukte
publicatie omvat ongeveer 10.000 bladzijden met tabellen, goed voor bijna zeyen rniljoen gegevens. In tegenstelling
tot de algemene publica tie werden hier
de cijfermatige gegevens een voor een
opgeslagen. De telling kan worden geraadpleegd als een grote database, waarin de gebruiker zelfzijn onderzoeksstrategie kan uitbouwen met behulp van het
CBS-programma StatLine. Ret systeem,
dat ook de andere CBS-statistieken toegankelijk maakt, maakt het mogelijk dat
de gebruiker zelfzijn tabellen samenstelt
uit de beschikbare rij- en kolomvariabelen. Door de gebruiker gemaakt data-selecties kunnen eenvoudig worden opge256

slagen om verder te worden bewerkt.
Tevens kunnen de gegevens in StatLine
in grafische en cartografisch vorm (tot
op gemeentelijk niveau) worden weergegeven. Stat Line en de inleiding op de telling (aIleen te lezen met een browser) zijn
ook beschikbaar op de website van het
CBS <www.cbs.nl>.
Toch betekent bij nader toezien dit
initiatief niet de verhoopte doorbraak
in de optische tekenherkenning (OCR:
automatisch ornzetten van oude statistieken in een nieuwe tabelstructuur).
Omdat bij tests bleek dat de coordinaten
van de tekens uit de OCR-uitvoer niet
altijd betrouwbaar waren, yond de inhoudsconversie van de duizenden bladzijden en miljoenen tekens handmatig
plaats. Tot nader orde blijft het manueel
verwerken van de tellingen het belangrijkste obstakel in grootschalige digitaliseringprojecten. In de help-files wordt de
gebruiker over dit alles omstandig bericht.
Ret selecteren, het bewerken en desgevallend exporteren van het materiaal
vergt enige oefening. Dit is een logisch
gevolg van de 'openheid' en flexibiliteit
van het systeem, welke een schier oneindige reeks onderzoeksmogelijkheden garandeert. Gelukkig kan de gebruiker een
beroep doen op een zeer informatieve
help-functie. Ret kaartenprogramma
heeft dezelfde troeven. Naar believen
kunnen de kleuren, de categorieen, de legenda enz. worden gewijzigd.
Interessant aan de digitale bewerking
van de individuele gegevens is dat optelIingsfouten in de originele tellingen kunnen worden opgespoord. Deze werden
zoals het hoort- niet verbeterd, wei werd
een Iijst gemaakt van de geconstateerde
bronfouten (en, waar mogelijk, suggesties voor correctie).
Een bijzonder boeiende historische
bron is de bekende beroepsclassificatie
behorend bij de telling van 1899. Bij de
verwerking is gebleken dat er aanzienlijke verschillen bestaan in de beroepsomschrijvingen tussen de c1assificatie en de
NEHA-8ULLETIN

formuleringen in de twaalf delen van de
Beroepstelling. Op het totaal van
100.000 records van de beroepstelling
1899 bleken ruim 2500 beroepstitels niet
in de groslijst voor te komen. Die bijkomende vermeldingen werden alsnog geklasseerd. In een afzonderlijk bestand
zijn de beslissingen met betrekking tot
de beroepscIassificatie gedocumenteerd.
Het surplus aan gebruiksmogelijkheden
van gedigitaliseerde datasets kon niet
beter worden gei11ustreerd.
Eric Vanhaute
Universiteit Gent
Kooplieden, kapers en kolonisten. De
geschiedenis van de West-Indische Compagnie, 1585-1791. CD-box met 7 CD's.
Hilversum, VPRO / Eigenwijs.
Het onvolprezen VPRO-radioprogramma Onvoltooid Verleden Tijd zond tussen I februari en 12 april 1998 in de serie
'Het Spoor Terug' een documentaire uit
over de West-Indische Compagnie. De
gehele documentaire is nu verkrijgbaar
op een CD-set met zeven audio-CD's,
in een keurig doosje met goed verzorgde
begeleidende boekjes die het verhaal samenvatten, de namen geven van gei'nterviewden en interviewers, de locaties kort
introduceren en enkele reisimpressies
geven. Eerdere series van 'Het Spoor Terug' gingen over de VOC (1994) en de
Moedernegotie (1996). Deze zijn op cassette uitgebracht en daar was zo'n vraag
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naar dat de VPRO besloot de WIC-documentaire op CD te publiceren. In tegenstelling tot de eerdere series was de
WIC-documentaire niet per uitzending
op een locatie gemaakt, maar werden
fragmenten vanuit diverse locaties samengesmeed tot een gevarieerde aflevering, waarbij de afleveringen de chronologie volgden. Zo begint de eerste CD
met de val van Antwerpen in 1585 en
de komst van de Calvinistische Antwerpse vluchteling en handelaar De
Moucheron naar Middelburg. Er is dan
ook een reportage vanuit de Goudkust
waar de eerste Atlantische handel in peper, ivoor en goud begon. Op de zevende
CD is het ruwweg tweehonderd jaar later en zijn er reportages uit Guyana,
waar in 1763 een grote slavenopstand
uitbreekt, en Amsterdam waar de WIC
in 1791 wordt opgeheven. Deze laatste
CD eindigt met enkele zeventiendeeeuwse matrozenliederen.
De reportages van OVT zijn informatief en kenmerken zich door grote verbeeldingskracht. Het thuis naluisteren
van de radio-uitzendingen vergt enig geduld, maar door de bijgeleverde boekjes
en de mogelijkheid om zelf de uitzending
zo nu en dan stop te zetten kan de gei'nteresseerde luisteraar een hoop opsteken. Ook voor diegenen die op weg naar
hun werk veel in de file staan, is dit een
uitgelezen manier om zich in het verleden te verdiepen.
Jeroen Touwen
Universiteit Leiden
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