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REDACTIONEEL

Met ingang van dit nummer zullen de inleidende artikelen niet langer slechts
van historiografische aard zijn, maar ze zullen worden afgewisseld met stukken waarin lopend onderzoek wordt gepresenteerd. In dit bulletin doet Geoffrey Jones verslag van het onderzoek dat momenteel wordt uitgevoerd naar
de geschiedenis van Unilever. De bedrijfsgeschiedenis staat de laatste tijd sowieso sterk in de belangstelling, zoals ook blijkt uit de door Francisca de
Haan gehouden NEHA-Iezing. In het tweede artikel, dat in een iets andere
vorm reeds in De Gids werd gepubliceerd, laat zij zien hoe belangrijk het is
om gender-aspecten te betrekken bij (bedrijfs-) historisch onderzoek. Tevens
betoogt zij dat een serieuze bestudering van economisch-historische vraagstukken alleen mogelijk is, indien het begrip cultuur een centrale plaats in
de analyse krijgt.
Met deze beide inleidende artikelen is de toon van de rest van dit NEHAbulletin voor economische geschiedenis gezet. Een belangrijk aantal besprekingen heeft be trekking op bedrijfshistorische thema's (zie bijvoorbeeld het werk
van Joost Jonker en Keetie Sluyterman, Geoffrey Jones en Mirelle Thijsen),
terwijl ook de factor cultuur nadrukkelijk aan bod komt. Zo verzet Irene van
Staveren zich tegen het beeld van de homo economicus en pleit zij ervoor om
een grotere plaats voor niet-materiele factoren in economische analyses in te
ruimen. Het is aardig om te zien dat de uitkomst van dit theoretisch getinte
onderzoek vrijwel naadloos aansluit bij de oproep van Francisca de Haan om
de kunstmatige scheiding, die veelal wordt aangebracht tussen het publieke
en het private domein, op te heffen. Zij verzet zich tegen het idee dat ondernemers in het publieke domein door rationele motieven zouden worden gedreven en zich niets gelegen laten liggen aan veelal niet-materiele familiebelangen. De betekenis van normen en waarden blijkt zich echter niet tot
kwalitatieve studies te beperken. Ook in het zogenaamd 'harde' kwantitatieve onderzoek zijn deze van belang. Adrienne van den Bogaard heeft in
haar dissertatie op fraaie wijze laten zien hoezeer de modelbouw door het
Centraal Plan bureau en haar voorlopers werd bepaald door de maatschappelijke behoefte aan bepaalde typen cijfermateriaal.
Deze studies maken duidelijk dat economisch-historici druk bezig zijn te
zoeken naar nieuwe manieren om het verleden te analyseren. De laatste recensie in dit nummer laat zien dat een gerenommeerde Nederlandse bedrijfshistoricus is overgegaan tot een wei heel andere benadering van het yak.
De redactie
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Noot van de uitgever
De oplettende lezer had het al opgemerkt: er is iets misgegaan in de vorige aflevering en de laatste aflevering vanjaargang 1999. De fouten worden in voorliggende aflevering 14(2000)2 als voIgt hersteld.
Op de rug van de laatste aflevering van 1999 staat een verkeerd serienummer afgedrukt. Dit had moeten
zijn: 13( 1999)2. Om bronvermelding in de toekomst toch goed te kunnen laten verlopen, zijn de bladzijden
van de in totaal vier afleveringen uit de jaargangen 1999 en 2000 doorgenummerd. Met andere woorden:
de jaargang 1999 heeft pagina I tot en met 195; jaargang 2000 begint met pagina 197 en eindigt op pagina
31 1.
Pagina 313 en 314 zijn de inhoudsopgave van aflevering 14(2000)1, die vorige keer per abuis niet was
afgedrukl.
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A NEW HISTORY OF UNILEVER

Geoffrey Jones
Erasmus University Rotterdam and Harvard Business School

In 1998 Unilever commissioned a large-scale history covering the period
1965-1990 based on full access to confidential sources. The aim of the project
was to produce a full-length book manuscript by autumn 2002 with intended
publication in 2003. The history project was given a substantial budget
enabling travel and the employment of research assistants, and was monitored at the highest level of the company by a Steering Committee, including
the Joint Secretaries of Unilever NVand Unilever PLC and the director of
the Leverhulme Trust, the UK-based charity affiliated with Unilever.
Unilever, in contrast to its Anglo-Dutch twin Shell, has a long tradition
both of commissioning scholarly histories and opening its archives to historical researchers. Charles Wilson's two volume history of Unilever and its
Dutch and British predecessors before 1945, was a much-acclaimed pioneering scholarly company history published in 1954. 1 A third volume published
in 1968 took the history up to 1965? Subsequently, Unilever allowed David
Fieldhouse full access to its records to write two books. The first was a study
of the history of Unilever's business outside Europe and the United States,
Unilever Overseas,3 followed more recently by a history of Unilever's giant
West African trading company, the United Africa Company, between 1929
and 1987, when it was merged into the main Unilever organisation. 4 In addition, the recent history of world ice cream by Pim Reinders includes much
information about Unilever, which sponsored the book.s
The recent readers have seen a number of important research projects
using Unilever archives in the Netherlands. Schrover has examined labour
relations in the Dutch margarine industry, as well as cocoa and chocolate,
between 1870 and 1960. 6 Doreen Arnoldus is engaged in a study of family
firms in the Netherlands between 1880 and 1970, and her research includes
case studies of Van den Bergh, a predecessor of U nilever, as well as Hartog
and Van Zwanenberg, two other families involved in the Unilever story. Ben
Wubs has recently begun a PhD at Erasmus University Rotterdam on Unilever in the Second World War, which will investigate how Unilever survived
the Second World War, and in particular the ambitions of the Nazi regime in
Germany to acquire the Continental part of the company.
The present study is most obviously distinguished from its official predecessors by the chronological focus on the period 1965 to 1990. Only Fieldhouse's study of the United Africa Company has ventured into this more
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recent period. More generally, less has been written so far using confidential
archives on the history of large Dutch multinational companies since the
1960s, though important scholarly studies are now appearing. 7
Writing the history ofUnilever poses considerable challenges for a historian.
The company was not only very large, but also very complicated. From its
formation in 1929 until the present day Unilever has been organised as two
companies, one British and one Dutch, with identical Boards and a dividend
equalisation scheme designed to ensure that the shareholders of NV and
PLC receive identical returns, and that there is no opportunity for arbitrage
between the two companies' shares. Unilever had two Chairmen, one Dutch
and one 'British' (or sometimes Irish), and its chief executive function
through to the 1990s was performed by a 'Special Committee' composed
of the two chairmen plus a third director.
The Special Committee presided over a business which by the mid-1960s
was incredibly diversified both geographically and by function. Geographically, Unilever by the 1960s had spread far beyond its European heartland to
operate in over eighty countries. Within Europe, it was one of the largest
employers in Germany, the Netherlands and the United Kingdom, and
was active in every non-Communist country. It had a substantial and longestablished business in the United States and Canada. Beyond Europe, the
firm had large manufacturing and other operations in Latin America, Africa
and Asia. It held especially extensive businesses in Brazil, Turkey, South
Africa, India, Indonesia and Australia where it was counted among the
largest firms of those countries at that time. In the mid-1960s it was still expanding geographically, opening new businesses in Japan and Mexico in
1965. In addition, the United Africa Company was the largest business enterprise in West Africa.
Unilever in the mid-1960s was a highly diversified multinational which
had expanded greatly from its origins in edible oils and soap. By this period
it produced and marketed a range of foodstuffs in various countries, including soups, meat, frozen products and ice cream, while its T.J. Lipton subsidiary in the United States was the largest tea company in that country. It
manufactured all forms of soap and detergents, while its business had also
extended into shampoos and toothpaste. Unilever was highly vertically and
horizontally integrated. In fish products, for example, Unilever's business
extended from large trawling fleets based in Germany and the United Kingdom through all stages of the industry down to fish restaurants. Another
substantial part of the Unilever business was paper, packaging and transport, both for its own operations and third parties, and it also owned its
own advertising agency. By the 1960s the firm was also active in a range of
consumer and speciality chemicals. Almost autonomous from the rest of
Unilever, the United Africa Company functioned as a diversified trading
company in West Africa and also the Middle East which had initially
exported most of the region's commodities such as palm oil and imported
thousands of basic consumption items, but by the 1960s had diversified
270
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extensively into brewing beer in joint ventures with Heineken and Guinness,
textile manufacture, and automobile distribution, remaining the largest distributor of Caterpillar tractors until the 1990s.
During the following twenty five years this diversity at first grew even larger. The United Africa Company invested in diverse activities in Europe,
from brewing beer in Spain to running garden centres in England. In India,
Unilever's activities included extensive investments in heavy chemicals to
rural development programmes, and even the distribution of condoms. Subsequently, from the 1980s the firm sought to sell off many peripheral or nonprofitable activities to focus on 'core' businesses of edible fats, foodstuffs,
detergents, personal products including cosmetics, and (until 1997) chemicals. This restructuring involved both large-scale disposals, and large-scale
acquisitions, especially in the United States, where the acquisition of
National Starch (1978), Chesebro ugh Ponds (1986) and Calvin Klein and
Elizabeth Arden (1989) were milestones in the development of the business.
During this period Unilever grew as the world's largest ice cream and tea
producer using a combination of innovation and acquisition. In the case of
tea, Unilever's business was almost entirely confined to the North American
business of T.J. Lipton in 1965. Subsequently it grew internationally by the
acquisition of Lipton International in 1972 (which was unrelated to T.J. Lipton) and Brooke Bond in 1984, which also made it the owner for the first
time of large tea plantations in India.
There are various possible approaches to writing the history of such a
diversified company, each with its own advantages and drawbacks. An early
decision was taken not to attempt to write 'mini-histories' of Unilever in all
the countries in which it operated, but instead to attempt a combination of a
thematic and a geographical approach. A country-by-country approach
would have resulted in enormous duplication, as many key themes such as
competition with rivals such as Procter & Gamble repeated in many markets. Unilever was also increasingly organized on a product rather then a
country basis although national companies certainly remained very important. Finally such an approach would have produced an excessively long
book, given that Unilever by 1990 operated so many countries. The main
disadvantage of the chosen approach is that people interested in Unilever
in a specific country, including even its home countries of Netherlands and
Britain, will find less information in this book than they might imagine. The
thematic approach also involves an explicit recognition that the history cannot be comprehensive.
The research has three broad 'streams' and it is envisaged that the book
will eventually be organised around these themes. The first stream seeks to
provide a chronological account of changes in the firm's activities, its portfolio of products, and the geographical distribution of assets. Unilever's development is compared whenever possible with its major international competitors, notably Procter & Gamble and Nestle. This is followed by more
detailed investigation of the major trends in the evolution of U nilever's corporate strategy and organisational structure. This involves investigating
NEHA-BULL ETI N 1 4 - 2000 - nr. 2
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both the internal forces for change within the company, and the role of external influences, such as management consultants and investment analysts.
The second stream, in many ways the most important as well as the most
complex to research, investigates key themes in Unilever's evolution between 1965 and 1990. The six key themes are culture, innovation, acquisition, human resource management, regulation and corporate image. Each
theme is researched across the broad spectrum of Unilever's geographical
and product portfolio, cutting across the way archival collections are organized . These themes were chosen arbitrarily, but hopefully cover the main
threads in Unilever's history, and also relate to current debates in business
history, management and industrial economics.
To give an illustration of the research methodology, in the area of inn ovation, the research is examining the process of innovation in a number of Un ilever's main product categories, trying to establish why the firm was more
innovative in some areas than others, and trying to establish the factors leading to 'success' or 'failure' in innovation. This has involved researching both
'successful' innovations, such as Lipton Iced Tea and Magnum ice cream,
and 'unsuccessful' innovations, such as Unilever's unsuccessful attempts to
develop branded wine and women's sanitary protection products. As elsewhere, Unilever's performance in innovation is assessed, in part, by comparison with competitor firms . This research will address the literature in evolutionary economics and strategic management which has sought to explain
innovation patterns between firms in terms of 'competencies' which evolve
overtime.8 This literature emphasises that 'history matters', but rarely uses
the research of historians. It is hoped that the Unilever project will provide
rich empirical evidence which these scholars can utilize, and which historians can use to confront if necessary the generalizations of theorists.
A third stream of research examines Unilever in its regional context, looking at Unilever in Europe, in the United States, at the United Africa Company, and Unilever in 'the rest of the world'. Inevitably, there is once again a
considerable amount of selection of material covered, and no attempt is
being made to be comprehensive. In researching 'the rest of the world ', for
example, the general problems of operating in emerging and developing
countries are being explored, but detailed archival research has only been
made on a group of important or 'representative' countries, namely Brazil,
China, India, Japan, Mexico, South Africa and Turkey. The research problem is the danger of duplication with earlier research themes, but the aim
is to look at Unilever at different levels and in different contexts. For example, the role ofUnilever in the United States is analysed in the first stream in
the overall context of Unilever's strategy, then in thematic chapters such as
innovation and culture, and finally in its geographical context.
This part of the project relates to the new extensive research on the history of multinationals, one of the most active areas of business history. Beginning with the pioneering work of Mira Wilkins on growth of US multinationals, a generation of scholars have explored how multinationals
developed in the nineteenth century and grew to a great relative size before
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1914. 9 Thereafter their importance in the world economy declined during
the decades of the Depression, cartelisation, war and government intervention, before resuming growth from the 1960s and 1970s. The present author
has written extensively in this area, specializing on the history of multinational services, and also writing the first survey history of multinationals. 10
Dutch scholars have produced a number of excellent studies of the growth
and role of the extensive multinational investment of the Netherlands, including that of Unilever. II
The overall ambition of this project is not merely to establish 'what happened' for the benefit of the employees and customers of Unilever, but to
provide a text which will be usable to answer central questions of concern
both to companies and to management scholars, such as why firms exist,
why and how they diversify, the nature of their competitive advantage,
and how they innovate. It is hoped that the study will establish both what
is distinctive about Unilever, and provide the basis for systematic comparisons with other companies.
The project is based on full and unrestricted access to all confidential business records of Unilever before 1990 together with interviews with present
and former staff. This use of confidential archives follows the tradition
established by Wilson, although he did not make explicit use of interviews.
In contrast, an abortive attempt to write the Unilever history since 1965 in
the late 1980s relied almost exclusively on interviews. This latter project was
characterised by separate Dutch, American and British research teams,
while the present project has a single research team led by the present author,
who is commuting between London and Rotterdam.
The U nil ever archives on the period since 1965 are immense. They are
split over three main sites, in London, Port Sunlight near Liverpool, and
Rotterdam, although there are also deposits elsewhere, including a large collection of material in New Jersey. Within each location, the archives are not
held under a single authority. For example, in Rotterdam the collection is
split between the Historical Archives and the Central Archives. Unilever's
Historical Archives under the direction of Tom Bannink seeks to provide
access and facilities for serious academic researchers interested in Unilever's
past, subject to resource constraints. There is a large but unquantifiable duplication between the archival collections in the Netherlands and the United
Kingdom. In general, there is more on foods in Rotterdam and more on
detergents in the United Kingdom, reflecting the split of responsibilities
within Unilever, but there is no strict rule in this matter. On balance, there
is more material held in the British archives than the Rotterdam ones, but
they are so interlinked that a comprehensive study of any major subject cannot be written without using all the collections. The great majority of central
policy documents, at least from the 1960s, are in English or translated into
English though there are certainly reports and letters which are not. Material specifically related to the Netherlands is naturally usually in Dutch.
The Unilever archives for the period after 1965 are only partially cataloNEHA-BULLETIN 14 - 2000 - nr. 2
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gued . There are a variety of written and electronic catalogues in existence,
with the Rotterdam archives more advanced in computer cataloguing than
their British counterpart. There are large collections of archives held in
Britain such as those of the United Africa Company, or major functional
areas such as the Marketing Department for which no catalogue currently
exists. Fortunately one by-product of the history project has been an expansion of cataloguing, and over the last two years the large collection of
archives of the Detergents Co-ordination have been catalogued in London.
The organisation and cataloguing of the Unilever archives in Britain and
Rotterdam are separate from one another, although the history project
among other things has stimulated more exchange of information.
As might be expected , a wealth of different types of information is held in
Unilever archives. Probably the single most important material is the records of the Special Committee and the supporting documents placed before
that Committee. This alone is an enormous volume of material on the top
policy issues faced by the company. The Special Committee held meetings
with all function and product groups and the records of these meetings are
extensive and informative. The regular Conference of Directors heard summaries of all the most important issues, including all major acquisitions, and
its minutes are invaluable. From the 1950s product areas, such as Detergents, were grouped in 'Co-ordinations' and their voluminous records are
again comprehensive sources of information . Among the most useful records are the numerous 'Visit Reports' by managers to other countries and
factories. As a bureaucratic company with a strong emphasis on consensus
decision-making, documents were often widely circulated which means that
there is extensive duplication of archival material.
Despite the enormous collection of written records, the history project is
also making considerable use of interview material. The attempt to write the
history of the company in the late 1980s generated a substantial number of
interviews with retired or still active senior managers. Although the original
tapes have been lost, the transcripts remain. They are frequently informative
about key strategic issues, though less so about for example product
development. In the cases of people who have subsequently died, these interviews are an indispensable source. The current history project is not re-interviewing everyone, but a considerable number of confidential interviews are
being conducted, mainly in the Netherlands and the United Kingdom. Interviews are not being taped, and are intended to provide background information for the writing of the history.
As is widely observed , the use of oral history has both advantages and
limitations. Interviews are, like written documents, not 'objective' sources,
but reflect particular viewpoints and angles. Consequently, interviews are
indispensable for providing insights on matters such as decision-making
processes, and on intangible matters such as culture. In matters such as
dates , and interpretations of events, interview data is always being used in
conjunction with written records.
To date the project has relied extensively on Unilever archives and inter274
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views ofUnilever employees as its main research resource. There is a danger
of 'capture' by the company as a result, but as usual the excuse is the sheer
volume of material which needs to be consulted in the archives. Fortunately
also, Unilever collected much information about itself written by others,
such as newspaper cuttings, analyst reports and industry surveys, so noncompany information and perspectives are available even within the Unilever archives. Contact has been made with a history project at Procter &
Gamble, though as yet it is not clear if an exchange of information will be
possible. The present history project regards it as essential to put Unilever's
history into a wider context wherever possible.
In summary, the Unilever history project is hoping to follow in the tradition of Charles Wilson in producing a thoroughly researched and objective
study ofUnilever's development between 1965 and 1990, based on access to
confidential archival material. Like the Wilson volumes, it will not seek to
cover every aspect ofUnilever's history, and in contrast to Wilson it will seek
to engage explicitly with the current concerns of management scholars in
matters such as understanding competitive and innovation. As a result, it is
hoped that the completed history can find a place in the teaching of business
schools as well as informing all those in teres ted about the history ofU nilever.
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investments in the very long run (e. 1600-1990), in: Roger van Hoesel and Rajneesh Narula (eds.)
Multinational EnterprisesJrom the Netherlands (London: Routledge, 1999) pp. 32-60.
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HOMO ECONOMICUS OF PATER
F AMILIAS! EEN PLEIDOOI VOOR

MEER CULTUUR IN DE
BEDRIJFSGESCHIEDENIS*
Francisca de Haan
NEHA, Amsterdam
Virginia Woolfs oproep uit 1929 om de planken te gaan vullen met boeken
over de geschiedenis van vrouwen is de laatste decennia met veel voortvarendheid beantwoord.' De bedrijfsgeschiedenis is een van de allerlaatste takken van de geschiedschrijving waarin men vragen over de rol van vrouwen is
gaan stellen. In de Verenigde Staten kwam die ontwikkeling in de jaren 1990
voorzichtig op gang, in Nederland gebeurt dat nu. In deze bijdrage zal ik eerst
aan de orde stellen waarom dit zo lang heeft geduurd. Vervolgens zal ik mijn
pleidooi voor meer vrouwen en gender in de bedrijfsgeschiedenis plaatsen in
het bredere kader van een pleidooi voor meer cultuur in de bedrijfsgeschiedeDIS.

1. Vrouwen in de bedrijfsgeschiedenis

De bloei van het yak vrouwengeschiedenis in zijn huidige vorm begon in de
jaren zeventig in de Verenigde Staten - waartoe ik me nu voorlopig beperk - ,
met onder meer Gerda Lerner, Natalie Zemon Davis en Louise Tilly als belangrijke pioniers. Behalve de vrouwenbeweging was de toenmalige sociale
geschiedenis, 'history from below', een belangrijke inspiratiebron. Vrouwengeschiedenis had dan ook in tegenstelling tot bedrijfsgeschiedenis, een kritische en progressieve identiteit. Het yak was primair gericht op vrouwen als
underdogs of have-nots, als groep die werd uitgebuit en onderdrukt - door
het kapitalisme en het patriarchaat - en op de vraag hoe zij aan die onderdrukking het hoofd hebben geboden. Er bestond een grote belangstelling
voor de geschiedenis van vrouwen op de arbeidsmarkt - als werkneemsters,
in vakbonden - en voor uitingen van vrouwensolidariteit en vrouwenstrijd,
maar niet voor een eventuele rol van vrouwen als ondernemers of bedrijfsleiders. Pas in de jaren 1990, toen het maatschappelijke klimaat conservatiever
en het imago van het bedrijfsleven een stuk beter was geworden, ontstond er
bij Amerikaanse feministische historici belangstelling voor een eventuele andere rol van vrouwen in de bedrijfsgeschiedenis. 2
De politieke kleur en de overwegend progressieve identiteit van vrouwengeschiedenis waren dus niet bevorderlijk voor het doen van historisch onderzoek naar onderneemsters; maar hoe zat het met de bedrijfsgeschiedenis zelf?
Ook vanuit die hoek kwamen er tot voor kort vrijwel geen publicaties over
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onderneemsters. Natuurlijk is dat niet omdat vrouwen vroeger niet als zodanig actief waren. Rond 1850 vormden vrouwen in de Verenigde Staten minstens een tiende van de stedelijke businesspeople; rond 1900 waren er tienduizenden vrouwen die een eigen bedrijfGe) leidden. Dit was bovendien niets
nieuws, maar de voortzetting van een eeuwenoude traditie die zijn wortels
al in Europa had. De afwezigheid van deze vrouwen in de geschiedschrijving
was dan ook niet aileen een gevolg van de overwegend links-progressieve
identiteit van vrouwengeschiedenis, maar ook van bepaalde eigenschappen
van de bedrijfsgeschiedenis, waarvan ik er hier vier noem.
Bronnen uit de negentiende en vroeg-twintigste eeuw laten zien dat ondernemerschap beschouwd werd als een school voor mannelijkheid, 'a school of
manhood', zoals men letterlijk zei. Bedrijfshistorici hebben de toenmalige
aanname dat business een mannenzaak was overgenomen, met als gevolg
dat vrouwen niet gezien werden, of aileen als uitzondering (terwijl daarentegen de implicaties van deze 'school of manhood' voor de geschiedenis van
mannelijkheid nog nauwelijks onderzocht zijn). Wat het onopgemerkt blijven
van vrouwen bevorderde was de taal, die bepaald niet sekse-neutraal was:
woorden als ondernemer, en al helemaal het Engelse businessman, hadden
door en door mannelijke connotaties. Sterker nog: het equivalent van de laatste term, businesswoman, verwees sinds het begin van de twintigste eeuw niet
naar een onderneemster of zakenvrouw, maar naar een secretaresse, stenografe ofklerk. Die twee schijnbaar simpele woorden - businessman en businesswoman - zijn dus meteen treffende illustraties van de sekse-ongelijkheid
in het toenmalige bedrijfsleven, met mannen aan de top en vrouwen als een
nieuwe categorie op kantoor. 3 De tweede eigenschap van de bedrijfsgeschiedenis die uitsluiting van vrouwen in de hand werkte, is de gerichtheid op het
grootbedrijf. Op een enkele uitzondering na, stonden de onderneemsters of
zakenvrouwen aan het hoofd van kleine of zeer kleine bedrijfjes. 4 Ten derde
kenmerkt de bedrijfsgeschiedenis zich door een orienta tie op het bedrijf als
duidelijk afgebakende en fysieke entiteit, terwijl de bedrijfjes van vrouwen
vaak minder vastomlijnd en eenduidig waren. De zaak van een cafe- of logementhoudster, straatventster, wasvrouw, schoolhoudster, prostituee, danslerares of manager van een filantropische organisatie bewoog zich op de
grenzen van prive en openbaar, winstbejag en filantropie, loonarbeid en ondernemerschap, wettige en onwettige bedrijfsvoering.5 Het ontbreken van dit
soort ondernemingen in de bedrijfsgeschiedenis is in verband met het bronnenprobleem zeer begrijpelijk: hoe vindje ze?6 Hoe kunje hun omzet inschatten, laat staan vaststellen? Toch is dat geen reden om ze te negeren, vooral
niet omdat dat grote consequenties heeft: het leidt tot de uitsluiting van vrouwen en vermoedelijk eveneens van etnische minderheden uit de bedrijfsgeschiedenis, alsmede tot een partieie kijk op wat 'de economie' inhield. In de
Nederlandse bedrijfsgeschiedenis wordt de nadruk op het grootbedrijf en op
het bedrijf als een duidelijk afgebakende entiteit vermoedelijk in de hand gewerkt door de naam van de discipline: de term 'bedrijf wordt volgens de Van
Dale meer gebruikt voor een grote onderneming dan voor het 'kleinbedrijf
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en verwijst bovendien naar een afgebakende, technische eenheid, met de hiervoor geschetste implicaties.
Het vierde kenmerk van de bedrijfsgeschiedenis dat de afwezigheid van
vrouwen bevordert is de aanname van de homo economicus als centrale actor
in de bedrijfsgeschiedenis. Deze homo economicus is een individu dat onder
aile omstandigheden vrij en rationeel kiest tussen verschillende gedragingen
waarvan het de verwachte kosten en baten heeft berekend - een abstract en
lichaamloos individu dat als het ware is afgeschermd van de wereld binnen de
muren van zijn firma.? De aanname dat de mens 'vrij' zou zijn om te kiezen en
uitsluitend rationele keuzes maakt lijkt mij tamelijk onzinnig. We hoeven wat
dat betreft maar te denken aan de inzichten van Freud, of de talloze bloedige
conflicten in de wereld. Waar de aanname van de homo economicus op neerkomt is dat menselijke complexiteit en machtsverhoudingen worden genegeerd, inclusief die rondom gender, klasse en etniciteit.

2. Gender

De aanvankelijke preoccupatie van feministische historici met het invullen
van de 'witte plekken' in de geschiedschrijving - in de lijn van Virginia Woolfs
oproep om geschiedenisboeken over vrouwen te gaan schrijven - is in de loop
van de jaren tachtig aangevuld met vragen over de werking van gender: de
sociale constructie van het sekseverschil. 8 Tevens is het inzicht gegroeid dat
gender nooit op zichzelfstaat: iemand is niet slechts man ofvrouw, maar behoort ook tot een bepaalde sociale klasse en etnische groep, om slechts de belangrijkste voorbeelden te noemen. Die verschillende aspecten van identiteit
zijn verweven, maar hoe ze precies werken ofwelk aspect dominant is, hangt
van de context af. In de negentiende eeuw werd het ideaal dat gehuwde vrouwen geen betaald werk buitenshuis hoorden te verrichten steeds invloedrijker. Dit niet-betaald-werken van de echtgenote werd niet aileen een belangrijke bouwsteen van mannelijkheid ('mijn vrouw hoeft niet te werken'), maar
ook een essentie van de middenklasse-identiteit. 9 De middenklasse-levensstijl
met de niet-werkende vrouw thuis, waar zij (onzichtbaar) het huishouden
leidde en zorgde voor een sfeer van rust en verfijning, was -last but not least
- een wit en westers ideaal, dat een rol speelde in de verhouding tussen de dominante westerse en andere culturen. 10 Zowel gender en klasse als etniciteit
waren dus met de niet-werkende echtgenote verbonden. In concreto zal het
ideaal van 'de vrouw thuis' van invloed zijn geweest op de bedrijfsgeschiedenis, omdat het voor vrouwen moeilijker werd om een eigen bedrijf te beginnen. II Zoals dit ene voorbeeld allaat zien, gaat een gender-analyse niet aileen
over vrouwen, maar over de vee I bredere vraag hoe sociale identiteiten ontstaan en welke invloed ze hebben op de inrichting van de samenleving, of het
nu de arbeidsmarkt, de economie, de politiek of de cultuur betreft.
Wat is er nodig om de bedrijfsgeschiedschrijving minder gender-blind te maken? Inspirerend bij het den ken hierover yond ik het artikel 'Culture and the
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Practice of Business History' (1995) van Kenneth Lipartito. 12 Zijn uitgangspunt is dat de gangbare bedrijfsgeschiedenis zich ten onrechte beperkt tot de
technisch-kwantitatieve aspecten van de bedrijfsgeschiedenis en deze scheidt
van 'cultuur'. Lipartito opent zijn artikel met een bespreking van twee stukken uit de New York Times van 9 januari 1995, het ene gewijd aan een nieuwe
Hondamotor die aan de strenge milieu-eisen in de staat California voldeed;
de ander aan het gemiddeld aantal koffiekophouders in Amerikaanse auto 's
(3,5), waarvoor marketingrnensen uit Detroit zichzelf op de borst klopten .
De gangbare benadering in de bedrijfsgeschiedenis, die de keuzes van een bedrijf uitsluitend in termen van winstbejag, groei en stabiliteit beschrijft, kan
niet verklaren waarom de twee concurrerende autofabrikanten, die in dezelfde markt opereerden en met dezelfde technologische beperkingen zaten,
de wensen ofprioriteiten van hun potentiele klanten zo verschillend interpreteerden. Cuituur, aldus Lipartito, is een van de ontbrekende stukken in het
traditionele verhaal. Cultuur definieert hij daarbij als een 'systeem van waarden, ideeen en (geloofs)overtuigingen die tezamen een " mentaal apparaat"
vormen om greep op de werkelijkheid mee te krijgen'. De 'bedrijfscultuur' bestaat uit de organiserende principes die bepalen wat 'echt' of 'rationee!' is
voor het management, principes die vaak onuitgesproken of onbewust zijn. 13
Op een bepaald niveau lijken aile moderne bedrijven op elkaar en lijken ze
allemaal gedreven te worden door dezelfde dynamiek van concurrentie en
eigenbelang. Een nauwkeuriger blik onthult echter ook intrigerende verschillen. Zowe! familiebedrijven in Italie als bepaalde 'business-government' instituties in Japan waren in staat om een voordeel op hun concurrenten te behalen . En omgekeerd bleken bedrijven die uiterlijk op e!kaar ieken, de zaken
toch heel verschillend aan te pakken. Er is altijd een niveau van menselijke
beslissingen en interpretatie. Aile praktijken, dus ook bedrijfspraktijken, bevatten culturele constructies - constructies die de bedrijfshistoricus kan proberen te ontcijferen en begrijpen. 14 Een van die constructies is gender.
Lipartito geeft zelf een mooi voorbeeld van de machtige werking van cultuur in relatie tot klasse. In theorie - zo zegt hij - doet het er niet toe wie de
eigenaar van een bepaald bezit is, zo lang de eigendomsrechten maar leiden
tot het meest efficiente en productieve resultaat. Ais een fabriek een heel
goede manier is om de productie te organiseren, dan is er geen inherente reden waarom een kapitalist die fabriek zou moeten bezitten en de arbeidskracht huren. Arbeiders zouden ook kapitaal kunnen 'huren' om tot hetzelfde resuitaat te komen. Toch zijn er historisch gezien nauwelijks
voorbeelden van arbeiders die een fabriek bezaten. In de woorden van Lipartito: 'The reason may lie not in matters of efficiency but in cultural definitions
of who can hire whom, and who should be in charge of whom'. In de negentiende eeuw waren zulke culturele patronen bijzonder sterk aanwezig in de
kapitaalmarkt. Investeringsbanken hadden er geen moeite mee om krediet
te verlenen aan eigenaren die hun productie wilden verhogen. Maar een verzoek om krediet van een collectief van werkers die daarmee de fabriek waar ze
werkten wilden kopen , zou zelfs nooit in overweging zijn genomen. 15 Het is
niet moeilijk om hier een parallel met vrouwen te zien, van wie in de negenNEHA·BULLET I N 14 - 2000 - n r. 2
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tiende eeuw steeds meer verwacht werd dat ze thuisbleven, en niet dat ze bij
een bank aanklopten voor krediet om een bedrijf te beginnen of over te nemen. Het onderzoek van Wendy Gamber over de relatie tussen groothandelaren (mannen) en kleinhandelaren (vrouwen) in de negentiende-eeuwse hoedenmakerij in de VS onderstreept de rol van zulke genderconstructies in de
bedrijfsgeschiedenis. Gamber laat niet aileen zien dat de mannelijke groothandelaren een bepaald vrouwelijk gedrag van hun afneemsters verwachtten
en 'onvrouwelijk' gedrag afkeurden, maar ook dat hun goed- of afkeuring
van de gender-identiteit van de afneemsters, hun beslissing om krediet te verJenen beinvloedde.'6
Lipartito's pleidooi voor meer cultuur in de bedrijfsgeschiedenis lijkt mij
van groot belang. Het doel is een nieuwe culturele bedrijfsgeschiedenis, waarin
de traditionele vragen van het yak niet verdwijnen, maar aangevuld worden.
In deze nieuwe benadering zal duidelijk worden dat ook 'de economie' een
cultureel systeem is, specifiek wat betreft tijd en plaats, afhankelijk van menselijke interpretaties en beslissingen, en bepaald door vee I meer factoren dan
aileen 'rationele keuzes' die zijn ingegeven door eigenbelang en het streven
naar zo veel mogelijk winst. In zo'n bredere benadering kunnen met elkaar
samenhangende vragen rondom macht, gender, etniciteit en klasse hun plaats
krijgen, met als resultaat een complexere en rijkere bedrijfsgeschiedenis. In
die bedrijfsgeschiedenis zal, ten slotte, niet alles met cijfers bewezen kunnen
of hoeven worden: in aansluiting op het inzicht dat mensen niet sJechts rationale en berekenende actoren zijn, maar ook andere drijfveren hebben en beslissingen nemen, zou die nieuwe bedrijfsgeschiedenis ook kwalitatieve analyses van de gedragingen van ondernemers en andere betrokkenen moeten
bevatten.

3. Familisme

De bedrijfsgeschiedenis had tot nu toe een aantal kenmerken die vragen over
de rol van vrouwen, de invloed van gender en 'cultuur' in bredere zin uitsluiten of naar de zijlijn delegeren. Dit is natuurlijk geen toeval- wetenschapsbeoefenaren zijn onvermijdelijk kinderen van hun tijd; ze worden beinvloed
door de normen en waarden van de maatschappelijke groep waartoe ze behoren. Om met Edward Said te spreken: 'No one has ever devised a method for
detaching the scholar from the circumstances of life, from the fact of his involvement (conscious or unconscious) with a class, a set of beliefs, a social
position, or from the mere activity of being a member of a society."? Said
noemt gender hier niet, maar we weten inmiddels dat ook gender-normen
en -posities de wetenschap beinvloeden.
Een voor de bedrijfsgeschiedenis zeer relevant voorbeeld van dit laatste betreft de definitie die Joh. de Vries, 'founding father' van het yak in Nederland
in zijn moderne vorm, in 1978 publiceerde. De Vries definieerde bedrijfsgeschiedenis als 'het onderdeel der economische geschiedenis dat het verleden
vanuit het gezichtspunt der bedrijven bestudeert en het bedrijf, groepen van
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bedrijven, het bedrijfsleven als geheel of enigerlei element ervan ... tot speciaal object van stu die maakt.' Steeds is het bedrijf 'punt van uitgang en terugkeer, het bedrijf daarbij beschouwd als economisch-technisch-organisatorische eenheid'. Voor aIle duidelijkheid voegde De Vries eraan toe dat een
'gezinshuishouding' niet tot de bedrijfsgeschiedenis behoorde. 18 Waarom
De Vries dat zo nadrukkelijk zei is mij niet duidelijk (al kwam Virginia
Woolfs boze Professor Von X uit A room ofone's own weI even in mijn hoofd).
WeI denk ik dat zijn definitie een schoolvoorbeeld van de invloed van gender
op de wetenschap vormt. Zij is namelijk gebaseerd op het negentiende-eeuwse idee van de scheiding der sferen: de zogenaamde openbare sfeer (van de
economie en de politiek) enerzijds en de prive-sfeer (van het gezin) anderzijds.
In deze optiek was de 'openbare sfeer' het domein van mannen en de 'privesfeer' het domein van vrouwen. Deze tweedeling werd als 'natuurlijk' bestempeld. Een negentiende-eeuwse opvatting over de inrichting van de wereld, gebaseerd op toenmalige ideeen over de natuur van mannen (ration eel en sterk)
en vrouwen (emotioneeI en zwak), ligt dus aan de basis van wat anna 2000
nog steeds de meest gangbare opvatting van bedrijfsgeschiedenis is. De scheiding der sferen, waarbij het gezin buiten de economie zou staan, is echter niet
aileen een ouderwets beeld, ze heeft ook nooit bestaan. Het van de economie
of de open bare sfeer afgesloten gezin is net zo fictief als haar spiegelbeeld, het
bedrijf of de ondernemer zonder banden met gezin of familie.
Dit laatste kan treffend worden gemustreerd met het voorbeeld van de katoenindustrie in Enschede, vanaf circa 1830 tot de jaren zeventig van de twintigste eeuw het centrum van de katoenindustrie van Nederland. Bijna aIle bedrijven waren er familiebedrijven. In het algemeen kunnen we met de
bedrijfshistoricus Van Schelven zeggen dat de verstrengeling van familiebelangen en bedrijfsbelangen fundamenteel was voor de familieonderneming. 19
In Enschede was die verstrengeling zo sterk dat de socioloog F. van Heek
(zelf telg uit de familie Van Heek, de 'eerste familie' in de textielelite van Enschede) er de term 'familisme' voor bedacht, een term die Van ScheIven heeft
overgenomen. Dit familisme verwijst naar een stijl van bedrijfsvoeren waarin
het kapitalistische winststreven ondergeschikt is gemaakt aan de bloei, het
prestige en de continuiteit van de fabrikantenfamilie?O Het familisme laat
dus zien dat bedrijf en gezin(shuishouding of familie) niet zo gescheiden waren als Joh. de Vries meende, integendeel zelfs. 21 Daarnaast onderstreept het
nogmaals dat andere overwegingen dan winstmaximalisering soms een rol
speelden in de bedrijfsvoering - de Enschedese ondernemer was behalve
homo economicus ookpater familias, die de (vermeende) belangen van de familie zwaar liet wegen. 22
Een zeer belangrijk onderdeel van het familistische gedachtegoed was de
norm dat de oudste zoon zijn vader moest opvolgen in het bedrijf. Zonen (minimaal een) waren cruciaal voor de familie, en hun hele opvoeding en vorming stonden in het teken van die toekomstige taak als directeur van de familieonderneming. Wie uitspraken leest van betrokkenen uit de wereId van de
Twentse textielelite wordt getroffen, althans dat werd ik, door het belang dat
aan mannelijk leiderschap en die opvolging door zonen werd gehecht. In 1921
NEHA-8ULLETIN 14·2000 - nr. 2

281

deed zich in de vergadering van commissarissen van de Koninklijke Weefgoederenfabriek, voorheen C.R Stork & Co. te Hengelo, een discussie over een
opvolgingskwestie voor. Verschillende aanwezigen gaven er de voorkeur aan
dat 'zoo mogelijk de tegenwoordige directeuren succescievelijk door een hunner zoons zullen worden opgevolgd'. President-commissaris J .B. van Heek
deelde die opvatting. In zijn woorden: 'De beste directeur wordt hij, wiens
vader en grootvader reeds directeur waren.'23 Toch was dit 1921 : vrouwen
hadden inmiddels het kiesrecht en Wilhelmina was al bijna een kwart eeuw
vorstin van Nederland. Dit vasthouden aan mannelijk leiderschap, ook wanneer de oudste zoon niet heel competent was en de familie wei een uiterst capabele zakenvrouw in huis had, benadrukt nog eens hoe machtig gender als
organiserend principe was, alsmede dat niet aile beslissingen in de bedrijfssfeer even rationeel waren.

4. Tot besluit
Recent onderzoek van Tina Hammer-Stroeve naar de Enschedese textielfamilies en hun familistische gedachtegoed toont aan hoe belangrijk de bijdrage
van vrouwen aan het instandhouden van deze families, de lokale elite en indirect aan de familiebedrijven was.24 (Het woord 'indirect' heeft een grote betekenis, want de vrouwen werden indachtig de negentiende-eeuwse scheiding
der sferen niet geacht zichtbaar betrokken te zijn bij de bedrijfsvoering.) Haar
onderzoek illustreert in een klap dat een nieuwe blik vrouwen zichtbaar kan
maken, als ook traditionele, door gender bei'nvloedde vooronderstellingen
(hier die van de scheiding van bedrijf en gezin) kan ontkrachten. Ik hoop
dat dit het begin zal zijn van meer van zulke studies.
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and technology' (12). Zie voor de relatie tussen modeconsumptie en gender (in dit geval vrouwelijke
identiteit), het artikel van Christine Delhaye, te verschijnen in Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis
26 (2000) nr. 3.
Lipartito, 'Culture and the Practice of Business History', 17-18.
Gamber, 'A Gendered Enterprise', 209-215.
Edward Said, Orientalism (Penguin books 1995; oorspronkelijk 1978) 10.
Joh . de Vries, ' Bedrijfsgeschiedenis', in: H. Baudet en H. van der Meulen, Kernproblemen der economische geschiedenis (Groningen 1978) 180-192, aldaar 180.
A.L. van Schelven, Onderneming enfamilisme. Opkomst. bloei en neergang van de textielonderneming
Van Heek & Co te Enschede (Leiden 1984) 224.
Van Schelven, Onderneming en/amilisme, 228.
Keetie E. Sluyterman en Helime J.M . Winkelman hebben laten zien hoe belangrijk het familiebedrijf
was voor de Nederlandse economie in hun 'The Dutch Family Firm Confronted with Chandler's
Dynamics of Industrial Capitalism, 1890-1940', Business History 35 (1993) nr. 4, 152-183.
Vgl. F. van Heek, Socia Ie gevolgen van de economische crisis en depressie in Enschede ( 1929-1937)
(z.p. [Amsterdam] 1937) 10.
Geciteerd in Lex Heerma van Voss, ' De boeken bleven dieht', Textielhistorische Bijdragen 33 (1993)
140-162, aldaar 146.
Hammer-Stroeve, Familiezoet.
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BESPREKINGEN

B.J .P. van Bavel, Transitie en continufleit.
De bezitsverhoudingen en de plallelandseconomie in het westelijke gedeelte van
het Gelderse rivierengebied, ca. 1300-ca.
1570. (Hilversum: Verloren, 1999) (Wer-

ken Gelre; 52) 720 p. ISBN 9065500456
Volgens het heersende geschiedbeeld
heeft de 'plattelands-economie in grote
delen van West Europa' in de overgang
van Middeleeuwen naar Nieuwe Tijd
een 'drastische gedaanteverandering' ondergaan . Van Sicilie tot de Betuwe is in
deze periode een 'transformatie in de
richting van agrarisch kapitalisme' waar
te nemen, gekenmerkt door 'schaalvergroting van productiestructuren, toenemende commercialisering en specialisatie
( .. ), de intrede van proto-kapitalistische
bedrijfsvoering en een toenemend belang
van loonarbeid' (13). Toch zette deze ontwikkeling niet overal even ver door. De
vraag is dan, waarom hier wei en daar
niet. Van Bavel heeft deze vraag onderzocht voor het westelijke deel van het
Gelderse rivierengebied in het licht van
het neomarxistische model dat de Amerikaanse historicus Robert Brenner in de
jaren zeventig en tachtig ontwierp om
de sterk uiteenlopende tempoverschillen
in de 'transitie van feodalisme naar kapitalisme' in Europa te kunnen verklaren.
Brenner wees verschuivingen in de bezitsverhoudingen aan als de cruciale factor dat wil zeggen de verdeling tussen de belangrijkste maatschappelijke groepen
van wat we nu de grondeigendom zouden
noemen. Aileen waar de boeren in de turbulente aanloop naar de Nieuwe Tijd
hun greep op de grond verloren en tegelijkertijd juridisch vrij werden , opende
zich de weg naar kapitalistische organisatievormen en daarmee naar echte agrarisch-economische groei .
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Om de Brenner-these te toetsen heeft
Van Bavel eerst de bezitsverhoudingen
op verschillende peilmomenten tussen
1300 en 1570 gereconstrueerd. Daarbij
zijn twee ingangen gekozen. Het lange
hoofdstuk III bevat een gedetailleerde
reconstructie per subregio (Van Bavel
onderscheidt er vier). De redelijk goed
gedocumenteerde toestand rond het midden van de zestiende eeuw vormde steeds
het uitgangspunt. Van daaruit wordt met
meer of minder kunst- en vliegwerk teruggegaan in de tijd. In hoofdstuk IV
voigt dan een cumulatieve analyse per sociale categorie (Van Bavel onderscheidt
er zes) voor het hele gebied. Nu is in chronologisch omgekeerde volgorde gewerkt.
Van Bavel heeft de belangrijkste uitkomsten van dit deel van zijn onderzoek bondig samengevat in tabel 33 op pagina 427.
Ze komen erop neer dat in ongeveer drie
eeuwen tijd (1300-1600) a) weinig beweging zat in het bezitsaandeel van de
land sheer, de oude abdijen en de eigenerfde boeren; b) winst is geboekt door
jonge geestelijke instellingen , zorg-instellingen en particuliere stedelijke eigenaren; en c) gevoelig verlies is geleden door
de adel.
Na een kort intermezzo waarin achtereenvolgens de Gelderse uitkomsten zijn
vergeleken met gegevens uit andere delen
van West-Europa, en de werking en dynamiek van de grondmarkt worden onderzocht, voigt een zoektocht naar de
diepere wortels van de evolutie van de bezitsverhoudingen in zijn gebied. Van Bavel wijst drie vormende krachten aan: het
domaniale stelsel (hofstelsel), de aanwezigheid van zogenaamde homines franci
en de komgrondontginningen. Zij zouden aan de basis hebben gelegen van drie
structuurkenmerken van de bezitsverhoudingen in de latere Middeleeuwen:
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respectievelijk het omvangrijke grootgrondbezit en het substantiele adellijke
grondbezit in het oostelijke deel, en het
omvangrijke eigenerfde boerengrondbezit in het westelijke deel van het onderzoeksgebied.
De laatste hoofdmoot van het boek is
geheel gewijd aan de termijnpacht, die
Van Bavel ziet als 'de wegbereider van
het agrarisch kapitalisme en van een
nieuwe sociaal-economische structuur
op het platteland' (637), dus als het ware
als de grote 'transformatieve' kracht in
de transitie. Hier komen zaken aan de orde als verspreiding en 'inrichting' van de
pacht en de gevolgen voor grondgebruik
en bedrijfsgroottestructuur. De belangrijkste bevindingen zijn samengevat op
pagina 530. In het afsluitende hoofdstuk
XII haalt Van Bavel de touwtjes bij elkaar en past hij zijn bevindingen in in
het brede, internationale kader van het
transitiedebat.
Wie de moeite neemt om deze lijvige pil
van kaft tot kaft door te lezen, wordt regelmatig onthaald op parels. G6nteresseerden in de economische geschiedenis
zullen onder de indruk zijn van Van Bavels observaties over het investeringsgedrag van verpachters, de berekening van
de pachtdruk en de analyse van de relatie
tussen de grootte van pachtbedrijven en
agrarisch-economische conjunctuur. Het
getuigt allemaal van een bewonderenswaardige combinatie van nijvere speurzin, oog voor detail en gedegen vakmanschap. De obligate opmerking dat dit
boek tot in lengte van dagen een onmisbaar naslagwerk zal zijn voor iedereen
die zich met de geschiedenis van het Gelderse rivierengebied in de Middeleeuwen
en de Nieuwe Tijd inlaat, doet hieraan
nog te weinig recht.
Maar een boek met een ambitieuze opzet als dit roept onvermijdelijk ook bezwaren op. De mijne rich ten zich vooral
op de ondoorzichtigheid van de becijferingen van de bezitsverhoudingen in de
hoofdstukken III en IV, op de verklaring
van hun ontstaan in hoofdstuk VII en op
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de theoretische 'afrekening' in de slotbeschouwing. Van Bavel houdt duidelijk
niet van geneuzel over cijfers. De belangrijke samenvattende tabellen in zijn boek,
zoals de reeds genoemde tabel33, of de tabellen 36 en 37 over de 'verpachtingsgraad' , vermelden steeds 'harde' percentages voor het hele onderzoeksgebied op
verschillende peilmomen ten tussen 1300
of 1400 en de tweede helft van de zestiende
eeuw. Van Bavel mag dan voorzichtigheidshalve spreken van 'beredeneerde
schattingen', op de keper beschouwd
bestaan te veel van die 'redeneringen' uit
opeenstapelingen van halve zekerheden
en niet altijd doorzichtige aannames. Natuurlijk heeft dat alles te maken met de
onvolledigheid van het bronnenmateriaal. Dit is iets waarmee medievisten zo
creatief mogelijk moeten zien om te gaan,
maar het legt hun tegelijkertijd een soort
plicht tot terughoudendheid op die in dit
boek naar mijn smaak nogal eens wordt
geschonden . De paragraaf over de 'oorsprong van de laatmiddeleeuwse bezitsverhoudingen' (VII.3) lijdt aan een ander
methodologisch euvel. Van Bavel voert
hier twee van de drie hoofdstructuurkenmerken van de bezitsverhoudingen uit de
latere Middeleeuwen (relatief omvangrijk institutioneel grootgrondbezit en
adellijk grondbezit) riicksichtlos terug
op toestanden in de Karolingische tijd
een tijdsgat van ongeveer een half millennium. Ongebroken continuiteit over een
zo lang tijdsbestek roept onmiddellijk
de vragen op naar het hoe en waarom.
Er zijn gemakkelijk streken in West-Europa aan te wijzen die in de negende en
tiende eeuw minstens even dicht met hoven waren bezaaid als het Gelderse rivierengebied, maar waar grootgrondbezit
zich niet heeft kunnen handhaven grote
delen van Frankrijk benoorden de Loire,
bijvoorbeeld. Waarom is dat in Gelderland niet gebeurd?
De laatste vraag voert rechtstreeks terug naar het punt waar het Van Bavel allemaal om te doen was: de empirische
toetsing van het 'geval' Gelders rivieren285

gebied aan de Brennerthese. AI met al
vind ik die maar ten dele geslaagd en
dat ligt niet aileen aan de defecten in de
reconstructie van de bezitsverhoudingen.
Een groter bezwaar is eerder dat Van Bavel zich daartoe heeft beperkt. De bezitsen surplus-extractieverhoudingen zijn
weliswaar keurig volgens Brenners boekje centraal gesteld. Maar blijkens de vele
artikelen die de meester zelf inmiddels
aan het transitiedebat heeft gewijd , omvat zijn argumentatie vee I meer aspecten
waaraan in dit boek niet of nauwelijks
aandacht is besteed. In feite heeft Van
Bavel gewerkt met een sterk 'uitgeklede'
of verwaterde versie van de Brennerthese. De ruimte ontbreekt om hier uitvoerig
op in te gaan; ik stip slechts drie lacunes
aan. Ten eerste ontbreekt een om vattende behandeling van de productiefactor arbeid. In Brenners ideeen zijn 'vrij making' (of, in economische term en,
commodificatie) en relatieve schaarste
van arbeid even belangrijk als die van
grond, omdat ontwikkeling in agrarisch-kapitalistische richting nu eenmaal
staat of valt met (ongehinderde) marktwerking (in dit geval: de werking van factormarkten). Weliswaar heeft Van Bavel
een korte beschouwing aan de grondmarkt gewijd, maar het belangrijke
vraagstuk van de verandering in het arbeidsaanbod na de ontbinding van het
hofstelsel blijft onbesproken, net zoals
de ontwikkeling van de relatieve factorprijzen. Deze werden behalve door de
conjunctuur ook bepaald door structuurkenmerken zoals incomplete proletarisering. Door het laatste waren veel landarbeiders mogelijk bereid zo niet onder de
reproductiekosten van hun arbeid dan
toch onder de vigerende marktlonen te
werken (voor zover die boven de reproductiekosten lagen). Dat nodigde eerder
uit tot arbeidsintensieve dan tot kapitaalintensieve exploitatie van pachtbedrijyen. Toch overheerste volgens Van Bavel
de laatste.
Ten tweede geeft Van Bavel geen inzicht in de totale lastendruk van de boe286

ren in zijn gebied, terwijl die eveneens van
wezenlijke betekenis is om het 'gedrag'
van heren en boeren te verklaren. Brenner zelf heeft steeds gewezen op twee tegenkrachten die de transitie naar agrarisch kapitalisme tegen konden werken:
zware staatsbelastingen en het 'uitzuiggedrag' (rent squeezing behavior) van
kortzichtige, vaak stedelijke particuliere
grondeigenaren. Deze laatsten wilden
op het platteland belegd geld maximaal
laten renderen zonder te investeren in
boerenbedrijven. Vooral de omissie van
onderzoek naar de effecten van bel astingen mag opmerkelijk heten omdat juist
tegen het einde van de door Van Bavel bekeken periode de belastingdruk sterk
werd verhoogd in het kader van de antiHabsburgse oorlogen. Maar ook Van
Bavels aanname dat de 'grote, marktgericht opererende pachtboeren' van het
Gelderse rivierengebied streefden naar
'winstmaximalisatie, die zij waarschijnIijk vooral zochten in een gunstige verhouding tussen output en arbeidskosten'
(630) blijft veel te vee I in de lucht hangen.
Mijn derde bedenking geldt de cesuur
die Van Bavel in de tijd heeft aangebracht. Het Brennerdebat bestrijkt de periode van ca. 1000 tot ca. 1800. Nu is het
Van Bavel niet kwalijk te nemen dat hij de
hele Vroegmoderne Tijd niet heeft meegenomen, maar hij houdt weI op een ongelukkig punt op. Precies na 1570 doen
zich twee factoren voor die vermoedelijk
van immense invloed zijn geweest op de
Gelderse bezitsverhoudingen: de Reformatie en de daarmee samenhangende
confiscaties van geestelijke (en in mindere
mate adellijke) goederen en de onstuimige economische expansie van Holland.
Die laatste opende niet aileen een groeimarkt voor agrarische producten maar
bracht ook een grote arbeidsstroom naar
Holland op gang.
Een duidelijker gerichtheid op aile drie
deze kwesties zou mogelijk het antwoord
aangereikt hebben op een priemende
vraag die nu aan het einde blijft hangen :
waarom heeft een situatie die op het eerNEHA-BULLETIN

ste gezicht zo leek op de 'gezegende' Engelse dan geen agrarische revolutie in het
Gelderse rivierengebied op gang gebracht? In Engeland (althans volgens
Brenner) vloeide die haast logisch voort
uit de geslaagde transitie van feodalisme
naar (agrarisch) kapitalisme. In Van Bave1s regio lijkt de landbouw in de loop
van de zeventiende eeuw eerder te stagneren , en dat is nu precies wat de getransformeerde bezitsverhoudingen niet lijken
te voorspellen .
Peter Hoppenbrouwers,
Universiteit Leiden

Adrienne van den Bogaard, Configuring
the Economy. The Emergence of a Modelling Practice in the Netherlands, 19201955 (Amsterdam: ThelalThesis, 1998)
255 p. ISBN 9051704674
Proefschrift Universiteit van Amsterdam
1999

Het proefschrift van Van den Bogaard
behandelt de groeiende rol van de mathematische analyse in de beleidsmatige
planning in Nederland van 1920 tot
1955. Dit was een cruciale periode voor
de totstandkoming voor de Nederlandse
modelleerpraktijk zoals wij die nu kennen . Na 1955 zijn er ook veranderingen
geweest, maar blijkbaar wilde de promovenda aileen ingaan op het ontstaansproces ervan. Met de ontwikkeling van het
Centraal Plan bureau (CPB) als voorbeeld beschrijft zij hoe de planning package van nationaal economisch be1eid
en mathematische analyse zich ontwikkelde. Het blijkt een moeizaam keuzeproces waarin er een wisselwerking was
tussen verschillende kwesties en betrokkenen (zoals experts en beleidsmakers),
onder invloed van sociaal-economische,
culturele en politieke factoren . Oat keuzeproces is 'mensenwerk', zo beargumenteert de auteur. De mate waarin de
economische werkelijkheid wordt gekwantificeerd hangt af van de formuleNEHA-BULLETIN 14 - 2000 - nr. 2

ring van het sterk tijd- en plaatsgebonden
'probleem'. In haar onderzoek beschrijft
ze het mathematiseringsproces op verschillende niveaus: macro-economisch,
internationaal, institutioneel en terminologisch .
Hoofdstuk 2 gaat over de opkomst
van het macro-economisch beleid en de
institutionalisering van het CPB. In de jaren dertig bracht de sociaal-democratische zuil twee verschillende visies op
planning voort, door Van den Boogaard
gepersonifieerd in Van Cleeff en Tinbergen, die in 1945 bij het CPB gingen werken . Van Cleeff zag het individu als een
zingevend, zelf-realiserend wezen, terwijl
Tinbergen zich richtte op de optimalisatie van materiele behoeften. De planhuishoudkunde in het interbellum was gebaseerd op de eerstgenoemde visie, die
poogde een compromis te sluiten tussen
de verschillende zuilen. Na de Tweede
Wereldoorlog deed de macro-economische visie zijn intrede ten koste van de
ideologische benadering. Dit kwam
doordat de ontzuiling mislukte, maar tegelijkertijd toch een nationaal beleid
noodzakelijk geacht werd, onder meer
door het Marshall Plan en het Beneluxverdrag. Tinbergens meetlat-methode
werd toen beschouwd als een objectief
middel om de verzuilde beleidsvoorstellen te kunnen beoordelen op hun effecten. In hoofdstuk 3 komt de auteur met
de voorbeelden van Frankrijk en Noorwegen om te laten zien dat planningspraktijken sterk afhangen van nationale
instituties. In Frankrijk werden experts
geconsulteerd, terwijl de Noorse praktijk
uitdraaide op een bureaucratisch systeem. In de Nederlandse technocratie
vormde wetenschappelijke expertise de
basis voor beleidsbeslissingen. Mij is echter niet duidelijk waarom juist Frankrijk
en Noorwegen gekozen zijn als vergelijkingsmateriaal. Ook lijkt deze vergelijking niet essentieel voor een begrip van
de ontwikkelingen in Nederland. De
auteur komt ook nauwelijks terug op dit
hoofdstuk in haar slotconclusie.
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De kern van het proefschrift wordt gevormd door hoofdstuk 2, 4 en 5. Hoofdstuk 4 bespreekt de ontwikkeling van mathematische methoden en het daarmee
samenhangende ontstaan van het CPB
uit het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) . Het CBS leverde eerst ruwe
micro-economische data en later ook
tijdreeksen . In de jaren twintig werd door
een onderzoeksgroep binnen het CBS
naar Amerikaans voorbeeld een barometer voor 'economische activiteit' ontwikkeld. Deze barometer was zeer beleidsrelevant, daar deze macro-economische
entiteiten combineerde die onderling samenhingen en cycli vertoonden. De barometer voorspelde echter niet de crisis van
1929-1933, waardoor de nadruk meer
kwam te Iiggen op de modellering van
causale verbanden tussen de diverse economische variabelen. De omslag van micro naar macro blijkt bijvoorbeeld uit de
ontwikkeling van het concept consumptie, als beschreven in hoofdstuk 5. In het
interbellum werden sociaal-economische, culturele, en politieke effecten van
'consumptie' voor verschillende bevolkingsgroepen geanalyseerd, terwijl dit
begrip in de jaren vijftig veranderd was
in een abstracte macro-economische entiteit, die gekwantificeerd en voorspeld
kon worden. Deze nieuwe modelleerpraktijk kreeg zijn beslag binnen het
CPB, dat in 1945 werd opgericht. De modellen dienden echter empirisch onderbouwd te worden . Het CBS construeerde
daarop de Nationale Rekeningen en de
terminologie ervan werd geharmoniseerd
met die van de CPB-modellen. Dus juist
toen het CPB zich formeel afscheidde van
het CBS werd de onderlinge afhankelijkheid groter.
Dit proefschrift toont aan dat de scheiding tussen puur economische vraagstukken en waarde-oordelen van effecten
op de verschillende sociale groepen in de
samenleving deels typisch Nederlands is,
en niet altijd heeft bestaan. Zij is de uitkomst van een complex sociaal-economisch proces waarin keuzes zijn gemaakt
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die niet altijd even objectief en neutraal
waren. Maar het was succesvol omdat
het de spanning ophief tussen de zuilen
en sociale partners. De modellen en data
konden echter aileen zo'n grote rol gaan
innemen omdat er vraag naar was, zoals
Van den Bogaard zelf ook opmerkt. Zij
had ook niet de bedoeling een oordeel te
geven over wiskunde als goed of slecht.
Zij wilde laten zien hoe we de mathematisering van beleidsvoorbereiding kunnen begrijpen in een historische context.
Ik mis helaas een conclusie over hoe de
betrokkenen hiermee hun voordeel kunnen doen. Maar voor economen, beleidsmakers en andere betrokkenen is dit
proefschrift een interessante nuancering
van het beeld dat men vaak heeft van de
Nederlandse modelleerpraktijk. De nog
steeds cruciale invloed van het CPB en
haar modellen zouden eerst in hun historische kader moeten worden geplaatst,
voor men een discussie aangaat over
hun nut voor het Nederlandse economisch beleid.
Marieke Rensman,
Centraal Plan Bureau, Den Haag

Willem van der Ham, Heersen en Beheersen. Rijkswaterstaat in de twintigste eeuw
(Zaltbommel: Europese Bibliotheek,
1999), 415 p. ISBN 9028815252
Proefschrift Technische Universiteit
Eindhoven 1999
Willem van der Ham's proefschrift
maakt dee I uit van een tweede golf van
standaardwerken over de (Rijks)waterstaatsgeschiedenis. De eerste dateert
- zo vermeldt de auteur - uit de Tweede
Wereldoorlog, toen enkele vooraanstaande ingenieurs werken schreven met
aandacht vooral voor technische zaken
en fysische geografie. Aan maatschappelijke kanten en organisatie werd vrijwel
voorbijgegaan. Een tweede golf ontstond
toen Rijkswaterstaat (RWS) in 1993 opdracht gaf aan de Stichting Historie der
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Techniek (SHT) om een boek te schrijven
ter gelegenheid van het 200 jarig bestaan,
Twee eeuwen Rijkswaterstaat 1798-1998
(Zaltbommel: Europese Bibliotheek,
1998). Dit onderzoek werd tevens gebruikt voor de tekst over waterstaat in
dee I I van het door de SHT uitgegeven
werk Techniek in Nederland in de twintigste eeuw (Zutphen: Walburg Pers 1998).
Tot slot zullen drie nauw bij het jubileumonderzoek betrokken onderzoekers
op grond van dit onderzoek een proefschrift schrijven. Willem van der Ham is
hiervan de eerste.
Zijn proefschrift is op de eerste plaats
een rijke en boeiende beschrijving, bege1eid met prachtig beeldmateriaal (hoewel
ik niet altijd de beeldteksten heb kunnen
vinden). Net als in hetjubileumboek is de
insteek om, in tegenstelling tot de eerste
golf standaardwerken, zowel de techniek
als de organisatie en de maatschappelijke
rol van R WS te bestuderen. Die rol was
vooral R WS als maker van beleid, niet aIleen als uitvoerende dienst. Van der Ham
richt zich hierbij op de twintigste eeuw,
ongeveer de periode waarvoor hij ook
de verantwoordelijkheid had in het jubileumonderlOek, en deelt deze - op grond
van een 'samenhangende problematiek' op in de period en 1900-1940, 1940-1970,
en de periode na 1970. Dit laatste is echter vrij kort en heeft vee I weg van een naschrift.
Voor de eerste periode wordt beschreyen hoe R WS inspeelde op technische
ontwikkelingen (de komst van de auto,
elektriciteit en beton). De auteur concludeert dat de reactie in de eerste drie decennia zeer traag was. Stemm en gingen
op voor een reorganisatie, die in 1930
lOU worden doorgevoerd, en waarbij
om ruimte te creeren voor vernieuwing
functionele, specialistische afdelingen
toegevoegd werden aan de regionaal georganiseerde overheidsdienst.
Dan voigt vanaf de jaren dertig (het is
mij niet duidelijk waarom de auteur de
tweede peri ode pas in 1940 laat beginnen)
tot en met de jaren zestig een bloeiperiode
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van relatief snelle besluitvorming en uitvoering en beweging aan het front van de
technische ontwikkeling. De dienst ondervond groot maatschappelijk respect.
De auteur beschrijft overtuigend hoe de
gereorganiseerde R WS in deze peri ode
beleidsmaker was. Succesvol waren de
eigen beleidsterreinen van kustverdediging, waterhuishouding en infrastructuur. Het pariement kreeg de plannen
vaak pas onder ogen wanneer de belangrijke keuzes al waren gemaakt. R WS bemoeide zich daarnaast met beleidsgebieden als defensie, wederopbouw en
ruimtelijke ordening.
In de derde peri ode, tenslotte, werd
R WS vrij plotseling gezien als technocratisch en gesloten. Beschreven wordt hoe
de nu fel bekritiseerde dienst 'veerkracht'
toonde door zich te open en voor andere
belangen en aanpassing van de organisatie.
Door de vele gelijkenissen met het jubileumboek, waar de auteur overigens
zelf op wijst, dringt de vraag zich op naar
de eigen identiteit van het proefschrift.
Het basismateriaal, het hoofdstuk over
de peri ode na 1970, en zelfs de titel zijn
vrijwel identiek aan het deel van hetjubileumboek dat gaat over de twintigste
eeuw. Dit geldt ook voor de doelstelling
om een overzicht te schrijven van de ontwikkeling van R WS, de stijl die 'wetenschappelijk verantwoord' een breder
publiek moet aanspreken, en de basiscategorieen maatschappelijke rol , organisatie en techniek. Een dikker overzicht
voor liefhebbers dus, waar 'meer zaken
aan bod komen' en 'bepaalde onderwerpen uitvoeriger beschreven worden'.
Waar deze verdieping gebeurt wordt niet
expliciet aangegeven, zoals helaas ook
zelden expliciet wordt verwezen naar opvattingen van andere historici. Dit maakt
het moeilijk te beoordelen waar de controversieIe of originele bijdragen zitten.
Ook methodische debatten worden vermeden.
Naast deze tamelijk bescheiden ambitie van een uitgebreider overzichtswerk,
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verschilt een tweede centrale doelstelling
wei van het jubileumboek: de auteur wil
de drie dimensies van maatschappelijke
rol, organisatie en techniek niet los behandelen maar in onderlinge samenhang.
Hiervoor vindt hij echter geen method ische of conceptuele discussie nodig. Voor
een werk dat zich ten dele binnen techniekgeschiedenis plaatst, zou bijvoorbeeld het begrip systeembouwer productief kunnen zijn. Dit begrip is immers
ontwikkeld om de samenhang tussen heterogene activiteiten van centrale actoren
zichtbaar te maken. De auteur volstaat
echter met een meer 'chronologische opzet' voor te stell en, die inderdaad sam enhangende ensembles beschrijft van de
beslissing- en uitvoeringskracht, organisatie, reputatie, maatschappelijke ral en
technische planning en uitvoering van
RWS .
Je kan je afvragen of deze samenhanggerichte interpretatie een grotere complexiteit verhult. De tekst over waterstaat
in Techniek in Nederland geeft bijvoorbeeld een vee I actiever beeld van R WS
in de eerste drie decennia van de eeuw.
Van der Ham spreekt van een 'suffig' en
'ongelnteresseerd' departement in een periode van malaise, deels vanwege een matig nationaal prestige, en deels omdat
nieuwe technische ontwikkelingen zoals
beton en elektrische aandrijving nauwelijks werden opgepakt. Maar Techniek
in Nederland (deel I , p. 201 ff.) spreekt
van stoutmoedige plannen en vele werken, en benadrukt juist dat in deze periode buitenlandse technieken werden
eigen gemaakt. Bovendien staat daar beschreven hoe men ook met oude technieken grote werken kon uitvoeren. Het lijkt
alsof het oordeel van het proefschrift
over de periode gebaseerd is op een eenzijdige fascinatie voor nieuwe techniek,
wellicht overgenomen van bepaalde historische personen in het boek. Dit is des
te vreemder, omdat de auteur in zijn conclusie deze eenzijdigheid plotseling, maar
wei in overeenstemming met techniekhistorische inzichten, vermeldt als mogelijke
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valkuil voor onderzoekers.
Concluderend is er sprake van een
boeiend standaardwerk, dat over het algemeen een empirisch goed gegrond
beeld neerzet van de ontwikkeling van
RWS in de twintigste eeuw. Een expliciete discussie over interpretaties van andere historici en over methodische
grondslagen ontbreekt. Dat is jammer,
want een proefschrift is daar toch de
plaats voor.
Erik van der Vleuten,
Technische Universiteit Eindhoven

Geoffrey G. Jones, Unique Firms in a
Global economy. Does the history of
business matter to its future? (Rotterdam
1999) 27 p. Oratie
Een resoluut optimistisch verhaal. Dat
beloofde Geoffrey Jones op 10 december
1999 direct aan het begin van zijn inaugurele rede. De Erasmus Universiteit
haalde met hem een bedrijfshistoricus
van grote internationale faam binnen
als bijzonder hoogleraar. Aile red en dus
om nieuwsgierig te zijn naar diens programma. De rede is breed en heel wat
preoccupaties van de vakbeoefenaren
krijgen kort aandacht, zoals bijvoorbeeld
de ervaring dat het bedrijfsleven de problemen van investeren in de Verenigde
Staten onderschat. Een ander probleem
betreft de vraag naar de wetenschappelijke status van bedrijfsgeschiedenissen die
in opdracht zijn geschreven. Uiteraard
worstelen bedrijfshistorici met deze en
andere problemen. Inaugurele en afscheidsredes zijn een goede gelegenheid
om daarvan verslag te doen. De rede
van Jones is vooral een poging om een
uitweg te vinden uit de bovengenoemde
problemen, en wei vanuit een positie
van kracht.
De bedrijfsgeschiedenis heeft bijgedragen aan de val van de "representatieve onderneming" en aan de opkomst
van transactiekostentheorie en andere
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moderne opvattingen, waarin specifieke
eigenschappen en verschillen tussen bedrijven meer ruimte krijgen. Op-deborst-klopperij verwordt snel tot peptalk. Temeer omdat ondanks het discours
dat history matters, geschiedwetenschap
een schamele rol speelt in de evolutie
van de nieuwe theorieen en vaak beperkt
blijft tot een referentie aan A. Chandler.
Het aardige van Jones' rede is, dat hij en
deze ontwikkeling als een uitdaging ziet
en een idee heeft hoe bedrijfshistorici
het verleden tot een bron van kennis kunnen maken . Niet door de ambitie te hebben om theorieen te toetsen, maar door te
verrassen en vraagtekens te zetten bij
conventionele opvattingen. Dit vergt
van historici, dat zij op de hoogte zijn
van de onderzoeksagenda's in economie
en bedrijfskunde en is als zodanig een
voorwaarde voor interactie. Op de
tweede plaats stelt Jones voor bedrijfsgeschiedenissen niet meer te ontwerpen als
schilderingen van een totaalbeeld over
een tijdsperiode. Hij ziet evenmin veel in
de concentratie op strategische beslissingen en pleit ervoor voorbij te gaan aan
keerpunten. Jones hoopt dat de kennisverwerving door organisaties in het middel punt komt te staan.
Organisatorische kennis en routines,
zaken die al te vaak als onbelangrijk gekarakteriseerd worden, zijn uiteindelijk
de bronnen voor verschil tussen ondernemingen, ook voor verschil in concurrentiekracht. Intellect concentreren op
routines zal ongetwijfeld stuiten op weerstand en tegenspraak. Is dit niet hetzelfde
als een risicovol Amerikaans investeringsproject, aileen nu voor intellectuelen? In het dagelijkse werk in het archief
en achter de tekstverwerker zal het pleidooi soms moeilijk te verwezenlijken lijken en de nodige creativiteit vergen.
Jones' perspectief sluit even wei aan bij
de nadruk op routines in de theorievorming elders in de sociale wetenschappen.
Zijn gedachten komen bovendien opmerkelijk overeen met geluiden die te horen
zijn onder techniekhistorici.
NEHA-BULLETIN 14 - 2000 - nr . 2

Paden zijn in de mode . D.C. Mowery
en N. Rosenberg publiceerden over
'paths of innovation '. Chandler werkt
aan 'paths of learning'. Jones nodigt bedrijfshistorici na te den ken over hun weg.
Ben Gales,
Rijksuniversiteit Groningen

Joost Jonker en Keetie Sluyterman,
Thuis op de wereldmarkt. Nederlandse
handelshuizen door de eeuwen heen (Den
Haag: SDU Uitgevers, 2000) 431 p.
ISBN 9012089077
Dit is een groot boek over een groot onderwerp. Het is geen bedrijfsgeschiedenis
in engere zin, doch een geschiedenis van
een hele bedrijfstak. Het is prettig leesbaar, fraai uitgegeven en uitvoerig gei'llustreerd (vrijwel elke pagina heeft een
afbeelding of illustratie). Dit boek mikt
duidelijk op een groot lezerspubliek,
maar het is tevens wetenschappelijk goed
onderbouwd en zorgvuldig geannoteerd.
Het uitgebreide notenapparaat en de uitvoerige bibliografie bevatten vee I recent
verschenen economisch-historische literatuur over het onderwerp.
De aanleiding voor dit boek was het
honderdjarig bestaan van de firma Hagemeijer. Men heeft gekozen voor een boek
over 400 jaar handelsh uizen in plaats van
een bedrijfsgeschiedenis over het jubilerende bedrijf. Dit is een gelukkige keus,
omdat het een op zich toch al veelzijdig
bedrijf als Hagemeijer tegen de achtergrond plaatst van de Nederlandse handelstraditie. Het handelshuis Hagemeijer
heeft zelf in de afgelopen honderd jaar
ook verschillende vormen gehad, na verschillende fasen van expansie, fusies,
overnames, diversificatie en concentratie.
De eerste helft van het boek, geschreyen door Jonker, behandelt in vier
hoofdstukken de eerste drie eeuwen
(1600-1900) van het handelshuis. De
tweede helft, van de hand van Sluyterman, behandelt in vier hoofdstukken de
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twintigste eeuw, waarin het bedrijfHagemeijer om de hoek komt kijken. De onevenwichtigheid is tamelijk onvermijdelijk en niet storend. Charmant voor een
boek dat in opdracht van een bedrijf is
geschreven , is dat het bedrijf in kwestie
(Hagemeijer) pas halverwege het boek,
op het eind van hoofdstuk 4 (p. 215) zijn
intrede doet.
Het handelshuis wordt gedefinieerd als
een internationale handelsfirma die met
een gevarieerd goederenpakket op verschillende markten actief is (dikwijls in
verschillende sectoren) waarbij het begrip 'huis' een eigen identiteit als onderneming en een zekere mate van continu'iteit veronderstelt. Dit is een op het eerste
gezicht wat voorzichtige definitie, maar
deze doet recht aan een bedrijfsvorm die
in de sterk veranderende wereldeconomie
in de loop der tijd allerlei verschillende
vormen heeft aangenomen, terwijl de onderscheidende kenmerken toch wei geloofwaardig maken dat het hier om een
bepaald type onderneming gaat. Het
boek heeft hierdoor een onderwerp dat
ruim in zijn jasje zit: immers, handel was
nu eenmaal het aspect van de vroegmoderne economie dat de Republiek op de
kaart zette en een 'mod erne' economie
deed zijn, terwijl in later eeuwen het kolonialisme en de open economie van het
twintigste eeuwse Nederland op bevredigende wijze dienen te worden behandeld
om de achtergronden van het functioneren van het handel shu is weer te geven.
Zo passeren eerst de hegemonie van de
zeventiende eeuwse stapelmarkt, aanpassing aan de opkomst van internationale
concurrentie, en een peri ode van een lager peil van internationale handel de revu. Hierna verschuift het accent door de
industrialisatie naar grondstoffenhandel
en komt de koloniale handel tot bloei.
De jaren 1914-1940 vormen een peri ode
van bedreigingen voor het handelshuis
(met name de Eerste Wereldoorlog en de
crisis van de jaren dertig; de peri ode van
hoogconjuctuur in de mid-jaren 20 wordt
een beetje naar de achtergrond gedron292

gen). Na de Tweede Wereldoorlog voigt
dan een periode van herorientatie als Indonesie onafhankelijk wordt en de aanpassing aan de veranderende omstandigheden van naoorlogse wereldeconomie.
In grote lijnen doet zich een golfbeweging
voor van geografische diversificatie (ingegeven door het vertrek uit Indonesie),
vervolgens productgewijze diversificatie
en in de jaren '80 en '90 een beweging terug naar de kernactiviteiten. Met name
komt er dan concurrentie van multinationale industriele ondernemingen, die
geen handelshuizen nodig hebben om
hun producten bij de afnemers te krijgen.
De verticale bedrijfsintegratie van multinationals heeft veel handelshuizen de
wind uit de zeilen genomen. Momenteel
richt Hagemeijer zich sterk op het toepassen van de recente informatie- en telecommunicatietechologie om haar positie
in de tussenhandel te bestendigen en snelIe levering aan bedrijven en detail handel
van allerlei producten te realiseren.
Ais het om vier eeuwen handel (en
handelshuizen) gaat, moeten zowel de
vaderlandse geschiedenis als de internationale economische ontwikkeling uitvoerig worden behandeld. Zowel de politieke verhoudingen als de relatie tussen
handel en industrie en de voortschrijden de technologische ontwikkeling keren geregeld terug. Deze aanpak maakt
bij uitstek dat het boek vee I meer is dan
de geschiedenis van een bedrijf of een bedrijfstak.
Hoewel het boek 'handelshuizen ' in algemene zin behandelt, treedt er weI een
duidelijke verschuiving van de aandacht
op in de richting van de opdrachtgever:
de eerste helft van het boek is meer macro-economisch of , nat iona ai' van opzet,
maar de hoofdstukken over de twintigste
eeuw richten zich in toenemende mate op
de strategieen en wederwaardigheden
van met name de hoofdrolspelers Hagemeijer en haar latere acquisities, zoals
de handelsfirma's Borsumij en Geo Wehry. In dit verhaal komt de geschiedenis
van de opdrachtgever duidelijk naar vo-

NEHA-8ULLETIN

ren en gaat de aandacht minder uit naar
de rol van het handelshuis in het algemeen. Het beeld van de handelaar is
daarbij overwegend positief. Er wordt
weinig aandacht be steed aan mogelijk
negatieve effecten van internationale
handel, zoals verslechterende ruilvoetverhouding en dependency in ontwikkelingslanden.
Alles bij elkaar geeft het boek een fraai
beeld van de ontwikkeling van een kleurrijke tak van het bedrijfsleven. Het volgen van een betrekkelijk heterogeen en
veranderlijk type bedrijf (het 'handelshuis' door de eeuwen heen) heeft ook
een nadeel: de auteurs ontkomen er niet
aan om flexibiliteit en aanpassingsvermogen te benadrukken als de kenmerkende eigenschappen van het handelshuis in veranderende tijden. Deze
conclusie heeft een licht tautologisch karakter, aangezien de flexibiliteit als het
ware in de definitie van het handelshuis
zit ingebakken. Tevens is dit waarschijnlijk het gevolg van het perspectiefvan het
succesvolle handelshuis. De lezer weet natuurlijk dat na verloop van vier eeuwen
ten minste een handelshuis nog in staat
is om een fraai wetenschappelijk geschiedwerk als dit te financieren.
Jeroen Touwen ,
Universiteit Leiden

C. Lesger en L. Noordegraaf (red.), Ondernemers en bestuurders. Economie en
politiek in de Noordelijke Nederlanden in
de Late Middeleeuwen en vroegmoderne
tijd (Amsterdam: NEHA, 1999) 723 p.
ISBN 9057420252
Deze omvangrijke bundeling van onderzoeksresultaten naar de relaties tussen
ondernemers en overheden heeft twee
opvallende kenmerken. Ten eerste presenteert zich hier een groep sociaal-economisch historici wier interesse evident
niet langer primair uitgaat naar het verzamelen van zoveel mogelijk cijfermateNEHA-8ULLETIN 14 - 2000 - nr. 2

riaal om lange termijn ontwikkelingen
in kaart te brengen: in slechts zes van de
negenentwintig artikelen figureert een
enkele tabel of grafiek. Een tweede opvallend punt is dat de redactie in de presentatie gekozen heeft voor de volstrekt
willekeurige volgorde van een auteurs alfabet. In een uitvoerige inleiding wordt
wei een algemeen kader geschetst waarbinnen aile bijdragen een plek kregen.
Maar wat de lezer daarna in handen
krijgt is in feite een kaleidoscoop vol
kleurrijke fragmenten.
Die fragmenten kunnen zich tot verschillende patron en samenvoegen. Tot
levendige inkijkjes in Amsterdam bijvoorbeeld. We zien er op fraaie wijze de
vele korengilden aan het werk en daarmee de overheidsbemoeienis met de
graanhandel op de Amsterdamse stapelmarkt. Op met potas gekookte olie kunje
de gore vlokken zien boven komen drijyen, waaruit eeuwenlang heldere Amsterdamse groene zeep werd bereid, op
basis van zestiende eeuwse overheidsbepalingen . We zien ook individuele personen , zoals Jacob Hinlopen , een van de
slechts drie Zuidnederlandse kooplieden
die v66r 1630 tot de Amsterdamse vroedschap wisten door te dringen. Hinlopen
zit in een artikel met tabellen . De auteur
daarvan heeft zich helaas niet gerealiseerd dat het aandeel van de Zuidnederlandse kooplieden in allerlei bestuurlijke
organen alleen als groot of klein kan worden bestempeld, als het gerelateerd wordt
aan hun aandeel in het totale aantal
kooplieden. Net als de meeste auteurs in
deze bundel is hij kennelijk oprechter
geinteresseerd in mensen dan in cijfers
uit het verleden. Het namenregister aan
het einde van deze bundel telt maar liefst
20 pagina's!
Ook kleurrijke facetten van Haarlem
komen in beeld . We krijgen een blik op
de jaren twintig van de zestiende eeuw:
burgemeester Frans de Witte die enerzijds een bedelverbod, anderzijds profijtelijke contacten tussen Spaanse en
Portugese kooplieden en Haarlemse dra293

peniers wist te realiseren. We zien de
Haarlemse 'Iooikamer van de smallen,
noppen en legaturen ' in 1618, en een
stadsbestuur dat bijdraagt aan het ontstaan van een scheiding tussen grote kapitaalkrachtige zijdefabrikeurs en loonwerkers na 1676. We zien ook een vrouw als
Judith Leyster die in 1635 tot haar ergernis merkt dat een van haar leerlingen al na
enkele dagen naar Frans Hals vertrekt:
als zelfbewust gildelid doet ze op 25-jarige
leeftijd met succes bij de Haarlemse overheid aangifte van contractbreuk.
Wie wil , kan verder draaien, en meer
vrouwen in beeld krijgen. Bij Judith Leyster voegt zich dan de wollenaaister Judith
J urriaans, die in 1672 beboet werd wegens
het naaien van mannenkleding. In Zutphen dwong de overheid de kleermakers
in de achttiende eeuw echter om Anna
Kool en andere vrouwen tot hun gilde
toe te laten. Natuurlijk komt desgewenst
ook gemakkelijk een palet aan kleurrijke
mannen in het vizier. De gomaristische
Ruslandhandelaar Isaac Masse bijvoorbeeld, die in onverbloemde taal zijn arminiaans gezinde concurrenten bij de tsaar
afschilderde als vrienden van Ruslands
erfvijand het katholieke Polen. Of no tar is
Jacob Beens, die in 1648 van de heer van
Breda op een koopje honderden hectares
woeste grond in erfpacht wist te krijgen .
Hij wist die, ondanks boerenverzet, met
steun van de overheid te behouden, maar
liet bij zijn dood niettemin een insolvente
boedel achter. Jacob van Swichem, de
kassier van een Utrechtse bankhouder,
moest er tevens op toezien dat het voltallige personeel van de lombard op zondagen ter kerke ging, leren we. En stedelijke
over he den blijken toentertijd moeite te
hebben moeten doen om gereformeerde
kerken over te hal en lombardhouders niet
van het avondmaal uit te sluiten.
De rijkdom aan details betekent niet
dat het aan de hand van deze artikelen onmogelijk is om ook meer globale inzichten
in de verhouding tussen overheden en ondernemers in het vizier te krijgen . Er is bijvoorbeeld een fraaie bijdrage met een wel-
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overwogen antwoord op de vraag: was er
in de republiek in de achttiende eeuw minder dan elders sprake van toenemende deregulering van het economisch leven,
doordat er hier nog geen sprake was van
een toename van het centraal gezag? In
een andere bijdrage wordt de vraag aan
de orde gesteld of bakkers, die in de regel
toch niet tot de stedelijke elites behoorden, werkelijk wei zoveel invloed op de
broodprijzen konden uitoefenen als ooit
door Van Zanden is verondersteld.
Een bijdrage eindigt met de creatieve
conc1usie: 'Met bier hield men in Holland
ook het water buiten'. Daar had ik toch
wei graag wat cijfers bij gezien. In welke
mate werd het onderhoud van zee- en
rivierdijken inderdaad betaald uit de
opbrengst van stedelijke bieraccijnzen?
Zouden waterschaps- en heemraadbelastingen daar niet een belangrijkere rol in
hebben gespeeld? Wie geinteresseerd is
in overheidsfinancien kan ook focus sen
op andere aantrekkelijke combinaties
van kleurige puzzelstukjes: een mooie
analyse van de invloed van een achttiende-eeuwse belastingverzwaring op de
wijnhandel, de betrokkenheid van kooplieden bij de financiering van de buitenlandse subsidies aan en van de Republiek,
de bijdrage van de particuliere kaapvaart
aan de problemen van de oorlogsfinanciering ter zee, en de overheidsbemoeienis
met geschutgieterij in de Republiek .
Deze groep onderzoekers heeft zich,
aldus de formulering in de in leiding, losgemaakt van de 'aanzuigende werking
van de Wageningse school' . Zonder afbreuk te willen doen aan de kwaliteiten
van deze school moet ik zeggen dat ik
het persoonlijk wei een genoegen vond,
dat simpelweg rondkijken in zo'n uiteenwaaierende veelheid aan kleurrijke beelden uit Nederlands verleden.
Wantje Fritschy,
Vrije Universiteit Amsterdam
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Patrick Nefors, Industriiile collaboratie in
Belgil!. De Galopindoctrine. de emissiebank en de Belgische industrie in de
Tweede Wereldoorlog (Leuven: Van Halewijck, 2000) 344 p. ISBN 9056172697

In Nederland werd de productie on middellijk na de meidagen van 1940 hervat.
Van protesten tegen Duitse orders was
nauwelijks sprake. Ondernemers pasten
zich aan, gestimuleerd door de idee dat
Duitsland de oorlog gewonnen had. Omdat de Duitsers daar zelf nog niet zeker
van waren en de Nederlandse economie
hen bijna ongeschonden en voorzien
van grote grondstoffenvoorraden in handen viel, kwamen die orders onmiddellijk
binnen.
In Belgie was de situatie anders . Niet
aileen waren de vernielingen er groter,
sloeg de bevolking op de vlucht en was
de bezetter toen de ergste chaos was geruimd, overtuigd dat het de oorlog zou
winnen, ook was de houding tegenover
de bezetter een andere. Voor de tweede
maal in 25 jaar trokken Duitse legers Belgie binnen. De eerdere ervaring had de
bevolking geleerd dat een Duitse overwinning in de eerste veldtocht nog geen
eindoverwinning betekende. Er diende
rekening te worden gehouden met herstel
van Belgie's onafhankelijkheid en daarmee met processen tegen collaborateurs
zoals die ook na 1918 hadden plaatsgevonden. Nefors voert verschillende ondernemers op die zich er bij elke beslissing van verzekerden dat deze na de
oorlog te verantwoorden viel. In Nederland ben ik zo'n houding nooit tegengekomen .
De Eerste Wereldoorlog liet ook zien
wat voor ellen de het gaf als de productie
stilviel. Arbeiders waren weggevoerd , de
noodzakelijke invoer kon niet worden
gerealiseerd, de industrie werd gedeeltelijk ontmanteld en de geldcirculatie liep
uit de hand. Om herhaling te voorkomen
dienden er daarom besluiten te worden
genomen over de productie en de mate
waarin de Duitsers daarvan mochten
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profiteren. In Nederland , waar dit soort
problemen ook speelden, werd de besluitvorming gecoordineerd door secretarisgeneraal Hirschfeld van Handel, Nijverheid en Scheepvaart bijgestaan door de
onder hem ressorterende, al in 1939 opgerichte Rijksbureaus. In Belgie, waar
de industrie goeddeels in hand en was
van enkele holdings, namen deze, in de
eerste plaats de door Alexandre Galopin
geleidde Societe Generale, het voortouw.
Op 15 mei 1940 ontbood minister van
buitenlandse zaken Paul-Henri Spaak
een aantal top-ondernemers om deze heren te verzoeken de salarissen van ambtenaren door te betalen mocht de regering
daar niet toe in staat zijn. Daarnaast
werd er het een en ander besproken over
leiding geven in bezet Belgie. Wat er precies is gezegd blijft onduidelijk, maar Nefors maakt aannemelijk dat Spaak de heren vroeg een comite te vormen om de
voedselvoorziening veilig te stellen en de
secretarissen-generaal met advies bij te
staan. Zij zijn daarop gedurende de eerste
bezettingsjaren enige malen o.l.v. Galopin bijeen geweest en hebben eerder als
uitvloeisel van hun machtspositie binnen
de Belgische samenleving, dan als gevolg
van het weinig heldere en na de oorlog
omstreden mandaat, leiding gegeven in
een aantal economische kwesties. Galopin dicteerde daarbij de regels.
Uiteraard had de grootondernemer
Galopin, die volgens Nefors van mening
was dat hij met de belangen van de Societe Generale ook steeds die van Belgie
diende, geen belang bij een stilvallen van
de industrie. Ais liberaal bankier achtte
hij echter ook een Duitse overwinning in
strijd met ieders belang, maar al spoedig
geloofde hij daar niet meer in. Daarna
leek zijn beleid erop gericht een goede
concurrentiepositie voor de naoorlogse
Belgische industrie te verzekeren. De
overwinning liet hij aan de geallieerde legers over. Galopin besloot dat de Belgen
geen wapens moesten produceren en dat
er evenmin een verschuiving van de productie richting zware industrie mocht
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plaatsvinden , dit om naoorlogse prablemen met justitie te voorkomen. Er moest
echter gepraduceerd worden en daartoe
moest de export naar Duitsland in stand
blijven. Daarbij werd het leveren van
halffabrikaten voor de wapenproductie
niet geschuwd. Naar eigen zeggen was
het zijn streven arbeiders in Belgie te houden en voedselimport te realiseren, hetgeen in de praktijk nauwelijks lukte. In
feite hoopte Galopin slechts de industrie
ongeschonden door de oorlog te loodsen.
Het werd de politiek van het minste
kwaad genoemd.
In dit Leuvense praefschrift beschrijft
Nefors hoe de politiek van de Belgische
industrielen tot stand kwam en welke
rol het Comite Galopin daarin speelde.
Daarna werpt hij licht op de exploitatie
van respectievelijk de steenkolenmijnen,
de metaalindustrie en de textielindustrie
en hoe de ondernemers enerzijds hun belangen op korte termijn veilig stelden, anderzijds hun naoorlogse positie in de gaten hielden. Aileen kleinere ondernemers
in de textielsector collaboreerden openlijk. De grate industrie was betrekkelijk
meegaand, maar kende zijn grenzen.
Het feit dat de bezetter daar zelden of
nooit keihard op reageerde, wekt de indruk dat er meer onderhandelingsruimte
bestond dan de ondernemers beseften.
Het boek wordt afgesloten met een
concluderend hoofdstuk , waarin Nefors
vergelijkingen trekt tussen de Belgische
ontwikkeling en die in Frankrijk en vooral Nederland. Het feit dat hij daarvoor de
literatuur onvoldoende kent, resulteert
helaas in enkele onjuiste conc1usies. Ondanks dat is Nefors proefschrift inhoudelijk overtuigend. H ij maakt duidelijk dat
de concentratie van economische macht
in een beperkt aantal holdings erin resulteerde dat er in Belgie een enorme ral was
weggelegd voor de economische elite en
dat deze die heeft gebruikt om zijn belangen te verdedigen. Oat zij daarbij de belangen van anderen, bijvoorbeeld hun arbeiders, niet geheel uit het oog verloren,
kan worden ge'interpreteerd als oprechte
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zorg, zoals Nefors doet, maar kan ook
worden gezien als een poging naoorlogse
conflicten alvast in te dammen. In Nederland is duidelijk dat ondernemers de les
van de revoluties en revolutie-pogingen
van 1917- 18 niet vergeten waren .
Scherpe kritiek moet er zijn op de
vormgeving van dit boek. Nefors heeft
geen vlotte pen en zijn gekunstelde, vaak
zonder meer foutieve zinsconstructies
maken het boek moeilijk leesbaar. Ook
het feit dat de noten achterin het boek
de lezer doorverwijzen naar een verre
van complete literatuurlijst draagt niet
bij aan de toegankelijkheid . Het is jammer dat de zo mooie inhoud van dit
proefschrift, door dit soort bijkomstigheden wordt gemaltraiteerd.
Hein A.M. Klemann,
NIOD/Universiteit Utrecht

Arie van der Schoor, Stad in aanwas. Geschiedenis van Rotterdam tot 1813 (JVaanders: Zwolle en Gemeentearchief Rotterdam 1999) 416 p. ISBN 90 400 9349 0
- Paul van de Laar, Stad van formaat .
Geschiedenis van Rotterdam in de negentiende en twintigste eeuw (Waanders:
Zwolle en Gemeentearchief Rotterdam
2000) 640 p. ISBN 9040009420 9
Rotterdam kan trots zijn op deze nieuwe
stadsgeschiedenis die in totaal meer dan
1000 pagina's beslaat. Hier is een grote
prestatie geleverd door twee auteurs, die
elk een eigen inkleuring hebben gegeven
aan het centrale thema. Geheel in lijn
van de moderne stadshistorische concepten is dit centrale thema 'de ontwikkeling
van regionale, interregionale en internationale logistieke netwerken en de plaats
die Rotterdam als havenstad vanaf 1400
binnen een dergelijk netwerk innam'
(p.7). Dit iseen gelukkige invalshoek, omdat de auteurs zodoende een leidraad hebben om te kiezen uit de ontzagwekkende
hoeveelheid onderwerpen die de geschiedenis van een bepaalde stad omvat.
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Het eerste deel heeft als scharnierpunt
de omslag eind zestiende eeuw, de plotselinge verandering van de plaats van Rotterdam in vooral het nationale stedennetwerk, waardoor de stad van een tamelijk
onbetekenende nederzetting die overvleugeld werd door Dordrecht, steeg tot
de tweede stad in de Republiek . Na een
introductiehoofdstuk over de vroegste
ontstaansgeschiedenis en de geschiedenis
van middeleeuws Rotterdam volgen drie
interessante hoofdstukken die kunnen
dienen als aanloop tot de relatief snelle
veranderingen omstreeks 1600. Deze
hoofdstukken behelzen uiteenzettingen
rond het stadsrecht van Rotterdam, het
functioneren van kerk en geloof in de
laat-middeleeuwse samenleving, het
dagelijks leven, de bestuursstructuur en
de investeringen in de infrastructuur.
Hoofdstuk 5 gaat in op de turbulente tijd
rond de hervorming, zowel op het niveau
van de Republiek als in de stad zelf en op
de beslissingen die het stadsbestuur nam
om tot grote haven- en stadsuitbreidingen te komen. Deze sterke aandacht voor
het ruimtelijk aspect is vernieuwend, met
name waar het gaat om de interactie tussen de economische en bestuurlijke ontwikkelingen en de ruimtelijke ordening.
In de drie volgende hoofdstukken (6, 7
en 8) wordt aandacht besteed aan de situatie na de omslag: niet aileen aan de
'traditionele' factoren als de snelle bevolkingsgroei en de expansie van handel en
koopvaardij, maar Van der Schoor behandelt ook op heel overtuigende wijze
de manier waarop Rotterdam mede wegens het tolerante remonstrantse klimaat
in de eerste helft van de zeventiende eeuw
een cultureel en wetenschappelijk centrum werd. De drie laatste hoofdstukken
van dit deel (9, 10 en 11) behandelen achtereenvolgens de economische en demografische consolidatie in de achttiende
eeuw, de invloed van de Verlichting en
de bestuurshervormingen eind achttiende eeuw.
Het tweede deel, dat handelt over de negentiende- en twintigste-eeuwse geschieNEHA-8ULLETIN 14 - 2000 - nr. 2

denis van de havenstad, is wat anders
van karakter. Er is gemiddeld genomen
minder aandacht voor mentaliteitskwesties, de invloed van de kerk en vooral de
cultuur in de negentiende eeuw. Daar
staat tegenover dat meer dan in het eerste
dee 1 infrastructurele ontwikkelingen en
ruimtelijke ordening een centrale plaats
innemen.
Dit tweede deel begint met een kort
hoofdstukje over de politieke en culturele
ontwikkeling tot 1880. Een wat merkwaardig begin van het boek, ook al omdat later (hoofdstuk 7) de negentiendeeeuwse uitbreiding van de gemeentelijke
bemoeienis op het gebied van armenzorg,
onderwijs, open bare veiligheid, hygiene
en volkshuisvesting aan bod komt. Ik
vermoed dat dit eerste hoofdstuk vooral
bedoeld is als schakel tussen beide boeken: het gaat verder waar deel 1 ophoudt.
In de volgende hoofdstukken is Van de
Laar duidelijker met zijn eigen verhaal
bezig. Wat voigt zijn zonder meer buitengewoon boeiende uiteenzettingen over
ruimtelijke expansie van Rotterdam,
vooral wat betreft de havenaanleg en de
verkeerstechnische ontwikkelingen. Gedurende het grootste deel van de negentiende eeuw kon Rotterdam gekarakteriseerd worden als koopmansstad . Een
herleving van de stapelmarkt werd als belangrijkste doelstelling beschouwd door
een groot deel van de commerciele elite.
Het idee dat de toekomst lag in de transitohandel werd nog maar door weinigen
gedeeld. Pas na 1850 werd langzamerhand onder invloed van buitenlandse
economische ontwikkelingen, zoals de
opkomst van het Duitse achterIand, duidelijk dat Rotterdam bij uitstek geschikt
was voor de transitohandel. Dit leidde
overigens pas in de peri ode 1880-1914
tot een grootschalige havenontwikkeling. De beroepsstructuur van Rotterdam kreeg bijgevolg eenzijdige trekken:
de helft van de beroepsbevolking was
werkzaam in de havengebonden dienstverIening, of in de havengebonden nijverheid. Deze eenzijdigheid als (ransi/opolis
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bleek nadelig met het uitbreken van de
Eerste Wereldoorlog en te meer toen de
wereldhandel ernstige averij opliep tijdens de crisis van de jaren dertig. Deze
economisch-ruimtelijk getinte hoofdstukken worden afgewisseld met een demografisch gedeelte (hoofstuk 5), waarbij vooral de immigratie ruime aandacht
krijgt en met de politiek en cultuur, ofliever gebrek daaraan, in de peri ode 18801914. De Rotterdamse reders waren zo
druk dat er van een dynamisch cultureel
leven niet veel terecht kwam (hoofdstuk
6). Pas in het Interbellum kwam meer
aandacht voor stedenbouwkundige prajecten, die na de Tweede Wereldoorlog,
tijdens de wederopbouw, grootschalige
allure kreeg. De naoorlogse groei van
Rotterdam tot graotste haven ter wereld
wordt met veel vaart beschreven, alsook
de binnenstedelijke verkeerscongestie en
de oplossingen daarvoor. Het imago van
Rotterdam als werkstad was onverrnijdelijk. De economisch-ruimtelijke component sluit af met de nieuwe economische
problemen als gevolg van de oliecrisis
van 1973 en de nasleep ervan . Het laatste
hoofdstuk is ingeruimd voor culturele
ontwikkelingen in de jaren zestig en zeventig. Jazz, rock-and-roll, de nozems
en provo's krijgen allemaal een plaats.
Uit het bovenstaande blijkt dat in deze
boeken veel meer wordt behandeld dan
de plaats van Rotterdam in het stedennetwerk. Dat maakt deze studie enerzijds
interessant, anderzijds vatbaar voor
enige kritiek. Want als de auteurs een bredere aanpak hebben dan hun uitgangspunt, is het onduidelijk waarom sommige thema's niet aan bod komen en er
tamelijk grate accentverschillen zijn tussen deel een en deel twee. Ik noem een
paar voorbeelden.
In het eerste deel lezen we dat het
stadsbestuur jaarlijks drie grate processies organiseerde. Terecht kenschetst
Van der Schoor dit als passend in een
stroming waarin de wereldlijke controle
op de kerk steeds groter werd. Maar dit
gebeurde 66k omdat het bestuur zijn
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eigen macht wilde benadrukken en de
eenheid binnen de stedelijke samenleving
wilde bevorderen. Een typisch voorbeeld
van stedelijke rituelen, die belangrijk waren voor de stedelijke identiteit. Over
deze belangrijke stadshistorische thema's
horen we niet zoveel, maar toegegeven,
de invalshoek blijft de plaats van Rotterdam in het stedennetwerk.
Evenmin is de manier waarop de genootschapscultuur wordt benaderd verrassend. In beide del en wordt deze
cultuurvorrn vooral institutioneel beschreven: welke c1ubjes waren er en wat
deden ze. De auteurs gaan niet echt in
op de vraag of de genootschappen en verenigingen in de stedelijke samenleving
een samenbindend element vorrnden via
de participatie van groepen met uiteenlopen de economische, politieke en religieuze achtergronden.
Ten slotte, in het eerste deel staan
mooie stukken over de levensstijl van de
elite, de normen- en waardepatronen en
geestelijke stromingen - die toch evenmin
rechtstreeks met stedennetwerken te maken hebben - terwijl in het tweede deel
daarover weinig te vinden is, tenzij wat
verstopt in paragrafen over cultuur en
demografie. Lijnen die in het vroegmoderne deel worden uitgezet, vinden zo
geen vervolg in de moderne peri ode.
Vanzelfsprekend is het onmogelijk om
alles uit te zoeken waarover geen publicaties zijn, zeker als er slechts twee auteurs
zijn . Dat brengt me op nog een punt: het
is in deze boeken vaak moeilijk uit te maken wat een compilatie is van bestaande
Iiteratuur (heel legitiem in een dergelijk
overzichtswerk) en wat gebaseerd is op
nieuw onderzoek. De noten brengen weI
wat uitkomst, maar een verantwoording
zou prettig zijn geweest. Overigens is dit
niet meer dan wat gesputter in de kantlijn
bij twee prachtige, veelomvattende stadshistorische studies. Met name wat betreft
de manier waarop de ruimtelijke ontwikkeling wordt behandeld , zullen deze studies de toon zetten voor andere stadsgeschiedenissen.
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Een ander sterk punt van deze boeken
is dat met maar twee auteurs er binnen
elk deel een eenheid van stijl en aanpak
is. De teksten zijn vlot geschreven, helder
en toegankelijk. De illustraties zijn schitterend uitgevoerd en functioneel. Een
studie als deze staat of valt vanzelfsprekend met kaartmateriaal en dat is beeldschoon gereproduceerd. Er is ten slotte
een adequate index en een uitvoerige literatuurlijst die volkomen overbodig gesplitst is in 'algemeen' en 'literatuur Rotterdam', wat een hoop bladerwerk
oplevert.
Boudien de Vries,
Universiteit Leiden

Historical National Accounts, 18001913: a "critical" comment, 27 April
2000 in Utrecht.
J.P. Smits, E. Horlings en J.L. van
Zanden, Dutch GNP and its components,
1800-1913 (Groningen Growth and Development Centre, Monograph series
No.5) xi, 246 p.
The completion of the reconstruction of
the historical national accounts of the
Netherlands for the period 1800 to 1913
represents a milestone in the quantitative
economic history of the Netherlands. In
combination with the recent work ofStatistics Netherlands (CBS) for the interwar period, and linked to the official
postwar national accounts, we now have
a national accounting structure for almost two centuries. The project, which
altogether has taken about ten years to
be completed, has already led to a series
of nice publications in the format of
Ph.D. theses and journal articles. Naturally after such a long period of tough
number crunching, the interest has now
shifted to the reinterpretation of Dutch
economic history for this period. The
book by Jan Luiten van Zanden and Arthur van Riel, Nederland 1780-1814, is an
excellent step in that direction . More
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products in this area of (re)interpretation
are to be expected from members of the
original research group (including JanPieter Smits and Edwin Horlings) and
possibly from others as well.
Nevertheless this may be an opportune
moment not only to look at what can be
done with the new figures, but also at the
question what has been achieved in technical terms. Does this work now represent the " state of the art" in historical national accounting? Are all data and
methods fully exploited? And, if not,
can we expect that further work (either
by the researchers themselves or by
others) will deliver very different results
again? I will therefore focus in this comment on the second main end product of
this project, that is this data book by
Smits, Horlings en Van Zanden, Dutch
GNP and its components, 1800-1913.
As is well known the Netherlands was
well behind other European countries in
terms of the availability of historical series from macroeconomic accounts
about a decade ago (Griffiths and De
Meere, 1983). This seriously hampers
thorough historical analysis, as the greatest advantage of a national accounting
system is that series on production, income and expenditure are put together
in a consistent system. But as we are led
to believe, countries may benefit from
"advantage of backwardness" by catching up with the leaders through borrowing of best-practice technologies.
That might be true as well for historical
national accounting.

In 1995 I published a short article aiming
to set out the main priorities in reconstruction of national accounts, and it
might be useful to check whether the
Dutch project has dealt with these priorities. Firstly, I argued that there was a
strong need for improving measures of
services output, as most historical national accounts are rather weak on this sector. Smits, Horlings and Van Zan den
themselves tend to trust their expenditure
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accounts more than the production accounts, which puzzles me because the
former seems to rely rather strongly on
the latter. In particular the output estimates for services, such as transport and
trade, are very well developed, and it
seems to me that the researchers have exploited the basic data more or less exhaustively. In this respect their work not
only reflects the state of the art in historical national accounting, but even sets
examples on how to improve service sector output estimates in contemporary national accounts.
On the second priority, that is the need
to anchor historical national accounts
for one or more benchmark years in input-output tables, the Dutch national accounts reconstruction has not lived up to
the expectations. An input-output table,
even for only one year, is extremely useful because it makes it possible to construct consistent estimates of levels of expenditure and production. The planning
of the project should have included the
construction of such a table for, for
example, 1913. This might still be a useful
project to carry out in the future. It might
then be particularly promising to extend
the 10-table to a social accounting matrix by taking on board information on
labour and income distribution.
I am most concerned , however, about
the deflation technique used to turn output in current prices into constant prices.
The basic data material on prices seems
impressive, but the methodology which
is now used is far from the " state of the
art" . It should be noted that the authors
stick to the deflation techniques which
are used in most historical national accounts, i.e. Paasche indices, based on
weighting schemes which change every
twenty years. Yet, there are good reasons
to use (0. Krantz, 1983) other deflation
techniques. In fact the preference nowadays is for so-called " superlative" index
numbers, which may be Fisher indices
(which is the geometric average of Paasche and Laspeyres indices) or Tornquist
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indices. These latter indices perform
much better, in particular when double
deflation (i.e. deflation of output and intermediate inputs) is done. More important, the weights for these indices change
annually. Chain indices are not just typically gadgets of contemporary national
accountants who are only interested in
the latest series. The problem with using
constant weights (or weights that change
only periodically) is the same in the long
term as in the short term: changes in production structure occur only gradually
and new products are introduced continuously. These will be incorrectly taken
up in the index if adjustments are made
only periodically. Naturally, lack of data
sometimes leaves no choice, but in the
present case the research group had the
annual data and weights at hand. These
adjustments in deflation methodology
may have a significant impact on the real
series in the Dutch historical national accounts, as appears even from short term
series for recent decades.
In conclusion, with this project the
Dutch have certainly moved from the
back to the front runners in historical national accounting. The project helped to
reassess the quantitative economic history of the Netherlands during the 19th and
early 20th centuries. But I am afraid the
final word is not written, and the numbers are up for further improvement. It
is a good thing that the researchers have
documented their work very well, and
that the basic material is available to all
users. This not only greatly supports the
potential usefulness of these series for
further research, but also creates the options for further steps ahead.
Finally a suggestion. An important additional application of this work is to put
the Dutch economic performance in an
international comparative perspective.
To do this adequately, some harmonization of the historical national accounts in
the various countries seems required as
to avoid to fall into the same traps over
and over again . In contrast to the con-
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temporary System of National Accounts
in 1993 (or its European version, the European System of Accounts in 1995), new
data cannot be developed for historical
series. But some minimum standards on
methodology could help to improve
comparability. A simple System of Historical National Accounts might be useful.
This impressive piece of work has certainly contributed to setting those standards.
Bart van Ark,
Rijksuniversiteit Groningen

Irene van Staveren, Caringfor economics.
An Aristotelian perspective (Eburon:
Delft, 1999) 281 p. ISBN 9051667078
Proefschrift Erasmus Universiteit Rotterdam 1999
De discussies over milieu, duurzaamheid,
vergrijzing en de toekomst van de welvaartstaat hebben aangetoond dat het
bij economische groei om meer gaat dan
het combineren van productiefactoren
met een maximale efficientie. Groei is
het gevolg van menselijk handelen, het
moet resulteren in een hoger niveau van
welzijn en de gevolgen zijn niet zonder
meer positief. De spanning tussen groei
en welzijn wordt nog vergroot door morele vraagstukken, die in de economische
theorie zovee! mogelijk worden vermeden maar bij de analyse van welzijnseffecten dikwijls centraal staan.
Het proefschrift van Irene van Staveren is een aanklacht tegen de manier
waarop de gangbare economische theorie de mens benadert. Hij wordt gezien
als ratio nee! individualist een pure homo
economicus en de theorie wordt zoveel
mogelijk waardevrij gehouden omdat
niet-economische varia belen het wetenschappelijke karakter van de analyse ondermijnen. Van Staveren stelt daarentegen dat de mens een sociaal en moreel
wezen is en zich dus ook laat leiden door
niet-materieIe motieven. De mens funcNEHA-BULLETIN 14 - 2000 - nr. 2

tioneert in een maatschappelijke omgeving waarin interactie met anderen essentiee! is. Ze gaat er bovendien vanuit dat
het doel van economisch handelen niet
aileen is om maximale groei (of nut) te
bewerkstelligen, maar dat het ook 'betekenis' moet hebben. En dat is waar normen en waarden een rol gaan spelen.
In de neoklassieke theorie worden morele aspecten liefst buiten beschouwing
gelaten. Voor zover normen en waarden
een plaats krijgen, worden ze gezien als
autonome preferenties die concurreren
met andere behoeften. De mens heeft
voedsel en onderdak nodig en kan ervoor
kiezen om dergelijke goederen of diensten te substitueren voor vrijheid of gelijkheid. Van Staveren meent terecht dat
dergelijke niet-materiele aspecten een betere behandeling en bovenal een meer
centrale rol verdienen. Ze heeft een model geconstrueerd waarin normen en
waarden een onafhankelijke en essen tie Ie
plaats in het economisch proces worden
toebedeeld.
Allereerst heeft iedereen morele vaardigheden (' capabilities') nodig om een betekenisvolle bijdrage aan de economie te
kunnen leveren. Ze onderscheidt toewijding (aan je preferenties), emotie (om
die toewijding vol te houden), overweging (van vrije en betekenisvolle keuzes)
en interactie (om anderen tot transacties
te bewegen). Die vaardigheden worden
ingezet op drie terreinen van normen en
waarden ('value domains') analoog aan
de leus van de Franse Revolutie: vrijheid,
gelijkheid en broederschap. In het domein van vrijheid kiezen autonome individuen onafhankelijk van anderen hoe zij
zich op de markt zullen gedragen. Dit is
de kern van de gang bare economische
theorie. Rechtvaardigheid is juist het domein van afhankelijkheid en solidariteit,
waarin de staat een centrale rol speelt.
Een rechtvaardige uitkomst van de
marktwerking bijvoorbee!d in termen
van inkomensverdeling zal individuen
stimuleren om er vrijwillig aan deel te nemen. Het derde domein is dat van de
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lOrg, waarin de onderlinge afbankelijkheid van individuen is begrepen. Zorg betreft verheven doeleinden als vrijgevigheid of delen en aspecten als onderling
vertrouwen, menselijke interactie en sociaal kapitaal die het hart van de economie
betreffen.
In ieder domein worden waarden gecreeerd die ook worden gehanteerd in
de andere domeinen waar ze niet kunnen
worden gegenereerd. 'Vertrouwen' is een
prominent voorbeeld: het komt voort uit
het domein van de zorg (interpersoonlijke relaties) maar is van groot belang voor
het domein van de vrijheid (marktwerking) waar een waarde als deze niet gecreeerd kan worden. Een overdaad aan
externe effecten kan echter negatieve resultaten hebben, bijvoorbeeld wanneer
de staat (het domein van rechtvaardigheid) aile aspecten van het leven gaat domineren. Wanneer economische actoren
met verschillende normen en waarden elkaar ontmoeten ontstaan spanningen.
Hier introduceert Van Staveren instituties als instrument van bemiddeling tussen actoren en tussen waarden. Instituties helpen om conflicten tussen
individuen en tussen de vereisten van verschillende waardedomeinen te verzoenen
en zo de betrokkenen in staat te stellen 'to
behave rational in a meaningful way'.
In de meeste analyses zijn normen en
waarden abstracties die op de achtergrond een niet nader gedefinieerde rol
spelen. Er moet naar verwezen worden ,
maar een praktische invulling is niet vereist. Van Staveren gaat de uitdaging echter nadrukkelijk aan. Ze maakt een systematische analyse waarin nauw wordt
omschreven waar normen en waarden
worden geschapen, waar ze worden gebruikt en hoe mensen ermee omgaan.
Haar analyse is bovendien in het algemeen helder en duidelijk ondanks het filosofische karakter van het onderwerp.
Wei is de bewijsvoering opvallend eclectisch. Van Staveren maakt lOwel gebruik
van economische studies als van groepsgesprekken, literatuurstudie en chaos302

theorie. Wie de gehele argumentatie wil
volgen wordt dan ook wetenschappelijk
zwaar belast. De conclusies maken dit
echter ruimschoots goed.
Het nadeel van vee I filosofische en theoretische literatuur omtrent de 'zachte'
kant van de economische theorie is dat
de conclusies overtuigend kunnen zijn,
maar dat een praktische toepassing bijlOnder moeilijk is. Zo zal het ook lastig
zijn om het model van Van Staveren te
operationaliseren in een historisch onderzoek. Daar staat tegenover dat haar
analyse van normen en waarden goed gestructureerd is en het mogelijk maakt om
aflOnderlijke elementen eruit te lichten.
Mogelijke deelonderwerpen zijn de economische invloed van het stelsel van
eigendomsrechten en burgerlijke vrijheden, de houding ten opzichte van armenlOrg en welvaartstaat, en de rol van onderling vertrouwen in economische
transacties tijdens de vroegmoderne periode. Met haar onderzoek biedt Van
Staveren dan ook een invalshoek voor
een veel bredere, maatschappelijke blik
op het groeiproces.
Edwin Horlings,
Universiteit van Amsterdam

Mirelle Thijsen , Humanistische fotografie
en het geluk van de alledaagsheid. Het Nederlandse bedrijfsfotoboek 1945-1965
(Uu/OGe : Utrecht, 2000) 263 p.
Proefschrift Universiteit Utrecht II september 2000
Een studie over fotografie, in het NEHA
bulletin voor economische geschiedenis?
Inderdaad, want Thijsens kunsthistorisch proefschrift betreft ook bedrijfsgeschiedenis.
Hoe hebben industrielen hun bedrijf
willen laten vereeuwigen anders dan door
het geschreven woord? Dat zou de vraagstelling kunnen zijn bij het mijns inziens
voor bedrijfshistorici meest relevante
hoofdstuk 4. Hierin krijgt de lezer inzicht
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waarom ondernemers een zeer kostbaar,
visueel 'visitekaartje' lieten vervaardigen
door fotografen overwegend aangesloten
bij de brancheorganisatie Vereniging van
Beoefenaars der Oebonden Kunsten in
de federatie (Ok!). In de jaren vijftig van
de twintigste eeuw steunde het bedrijfsleyen de fotografie als kunstuiting door de
fotograaf I kunstenaar gul de vrije hand
te geven. Met andere woorden, de industrieel had zeer weinig invloed op het
eindresultaat. Dit is interessant gezien
het debat over onderzoek in opdracht,
waarbij het bedrijfsleven en de historicus
dikwijls over de grenspaaltjes van de keuzevrijheid onderhandelen.
In ditzelfde hoofdstuk toont Thijsen
aan dat dit genre boek de functie van
een prestigieus relatiegeschenk had en in
de jaren zestig werd verdrongen door
copywriting en pr-projecten van rec1ameen ontwerpbureaus. In het volgende
hoofdstuk 5 maakt zij aannemelijk, dat
er een onderwaardering voor de fotografen is geweest en een depreciatie van het
genre ten faveure van de grafische sector,
i.e. de vormgevers.
Een tweede reden om de aandacht te
vestigen op deze publica tie is, omdat
Thijsen vernieuwend werk heeft geleverd.
Het is de eerste poging in Nederland om
systematisch periodisering en modes in
uitvoering van jubileum- c.q. bedrijfsfotoboeken aan te brengen. Zij schetst
in haar eerste hoofstuk een kader, waarin
zij de voorlopers opsomt van het bedrijfsfotoboek. In het tweede hoofdstuk passeren in vogelvlucht de gefotografeerde
thema's uit de periode 1945-1965, vooral
de mens aan de arbeid zoals de titel van
haar dissertatie al suggereert. Beelden
uit vier fotoboeken worden in het derde
hoofdstuk geanalyseerd. Oranje Nassau
Mijnen (1953) staat voor het lineaire
beeldverhaal; Vuur aan Zee (1958) over
Hoogovens is exponent van het filmisch
scenario; 100 Jaar Grasso (1958), een moderne machinefabriek, is een voorbeeld
van de door Thijsen zo genoemde fototypo-taal; en het pocketboek De trein
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hoort erbij (1964) geeft de associatieve ordening van bestaand beeldmateriaal in de
zogenaamde beeldrijm. Hiermee lanceert
de auteur een methode van beeldanalyse
voor foto's afkomstig uit het bedrijfsleyen.
Voor haar bronnen betrad de auteur
ongebaande paden door gebruik te maken van het bedrijfsarchief van Tetterode
v/h Lettergieterij 'Amsterdam', dat zich
bevindt in de Universiteitsbibliotheek
aan het Singel en bezit is van de Koninklijke Vereniging voor de Belangen des
Boekhandels (KVB). Ook het archief
van Drukkerij Meijer te Wormerveer (in
het Rijksarchief in Noord-Holland),
voor welke het bedrijfsfotoboek core
business was in de jaren vijftig van de
twintigste eeuw, is veelvuldig gebruikt.
Van de andere speier op die markt in die
periode, Steendrukkerij de long & Co te
Hilversum, kon Thijsen materiaal benutten dankzij de (voormalige) directeur.
Uit de particuliere bescheiden van lurriaan Schrofer, voorzitter van de Federatie
van Kunstenaarsverenigingen, (in bezit
van het Stedelijk Museum) destilleerde
Thijsen de ontwikkeling in zijn 'gedachtenbepaling' voor het vervaardigen van
bedrijfsfotoboeken. Uiteraard waren het
Nederlands Fotoarchief (Nfa), waar
werkarchieven van fotografen inclusief
hun negatieven en fotoboeken worden
bewaard, en Nederlands Foto Instituut
(NFl) te Rotterdam geschikte leveranciers voor de promovenda. Door op creatieve wijze archiefmateriaal, boeken en
foto's te verweven, geeft Thijsen al met
al boeiende kijkjes achter de schermen:
hoe opdrachten tot stand kwamen, waarover opdrachtgever en uitvoerders correspondeerden en hoe projecten verliepen.
In de bijlage (pp. 197-262) presenteert
de auteur de database die ze ten behoeve
van haar studie heeft aangelegd. Hiermee
is als het ware een beredeneerde chronologische bibliografie ontstaan van 142 bedrijfsfotoboeken 1862-1970. Onder kenmerk 'Vindplaats' staan de instanties en
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personen vermeld, die in bezit zijn van de
door de auteur bestudeerde bedrijfsfotoboeken. Thijsen putte uit haar eigen en
andere particuliere verzamelingen, en zeggen wij met enige trots - uit ondermeer de collectie bedrijfsgedenkboeken
van de Economisch Historische Bibliotheek (EHB).
Thijsen heeft in drie jaar het onderzoek uitgevoerd met subsidie van uitzendbureau Randstad. Ze heeft absoluut
de voor de wetenschap benodigde intellectuele autonomie gekregen van haar
opdrachtgever. Organisatorisch was het
onderzoek ondergebracht bij het Onderzoeksinstituut voor Geschiedenis en Cultuur (OGq in Utrecht.
Het is te hopen dat snel een handelseditie wordt uitgegeven, zodat vijftigjaar
na de bloeitijd van het genre dit synthetiserend bedrijfsfotoboek voor een breed
publiek voor handen komt. Met de 250
vakkundig gemaakte foto's als illustraties tevens dienend als bewijsmateriaal
voor Thijsens wetenschappelijk vertoog
zal het niet aileen een schitterend work
of art opleveren, maar kan het ook vele
bedrijfshistorici doen nadenken over
hun state of the art.
Helene 1.M. Winkelman
NEHA, Amsterdam

Hilde van Wijngaarden, Zorg voor de
kost: Armenzorg, arbeid en onderlinge
hulp in Zwolle 1650-1 700 (Amsterdam:
Uitgeverij Prometheus/Bert Bakker,
2000) 345 p. ISBN 9053339671
Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen
2000
De eerste zin van dit boek meldt dat het
voortgekomen is uit de nieuwsgierigheid
van de schrijver naar hoe 'gewone' mensen vroeger leefden. Wie deze fascinatie
met de auteur deelt, komt rijkelijk aan
zijn of haar trekken in dit proefschrift,
dat onderdeel is van het project 'Cultuurgeschiedenis van de Republiek in de 17de
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eeuw'. Van Wijngaarden kon in Zwolle
putten uit bijzonder informatieve bronnen. De Zwolse Stadsarmenkamer ondersteunde in de tweede helft van de zeventiende eeuw ongeveer zes procent
van de Zwolse bevolking. Van bedeelden
werd in een bedeeldenregister naast de
oorzaak van de armoe onder meer genoteerd hoeveel bijstand door anderen werd
gegeven, wat de gezinssamenstelling was,
welke gezinsleden werkten en hoeveel ze
daarmee verdienden . De Stadsarmenkamer werd bestuurd door vier aalmoezeniers en vier diakenen, mannelijke burgers met een zekere status. Zij moesten
toezicht houden op de uitdelingen van
geld en goederen aan de armen, en bezochten ook iedere paar jaar aile bed eelden. Van deze bezoeken werd verslag gedaan in visitatieboeken. Daarnaast
werden giften van kleren en turf aan de
bedeelden genoteerd in kleerboeken en
turfboeken, terwijl gereformeerde lidmaten vier maal per jaar een extra uitkering
kregen, die genoteerd werd in registers
van bedeelde lidmaten. Al deze bronnen
zijn voor een of meer decennia van de
tweede helft van de zeventiende eeuw bewaard gebleven, en door ze te combineren kan Van Wijngaarden de "carriere"
van heel wat Zwolse bedeelden van nabij
volgen.
Omdat de armbestuurders bij de inschrijving en de visitaties vroegen naar
de belangrijkste inkomstenbronnen, zijn
die ook te reconstrueren. Het gaat om inkomen uit arbeid, uit bedeling en uit onderlinge hulp. Gezinnen waar niet een
man de kost kon verdienen, omdat hij
dood was, ziek of - bijvoorbeeld als soldaat - vertrokken, vormden een groot
deel van de clientele van de armenkamer.
Ais de vrouwen niet zwak, ziek of door
zorgtaken geheel in beslag genomen waren, werd van hen verwacht dat ze arbeid
verrichtten, bijvoorbeeld spinnen, naaien
of schoonmaken. Veel vrouwen werkten
thuis en tegen stukloon. Ondersteunde
mannen waren of ambachtslieden die
door ziekte of ouderdom niet meer vol-

NEHA-8ULLETIN

doende konden verdienen, of losse arbeiders die geen werk konden vinden . Kinderen vonden vaak al jong werk in de
knopenmakerij. In ondersteunde gezinnen waren zij vaak de enige met een min
of meer vaste baan.
Sommige bedeelden kregen ondersteuning van vrienden, buren of familie . De
steun van familie Iijkt een vrij zakelijk karakter gehad te hebben , in ieder geval tegen de tijd dat die in de boeken van de
armenkamer terecht kwam . Oudere kinderen met een eigen inkomen en ouders
die bij hun kinderen inwoonden betaalden kostgeld . Van Wijngaarden interpreteert dat als het gevolg van afstandelijke
en zakelijke familierelaties , waarvoor in
haar bronnen ook wei aanwijzingen zijn
te vinden. Zo drongen de armbestuurders
er nimmer op aan dat familie de steun
van een bedeelde over zou nemen, en waren zij bereid om er voor te betalen als
kinderen hun ouders in de kost namen.
Een andere mogelijkheid is dat deze zakelijke verhoudingen juist door het systeem van de armenzorg ontstonden. Familieleden gingen wellicht doorgaans al
ver om vervallen tot de bedeling te voorkomen, en de armbestuurders kunnen ervan uitgegaan zijn dat verdere druk in die
richting zinloos was. Het waarderen op
geld van de familierelaties was nodig in
die gevallen waarin het totale inkomen
van meerdere generaties onvoldoende
was om de familie te onderhouden en de
armenkamer moest bijspringen. Buren en
vrienden komen in de boeken voor als
verstrekkers van hulp, als bemiddelaars
voor armen die voor bedeling of de toewijzing van een armenhuisje in aanmerking komen, maar ook als informanten
over bedeelden die wei met wat minder
bedeling toe kunnen.
En ten slotte was er dan nog de bedeling, in de vorm van bijvoorbeeld tien
stuivers die wekelijks afgehaald werden
aan het armkantoor, gratis wonen, goederen als kleding, turf, bier, boter of
brood en van medische hulp. De bedeling
komt uit dit boek vooral naar voren als
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pragmatisch: werd de gift aan sterke
drank verspild, dan kon dat een reden
zijn tot stopzetting van de bedeling, maar
ook tot omzetting in natura. Had de bedeelde kinderen, dan mochten die niet Jijden onder hun ouders drankzucht en
werd de bedeling voortgezet. Kon de
ene nog flinke bedeelde voor de oude en
zieke andere bed eel de zorgen , dan kregen
zij samen een armenhuisje aangeboden .
Deze pragmatische liefdadigheid was beperkt tot de naaste in corporatistische
zin: Zwolse armenhulp voor Zwollenaren, gereformeerde voor lidmaten, katholieke voor katholieken. Als de kathoIieken om reden van geloofspolitiek geen
eigen armenhuis mochten hebben, dan
werd er uit de nalatenschap van de kathoIieke Anna van Haerst een huis voor
arme oude vrouwen gesticht, waarvan
iedereen stilzwijgend aannam dat voor
opname aileen katholieke vrouwen in
aanmerking kwamen . Ook de clientele
van vooraanstaande Zwollenaren lijkt
een betere kans op bedeling gehad te hebben, al vertellen de bronnen meestal niet
wat de relatie is tussen degenen die voor
bedeling in aanmerking wilden komen en
degene die hen bij de armbestuurders tot
voorspraak waren.
Zo mooi als de Zwolse bronnen zijn, er
zijn natuurlijk ook zaken die ze niet aan
het licht brengen. Van Wijngaarden geeft
een korte schets van de Zwolse economie
in haar peri ode, maar gaat niet in op de
vraag of de kansen op werk in deze vijftig
jaar veranderden . Zoals in de literatuur
ook voor latere periodes vastgesteld is,
komt zij tot de conclusie dat bedeling onvoldoende was om van te leven. Dat is
zelfs het geval waar zij een optelsom kan
maken van de drie geregistreerde inkomstenbronnen van de bedeelde gezinnen:
bedeling, arbeid en geregelde onderlinge
hulp. Het zo verkregen bed rag van ongeveer vijftig cent per persoon per week
blijft niet aileen achter bij een inkomen
uit geregelde arbeid van mannen, maar
ook bij het kostgeld dat de armenkamer
betaalde voor kostgangers; een gulden
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voor kinderen en anderhalve gulden voor
volwassenen. Logischerwijs was het dus
mogelijk om rond te komen van vee I minder dan wat onderzoekers wei beschouwd hebben als een minimuminkomen , en/of had den de bedeelden nog
andere inkomsten. Dat laatste is ook op
andere gronden wei waarschijnlijk.
Werk, hulp van naasten en bedeling waren geaccepteerde vormen van inkomsten voor armen, en zij konden bij visitaties gemeld worden. Bedelen was de
armen in Zwolle in deze periode verboden. Van Wijngaarden signaleert dat bedelaars desalniettemin tot het gewone
straatbeeld behoorden, maar conformeert zich aan het corporatistische wereldbeeld door hen te bespreken als rondtrekkende "vreemde" bedelaars. Het is
begrijpelijk dat de bedeelden zwegen over
onwettige leefstrategieen als om aalmoezen bedelen, stelen of prostitutie, maar
het is onwaarschijnlijk dat de Zwolse armen helemaal niet op illegale wijze aan de
kost kwamen. Aileen enkele vrouwen die
wegens prostitutie uit de bede1ing worden gezet, hebben de bronnen en daardoor het boek gehaald . Van Wijngaarden
veronderstelt dat bekende prostituees
wei niet de moeite genomen zullen hebben om bedeling aan te vragen, maar gaat
niet in op de mogelijkheid dat de arm bestuurders bedot zijn bij het schrijven van
de rijke bronnen die haar fraaie studie
mogelijk maakten .
Lex Heerma van Voss,
IISGINEHA, Amsterdam
Jan Luiten van Zanden en Arthur van
Riel , Nederland 1780-1914. Staat, instituties en economische ontwikkeling (Amsterdam: Balans, 2000) 480 p. ISBN
9050185193
Geschiedschrijving begint beta allures te
vertonen. ' Big science' was binnen de
technische en natuurwetenschappen al
lange tijd gebruikelijk. Grote projecten ,
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die grote aantallen onderzoekers en middelen mobiliseerden , kwamen binnen de
sociale wetenschappen en letteren nauwelijks voor. Ook het historisch onderzoek maakte daarop geen uitzondering.
Geschiedschrijving was de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste intelligentie in de vorm van een
uniek project door de historicus zelf gekozen, geformuleerd, uitgevoerd, gepland en georganiseerd. De historische
wereld is echter in de jaren negentig onherkenbaar veranderd. Het landschap
wordt gedomineerd door samenwerkingsverbanden, instituten en grote programma's.
Het 'Nationale Rekeningen Project' is
een van de eerste 'big science' geschiedenisprojecten en daarmee wegbereider
van een nieuwe traditie in de historische
wetenschappen. Vormgever was Jan Luiten van Zanden . Hij ontving in 1990 van
de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) een Pionier-subsidie. Daarmee was het mogelijk
een onderzoeksgroep van vijftien onderzoekers te vormen. Met het gerelateerde
project van Rainer Fremdling van de
Universiteit Groningen erbij, loopt dit
aantal op tot tegen de twintig. En dat
gedurende een aantal jaren op een
samenhangend onderzoekprogramma.
Een ongehoord verschijnsel in historisch
Nederland. Het project heeft inmiddels
een reeks van dissertaties en monografieen opgeleverd en wordt afgesloten met
twee synthetiserende studies: een kwantitatieve studie naar de determinanten van
economische groei van Edwin Horlings
en Jan Pieter Smits en een als handboek
bedoelde overzichtsstudie van Jan Luiten
Van Zanden en Arthur van Riel. De eerste zal in 2001 verschijnen, de laatste is
onlangs uitgekomen en onderwerp van
deze bespreking.
Het handboek is zonder meer een
waardige afsluiting van het project. Het
rechtvaardigt de ruime financiele investeringen en de gedisciplineerde intellectuele
inspanning. Het bewijst wat de meerop-
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brengst van een groot programma kan
zijn. Het handboek behandelt de centrale
probleemstellingen van de economische
geschiedenis, is stevig gebaseerd op empirische materiaal, heeft een brede opzet, is
rijk aan interessante analyses, kent een
boeiende historische detaillering en
neemt een duidelijk standpunt in het historische debat over de trage industrialisatie van Nederland in. Het zal terecht het
nieuwe handboek over de negentiende
eeuw worden in de historische opleidingen . Dit vereist echter, dat deze publicatie in de komende tijd vanuit een breed
perspectief onder de loep wordt genomen
en van scherp commentaar wordt voorzien. Deze korte bespreking voldoet
(noodgedwongen) niet aan dit criterium,
maar wil slechts wijzen op de noodzaak
van een dergelijke exercitie. Want ondanks aile lof ontbreekt in het boek het
antwoord op een van de meest cruciale
vragen, schiet het op zijn minst vanuit
een perspectief tekort en is er ook sprake
van een gemiste kans.
De theoretische invalshoek van het
handboek wordt geleverd door de 'institutionele economie' , die een belangrijk
deel van de verklaringsgrond voor economische ontwikkelingen zoekt in het
ontstaan en de verandering van instituties (regels, wetten, gedragspatronen, gewoonten, etc.) voor het economisch verkeer. Het handboek valt ook terug op
recente inzichten in de politieke economie, daar de staat het wettelijk kader
voor het marktverkeer schept en derhalve een fundamentele rol in de economische ontwikkeling speelt. Staat en politiek krijgen daarom in het boek vee I
aandacht, evenals het 'maatschappelijk
midden veld' (gilden, beroepsorganisaties, landbouworganisaties, vakbonden
en andere belangengroepen). Dit alles
leidt tot de meest belangrijke these van
het boek , dat de 'vrijmaking' van het economische leven tussen 1798 en ca. 1850
een noodzakelijke voorwaarde was voor
de industrialisatie en de start van de moderne economisch groei, de fundamenteNEHA-8ULL E TIN 14 - 2000 - nr. 2

Ie omslag in de tweede helft van de negentiende eeuw. De onderbouwing en
verdediging van deze these, die ongeveer
de he 1ft van het boek in beslag neemt, is
overtuigend en ook het sterkste deel van
de studie. Een 'noodzakelijke' betekent
echter nog niet een 'voldoende' voorwaarde en dat heeft tot gevolg dat in de
studie essentiele schakels in de verklaring
voor de moderne economische groei ontbreken. Het zogenaamde 'zwarte gat' van
de economische geschiedenis is in het
handboek nog steeds levensgroot aanwezig. De institutionele economie kan dat
gat niet dichten, hetgeen de auteurs ook
impliciet toegeven door te melden, dat
'de tamelijk directe relatie die er in de periode tot 1870 bestond tussen institutionele veranderingen en economische ontwikkelingen ... na 1870 losser [werd]'
(pag. 412).
Het ontbreekt in het handboek met
name aan een evaluatie van de factor
techniek. Dat mag vreemd klinken, daar
de technische ontwikkeling regelmatig
aan de orde komt. Maar zij is Of anoniem
weggewerkt in de factor kapitaal (als input voor economische ontwikkeling), Of
zij dient ter illustratie van het be\ang
van de institutionele context (in verband
met belemmeringen en impulsen voor innovaties). De omslag van het boek is wat
dat betreft sprekend: techniek komt in de
titel niet voor, maar is wei pregnant aanwezig op de omslagillustratie; de innovatieve spoorbrug bij Culemborg met
stoomlocomotief en stoomschip. De notie van moderne economische groei
vraagt om een aparte analyse van de
techniek. Neem bijvoorbeeld de wezenlijk andere situatie van een land met
windmolens (Nederland) en watermolens
(Engeland). Windmolens waren met de
klassieke materialen (hout en ijzer) niet
op te schalen en hadden een gemiddeld
vermogen van max. zo'n 10 pk. In Engeland bouwde men in de loop van de achttiende en eerste helft van de negentiende
eeuw steeds grotere en efficientere watermolens tot 50 pk en meer. Het was voor
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de oude Republiek onmogelijk om met
de 'klassieke' technieken haar productieplafond en haar arbeidsproductiviteit te
doorbreken. Engeland lukte dat met de
'gemoderniseerde' watermolen in de
achttiende eeuw weI en kon mede daardoor een start maken met de moderne
economische groei. (Niet de stoommachine, maar de watermolen was de motor
van de industriele revolutie.) Nederland
moest wachten op de verdere ontwikkeling van de stoomtechniek en gezien haar
technische en institutionele context die
van de kleine stoommachine. Daarom is
niet een evaluatie van de grootschalige
techniek voor Nederland relevant, zoals
in het handboek geschiedt, maar die van
de modernisering van kleinschalige productietechnieken. Stoom en andere basisinnovaties van de 'eerste industrieIe revolutie' bepalen het beeld van de moderne
economische groei in Nederland tot
1914 en niet die van de 'tweede industrieIe revolutie' (elektromotor, chemie, laboratoria, etc.) zoals het handboek beweert.
Uit nader onderzoek zal blijken hoe cruciaal de ontwikkeling van kleinschalige
technieken is geweest voor de breuk in
de arbeidproductiviteit en de industrialisatie.
Parallel met het 'Nation ale Rekeningen Project' liep een ander grootschalig
historisch project, namelijk 'Techniek in
Nederland in de negentiende eeuw', dat
tussen 1992 en 1995 resulteerde in een
zesdelige serie. Samenwerking tussen beide projecten was beperkt. Helaas ook
zoals nu blijkt - de wederzijdse bevruchting. Beide projectleiders mogen zich dat
persoonlijk aantrekken. Zij creeerden
ondanks aile 'big science' -structuren in
dit opzicht geen stimulerende, institutionele context.

Harry Lintsen,
Technische Universiteit Eindhoven
(Programmaleider 'Techniek in Nederland in de negentiende eeuw')
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S.T. Olivier, Goud op het spoor (Baarn:
Signature, 2000) 316 p. ISBN
9056720279
Historici doen dikwijls hun uiterste best
om de vruchten van hun research een
smaakmakende titel mee te geven. Om
de potentiele lezer niet teveel in verwarring te brengen voIgt er dan een degelijke
subtitel met onderwerp en periodisering
om aan te geven dat het om een wetenschappelijk werk gaat. Het voorliggende
boek heeft een spannende titel, maar mist
een subtite!' Het is dan ook fictie.
Het is een thriller, die gaat over het
verplaatsen van de goudvoorraad van
De Nederlandsche Bank (DNB) tijdens
en vlak na de Tweede Wereldoorlog. Teyens draait het om de hoofdpersoon,
huisarts Timo Bloem, die als adoptiekind
anno-nu een zoektocht onderneemt naar
de levenswandel van zijn biologische vader. Diens geschiedenis - die Bloem in de
archiefstukken ontwaart - is verweven
met ware gebeurtenissen zoals de staking
van 1943, de Arbeitseinsatz in Duitsland,
de bevrijding door Amerikanen, de geldzuivering. Historische feiten vormen de
verhaallijn die parallel loopt met het leyen van deze biologische vader, de opportunist Herman Wagenvoorde. Vanaf
circa 1938 werkzaam bij het Almelose filiaal van DNB, wordt hij door de bezetter
ingezet bij de registratie en controle van
goud, vreemde munten en waardepapieren bij de Reichsbank in Berlijn. Tot slot
moet hij rond 1946 de geallieerden helpen
bij het opsporen van door de Nazi's verstopt goud in Garmisch Partenkirchen.
Het is een geslaagd boek in zijn genre.
De lezer wordt meegevoerd door de verhaallijnen; het is spannend. De lezer wil
door, naar de ontknoping.
De lezer-historicus vraagt zich af: welke gebeurtenissen zijn feiten? Wat is ontsproten aan het brein van de auteur? In
het bijzonder waar het gaat om het verdwijnen van de nationale goudvoorraad.
De verantwoording (p. 314-317) laat
zien, dat er deskundig gebruik is gemaakt
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van historische bronnen. De schrijver
S.T. Olivier is niet de befaamde meesterzwendelaar uit de Bijlmerbajes, zoals
men bij een titel als deze zou denken.
Op de achterftap is over hem te lezen
' ... maakte beroepshalve studie van de
Tweede Wereldoorlog, in het bijzonder
van de omzwervingen van het nazi-goud.
Goud op he! spoor is zijn debuut.'
De mening van de recensent is, dat de
auteur met deze thriller heeft bewezen

dat na een carriere als economisch his toricus een volgende carriere als schrijver
van spannende verhalen mogelijk is. Het
is namelijk niemand minder dan de nestor van de Nederlandse bedrijfsgeschiedenis en de gepensioneerde historicus
van DNB: Joh. de Vries.
Helene J.M . Winkelman,
NEHA , Amsterdam

MEDEDELING

De Stichting Unger-Van Brerofonds heeft tot doel de bevordering van de beoefening van de sociaal-economische geschiedenis. Realisering van deze doelstelling wordt bereikt door het verstrekken van financile steun, in het bijzonder aan jeugdige onderzoekers. In aanmerking voor subsidiring komen
onderzoekskosten in algemene zin (waaronder reiskosten en congresorganisatie) alsook publicatiekosten.
Aanvragen (inc1usief begroting en offertes) in 3-voud rich ten aan:
L. Noordegraaf, secretaris Stichting Unger-Van Brerofonds
Nieuwe Streek 58, 1767 CC Kolhorn
Voor telefonische inlichtingen: 0224 - 53 16 18
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VOORAANKONDIGINGEN

Internationaal colloquium 'Oorlog en economie' SOMA November 2002.
Call for papers.

Grootschalige oorlogen maken wezenlijk
dee! uit van de geschiedenis van de twintigste eeuw. Oorlog voeren heeft niet aIleen een militair, maar ook een economisch aspect. Dat geldt zeker voor de
twintigste eeuw, waarin de oorlog een
' totaal' en uitgesproken technologisch
karakter kreeg. Oorlog voeren of er zich
op voorbereiden staat gelijk met investeren, (efficient) produceren, en de middelen vinden om die economische inspanning te financieren. Oorlog voeren
betekende niet enkel de militaire maar
ook de economische mobilisatie. Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor de defensie-inspanning in vredestijd. Ondanks
de grote impact op de Europese maatschappijen is het onderzoek naar de band
tussen economie en defensie nog maar recent op gang gekomen. De aandacht ging
daarbij vooral uit naar de wapenindustrie en de bewapening. Het is de bedoeling bij dit onderzoek aan te sluiten maar
tegelijk de thematiek te verruimen. Centrale vraag daarbij is op welke wijze de
economie voorbereid werd of ingeschakeld werd in de oorlogs- en defensie-inspanning van een land . Behalve de defensie-industrie kunnen ook financiele,
sociale (op welke wijze werden de werknemers en hun organisaties bij de oorlogs/defensie-inspanning betrokken?) en
politiek-institutionele (hoe werd de aanpassing van de economie aan de oorlogs/defensienoden administratief en politiek omkaderd?) aspecten aan bod
komen. Binnen het chronologisch kader
dat zich uitstrekt van de jaren dertig tot
1960 kunnen bijgevolg verschillende onderwerpen worden aangesneden. Ook
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de benadering kan verscheiden zijn. Er
kan worden geopteerd voor een bepaald
conflict, een of meerdere actoren (bijvoorbeeld de industrie) tijdens een of
meerdere conflicten . Een andere mogeIijkheid is onderzoek naar meer globale
maatschappelijke processen (zoals bijvoorbeeld de mobilisatie van de Belgische economie voor de geallieerde oorlogsinspanning na de Bevrijding) die
verband houden met de wijze waarop de
economie wordt voorbereid/ingeschakeld in de oorlogs/defensie-inspanning.
Tenslotte kan ook de impact van de oorlogsinspanninglvoorbereiding op het
economisch leven aan bod komen.
Deze thema's zullen aan bod komen
op een internationaal colloquium dat
door het SOMA zal worden georganiseerd in de loop van de maand november
2002. Onderzoekers die aan het colloquium willen deelnemen worden verzocht
een voorstel van referaat in te sturen (titel
+ abstract van I p.). Uit de voorstellen
zal een selectie worden gemaakt. Voorstellen worden ingewacht voor I april
200 I bij P. Deloge of D. Luyten, waar u
ook terecht kan voor bijkomende informatie.
Dr. Dirk Luyten
Stud ie- en Documentatiecentrum Oorlog
en Hedendaagse Maatschappij
Residence Palace Blok E
Wetstraat 155/2
1040 Brussel
Tel.: 02/287. 48. II
Fax.: 02/287. 47. 10
e-mail dirk.luy ten@cegesoma.be
Dr. Pascal Deloge
e-mail PascaI.Deloge@village.uunet.be
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Technology and human capital in historical perspective. Call for papers for the economic history congress, Buenos Aires,
July 2002

At the world congress we will organize a
session on the role of technological
change and human capital formation in
the process of long-term economic
growth. Recent developments, both in
economic theory and quantitative historical research , open a promising avenue
in that respect. It is our aim to select a
number of papers which deal with the
subject of technology and/or human capital and in which new empirical evidence
is presented. Furthermore, we prefer papers in which the subject is studied in an
international comparative framework.
Key words may be: Technological
change, human capital, education, technology-skills complementarity, productivity, relative prices.
Hereby we would like to invite those
who are interested to participate in this
session to send us a proposal before
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March 2001. We prefer draft versions
which consists of 5-10 pages, with a
rough outline including some of the most
important tables and/or graphs on which
the paper will be based. More or less
complete papers are of course also welcome. The organizers, after consultation
of referees, will make a selection of the
papers. Comments and proposals for
the shaping of the papers will be distributed to the contributors before July 2001.
If the prospects of a successful session
then seem encouraging, the organizers
will take steps for the publication of an
anthology volume.
If you have any questions or comments, please contact us bye-mail.
Jonas Ljungberg
lan-Pieter Smits
Please send your proposals as well as
questions bye-mail to:
Jonas. Ljungberg@ekh.lu.se; J.P. Smits@eco.rug.nl
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