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Ondernemerschap en institutionele 
context in vergelijkend perspectief: 

een onderzoeksprogramma 

Ferry de Goey 
Erasmus Universiteit Rotterdam 

Jan Willem Veluwenkamp 
Rijksuniversiteit Groningen 

'Ondernemerschap en institutionele context in vergelijkend perspectie/ is de ti
tel van een van de vijf onderzoeksprogramma's van het N. W. Posthumus In
stituut. Het programma loopt sinds 1999 en duurt tot 2003. De in dit pro
gramma participerende onderzoekers/sters bestuderen de wisselwerking van 
het ondernemerschap en zijn institutionele context in Europa en Azie in de 
periode tussen 1500 en het heden . Deze bijdrage wil een overzicht geven van 
de belangrijkste thema's en vragen die in het onderzoeksprogramma centraal 
staan. Tevens is het de bedoeling een verband te leggen met enkele debatten 
die betrekking hebben op de periode 1500-heden, alsmede de relatie tussen 
Europa en Azie. Hierdoor worden de centrale thema's uit het programma 
in een groter kader geplaatst. Voorts worden enkele ' lijntjes' uitgeworpen 
naar andere lopende onderzoeksprogramma's, met name 'Strategieen van 
economische ontwikkeling in Europa en Azie' en in mindere mate 'Geschie
denis van de techniek in Nederland in de 20e eeuw' . Het zou mogelijk zijn 
geweest ook nog de twee andere programma's hierbij te betrekken, maar 
daarvan is om pragmatische redenen (ruimtegebrek) afgezien. I 

Deze bijdrage is als voigt opgezet. Na een korte terugblik op het program
ma 'Negotie en Nering', worden de onderzoeksvragen van het nieuwe pro
gramma besproken. Hierna voigt een overzicht van de belangrijkste debatten 
die het onderzoeksprogramma raken. Ten slotte wordt een indruk gegeven 
van mogelijk nieuwe onderzoeksvragen op het terrein van de ondernemers
en bedrijfsgeschiedenis. 

1. Negotie en Nering (1994-1999) 

'Ondernemerschap en institutionele contex t in vergelijkend perspectie/ is de 
opvolger van het onderzoeksprogramma 'Negotie en Nering', dat in de pe
riode 1994-1999 bijdroeg aan de reputatie van het N.W. Posthumus Insti
tuut. 2 Aan dat programma werd aanvankelijk deelgenomen door zes historici 
van de Universiteit van Leiden, de Universiteit van Amsterdam en de Vrije 
Universiteit Amsterdam, met een totale inzet van 1,25 fte. Later werden daar 
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een promotieplaats en een postdoc aan toegevoegd. 3 Vanaf circa 1997 werden 
ook contacten gelegd met medewerkers van de universiteiten in Groningen, 
Tilburg en Rotterdam. 

Ooel van het programma was de bestudering van de rol van de ondememer 
in het economisch proces en van zijn bijdrage aan de economische groei in de 
periode 1500-1800. Vanuit de overweging dat ondememen mensenwerk is, 
richtte het onderzoek zich nadrukkelijk op het microniveau. Oeze actorbena
dering contrasteerde met de in de economische geschiedenis veel toegepaste 
macroanalyse. In de macroanalyse gaat het vooral om de structuur, de om
yang en de ontwikkeling van de economie als geheel, om prijzen en lonen, om 
productie en consumptie, om besparingen en investeringen. In dat den ken is 
het ondememerschap louter een afgeleide van de algemene economische 
situatie. Ais het economisch goed gaat, staan er actieve, innovatieve onder
nemers op. Gaat het slecht, dan ontstaat er een tekort aan dergelijke onder
nemers en resulteert een zwakke ondernemersmentaliteit. In de macrobena
dering is weinig oog voor het feit dat economische groei en ontwikkeling 
uiteindelijk de resultante zijn van beslissingen van personen, waaronder niet 
in de laatste plaats ondememers. 

In de microbenadering daarentegen staat de persoon van de ondememer 
centraal. Het individu vormt zowel begin- als eindpunt van de analyse. Een 
groot probleem van deze benadering is dat elke individuele ondememer 
uniek is en dat bestudering van individuen maar moeilijk tot generalisatie 
kan leiden. Aldus ontstaat het 'micro-macro-probleem': hoe kan men het ge
drag van individuen relateren aan ontwikkelingen op macroniveau. Oit pro
bleem is nog niet op een bevredigende manier opgelost. Pogingen daartoe zijn 
er zeker geweest. J. Schumpeter bijvoorbeeld had een heldere visie op de re
latie tussen ondememerschap en economische groei. Hij stelde ondememen 
gelijk aan innoveren. Innovaties leiden tot duurzame economische groei. 
Schumpeter realiseerde zich dat zakenlieden niet continu innoveren; zakenlui 
die niet innoveren noemde hij 'managers'. In empirisch onderzoek is het door 
Schumpeter gehanteerde onderscheid tussen ondememer en manager echter 
moeilijk hanteerbaar gebleken. 4 

In de analyse van Schum peter lag de nadruk op de economische functie 
van de ondernemer. Het programma 'Negotie en Nering' hanteerde een veel 
bredere definitie van het ondememerschap. Oeze bredere definitie lag in het 
verlengde van de opvattingen van W. Baumol. Oeze wijst er op dat econo
misch-historici er ten onrechte vanuit gingen dat ondernemers zich lieten lei
den door het algemeen belang en uit waren op economische groei. Volgens 
Baumol is het ondernemers hoofdzakelijk te doen om de realisering van indi
viduele belangen - rijkdom, prestige, macht - en was economische groei daar
van een afgeleide. Ondememerschap kan alleen worden bestudeerd door de 
ondememer te plaatsen in de maatschappelijke context, waarbij het gedrag 
van de ondernemer zowel oorzaak als gevolg is van sociale veranderingen. 
Het is derhalve belangrijk om naast de economische ook culturele, sociale, 
politieke en religieuze aspecten van het ondernemerschap te bestuderen. 
Het programma 'Negotie en Nering' sloot bij deze denkbeelden aan en stelde 
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de volgende vragen centraal. Wie waren de ondernemers? Wat was hun soci
aal-culturele, economische, religieuze, geografische en etnische achtergrond? 
Welke strategieen hanteerden ze in hun streven naar rijkdom, macht en pres
tige? Hoe verhieldell deze strategieen zich tot de samenleving waarin ze ope
reerden? Op welke wijze bei'nvloedden de activiteiten van de ondernemers de 
algemene economische situatie? 

2. Ondernemerschap en institutionele context in vergelijkend perspectiej 
( 1999-2003 ) 

Toen in 1999 het programma 'Negotie en Nering' afliep, besloot het N .W. 
Posthumus Instituut het onderzoek van de desbetreffende collega's uit zijn 
vroegmoderne en Europese isolement te halen en onder te brengen in een 
nieuw programma waarbinnen het historisch onderzoek naar het onderne
merschap centraal bleef staan, maar dat chronologisch en geografisch breder 
van opzet was en ook thematisch een extra dimensie kreeg. Het nieuwe pro
gramma, 'Ondernemerschap en institutionele context in vergelijkend perspec
tief', omvat derhalve historisch onderzoek naar het ondernemerschap in Eu
ropa en Azie in de periode tussen 1500 en het heden.5 In het onderzoek wordt 
het ondernemerschap bovendien zoveel mogelijk beschouwd in het kader van 
de institutionele omgeving. Deze brede orientatie biedt mogelijkheden tot 
comparatief onderzoek en daardoor tot het formuleren van nieuwe vragen 
en het verwerven van nieuwe inzichten. Een uitgangspunt van het program
ma vormt de opvatting dat het in wetenschappelijk opzicht zinvol is ontwik
kelingen en structuren in verschillende tijdperken en verschillende geogra
fische gebieden te vergelijken . Aileen door te vergelijken immers kan men 
uitspraken doen over de vraag hoe bijzonder bepaalde ontwikkelingen en 
structuren zijn . Deelnemers in het programma zijn niet aileen de - 'vroegmo
derne' - leden van 'Negotie en Nering', maar ook bedrijfshistorici, die zich 
hoofdzakelijk met de 1ge en 20e eeuw bezighouden, en onderzoekers op het 
vlak van de Aziatische-ondernemersgeschiedenis. De totale personele forma
tie is hierdoor opgelopen naar circa 4 fte 's (vaste stat). Deelnemende univer
siteiten zijn: EUR, RUG, RUL, UU, UvA, VU en WU, alsmede het NEHA 
in de persoon van Jacques van Gerwen. 

Ondernemerschap en instituties zijn begrippen die heel vertrouwd klinken. 
Toch is het niet makkelijk ze scherp te definieren. Ondernemerschap wordt 
doorgaans gezien als het combineren van productiefactoren - kapitaal, 
grondstoffen, arbeid, management - teneinde goederen en diensten te produ
ceren en te verkopen. De ondernemer, die deze combinatie realiseert, streeft 
ernaar dat bedoelde verkoop winst oplevert zodat hij zich een inkomen ver
schaft. Doordat de productie doorgaans aan de definitieve verkoop vooraf
gaat, neemt hij risico's. Omdat hij voor zijn inkomen althans gedeeltelijk af
hankelijk is van zijn bedrijf, streeft hij ernaar deze risico's te beperken en het 
bedrijf zo lang mogelijk te continueren. Daarbij wordt hij niet aileen door 
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economische motieven bewogen, maar ook door andere, met name sociale: 
ondernemen is een maatschappelijke activiteit. 

Instituties worden hier gedefinieerd als 'maatschappelijk aanvaarde patro
nen van gedrag en opvattingen, die structurerend werken op het gedrag van 
mensen, als individu en collectief. 6 Deze patronen hebben een duurzaam ka
rakter en geven het gedrag van individuen een zekere mate van consistentie en 
rationaliteit. Daardoor bieden zij vertrouwde kaders aan het menselijk han
delen en verkleinen zij de onzekerheid die daaraan inherent is. Er zijn zeer 
concrete vormen van instituties, zoals de overheid, wetgeving, rechtshandha
ving, banken en beurzen, maar ook meer abstracte vormen, zoals gewoonten, 
gebruiken en tradities. Sterk ontwikkelde, geavanceerde instituties zijn een 
voorwaarde voor economische ontwikkeling en groei. Maar doordat indivi
duen en groepen groot belang hebben bij de instandhouding van instituties 
hebben deze de neiging te verstarren en daardoor het economisch verkeer te 
gaan belemmeren. Volgens M. Olson leidt deze neiging op de lange duur tot 
economische stagnatie en achteruitgang. 7 

Sinds het ontstaan van de wetenschappelijk bedreven ondernemersge
schiedenis rond 1950 zijn onderzoekers op zoek naar theorieen, concepten 
en modellen om ondernemers en ondernemersgedrag te bestuderen en er al
gemene uitspraken over te doen. 8 Door het concept van de instituties in het 
onderzoek te betrekken proberen wij boven het microniveau van de persoon 
van de ondernemer uit te stijgen. Aangezien instituties 'gedeelde patronen 
van gedrag' zijn, biedt de bestudering ervan de mogelijkheid individuen in 
grotere kaders te plaatsen en vergelijkingen te maken tussen verschillende 
soorten ondernemers en ondernemersgedrag. De aandacht voor instituties 
is aldus een poging het eerder genoemde 'micro-macro-probleem' op te los
sen. 

De aandacht binnen het onderzoeksprogramma 'Ondernemerschap en in
stitutionele context in vergelijkend perspectief' gaat met name uit naar drie 
concrete thema's. Het thema 'Ruimtelijke dynamiek van ondernemerschap' 
betreft de ruimtelijke expansie en contractie van ondernemingen. Het richt 
zich bijvoorbeeld op de bestudering van internationale handelsbetrekkingen, 
ondernemersnetwerken, multinationals en transnationale ondernemingen. 
In het thema 'Ondernemerschap en systemen van flexibele productie' ligt de 
nadruk op de kwantitatieve expansie en contractie van ondernemingen. Het 
richt zich onder andere op de ontwikkeling van industriele districten, op net
werken van leveranciers en afnemers en op 'outsourcing': het uitbesteden van 
productie aan toeleveranciers. Het thema 'interactie tussen overheid en on
dernemers' draait vooral om de regulerende, corrigerende en stimulerende 
rol van de overheid. Hier gaat de aandacht bijvoorbeeld uit naar de relatie 
tussen de overheid en het bedrijfsleven en naar pressiegroepen uit het be
drijfsleven. 
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3. Drie belangrijke debatten: een verkenning 

3.1 . Europa en Azie': het Westen en de Rest 

Hoewel de hiervoor genoemde drie centrale onderzoeksthema's nog redelijk 
beperkt zijn, raakt het programma enkele grote wetenschappelijke debatten . 
Deze debatten hebben betrekking op de ontwikkeling van Europa en Azie in 
de periode 1500-2000. In de debatten worden verklaringen gegeven voor de 
voorsprong van Europa op Azie. Een schier eindeloze hoeveelheid varia be
len, gegroepeerd in een al even overweldigende reeks wisselende combinaties, 
is inmiddels genoemd als verklaring voor deze ontwikkeling. Het is hier niet 
de bedoeling om deze interpretaties te herhalen . WeI wordt getracht de debat
ten in het kort te bespreken, waarbij steeds zoveel mogelijk een relatie wordt 
gelegd met het onderzoeksprogramma. Anders gezegd: welke rol spelen 'on
dernemerschap en de institutionele context' in deze debatten? Vervolgens 
wordt op basis van deze verkenning onderzocht welke nieuwe thema's en on
derzoeksvragen geformuleerd kunnen worden die van belang zijn voor het 
onderzoeksprogramma. 

Het is een bijna algemeen geaccepteerde opvatting in de Europese economi
sche-geschiedwetenschap dat het economische, politieke en culturele cen
trum van de wereld zich heeft verplaatst van het Oosten (Azie) naar het Wes
ten .9 Volgens velen is deze verschuiving al duidelijk waarneembaar rond 
1500, in de tijd van de Europese ontdekkingsreizen, en sommigen zien al in 
de 12e en 13e eeuw aanzetten tot de spectaculaire opkomst van het Westen. 10 

In vergelijking met het Westen kwam het Oosten terecht in een spiraal van 
armoede, ontvolking, verval van steden, afname van de handel en technische 
stilstand. Het Oosten raakte uiteindelijk in een toestand van 'stasis ' die voort
duurde tot ver in de twintigste eeuw. Het Westen daarentegen kende een lange 
fase van groei en vooruitgang. II 

De verplaatsing van het centrum van de wereld naar Europa zou nauw ver
band houden met het bestaan van specifieke instituties die het ondernemer
schap stimuleerden en aId us een economische groei veroorzaakten. Te den
ken valt, bijvoorbeeld , aan de rol die de religie, de staat en de wetgeving in 
Europa speelden. Het Europese christendom baarde een 'kapitalistische 
geest' die commercieel ondernemerschap bevorderde. Agressieve en groot
schalige vormen van dat ondernemerschap manifesteerden zich in de zeven
tiende en de achttiende eeuw in vrijwel mondiaal opererende bedrijven als de 
Nederlandse Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) en de Engelse East 
India Company . Deze ondernemingen organiseerden hun internationale han
del op grootschalige wijze met behulp van een uitgebreid administratief en 
bestuurIijk apparaat. Dat dergelijke bedrijven in het Oosten niet werden aan
getroffen, zou een illustratie vormen voor het feit dat het Oosten stagneerde 
ten opzichte van het zich furieus ontwikkelende Europa. 

Volgens velen speelde ook de staat een belangrijke rol in de opkomst van 
Europa. In Azie zou de staat een roofzuchtig karakter hebben gehad, terwijl 
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de Europese staten geneigd waren het algemeen belang en daarmee de econo
mische ontwikkeling te stimuleren. Dat deden zij enerzijds door octrooien 
aan groepen ondernemers te geven, zoals aan de VOC, anderzijds door 
slechts met mate belasting te heffen. Daarbij hieven zij over het algemeen 
meer belasting op consumptie dan op bezit. 

In de derde plaats zou de economische ontwikkeling van Europa zijn gesti
muleerd doordat het vigerende rechtsstelsel een hoge mate van bescherming 
bood aan particulier bezit. Met name D.C. North heeft hierop gewezen. Be
scherming van particulier bezit bevorderde zijns inziens de spaarzin en 
verJaagde de transactiekosten. Daardoor konden Europese ondernemers ka
pitaalintensief produceren en grote bedragen investeren in riskante onderne-
mingen. 12 . 

De ontwikkeling van deze en soortgelijke instituties resulteerde in het mi
rakel van Europa: de onstuitbare opmars die het subcontinent vanaf de ze
ventiende eeuw realiseerde. 13 Onderdeel van deze opmars was de Industriele 
Revolutie, die zich omstreeks 1780 in Engeland begon af te tekenen. De In
dustriele Revolutie werd gekenmerkt door de introductie van stoomkracht in 
het productieproces en de concentratie van arbeiders in fabrieken, en bete
ken de de omschakeling van een arbeidsintensieve naar een kapitaalsintensie
ve(re) economie. Sindsdien was er in Europa sprake van een vrijwel trendma
tige groei van het bruto nationaal product: de 'moderne economische groei'. 
Elders in Europa en de rest van de wereld bleef men vee I langer gevangen in 
een arbeidsintensieve, agrarische economie. 

Het is niet duidelijk waardoor de Industriele Revolutie in Engeland begon. 
Recentelijk is betoogd dat de verklaring vooral gezocht moet worden in het 
ter plaatse heersende tekort aan hout en houtskool. Noodgedwongen begon 
men vee I meer gebruik te maken van de overvloedig aanwezige steenkool. 
Hierdoor schakelde Engeland vee I eerder over op een mineral-based economy 
en was men niet langer in de ban van traditionele energiebronnen, zoals: 
spierkracht, wind- en waterkracht. De goedkoop beschikbare en ruim voor
radige energiebron stimuleerde Engelse ondernemers te investeren in nieuwe 
technieken en efficientere machines. 

Anderen wijzen erop dat burgers, vooral kooplieden, veel invloed had den 
op het beleid van de Engelse overheid en dat die invloed resulteerde in een 
economische politiek die was gericht op het schepp en van een interne markt 
en het afschermen van goedkope import door hoge tariefmuren. Systema
tisch werden in Engeland wetten en regels die belemmerend op de vrijheid 
van ondernemen werkten, afgeschaft of aangepast. 14 

Vanaf circa 1830 volgde het Europese Continent het Engelse voorbeeld. 
Weliswaar had Engeland omstreeks 1850 een grote voorsprong opgebouwd, 
maar deze werd na 1890 door Duitsland teniet gedaan en na 1910 ook door 
Amerika. De Industriele Revolutie gaf Europa een grote economische voor
sprong op de rest van de wereld. Zij ging gepaard met ingrijpende sociale en 
politieke veranderingen, zoals een versnelde urbanisatie, een sterke daling 
van het sterftecijfer en een navenante daling van het geboortecijfer, een afge
tekende daling van het analfabetisme, een stijging van de welvaart en het op-
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komen van het consumentisme. Door de 'moderne economische groei', 
slaagde men er voor het eerst in de geschiedenis in te ontsnappen aan de 'Mal
thusiaanse val' die gedurende de Middeleeuwse en de vroegmoderne tijd een 
rem op de groei had gezet. Het resultaat was dat zich in de negentiende eeuw 
een nieuw type samenleving ontwikkelde: de industriele. 

3.2 De opkomst van multinationals en het Europese model 

Een typerend verschijnse! in de industriele samenleving is de opkomst van 
multinationale ondernemingen en de daarmee samenhangende toename 
van directe buitenlandse investeringen: foreign direct investment (FDI). Een 
dikwijls herhaalde verklaring van deze geografische expansie is gevonden in 
het 'eclectisch paradigma', zoals dat werd geformuleerd door J. Dunning. 
Kort samengevat luidt deze verklaring dat ondernemers in het buitenland in
vesteren als ze den ken concurrentievoorde!en te hebben op lokale producen
ten. Die voordelen kunnen zich op allerlei gebied voordoen: onderzoek en 
ontwikkeling, financiering, management en organisatie, de schaal van de be
drijfsvoering, grondstoffen, arbeid, patenten, enzovoort. Vooral na 1960 is de 
omvang van de directe buitenlandse investeringen in het Westen sterk geste
gen. 15 

Een factor die een rol speelde bij de toename van het aantal multinationale 
ondernemingen is de scheiding van eigendom en management. Anders dan 
het van oudsher bestaande familiebedrijf, waarvan de ondernemer door
gaans zowel eigenaar als directeur is, kenmerkt de management-onderne
ming zich door een strikte scheiding van eigendom en bestuur. Professionele, 
betaalde managers geven hier leiding aan de onderneming, terwijl het eigen
dom is verspreid over vele duizenden aandeelhouders. Volgens sommige on
derzoekers laten de managers van deze ondernemingen zich leiden door an
dere motieven dan ondernemers-eigenaren. Welvaart, macht, prestige en 
dynastieke motieven spelen vee! minder een rol. Zij streven eerder naar erken
ning op basis van hun prestaties. Dit wordt afgemeten aan bijvoorbeeld de 
snelle groei en het mondiale karakter van de onderneming en, tegenwoordig, 
'shareholder value'. 

De opkomst van de moderne management-onderneming yond als eerste 
plaats in de Verenigde Staten, waar, aldus de Amerikaanse bedrijfshistoricus 
A.D. Chandler Jr., zelfs een nieuwe sociale klasse ontstond: de geschoolde 
managers. Zij introduceerden nieuwe managementtechnieken en organisatie
vormen, zoals de divisiestructuur en de matrixorganisatie. Het resultaat hier
van was een steeds snellere introductie van nieuwe producten, productiepro
cessen en technieken, en een steeds snellere integratie van markten. Dit leidde 
tot een steeds toenemende welvaart in het Westen en een groeiende voor
sprong op 'de rest'.16 In deze interpretatie wordt zodoende een direct causaal 
verband gelegd tussen institutionele veranderingen (scheiding eigendom en 
management), ondernemerschap en economische groei (FDI). 
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In de loop van de twintigste eeuw is het 'Europese model ' van economische 
groei en ontwikkeling gelntroduceerd in niet-westerse landen. In dit proces 
speelden onder meer ontwikkelingsprojecten een rol , zoals de 'groene revolu
tie' in de jaren zestig. 17 Volgens velen was het 'Europese model ' niet aileen 
superieur, maar zou het zich 'noodzakelijkerwijs' verspreiden over de rest 
van de were\d. De industrieIe wijze van produceren bevatte namelijk een ' in
terne logica' die zou leiden tot convergentie van samenlevingen. 18 Bedrijven 
zouden, onafhankelijk van de samenleving of de cultuur, steeds meer op el
kaar gaan lijken wat betreft management, organisatievorm, wijze van finan
ciering, scholing van managers en arbeiders, personeelsbeleid, innovatiesys
temen, enzovoort. Dit verschijnsel wordt verklaard door het optreden van 
concurrentie: uiteindelijk zullen de meest efficiente bedrijven door de andere 
worden gelmiteerd . 

3.3 Europa: het Noorden en het Zuiden 

Vergelijkbaar met de gedachte dat het centrum van de wereld zich op mondi
ale schaal heeft verplaatst van Oost naar West, is het idee dat het economisch 
zwaartepunt van Europa zich in de loop van de tijd heeft verplaatst van het 
Zuiden naar het Noorden. Om precies te zijn van het Midden-Oosten, via het 
Middellandse-Zeegebied, centraal-Frankrijk, de Zuidelijke Nederlanden en 
de Nederlandse Republiek naar Engeland, waarna het centrum zich verplaat
ste naar een van Engelands voormalige kolonien : Noord-Amerika. Het valt 
onmiddellijk op dat in deze interpretatie ongeveer dezelfde argument en wor
den gebruikt als in het model van de verschuiving van het centrum van Azie 
naar Europa. De instituties in het zuiden van Europa begonnen innovatie en 
ondernemerschap afte remmen. In Noord-Europa daarentegen kwamen in
stituties tot ontwikkeling die bevorderlijk waren voor het ondernemerschap, 
resulterend in economische groei en een toename van de welvaart. Noord
Europa had bijvoorbeeld een cultuur, een mentaliteit die een stimulans 
vormde voor economische activiteiten als lange afstandshandel, zeevaart en 
visserij , nijverheid en specialisatie in de landbouw. 

Vergeleken bij het Noorden maakte het zuiden van Europa na 1600 een 
lange fase van stilstand en zelfs achteruitgang door. 19 Van de economische 
groei en de stijgende welvaart die de periode 1200-1600 hier had gekenmerkt, 
was geen sprake meer. De grote handelssteden van Italie, Spanje en Portugal 
- Venetie, Florence, Genua, Sevilla, Cadiz, Lissabon - raakten in verval. Da
lende landbouwopbrengsten brachten acute hongersnood en maakte de be
volking bevattelijker voor epidemieen. Er was in sommige streken zelfs spra
ke van verval van de nijverheid. Het zuiden van Europa beperkte zich 
voorlopig tot een consolidatie van de bestaande situatie en ontwikkelde geen 
nieuwe activiteiten en instituties. 20 

Deze stagnatie leidde ertoe dat de land en van Zuid-Europa een achter
stand opliepen op de landen rond de Noordzee. Want tegelijkertijd stimuleer
den aanvankelijk vooral de Nederlandse, maar later in de zeventiende eeuw 
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ook de Engelse overheid bewust de eigen economie. In de Nederlandse Repu
bliek schiepen zowel de Staten-Generaal als de lokale overheden zoveel mo
gelijk ruimte voor het vrije ondernemerschap waarbij zij tegelijkertijd talrijke 
maatregelen namen om kwaliteit van producten en diensten alsmede de 
rechtszekerheid en het algemeen belang te bevorderen. De oprichting van 
de VOC en de Amsterdamse Wissel bank alsmede een fijnvertakt justitieel 
stelsel zijn hiervan slechts voorbeelden. Ret agressieve Engelse mercanti
lisme, waarvan de grondslag werd gelegd met de Navigation Act van 1651, 
was aanvankelijk vooral gericht op vergroting van de rijkdom van de staat. 
Maar nadat het parlement door de Glorious Revolution van 1688 zijn invloed 
op het landsbestuur aanzienlijk had vergroot, woog ook in Engeland het on
dernemersbelang zwaar in het overheidsbeleid. In de Republiek en Engeland 
was het resultaat van dit alles dat de productie, de consumptie, de urbanisa
tie, de welvaart en het welzijn sterk groeiden. Volgens J. de Vries en A. van der 
Woude zou Noord-Nederland zelfs het eerste land zijn geweest waar sprake 
was van 'moderne economische groei', nota bene nog voor de Industriele Re
volutie in Engeland. 21 

3.4 Een nieuwe interpretatie 

Zowel het model van 'het Europese wonder', waarbinnen het centrum van de 
wereld zich van Oost naar West verplaatst, als het model waarbinnen het 
zwaartepunt binnen Europa van Zuid naar Noord verschuift bevatten zoveel 
logica en elegantie, dat ze op historici een grote aantrekkingskracht uitoefe
nen. Beide modellen, echter, zijn ook in hoge mate Eurocentrisch: zij be
schouwen de geschiedenis vanuit Europees perspectief. Europa, en dan voor
al Noordwest-Europa, vormt de standaard waaraan andere regio's worden 
beoordeeld. Tegen beide modellen zijn in de laatste jaren dan ook steeds meer 
bezwaren geuit. 

Ret model van 'het Europese wonder' is sterk bekritiseerd door onder an
dere A.G. Frank en J. Blaut. Blaut verwijt de historici die het model hanteren 
dat zij het heden terugprojecteren op het verleden. Zij zoeken aileen naar ver
klaringen die hebben geleid tot de huidige situatie. AIternatieve ontwikkelin
gen of mogelijkheden die elders bestonden voor een soortgelijke ontwikke
ling worden daarbij niet bestudeerd of verkeerd geinterpreteerd. 22 Blaut zelf 
bestrijdt overigens niet dat Europa een voorsprong heeft genomen, maar zijn 
verklaring daarvoor is niet zozeer Eurocentrisch. Volgens hem heeft Europa 
haar voorsprong niet te danken aan endogene factoren als de ethiek van het 
protestantisme of de kracht van de democratische staat, maar aan exogene 
factoren als de kaapvaart, de exploitatie van goud- en zilvermijnen in de 
Nieuwe Wereld, de handel in specerijen en slaven en het plantagestelsel. 

Retjaar 1500 fungeert niet langer als breekpunt in de relatie tussen West en 
Oost. 23 Ret idee dat geheel Azie na 1500 in een situatie van 'stasis' raakte is 
namelijk onhoudbaar gebleken. Zo heeft de Chinese historicus Gang Deng 
overtuigend verdedigd dat China tot zeker 1800, en wellicht zelfs tot 1900, 
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de grootste maritieme natie ter wereld was. A. G . Frank is zelfs van mening 
dat het economisch centrum van de wereld tot 1800 in Azie lag en niet in Eu
ropa. Immers, verhoudingsgewijs was de handel in de Indische Oceaan om
vangrijker en belangrijker dan die tussen Azie en Europa of Arnerika en Eu
ropa.24 Van technische stilstand in het Oosten was evenmin sprake. Ook na 
1600 bleef de bevolking van Azie, die toch al vee! groter was dan in Europa, 
groeien en zelfs in een hoger tempo dan in Europa. Dit was onder andere te 
danken aan de introductie van nieuwe landbouwgewassen, met name sne!
groeiende rijstsoorten, vanuit het huidige Vietnam, waardoor men twee oog
sten per jaar kon binnenhalen in plaats van een.25 De toe name van de bevol
king stimuleerde de binnenlandse en de buitenlandse handel waardoor de 
nijverheid in bijvoorbeeld de kuststreken van China sterk expandeerde. 

Weliswaar zijn in Azie geen handelscompagnieen als de VOC en de EIC 
opgericht, maar dat wil niet zeggen dat men hier niet vertrouwd was met za
kelijke samenwerkingsverbanden met dezelfde functie als de Europese ven
nootschappen en partnerschappen. Ook betekent het niet dat er in Azie geen 
grote ondernemingen voorkwamen die gebruik maakten van aandeelhouders 
en extern risicodragend vermogen. 26 Dergelijke organisatievormen zijn zelfs 
oorspronkelijk afkomstig uit het Midden-Oosten - en wellicht China - en 
werden door Italiaanse kooplieden in de twaalfde en dertiende eeuw in Euro
pa geintroduceerd. 27 En dit is nog maar een voorbeeld van de verbreiding van 
innovaties van Oost naar West. Lynda Shaffer heeft dit proces eerder aange
duid als 'Southernization', als tegenhanger van het bekendere begrip 'Wester
nization ' : de verspreiding van westerse kennis en opvattingen.28 De opvatting 
dat het Westen zijn voorsprong geheel op eigen kracht en op basis van 'ty
pisch Westerse' instituties heeft opgebouwd, is aldus onjuist. Recent onder
zoek van Pomeranz en Bin Wong maakt bovendien duidelijk dat de verschil
len tussen Oost en West die voorheen zo werden benadrukt, feitelijk niet 
hebben bestaan. Opvallend zijn juist de vele overeenkomsten. Een voorbeeld 
van een traditioneel misverstand is de gedachte dat Oosterse staten de econo
mische ontwikkeling van Azie hebben gefrustreerd doordat zij veel despoti
scher en roofzuchtiger waren dan hun Europese tegenhangers. R . Bin Wong 
laat zien dat de desbetreffende verschillen tussen China en Europa Westerse 
constructies zijn die niet overeenkomen met de werkelijkheid.29 

Op vergelijkbare wijze is het model van een verschuivin~ van het centrum van 
Zuid-Europa naar het Noorden onder vuur gekomen. 3 In de oorspronkelij
ke visie werd er min ofmeer van uit gegaan dat de vroegmoderne tijd een 'ze
ro sum' economie kende. Groei en welvaart in het Noorden gingen per defi
nitie gepaard met contractie en armoede in het Zuiden. In werkelijkheid 
kende het Zuiden ook na 1600 een zeer hoog niveau van we!vaart. De urba
nisatiegraad was en bleef er hoog. Het is waar dat zich aan het einde van de 
zestiende eeuw in Zuid-Europa een heftige crisis in de landbouw voordeed, 
die gepaard ging met voedseltekorten en import vanuit het Noorden. Maar 
al spoedig kwam het tot herstel en werd de export van landbouwproducten 
naar het Noorden hervat. Oat de economie in het Zuiden trager groeide 
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dan in het Noorden, betekent niet dat er sprake was van verval en arrnoede. 
Zuid-Europa had tegen 1600 al een relatiefhoog niveau van welvaart bereikt 
dat logischerwijs gepaard ging met relatief lage groeicijfers. Omgekeerd hing 
het feit dat de economie van het Noorden na 1600 relatief sterk groeide, sa
men met het feit dat Noord-Europa tot dan toe een relatief arm en weinig 
ontwikkeld gebied was geweest: de economie van Noord-Europa haalde die 
van Zuid-Europa in. Niettemin bleef de urbanisatiegraad in het Noorden, 
met uitzondering van slechts enkele streken, laag. Volgens P. Musgrave is 
de oude visie, waarbij het snel groeiende Noorden het Zuiden snel ver achter 
zich laat, slechts gebaseerd op enkele niet representatieve iconen als de kos
mopolitische centra Amsterdam en Londen, en de machtige, internationaal 
werkende VOC en EIC. 

4. Nieuwe thema 's en onderzoeksvragen 

De in de voorafgaande paragraaf besproken verklaringsmodellen leiden tot 
een aantal voorlopige conclusies over de relatie tussen ondernemerschap en 
institutionele context. Ten eerste dat de verschillen tussen Oost en West en 
Noord en Zuid vee I minder groot zijn dan werd aangenomen en dat de over
eenkomsten zelfs opvallend zijn.3 1 De Europese ontwikkeling wordt boven
dien niet langer als maatgevend ofzaligmakend gezien. In de nieuwe visie ko
zen ondernemers in Europa - wellicht toevallig - een pad dat leidde tot een 
snelle economische groei en een bepaalde soort samenleving. Het Oosten 
sloeg een andere weg in, die overigens op termijn misschien helemaal niet 
naar minder succes zal blijken te leiden. De opkomst van de 'Aziatische Tij
gers' na 1945 (waaronder Japan, Zuid-Korea en Taiwan) onderstreept dat. 
Deze Newly Industrialized Countries (NIC's) dwingen bovendien tot een an
dere visie op de relatie tussen ondernemerschap en institutionele context, met 
name de betekenis van religie, cultuur, onderwijs, etcetera. De convergentie, 
waartoe het kapitalisme in de oude opvatting leidde, wordt niet langer als on
vermijdelijk gezien.32 Ook de noodzakelijke overheersing van de (Ameri
kaanse) management-onderneming en de multinational wordt ter discussie 
gesteld. Familie-ondernemingen blijken namelijk nog altijd zeer vitaal. Dit 
geldt voor zowel het Westen als het Oosten. De opkomst van Japanse multi
nationals (Sony, Toyota, Mitsubishi) was zelfs niet mogelijk geweest zonder 
de inschakeling van honderden familiebedrijven. 

Dit alles neemt niet weg dat de economische ontwikkeling niet in alle delen 
van de wereld hetzelfde pad voIgt. Het Iijkt daarbij duidelijk dat de desbetref
fende verschillen in belangrijke mate worden bepaald door verschillen in on
dernemerschap en/of institutionele context. Ondernemerschap, de institutio
nele omgeving en de economische ontwikkeling hangen nauw samen. De 
economische ontwikkeling wordt in sterke mate bepaald door het collectieve 
handelen van individuele ondernemers. Het handelen van individuele onder
nemers wordt in belangrijke mate bepaald door de institutionele omgeving. 
En waardoor wordt de institutionele omgeving eigenlijk bepaald? 
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Binnen het onderzoeksprogramma Ondernemerschap en institutionele con
text in vergelijkend perspectiej gaat de aandacht vooralsnog vooral uit naar 
de relatie tussen ondernemerschap en de institutionele context. Zoals reeds 
eerder werd gezegd spelen binnen het programma drie thema's een grote 
ro1: het optreden van ondernemersnetwerken, de geografische spreiding van 
ondernemers en ondernemingen, en flexibele specialisatie. Een voordeel van 
de gekozen thema's is dat zij geen specifiek Westerse verschijnselen betreffen. 
We vinden deze fenomenen ook in Azie. De gekozen thema's vloeien recht
streeks voort uit de binnen de bedrijfsgeschiedenis gevoerde discussie over 
het verdwijnen van de 'industrial spirit' en het vasthouden aan 'family capi
talism' in Groot-Brittannie, het ontstaan van de managementonderneming in 
de VS, de opkomst van de VS als leidende industriele natie en de sterke toe
name van buitenlandse investeringen sinds 1950. Netwerken, geografische 
spreiding en flexibele specialisatie worden in die discussie gezien als succes
volle alternatieve strategieen die bijdragen tot economische groei en wel
vaart. 

In Europa richt de aandacht zich bijvoorbeeld op het feit dat in Noord-Ita
lie relatiefkleine familiebedrijven in de textielindustrie erin geslaagd zijn zich 
te handhaven, terwijl elders in Europa de sector is verdwenen naar landen 
met goedkopere arbeidskrachten. De Italiaanse bedrijven profiteren van 
hun landelijke ligging nabij grote afzetmarkten en zijn in staat op korte ter
mijn zeer gespecialiseerde stoffen te produceren. Bij grotere orders wordt 
nauw samengewerkt met andere bedrijven in de regio. 33 

Het is heel goed denkbaar dat de genoemde drie strategieen ook werden 
toegepast in de vroegmoderne tijd. Aanwijzingen daarvoor zijn deels al ver
zameld. 34 Regionale specialisatie was een bekend verschijnsel; de scheeps
bouw in de Zaanstreek is hiervan een voorbeeld. Het deels verplaatsen van 
de productie naar landelijke gebieden was een bekend verschijnsel in verschil
lende delen van Europa. Ondernemers vormden internationale netwerken . In 
het buitenland werkten zij nauw samen en in sommige steden in het buiten
land mochten zij zelfs de eigen rechtspraak hand haven. Het is overigens op
vallend dat omgekeerd weinig bekend is over dergelijke gemeenschappen van 
Aziatische kooplieden in Europese steden. Anderzijds kwamen zulke 'expa
triates' of diaspora's weI in Azie zelf voor. Arabische kooplieden vestigden 
zich bijvoorbeeld in India, maar schakelden voor de handel met Europa bij 
voorkeur joodse ondernemers in, die zich in de Europese samenleving ge
makkelijker bewogen. 

Het onderzoeksprogramma Ondernemerschap en institutionele context in 
vergelijkend perspectiejheeft tot doel het inzicht in het ondernemerschap te 
vergroten. Het programma bevordert daartoe geografisch en chronologische 
comparatief onderzoek en de bestudering van het fenomeen ondernemer
schap in samenhang met de institutionele omgeving. Daarbij is er op zijn 
minst impliciet aandacht voor de sam en hang met de economische ontwikke
ling. Veel pleit ervoor deze dimensie expliciet te maken . Zoals gezegd, onder
nemerschap, de institutionele omgeving en de economische ontwikkeling 
hangen nauw samen. Bestudering van het ondernemerschap in deze samen-
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hang biedt nieuwe perspectieven. In elk geval biedt het de mogelijkheid nau
wer dan tot dusver aan te sluiten bij de eerder behandelde grote debatten, 
waarin zowel instellingen als economische ontwikkeling een prominente rol 
spelen. Aldus wordt de kans groter een wezenlijke bijdrage te leveren aan de 
behandeling van het bovengenoemde 'micro-macro-probleem' van de relatie 
tussen individueel gedrag en ontwikkelingen op macroniveau. De vragen blij
yen daarbij helder. Door welke motieven laten ondernemers zich leiden? Wel
ke doelen hebben zij en welke strategieen volgen zij om die doe len te be rei
ken? In hoeverre worden deze motieven, doelen en strategieen bepaald door 
de institutionele omgeving, en, omgekeerd, in hoeverre bepalen zij die omge
ving? En dan: hoe functioneert de samenhang tussen ondernemerschap, in
stellingen en de economische ontwikkeling? De mogelijke deelvragen zijn tal
loos. In hoeverre, bijvoorbeeld, gaan ondernemers in de moderne tijd anders 
om met onzekerheid en risico dan hun vakbroeders in de vroegmoderne tijd? 
Hoe kunnen we gevonden overeenkomsten en verschillen verklaren? Welke 
instituties bestonden en bestaan er om onzekerheid en risico te reduceren? 
Welke consequenties heeft dit voor de economische ontwikkeling? Het span
nendst zijn wellicht vergelijkingen tussen vroegmodern ondernemerschap in 
Europa en modern ondernemen in Azie. Zijn er grote verschillen tussen bij
voorbeeld de handel in het kader van compagnieen in de zeventiende-eeuwse 
Nederlandse Republiek en de wijze waarop groepen Aziatische families van
daag conglomeraten op basis van handelsnetwerken onderhouden? En welke 
relatie kan hier worden gelegd met de economische ontwikkeling? 

De expliciete introductie van de dimensie van de economische ontwikke
ling in het onderzoek naar de geschiedenis van het ondernemerschap zou er
toe kunnen lei den dat het onderzoeksobject weI erg breed wordt. Dat is niet 
de bedoeling. Het centrale object blijft het ondernemerschap. WeI zal het 
brandpunt van het onderzoek verschuiven. En hopelijk zal het beeld daar
door scherper worden. Om dit alles te bereiken blijft uitwisseling van gedach
ten en ideeen onontbeerlijk. Het onderzoeksprogramma Ondernemerschap en 
institutionele context in vergelijkend perspectiej biedt daartoe een ontmoe
tingsplaats. 
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Recente en komende pogingen 
the rise of the West 

I. Inleiding 

te verklaren 

Peer Vries 
Universiteit Leiden 

Het probleem van the rise of the West lijkt thans weer meer in de belangstel
ling te staan dan ooit. De discussie erover is zeer levendig. Er wordt vee I over 
geschreven en er worden interessante conferenties over belegd, bijvoorbeeld 
in het najaar van van 1999 in Davis (Californie), in de zomer zomer 2000 in 
Boston, en afgelopen oktober op het NIAS te Wassenaar. Bladen als Journal 
of World History en Journal of Early Modern History besteden er veel aan
dacht aan. De World History Association is zeer actief op dit terrein, evenals 
de London School of Economics die een Masters in Global History is gaan aan
bieden . Op de eerstvolgende Social Science History Conference in 2002 in 
Den Haag zal het thema onder de noemer world history herhaaldelijk aan 
de orde komen . 

In de afgelopen decennia is over de geschiedenis van het niet-Westen, en 
uiteraard ook over die van het Westen, veel meer bekend geworden. Mij is 
gevraagd in een notendop te berichten over de implicaties daarvan voor de 
studie naar the rise of the West en en passant een tip van de sluier te lichten 
met betrekking tot lopend eigen onderzoek. In 1998 publiceerde ik een artikel 
met een overzicht van de stand van zaken tot eind 1997, voorzien van een uit
voerige literatuurlijst (Vries 1998a). Ik ga hier derhalve vooral in op de aller
recentste ontwikkelingen. Wat betreft mijn lopend onderzoek schets ik de op
zet van een boek waaraan ik thans werk. De analyse in dit artikel en in dat 
boek beperkt zich tot de situatie in West Europa, China, India, het Otto
maanse Rijk, en Japan in de vroegmoderne tijd . Dit waren in de eeuwen voor 
de IndustrieIe Revolutie de regio's met de hoogstontwikkelde economieen in 
de wereld, terwijl de vroegmoderne tijd thans algemeen wordt gezien als de 
periode waarin de verklaring voor het uiteengroeien van het Westen en 'de 
rest ' moet worden gezocht. 

2. Arm en rijk 

Een van de belangrijkste vragen die een economisch historicus zich kan stel
len, is hoe het komt dat sommige delen van de wereld rijker zijn dan andere. 
Meer specifiek, waarom vinden we rijkdom thans vooral in het Westen en ar-
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moede vooral in de rest van de wereld? Is dit altijd zo geweest en zo niet, wan
neer en waardoor is deze situatie ontstaan? Talloze wetenschappers hebben 
zich hierover het hoofd gebroken. Tot grofweg twintig jaar geleden bestond 
er onder hen, bij aile verschillen in interpretatie en accent, een hoge mate van 
consensus. Om te beginnen wat betreft de datering van het probleem. De 
meeste deskundigen beschouwden de Industriele Revolutie weliswaar als 
het moment waarop het Westen demarreerde en een gapende kloof sloeg tus
sen zijn welvaart en die van 'de rest ', maar zij benadrukten doorgaans dat het 
Westen ook voordien, in de vroegmoderne tijd, al het rijkste en zeker het 
meest dynamische deel van de wereld was. De industrialisatie vormde zo be
zien een versnelling in de Westerse geschiedenis maar geen breuk. Over het 
gebied waar de uiteindelijke doorbraak plaatshad, bestond nauwelijks twij
fel. Groot-Brittannie was de eerste industriele natie. West Europa, de Ver
enigde Staten en andere blanke vestigingskolonies, en Japan, volgden. De 
'rest' volgde niet, of pas vee I later en meer aarzelend. 

Verklaringen voor de Westerse demarrage waren er legio. Ze pasten vrijwel 
allemaal in het stramien van Webers onderzoeksprogramma (Collins 1986). 
Weber was van mening dat het Westen zich van 'de rest' onderscheidde door 
een gestage en systematische rationalisering van denken, handelen en institu
ties die ertoe leidde dat daar en nergens anders een kapitalistische economie, 
bureaucratische, legaal-rationele staten en de moderne wetenschap ontston
den . Oorsprong en dynamiek van deze rationalisering werden vrijwel geheel 
uit ontwikkelingen binnen Europa verklaard. Webers vergelijkend perspec
tief raakte enigszins op de achtergrond, maar zijn invalshoek en zijn bena
drukken van diepgewortelde, complexe en fundamentele verschillen tussen 
het Westen en de rest bleven zeer invloedrijk. 

We vinden onder de vanouds gangbare verklaringen ook verwijzingen naar 
de geografie en ecologie van het Westen en naar ' typisch Westerse' demogra
fische gedragspatronen - die vaak ook weer in verband werden gebracht met 
de Westerse rationaliteit - maar dat waren doorgaans aanvullingen bij de ech
te, 'Weberiaanse' verklaringen. In de tot voor kort dominante aanpak werd 
derhalve met name uitgeweid over kapitalisme, staatsvorming en cultuur. 
Het Westen gold als de bakermat van het kapitalisme met zijn vrije onderne
mingsgewijze productie en zijn marktmechanisme. Die zouden garant staan 
voor economische ontwikkeling en groei en bovendien een dynamiek creeren 
waarvan industrialisatie als het ware een logisch uitvloeisel vormt. Wat dat 
betreft verschilden aanhangers van Weber, Marx of Smith nauwelijks van 
mening. Waarbij overigens moet worden opgemerkt dat Smith zelfnooit over 
industrialisatie sprak en dacht dat zelfs een 'perfecte' markteconomie in een 
stationary state terecht zou komen. De kapitalistische rationalisering van de 
economie had haar pendant in een rationalisering van het bestuur. Zo ont
stonden legaal-rationele staten met een efficiente en berekenbare bureaucra
tie zonder welke een kapitalistische economie niet kan functioneren . Het be
stuur in het Westen had als bijkomend kenmerk dat het zich minder dan 
elders het geval was te buiten ging aan rentseeking (zie voor de betekenis 
van deze term in deze context Jones 1988), in toenemende mate eigendoms-
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rechten bescherrnde en ondernemers hun gang liet gaan. Dat was niet aileen 
het gevolg van de aanwezigheid van een sterke civil society, maar ook van het 
feit dat Europese overheden moesten functioneren binnen een internationale 
orde. De permanente concurrentie met andere staten dwong hen rekening te 
houden met de eigen onderdanen. Over de rationaliteit van de Westerse cul
tuur en de wijze waarop die uitkristalliseerde in de moderne, Westerse weten
schap en in een vorm van techniek, een arbeidsethos en een concept van dis
cipline, die al evenzeer als typisch Westers golden, en over de wijze waarop die 
een basis legden voor de Westerse welvaart, zal hier niet nader worden uitge
weid. 

3. Fundamentele kritiek op de oude verklaringen 

We kunnen rustig stellen dat het traditionele beeld sterk is vergruizeld. Zo 
laat zich steeds moeilijker verdedigen dat het Westen al in de Middeleeuwen, 
of anders in elk geval vanaf het moment dat de overzeese expansie vruchten 
begon af te werpen, duidelijk rijker was dan de andere grote bescha vingen in 
de wereld. Zelfs Landes, wiens The wealth and poverty of nations toch hoofd
zakelijk bestaat uit een herhaling van oude, achterhaalde zetten, zoals bij
voorbeeld zijn fanatiek verdedigen van de Weber-these, erkent dat een sub
stantiele (West-)Europese voorsprong pas ontstond met de Industriele 
Revolutie (Landes 1998, XX). Hoe groot de verschillen in welvaart tussen di
verse gebieden in de wereld veer 1800-1850 precies waren, zullen we weI nooit 
weten. De bestaande berekeningen zijn op zijn best guestimates (Bairoch 
1997; Maddison 1998). Studies naar de levensstandaard in de hoogstontwik
kelde, Westerse en niet-Westerse, economieen in de vroegmoderne tijd laten 
geen duidelijke Westerse 'voorsprong' zien. Diverse auteurs beweren zelfs dat 
de gewone mens in pre-industrieel West-Europa er in een aantal opzichten 
slechter aan toe was dan zijn evenknie in de rijkere delen van Azie (Pomeranz 
2000a en 2000b; Parthasarathi 1998; Hanley 1997). Hoe dit ook precies zij : te 
gemakkelijk wordt vergeten hoe arm West-Europa aan de vooravond van 
zijn industrialisering nog was, hoe buitengewoon gering zijn economische 
groei in de vroegmoderne periode en hoe weinig de meeste mensen van die 
groei profiteerden (Van Zanden 1999 en 2001). 

De visie dat het vroegmoderne Westen dan toch in elk geval veel dynami
scher was dan 'de rest ' en veel meer potentieel had om uiteindelijk door te 
breken, ligt thans al evenzeer, en naar mij dunkt terecht, onder zwaar vuur. 
Van de auteurs die zich recentelijk met deze thematiek bezig hebben gehou
den, acht het merendeel de verschillen in econonllsch potentieel tussen de 
hoogstontwikkelde pre-industriele samenlevingen betrekkelijk gering. Na
tuurlijk, er waren verschillen, soms zelfs fundamentele, en zij zullen ook zeker 
een rol hebben gespeeld wanneer het erom gaat te verklaren dat het Westen 
over het algemeen zoveel gemakkelijker industrialiseerde. Maar wat momen
tee I terecht wordt benadrukt, is dat zij niet van dien aard waren dat we kun
nen spreken van een gel open race waarvan winnaar (het Westen) en finish (in-
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dustrialisatie) vaststonden. Geen van beide is het geval. Met zijn stelling dat 
for the last thousand years Europe (the West) has been the prime mover of de
velopment and modernity fungeert Landes wederom als enthousiast verdedi
ger van een achterhaald standpunt (Landes 1998, XXI). Pomeranz omschrijft 
Azie en Europa in de vroegmoderne peri ode als a world of surprising resem
blances, terwijl Frank niet moe wordt te beweren dat Azie, en met name Chi
na, toen zelfs v66r lag (Pomeranz 2000a, 29-107; Frank 1998). Wat de indu
strialisatie betreft, wordt in toenemende mate (weer) de nadruk gelegd op het 
feit dat die in Europa niet aileen een kwantitatieve omslag betekende, maar 
vee 1 meer nog een kwalitatieve breuk. De economische groei zoals wij die in 
de industriele wereld kennen, is hoger dan de pre-industriele en van een ge
heel andere aard. Maar hij is bovendien geen logisch vervolg op zijn pre-in
dustriele voorganger. Sterker nog, hij was zelfs onvoorzien en onvoorspel
baar. De overtuiging breekt baan dat the great divergence pas heellaat in de 
roegmoderne tijd plaatshad en dat in de verklaring daarvan toeval en con
juncturele omstandigheden een grotere plaats verdienen dan zij in Weberi
aanse, structurele analyses krijgen (Goldstone 2000). 

Ook interpretaties waarin wordt gepoogd de ontwikkelingen in het Westen 
te verklaren met voorbijgaan aan wat elders in de wereld gebeurde, zijn te
recht sterk bekritiseerd. Of het nu gaat om economische, politiek-militaire 
of cultureel-technische aspecten: ontlening, interactie en interdependentie 
verdienen en krijgen thans meer aandacht. Over het precieze belang ervan 10-
pen de meningen sterk uiteen. Het meest uitgesproken zijn de controverses 
onder diegenen die hun verklaringen vooral in economische omstandigheden 
zoeken. Daar kunnen we thans grofweg drie visies onderscheiden. Van de eer
ste is O'Brien de bekendste exponent. Die blijft aile nuanceringen van zijn 
standpunt ten spijt, uiteindelijk toch van mening dat de bijdrage van 'de rest' 
aan de versnelde ontwikkeling van het Westen betrekkelijk marginaal was. 
Zij Iijkt mij de meest plausibele. De aard van de transportmiddelen in de 
vroegmoderne tijd, met name hun traagheid en hun beperkte capacitiet, de 
aard en hoeveelheid van de in de intercontinentale handel vervoerde produc
ten: zij maken het allemaal hoogst onwaarschijnlijk dat intercontinentale 
handel een omvangrijke bijdrage heeft geleverd aan het totale nationale inko
men van welke pre-industriele natie dan ook (O'Brien 1999 en 2000; Bairoch 
1993 en 1997; Vries 1998c). Daarnaast zijn er auteurs die in navolging van 
Wallerstein menen dat het Westen als centrum van het moderne wereldsys
teem over de rug van zijn periferie tot ontwikkeling is gekomen. Die periferie 
omvat dan enkel die delen van de wereld waarmee het Westen in bulkgoede
ren handelde en waarvan het de productiewijze aan zich ondergeschikt wist te 
maken (Wallerstein 1974). Pomeranz denkt meer in werkelijke globale ter
men dan Wallerstein cum suis, in die zin dat hij zich in zijn analyses niet be
perkt tot het Westen en die gebieden die Wallerstein als periferie aanduidt, 
maar ook en zeer uitvoerig het belang en de rol van Azie binnen de economi
sche orde van de vroegmoderne wereld bespreekt. Hij kan in zoverre echter 
ook als exponent van Wallersteins benadering gelden dat hij de bijdrage van 
met name de Amerikaanse periferie aan de industrialisatie van Engeland als 
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cruciaal bestempelt. Zonder de import van land-in ten sieve goederen uit die 
regio had Engeland zich zijns inziens nooit kunnen toeleggen op de groot
schalige vervaardiging van allerlei nijverheidsproducten, die het op zijn beurt 
vaak weer in die zelfde periferie afzette (Pomeranz 2000a). Ten slotte zijn er 
diegenen die de gehele wereld als een economisch systeem beschouwen waar
van elk dee I slechts kan worden begrepen in het licht van het geheel. De be
kendste pleitbezorger van deze visie is Frank (Frank 1998; Blaut 2000). Vol
gens hem kon het Westen aileen dankzij het edelmetaal uit de Amerika's en de 
zogeheten country-trade in Azie iiberhaupt een plaats van enige betekenis ver
werven in de vroegmoderne wereldeconomie. Toen het die eenmaal had, werd 
het, nog steeds volgens Frank, door intercontinentale concurrentie en ver
schillen in comparatieve kosten gedwongen goedkoper te gaan produceren . 
Dat deed het door te industrialiseren. Dit alles werd vergemakkelijkt doordat 
min of meer tezelfdertijd een decline of the East plaatshad, niet aileen in eco
nomisch, maar ook in politiek en militair opzicht. Economische en politiek
militaire ontwikkelingen laten zich hier niet strak scheiden. De wijze waarop 
de grote Aziatische imperia in de problemen kwamen en met name ook de rol 
van het Westen daarin staan dan ook onverminderd in de belangstelling 
(Bayly 1989; Vries 2002). 

3.1. Smith revisited 

Recent onderzoek is over het algemeen succesvoller geweest in het ondermij
nen van bestaande verklaringen en het scher per formuleren van relevante 
vragen dan in het creeren van sluitende en algemeen geaccepteerde alternatie
yen. Verwijzingen naar een uniek, typisch Europees, kapitalisme waar Smiths 
invisible hand zou regeren , hebben hun geloofwaardigheid grotendeels verlo
ren. Ook hier is Landes weer diegene die het sterkst vasthoudt aan de tradi
tionele opvattingen (Landes 1998, 59). Pomeranz stelt daarentegen dat Qing 
China kapitalistischer was in de Smithiaanse interpretatie van die term dan 
vroegmodern Europa. Waarmee hij mijns inziens te gemakkelijk voorbijgaat 
aan de rol van 'macht' op de Chinese 'markt' (Pomeranz 2000a, 69-107 
Vergelijk echter Gates 1996; Huang 2000; Mazumdar 1998; Mote 2000; 
Richardson 1999). De politieke economie van het Ottomaanse Rijk, Mughal 
India en Tokugawa Japan is recentelijk wat minder onderzocht, maar ook 
hier wordt, zeker van Japan (Hunter 2000), een beeld geschetst dat veel min
der van het Europese afwijkt dan lang gangbaar was en waarin prive-bezit, 
proto-industrie en andere vormen van productie voor een markt heel gewoon 
waren (Vries 2002). 

Belangrijker nog is de constatering dat de vraag in hoeverre gebieden ka
pitalistisch waren in de Smithiaanse zin des woords veel van zijn importantie 
voor het hier besproken debat heeft verloren. Immers, de Industriele Revolu
tie, die toch de kloof sloeg tussen 'West' en 'rest', wordt in toenemende mate, 
in navolging van Wrigley, gedefinieerd als de overgang van een (advanced) 
organic economy naar een mineral-based energy economy. Een Smithiaanse 

22 NEHA-BULLETIN 



markteconomie blijkt noch een noodzakelijke noch een voldoende voor
waarde voor een dergelijke overgang (Wrigley \988). Van dat laatste biedt 
Nederland een goed voorbeeld. Het bereikte al in de zeventiende eeuw de 
hoogste fase van pre-industriele, Smithiaanse groei, maar industrialiseerde 
desalniettemin pas vrij laat en traag. In Azie kan de geschiedenis van China 
als illustratie dienen. Daar geraakte de hoogontwikkelde markteconomie on
der de Qing in een stationary state, of zoals dat later door Elvin is genoemd, 
een high-level equilibrium trap (Elvin 1973; Frank 1998; Richardson 1999). 
Dit alles leidt ertoe dat in het debat over de great divergence, de Industriele 
Revolutie, door sommigen weI erg gemakkelijk als dead horse bestempeld, 
weer steeds centraler komt te staan (O'Brien 2000; Landes 1993; Van Zan den 
2000). Hoe precies ontstonden bottlenecks binnen geavanceerde organische 

. economieen en welke mogelijkheden bestonden of werden gecreeerd om die 
op te heffen? Pomeranz is van mening dat West Europa, met name Engeland, 
het geluk had via steenkool en kolonien aan zijn high-level equilibrium trap te 
kunnen ontkomen (Pomeranz, 2000a en 200b). Frank stelt simpelweg dat het 
Westen industrialiseerde omdat internationale concurrentieverhoudingen 
daartoe aanleiding gaven (Frank 1998,258-320). Landes blijft bij het verhaal 
dat hij in The unbound Prometheus vertelde (Landes 1998 en 1969). 

De Smithiaanse interpretatie van kapitalisme met zijn sterke nadruk op 
vrije en volkomen mededinging is niet de enige. Braudel en Wallerstein bij
voorbeeld hanteren een heel andere. Wanneer zij spreken over Westers ka
pitalisme, denken zij, in de woorden van Pomeranz, aan een economisch 
systeem dat juist wordt gekenmerkt door een hoge mate van collusion and 
coercion en door visible hands (Pomeranz 2000a, 166-207). De rest van de we
reId zou een dergelijk kapitalisme, dat in hun verklaring van de industrialisa
tie een fundamentele rol speelt, niet of nauwelijks kennen (Voor Braudel zie 
Vries 1998b; voor Wallerstein, zie met name Wallerstein 1974 en 1992). 

Hun stelling dat een dergelijk kapitalisme typisch Westers is, vindt nog 
steeds bijval, al betreft het graduele verschillen. Wellicht dat de situatie in To
kugawa Japan, althans wat betreft de verstrengeling tussen overheid en on
dernemer en het bestaan van diverse vormen van marktregulatie, nog het 
meeste verwantschap met de Europese vertoont (Deng 2000; Pomeranz 
2000a; Wong 1997; Pearson 1991; Bayly 2000; Pamuk 2000; Lee 1999; Hunter 
2000). Maar ook wanneer we het kapitalisme interpreteren zoals Braudel, 
Wallerstein en Pomeranz dat doen, blijft de vraag hoe het een verklaring 
kan vormen voor industrialisatie en het nieuwe type economische groei waar
mee die gepaard gaat. Genoemde auteurs, maar ook bijvoorbeeld Arrighi, 
blijven daarover veel te vaag (Arrighi 1994). Pomeranz doet ten minste een 
serieuze poging door te verwijzen naar het cruciale belang van importen uit 
de periferie die zonder kapitalisme niet tot stand waren gekomen en aan ka
pitalisten ten goede kwamen. Vraag blijft natuurlijk in hoeverre dat als een 
verklaring voor de industriele doorbraak in Engeland kan gelden. Die laat 
zich zonder inzicht in technische en wetenschappelijke ontwikkelingen niet 
begrijpen (Cohen 1998). 
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3.2. Instituties en cultuur 

Zoals het bovenstaande al aangeeft, wordt in verklaringen nog steeds verwe
zen naar de rol van de staat of, ruimer, van instituties. Frank die aile institu
ties steeds puur als afgeleiden van de economie beschouwt, vormt daarin dui
delijk een uitzondering (Frank 1998,206). De visie op de rol van instituties is 
echter vaak veranderd. De klassieke visie die we bij Weber en later verder uit
gewerkt en verfijnd bij North cum suis (North 1990; Goldstone 200 I; Van 
Zanden 2000) nog vinden en waarin Westerse overheden, met name de Britse, 
economische groei bevorderden door eigendomsrechten te beschermen, te 
zorgen voor rule of lawen ook op andere manieren de transactiekosten te ver
lagen, is vanuit diverse optieken genuanceerd en bekritiseerd. Nu wordt in de 
literatuur steeds vaker benadrukt dat Groot-Brittannie in de achttiende eeuw 
een sterke staat was met een overheid die niet aileen voorwaarden schiep 
maar voortdurend zelf actief was om economische ontwikkeling en daarmee 
groei te bevorderen (Arrighi 1994; O'Brien 1999; Weiss en Hobson 1995). 

Voor landen die na Groot-Brittannie industrialiseerden, bestaat er geen en
kele twijfel dat hun overheden een zeer belangrijke, actieve rol speelden in dat 
proces. Voor overheden van de Aziatische imperia, afgezien van de Japanse 
na de Meiji-Restauratie, geldt dit vee I minder, zowel voor de tijd dat zij baas 
in eigen huis waren als voor de tijd dat zij steeds meer hinder ondervonden 
van het Westen. Terwijl het eerst gebruik was ze als despotisch of zelfs totali
tair afte schilderen, benadrukken experts thans steeds vaker dat hun greep op 
de samenleving betrekkelijk gering was en dat zij , voorzover zij al een duide
Iijk beleid voerden, niet aanstuurden op verandering en groei maar op het 
handhaven van de status quo. Het debat over de vraag hoe in verschillende 
delen van de wereld staten waren ingericht in hoeverre kenden zij een moder
ne bureaucratie, hoe functioneerde hun belastingsysteem, hoe hun militaire 
apparaat, wat hun overheden deden en nalieten, en welke effecten dat had 
voor de economie, is thans zeer interessant en levendig (Epstein 2000; Olson 
en Hahkonen 2000; Tracy 1991; Vries 2002; Weiss en Hobson 1995). 

Over de positieve effecten van het feit dat Europa een statensysteem was 
wordt nog steeds hoog opgegegeven. (Zeer recentelijk nog in Arrighi 1999; 
Cosandey 1997; Wright 2000) Dat dit Europa militair inderdaad geen wind
eieren heeft gelegd, blijkt in diverse studies op het terrein van de vergelijkende 
militaire geschiedenis (Black 1998; Parker 1995 en 1996; Thompson 1999). 
Dat de vroegmoderne militaire revolutie in het Westen positieve effecten 
heeft gehad voor de economie, Iijkt ook onbetwistbaar. Opvallend genoeg 
blijven de negatieve effecten van Europa's versnippering in de vroegmoderne 
tijd nog steeds zwaar onderbelicht. Denk slechts aan de kosten van de talloze 
echte en handelsooriogen (vergelijk Arrighi 1999 en Vries 2002). 

Wat betreft de rol en het belang van cultuur in de meest ruime zin des 
woords de binnen een samenleving aangeleerde en met anderen gedeelde be
schrijvingen, interpretaties en waarderingen van de sociale en natuurlijke 
omgeving zijn de meningen in de recente literatuur zeer sterk verdeeld. Lan
des herhaalt de klassieke standpunten over de verschillen in dezen tussen het 
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Westen en de rest. Voor hem maakt cultuur all the difference, een visie die we 
ook bij Peyrefitte vinden (Landes 1998; Peyrefitte 1995a en 1995b). Minder 
ver gaan auteurs als Goldstone en La\. Ook zij echter kennen een grote rol 
toe aan cultuur wanneer het erom gaat de verschillen in welvaart tussen het 
Westen en de rest te verklaren (Goldstone 2000 en 200 I; Lal 1998). Goody 
schenkt in zijn vergelijking tussen Oost en West weliswaar zeer veel aandacht 
aan cultuur, maar ontkent dat er structureel relevante verschillen in rationa
liteit bestaan tussen beide delen van de wereld (Goody 1996). Bij Pomeranz 
vinden we er vrijwel niets over en bij Frank nog minder. Het probleem lijkt 
mij niet zozeer of cultuur verschil maakt. Dat doet zij ongetwijfeld. De vraag 
is hoe dat kan worden vastgesteld (Vries 2001a). Wat dat betreft is het hoop
gevend dat het moeizame debat over verschillen in arbeidsethos en onderne
mingszin lijken te worden omgebogen in empirisch gefundeerde debatten 
over de aan- of afwezigheid van een industrious revolution (De Vries 1995) 
of van involutie (Richardson 1999) en concrete studies naar ondernemersge
drag (bijvoorbeeld Chaudhury en Morineau 1999). Oppervlakkige bespiege
lingen over Westerse rationaliteit versus Oosterse irrationaliteit in de context 
van wetenschap en techniek (Goody 1996) maken gelukkig steeds meer plaats 
voor empirische studies naar de wijze waarop nuttige en betrouwbare kennis 
wordt ontdekt, opgeslagen en verbreid, en met name naar de instituties die 
daarvoor zorg dragen (Cohen 1994; Huff 1993; Jacob 1997; McClellan en 
Dorn 1999; Mokyr 1999; Pyenson en Sheets-Pyenson 1999). 

3.3. Geografie 

Geografische omstandigheden mogen zich als verklaring voor the rise of the 
West nog altijd in populariteit verheugen. Diamond legt er zozeer de nadruk 
op, bijvoorbeeld op de aanwezigheid van bepaalde dieren en gewassen, dat 
hem geografisch determinisme is verweten (Diamond 1997; Blaut 2000). 
Ook bij Kiesewetter en Cosandey spelen geografische factoren een grote rol 
(Kiesewetter 1996 en Cosandey 1997). Cosandey wijst met name op het feit 
dat transport over water in Europa zoveel gemakkelijker en frequenter zou 
zijn dan elders, een bewering die we ook bij Diamond aantreffen. Sanderson 
en Macfarlane achten het geen toeval dat Engeland en Japan, de eerste indus
triele naties van respectievelijk Europa en Azie, middelgrote eilanden zijn 
(Sanderson 1995; Macfarlane 1997). Landes wijst op verschillen in klimaat 
en geografie (Landes 1998, 3-28). Persoonlijk acht ik de verklaringskracht 
van dergelijke verwijzingen gering. De relatie tussen de aangedragen verkla
ringen en het explanandum, de Industriele Revolutie, is wei erg onbestemd. 
Pomeranz wijst terecht op het grote belang van steenkool en de mogelijkheid 
die te winnen. Nieuw is dat echter niet en het geeft evenmin veel aanzet tot 
nieuw onderzoek. Dat lijkt mij weI het geval met de benadering die Bray han
teert in haar onderzoek naar verschillende landbouwsystemen (Bray 1984) en 
met de ecologische benadering zoals die recentelijk is gehanteerd bij het ana-
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Iyseren van de geschiedenis van China (Marks 1998; Elvin en Liu 1998; Elvin 
1999; Pomeranz 2000a en 2000b). 

3.4. Demografie 

Zowel Landes als Frank kennen in hun verklaring voor het niet industrialise
ren van het Oosten groot belang toe aan demografische factoren. Daarmee 
suggereren ze dat er in dezen duidelijke verschillen tussen Oost en West be
stonden. De meningen van experts in dezen zijn verdeeld. Goody bijvoor
beeld wil van een typisch Westerse demografie met een zogeheten Westers hu
welijkspatroon en aile (vermeende) implicaties weinig weten (Goody 1996). 
Anderen benadrukken dat er wei degelijk verschillende demografische syste
men kunnen worden onderscheiden. (zie voor een vergelijking tussen Europa 
en China Lee en Wang 1999, en voor geheel Eurazie Engelen en Wolf 2001). 
Lee en Wang wijzen er met nadruk op dat China in de vroegrnoderne tijd een 
specifiek demografisch gedragspatroon kende dat duidelijk afweek van het 
Malthusiaanse dat voor West Europa karakteristiek was. Ais belangrijkste 
kenmerken noemen zij veelvuldige infanticide, vooral van meisjes; een huwe
lijksmarkt die niet in balans was, hetgeen ertoe leidde dat vrijwel aile vrouwen 
maar lang niet aile mannen huwden; een lage huwelijksvruchtbaarheid, en 
het veel voorkomen van adoptie. De vraag is wat dit voor de ontwikkeling 
van de totale bevolking en voor de ontwikkeling van de economie impli
ceerde. Wat dat eerste betreft beweert een aantal auteurs dat tussen vroegrno
dern China en West-Europa geen fundamentele verschillen bestonden. De 
mechanismen verschilden wellicht, maar niet de uitkomsten (Lavely en Wong 
1998; Lee en Wang 1999; Pomeranz 2000a). Macfarlane laat in zijn vergelij
king van de situatie in Engeland en Japan eveneens zien hoe verschillende we
gen tot ongeveer hetzelfde resultaat kunnen leiden (Macfarlane 1997). Een 
uitgemaakte zaak is dit niet, zeker niet voor China. Over de bevolkingsom
yang van vroegmodern China zijn immers wei zeer verschillende schattingen 
in omloop (Vergelijk bijvoorbeeld Heijdra 1994 en Pomeranz 2000a). Wat de 
relatie tussen diverse demografische systemen en economische ontwikkeling 
betreft, ben ik niet op teksten gestuit waarin divergentie of overeenkomst in 
economische ontwikkeling direct, in hoge mate en overtuigend aan de be
staande demografie gekoppeld konden worden. Persoonlijk betwijfel ik of 
the great divergence veel met demografie van doen heeft (zie bijvoorbeeld Ma
zumdar 399-402). 

4. Een nieuwe vergelijkende analyse 

Welke goede redenen kunnen er zijn om een boek te willen toevoegen aan het 
grote aantal dat al is geschreven over the rsie of the West? Wie kanttekeningen 
heeft bij de bestaande literatuur, kan die toch in een bespreking kwijt. Ik heb 
er diverse geschreven (Vries 1998b, 1998c, 1998d, 1999 en 200Ib). Ik meen 
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echter dat er aanleiding is te proberen ook zelf een boek over deze thematiek 
te schrijven. Ten eerste omdat de bestaande overzichten niet voldoende sys
tematisch en consequent comparatiefzijn en mede daarom - dat is de tweede 
reden - onvoldoende gebruik maken van de almaar aanzwellende stroom 
nieuwe informatie over vooral het niet-Westen. Aileen een systematisch ver
gelijken van de meest actuele informatie over 'West' en 'rest' kan ons dichter 
brengen bij een antwoord op onze vraag. Dat impliceert telkens dezelfde vra
gen stellen met betrekking tot dezelfde thema's en dezelfde periode. Tot op 
heden gebeurt dit te weinig. Landes' analyse strekt zich uit over de laatste dui
zend jaar. Zij is 'Eurocentrisch' . Het accent Iigt wei heel sterk op Europa. In
formatie over de wereld daarbuiten is vaak achterhaald en oppervlakkig. Re
laties tussen ontwikkelingen in verschillende delen van de wereld blijven 
onderbe!icht. Van systematisch vergelijken is geen sprake. Cuituur, techniek 
en politiek krijgen veel aandacht, landbouw en demografie weinig. Frank be
studeert de periode van l400 tot l800 en is onmiskenbaar Aziecentrisch. Hij 
lijkt allergisch voor het idee dat Europa in enig opzicht eerder ofverder kan 
zijn geweest. De interdependentie van ontwikkelingen over de gehele wereld 
geldt voor hem als onbespreekbaar uitgangspunt. Over cultuur, inclusiefwe
tenschap en techniek, of instituties vernemen we nauwelijks iets. Pomeranz' 
aanpak is weer een andere. Wat tijd betreft richt hij zich met name op de acht
tiende eeuw, wat gebied betreft vooral op China en Engeland. De nadruk lig 
op ecologie, demografie en economie, minder op instituties. Over cultuur ho
ren we heel weinig. Wong is met name sterk in zijn institutionele analyses en 
heeft ook aandacht voor culturele facetten. Zijn analyse blijft echter ' beperkt' 
tot China en West Europa. 

In mijn streven naar meer systematiek past het preciezer te zijn qua tijd en 
plaats. Te vaak wordt simpelweg het Westen tegenover het Oosten geplaatst 
als betrof het gebieden zonder geschiedenis en zonder interne verscheiden
heid. Vooral het besef dat ook het Oosten een geschiedenis heeft, die boven
dien per regio sterk kan verschillen, is nog te weinig doorgedrongen. In de ge
schiedschrijving over het Westen is aandacht voor conjuncturen, trends en 
trendbreuken, en verschuiving van economisch zwaartepunt immiddels een 
vanzelfsprekendheid, ook al wordt lang niet altijd duidelijk wat een en ander 
impliceert voor ons spreken over 'het Westen' (Braude! 1979; Kindleberger 
1996; Thomson 1998). De vraag naar the rise of the West behelst eigenlijk 
meerdere vragen en moet ook als zodanig worden behande!d. Hoe kon 
Groot-Brittannie als eerste industrialiseren? Hoe konden de rest van het Wes
ten plus Japan volgen? En ten slotte: wat zijn de redenen dat zo vee I land en 
niet volgden? 

Een meer systematisch en fijnmazige aanpak kan ook helpen beter in kaart 
te brengen hoe bepaalde effecten worden bewerkstelligd. Van veel factoren 
die geacht worden een verklaring te bieden, met name de structurele, wordt 
in bestaande literatuur immers niet of nauwelijks uitgewerkt hoe, via welke 
mechanismen, ze dat doen. 

In concreto werk ik aan een systematische vergelijking van de situatie in 
het Westen, dat wil in dit geval zeggen Europa ten Westen van de lijn Sint Pe-
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tersburgl Triest, met die in China, 'India' , het Ottomaanse Rijk en Japan in 
de periode vanaf de vijftiende tot halverwege de negentiende eeuw. Ik concen
treer me op factoren die ooit in de literatuur zijn genoemd ofwaarvan ik rede
nen heb te denken dat zij relevant zijn. Ik rangschik ze, in de traditie van We
ber, onder de categorieen economie, politiek en cultuur. Geografische en 
demografische factoren komen apart aan de orde. 

In mijn vergelijking van de economieen van de verschillende gebieden 
doorloop ik voor elk dezelfde lijst van vragen. Die heeft betrekking op de 
aanwezigheid van prive-eigendom en een vrije ondernemingsgewijze produc
tie, op de mate waarin goederen en diensten vrij gekocht en verkocht kunnen 
worden, kortom op de aard van de productie- en concurrentieverhoudingen. 
Welke economische instituties zijn er en hoe functioneren die? Tevens breng 
ik voor elk van de verge Ie ken gebieden de economische contacten met de bui
tenwereld in kaart. 

In mijn vergelijkende analyse van het politieke bestel hanteer ik eveneens 
een checklist. In hoeverre hadden de verschillende overheden intern een ge
weldsmonopolie en hoe krachtig waren zij naar buiten toe? Zo wordt ook 
de internationale politiek-militaire situatie in ogenschouw genomen. In aan
sluiting hierop wordt bekeken wat de voor- en nadelen zijn van het feit dat 
staten in het Westen opereren binnen een statenstelsel terwijl dat voor de Oos
terse imperia veel minder het geval is. Vervolgens komen vragen aan de orde 
met betrekking tot belastingheffing en andere vormen van aframing. Hoeveel 
moet worden afgedragen en in welke vorm? Wat wordt belast? Wie moet aan 
wie afdragen? Waarvoor worden de afdrachten benut? Dan volgen vragen 
met betrekking tot bestuur, beheer en beleid. In hoeverre is er sprake van bu
reaucratisch bestuur en hoe omvangrijk is dat? In hoeverre is dat bestuur in al 
zijn aspecten formeel-rationeel. Hoe staat het met de doorzichtigheid, voor
spelbaarheid en efficientie? (Zie voor een interessante analyse van deze Webe
riaanse termen in een vergelijkende context Huang 1996) Heerst er rule of 
law? Veel aandacht wordt besteed aan de economische politiek van de over
heden. Wat willen die, hoe en waartoe? Wat doen ze en in hoeverre worden ze 
daarin gesteund of tegengewerkt? 

De hoofdstukken in het boek over culturele verklaringen zullen minder 
systematisch van opzet zijn, aangezien het hier moeilijker is een goede, alles 
dekkende checklist te maken, al helemaal wanneer je voor elk van de in de 
loop der tijden genoemde factoren aan de hand van bestaande literatuur 
daadwerkelijk wil toetsen ofze en hoe ze relevant zijn (Vries 200Ia). Ik zal 
in elk geval praberen de meest genoemde en meest plausibele culturele verkla
ringen op hun merites te schatten Speciale aandacht zal uitgaan naar de fac
toren techniek, organisatie en discipline, met een accent op de instituties 
waarin deze vorm kregen. Wat demografische en geografische verklaringen 
betreft zal ik mij beperken tot een zo vee I mogelijk evalueren van tot op heden 
naar voren gebrachte argumenten. 

Het zal nog een immense klus worden om 'simpelweg' op de hoogte te blij
yen van aile nieuwe informatie en inzichten en meer nog om daaruit zelf een 
eigen interpretatie en verklaring te distilleren. Ik kan slechts een bekende 
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bluestekst citeren: 'We may be fighting a losing battle, but are having a lot of 
fun in trying to win.' 
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Besprekingen 

John Day, Money and Finance in the Age 
of Merchant Capitalism (Oxford: 
Blackwell Publishers 1999) viii + 165 p. 
ISBN 0-631-21225-6 

Er zijn maar weinig onderdelen van de 
economische geschiedschrijving zo lang 
verwaarloosd als de monetaire geschie
denis. Tot voor kort besteedden econo
mische historici betrekkelijk weinig aan
dacht aan de wederwaardigheden van de 
diverse munteenheden uit het verleden. 
Inmiddels komt daar geleidelijk wat ver
andering in: het NEHA heeft recent een 
uitgebreide studie naar muntpolitiek in 
de Republiek gepubliceerd , en ook de 
lang verwaarloosde prijsgeschiedenis 
krijgt sinds enige tijd weer belangstelling 
van Nederlandse historici. 

John Day, geschoold in de traditie van 
de Annale, wijt deze verwaarlozing aan 
de excessieve aandacht van marxistisch 
georienteerde historici voor productie
middelen , waarbij geld "in de basale, fy
sieke zin van het woord" geen rol speelde. 
[n Money and Finance in the Age of Mer
chant Capitalism, een bundeling van acht 
van zijn artikelen, laat Day zien dat deze 
houding niet terecht is. Stelselmatig is 
over het hoofd gezien dat zoiets eenvou
digs als de fysieke aanwezigheid van zil
ver en goud een factor van belang was 
in de cyclus van hausse en baisse die de 
Europese economie doormaakte in het 
tijdperk van het pre-industriele kapita
lisme. In een tijdperk waarin papiergeld 
nog nauwelijks serieus werd genomen 
het debacle van het systeem van de visio
naire John Law in 1720 is daarvan een 
voorbeeld was het al dan niet voorradig 
zijn van edelmetalen een serieus pro
bleem voor Europese economieen. Lang
durige economische crises werden inge
leid door monetaire crises, zo toont Day 
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aan in de eerste vier artikelen van deze 
bundel. Die monetaire crises konden ont
staan door zoiets eenvoudigs als de uit
putting van bepaalde voorraden van 
edelmetaal , waardoor het beschikbare 
muntgeld schaarser werd en regeringen 
hun toevlucht moesten nemen tot infe
rieur geachte edelmetalen, zoals koper. 
Dat had serieuze gevolgen voor de koop
kracht van de burgers en daarmee ook 
voor de koopkracht van de staat. Het on
getwijfeld bekendste voorbeeld is het 
Spaanse rijk van Filips II, dat in serieuze 
problemen raakte door het opdrogen van 
de stroom edelmetaal uit Midden- en 
Zuid-Amerika. Geen goud , geen krediet, 
zo toont Day aan. Aileen die regio's die 
de beschikking hadden over vormen van 
kredietverschaffing die niet direct afhan
kelijk waren van volledige dekking door 
een bepaalde hoeveelheid goud niet toe
vallig Amsterdam en Venetie, de eerste 
steden met algemeen betrouwbaar geach
te banken konden ontsnappen aan de 
dan optredende pan-Europese economi
sche crises. 

Zoals altijd het geval is met bundels, 
verschilt de leesbaarheid aanzienlijk per 
artikel. Zo is bijvoorbeeld het lange arti
kel "The Problem of the Standard in Pre
Industrial Europe" nogal monotoon. AI
leen de specialist zal deze uitgebreide kro
niek van de monetaire politiek van een 
aantal West-Europese staten gedurende 
de late middeleeuwen en de vroeg-mo
derne tijd op zijn waarde schatten. Het 
artikel zou aanzienlijk aan helderheid ge
wonnen hebben als Day het en een ander 
in grafieken en tabellen had samengevat, 
in plaats van de lezer een labyrint aan 
munteenheden voor te schotelen. Een 
stuk leesbaarder zijn de drie laatste, his
toriografische artikelen , waarin hij onder 
andere de belangstelling van Braudel 
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voor monetaire geschiedenis memoreert. 
Days opvattingen zijn niet nieuw. Brau
del besteedde al veel aandacht aan de in
vi oed van goud- en zilvervoorraden op de 
economische crises van het ancien re
gime, en datzelfde geldt voor Marc 
Bloch. 

Hoe slaapverwekkend sommige arti
kelen ook zijn, Day vestigt terecht de 
aandacht op deze lang wat onderge
sneeuwde niche binnen de economische 
geschiedenis. Voor Nederlandse historici 
ligt het belang van deze bundel vooral in 
de aandacht die nog eens indirect wordt 
gevestigd op de uitzonderlijke financiele 
ontwikkelingen in de Republiek. Zo be
zien kan Days afstoffen van oude ideeen 
nog heel nuttig zijn voor het verklaren 
van de langdurige, relatief stabiele positie 
van de Nederlandse economie in de 
vroeg-moderne tijd. 

Henk Looijesteijn 
Historisch Platform, Amsterdam 

Nederlandse jinanciifle instellingen in de 
twintigste eeuw, balansreeksen en naam
lijst van handelsbanken (Amsterdam: De 
Nederlandsche Bank 2000) Statistische 
cahiers no. 3 ISBN 90 5516 160 8 

Dit boek is de opvolger van het bekende 
Financiifle instellingen in Nederland 1900-
1985, balansreeksen en naamlijst van han
delsbanken (Amsterdam 1987). Ten op
zichte van het eerdere deel zijn de cijfer
reeksen tot 1990 verlengd en bovendien 
herzien op basis van schattingen en bere
keningen verricht door W. Boeschoten. 
Daardoor zijn onder andere nieuwe 
cijfers beschikbaar gekomen voor de 
periode 1940-1945. Het boek kent drie 
delen: een verantwoording van de samen
stelling der reeksen (I), de reeksen zelf (II) 
en lijsten van handelsbanken, gerang
schikt op naam en op stichtingsdatum 
(III). Voor bankhistorici is dit een onmis
baar hulpmiddel en het verdient dus veel 
waardering dat De Nederlandsche Bank 
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een nieuwe uitgave heeft gepubliceerd. 
Toch blijven er nog weI wensen over: 
winst- en verliescijfers bijvoorbeeld, 
waarvoor het materiaal her en der weI 
aanwezig is; een gedegen en systemati
sche herziening van de naamlijst, die 
vooral voor de eerdere peri ode merk
waardig vee I gaten vertoont; en tenslotte 
een electronische versie, bijvoorbeeld ge
staId bij het NIWI, zodat gebruikers het 
zelf intypen bespaard wordt. 

Joost Jonker 
Universiteit Utrecht 

Willem Frijhoff et.a!. (red.), Geschiedenis 
van Dordrecht (Hilversum: Verloren, en 
Stadsarchief Dordrecht 1996-2000) 3 de
len ISBN 90-6650-603-9 

Met het verschijnen van deel III van de 
Geschiedenis van Dordrecht in het najaar 
van 2000 is een monumentale stadsge
schiedenis voltooid. De drie delen heb
ben elk een eigen karakter en opzet, wat 
ook eventueel gemeenschappelijke uit
gangspunten en doelstellingen zijn ge
weest. Dat kan ook moeilijk anders als 
de geschiedenis van de oudste vestiging 
(in elk geval v66r 1200) tot en met 2000 
wordt behandeld. Zonder meer positief 
is dat er behoorlijk wat nieuw onderzoek 
aan deze publicatie ten grondslag ligt en 
dat op tal van plaatsen duidelijk wordt 
aangegeven welke nieuwe resultaten er 
zijn, in hoeverre ze leiden tot herziening 
van eerdere noties dan wei leemten op
vullen en wat er nog te doen is voor toe
komstige onderzoekers. Een omvangrijk 
project als dit staat en valt met adequate 
ondersteuning. Er is vee I archiefwerk ge
daan door een groep vrijwilligers. Boven
dien stelde de gemeente Dordrecht voor 
enkele jaren een aantal onderzoekers 
aan. Het is evident dat zonder deze in
spanningen vee I minder aan oorspronke
lijk onderzoek gedaan had kunnen wor
den. 

Een kernvraag bij dergelijke stadsge-
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schiedenissen is: voor wie is de publicatie 
bedoeld? Voorwoorden van burgemees
ters wijzen onveranderlijk 'de mensen in 
de stad ' aan als het beoogde leespubliek; 
auteurs hebben veelal de neiging om eer
der hun collega's en studenten dan 'het 
grote publiek' in gedachten te hebben. 
Een tweede centrale vraag is in hoeverre 
deze stadsgeschiedenis meer is dan een 
optelsom van een aantal stukjes geschie
den is van de stad? In hoeverre spelen 
stadshistorische concepten, al dan niet 
expliciet, een rol in de opzet, aanpak en 
uitwerking? Ik kom op deze vragen terug. 

Het eerste deel heeft de Dordtse ge
schiedenis tot 1572 als onderwerp. Hierin 
komen aLlerlei aspecten aan bod, van de 
oudste, deels mythische geschiedenis 
van de stad, de middeleeuwse nijverheid 
en handel, het stapelrecht, de Hoeken en 
Kabeljauwen en andere partijtwisten, de 
gevolgen van de Elisabethsvloeden. Aan 
de economische ontwikkeling van Dor
drecht in de late Middeleeuwen is een in
teressant hoofdstuk gewijd, dat vooral de 
gevolgen van het verlies van het exclu
sieve stapelrecht in 1541 nuanceert : de 
stedelijke economie was minder eenzijd ig 
afhankelijk van de langeafstandshandel 
dan weI werd aangenomen . Een behoor
lijke stedelijke nijverheid zoals de brouw
nijverheid en een hecht verankerde plaats 
in het regionale transport- en handelsnet
werk compenseerde redelijk het verlies 
aan stapelrechten en maakte een drama
tische achteruitgang in de zestiende eeuw 
die eerdere onderzoekers constateerden, 
onwaarschijnlijk. Dit gegeven wordt be
vestigd door de nieuwste demografische 
schattingen. 

Dit eerste deel plaatst Dordrecht in de 
context van de stedelijke ontwikkeling eI
ders in Holland, en kijkt daarmee over de 
stadsgrenzen heen. Minder geslaagd is de 
hele opbouw van dit dee!. Het maakt een 
erg verbrokkelde indruk (de redactie 
spreekt zelf in haar inleiding van facet
ten), alsof de volgorde er niet toe doet. 
De hoofdstukvolgorde is noch chronolo
gisch, noch strikt thematisch. Hoofdstuk 
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2 gaat bijvoorbeeld in op de handel en 
nijverheid , hoofdstuk II ook, maar dan 
in een latere periode, hoofdstuk 12 is 
een klein stukje zestiende-eeuwse bewo
ningsgeschiedenis, hoofdstuk 13 behan
delt de demografie, hoofdstuk 14 de poli
tieke elite, enzovoorts. De cultuur en het 
dagelijks leven van de gewone Dordrech
tenaren komen er bekaaid af: weI twee 
hoofdstukken over parochies en kloos
ters, maar we horen meer over waar wel
ke kerk of klooster stond dan over de ge
loofsbeleving in de middeleeuwen. Dat 
komt, denk ik, doordat dit deel sterk van
uit de bronnen is geschreven. Zodoende 
ligt het accent meer op de beter gedocu
menteerde rechtspraak, partijtwisten, ge
doe over wie in welk perceel woonde en 
belastingheffingen dan op de specifiek 
Dordtse invulling van collectief stedelijk 
gedrag, geloofsbeleving, opvattingen 
over armoede, angst voor epidemieen, 
wooncultuur of gezinsleven. Dit deel is 
ook zonder deze thema's een waardevolle 
bijdrage aan de middeleeuwse stadsge
schiedenis, vooral door het vele bronnen
onderzoek. Maar het is daardoor tegelij
kertijd meer iets v~~r de vakgenoot, die 
er veel nieuwe inzichten in zal aantreffen , 
dan voor de niet-historisch geschoolde 
leek met belangstelling v~~r de geschie
denis van de eigen stad. 

Wat dit laatste betreft zijn de delen II 
en III beter geslaagd. Ze zijn over het ge
heel genomen toegankelijker en strakker 
van opzet. Het eerste grote cluster in deel 
II (1572-1813) heet 'Hollands eerste 
stad '. Het behandelt de politieke geschie
denis, de ruimtelijke veranderingen en 
het bevolkingsverloop. Het daaropvol
gende cluster hoofdstukken analyseert 
de economische ontwikkeling waarna 
vijf hoofdstukken over de sociale en ker
kelijke verhoudingen volgen. Het laatste 
cluster gaat over cultuur: onderwijs, de 
boekenbranche, literatuur, toneel , mu
ziekleven en de schilderkunst. De meeste 
hoofdstukken blikken nog even terug op 
de periode v66r 1572, en brengen soms 
zelfs wegens voortschrijdend inzicht een 
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nuancering aan op hetgeen in deel I werd 
gesteld (zoals II, 81). Net als in het eerste 
deel worden resultaten vrijwel altijd inge
bed in de hedendaagse historiografie en 
worden er vaak vergelijkingen getrokken 
met andere HoIlandse steden. 

De hoofdstukken over het bevolkings
verloop en de economische ontwikkeling 
zijn voor een groot deel geschreven door 
Nusteling. Een grote verdienste van het 
demografische hoofdstuk is dat de auteur 
ook degenen die niet aIle fijne kneepjes 
van het demografische rekenwerk ken
nen, op heldere en duidelijke wijze door 
het bronnenmateriaal weet te loodsen. 
Jammer is wei dat de gegevens over mi
gratie niet altijd even duidelijk zijn. Zo 
is tabel 3.4, die inzicht geeft in herkomst
plaats naar periode, ondoorzichtig opge
zet. De tabel geeft eerst herkomstland, 
daarna verschiIlende groepen percenta
ges waartussen de migratie uit dit her
komstland fluctueerde (bijvoorbeeld 1-3 
procent of7-1 5 procent) en dan de bijho
rende tijdvakken waarin een bepaald per
centagebereik van toepassing is. Pas na 
wat gepuzzel is er uit af te leiden dat een 
flinke 'Belgische' immigratie (l 0-14 pro
cent) tussen 1591 en J 630, afzwakte na 
dat laatste jaar (tot 5-6 procent), terwijl 
de immigratie uit de Duitse gebieden tus
sen 1591 en J 660 op een relatiefhoog peil 
bJeef, dat wil zeggen: 7 tot 15 procent van 
het aantal ondertrouwden. Maar het 
maakt dan nog wei wat uit of dit in 1660 
7 procent is geworden of J 5, in vergelij
king met Belgie. Dat 800rt informatie 
wordt niet gegeven. ZinvoIle vergelijkin
gen met immigratie in Amsterdam, 
Utrecht en Leiden zijn zo nauwelijks te 
maken, en dat gebeurt hier dan ook niet. 

In de economische hoofdstukken 
komt een andere expertise van Nusteling 
tot zijn recht. Er zijn boeiende gedeelten 
over de plaats van Dordrecht in het zee
handelssysteem en de binnenvaart. Wat 
betreft de zeehandel kreeg Oordrecht 
steeds meer met concurrentie van andere 
steden te maken. De stad wist zich even
wei te handhaven aJs belangrijke binnen-
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haven, zodat bedrijfstakken aJs de laken
industrie, houthandel en scheepsbouw 
zich in de zeventiende eeuw goed wisten 
te handhaven. Overigens wordt in deze 
economische hoofdstukken veel meer 
het accent gelegd op de handel dan op 
de nijverheid: over de textielbranche, 
toch goed voor zo'n 20 procent van de 
stedelijke werkgelegenheid, wordt erg 
weinig gemeld, ook niet in de op zichzelf 
interessante hoofdstukken van Palmen 
over de economische en sociale betekenis 
van de gilden. 

Deel III (1813-2000) begint met een 
cluster hoofdstukken die 'chronologie' 
heten, waarin vooral de demografische, 
politieke en economische geschiedenis 
aan bod komen, alsook de geschiedenis 
van Dordrecht tijdens de Tweede Wereld
oorlog. Na dit chronologische gedeelte 
volgen thematische hoofdstukken, over 
sociale aspecten, zoals de sociale segrega
tie, werkgelegenheid, sociale zorg, ge
zondheidszorg, onderwijs, kerkelijk le
ven, vrijetijdsbesteding en cultuur. Het 
deel wordt besloten met een hoofdstuk 
over de ruimtelijke ontwikkeling. De 
meeste hoofdstukken uit dit thematische 
deel zijn geschreven door Vincent Sleebe, 
die net als de overige auteurs in dit deel 
een levendig beeld schetst van de ontwik
kelingen op sociaal-cultureel gebied. Wei 
zijn deze hoofdstukken erg gericht op de 
interne Dordtse geschiedenis en blijven 
de verwijzingen naar een groter kader 
waarin deze plaatsvond summier. Oit is 
wei begrijpelijk, want anders was dit deel 
nog omvangrijker geworden dan het al is. 

Alle hoofdstukken in het eerste chro
nologische cluster, behalve dat over de 
peri ode 1940-1945 zijn geschreven door 
Pim Kooij. Hij weet de economische 
transformatie van de stad in de negen
tiende eeuw, waarin vooral de ontwikke
ling van een grootschalige metaalnijver
heid belangrijk was, op zeer heldere en 
overtuigende wijze te beschrijven. In de 
twintigste eeuw maakte Dordrecht net 
veel andere steden de omslag naar een 
economie met een omvangrijke diensten-
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sector door. In deze hoofdstukken is er 
voortdurend veel aandacht voor de ge
volgen van de infrastructurele verande
ringen , waardoor het perspectief van 
deze studie het lokale kader overstijgt. 
In de samenvattende paragrafen, die elk 
hoofdstuk afsluiten, verbindt Kooij ook 
zijn eigen hoofdstukken met hetgeen uit 
het tweede, thematische deel voortvloeit, 
waardoor een ge'integreerd beeld ont
staat. Vooral dit laatste is waardevol , 
omdat het voorkomt dat het boek in op 
zichzelf staande segmenten uiteenvalt. 

Alles bij elkaar zijn dit drie mooie boe
ken, niet aileen inhoudelijk, maar ook 
fraai uitgevoerd . Aile delen zijn door de 
vele nieuwe resultaten interessant voor 
vakgenoten, deel II en III zijn toeganke
lijker voor een groot publiek. Aile delen 
zijn belangrijke bijdragen aan de stadsge
schiedenis in Nederland, al wordt vooral 
in deel III expliciet getracht de verschil
lende thema's met elkaar te verbinden. 
Jammer ten slotte dat er geen bladzijde 
over was voor een lijst van tabellen en 
grafieken, die de gebruikswaarde van dit 
boek, met name voor economisch histo
rici , zou hebben vergroot. 

Boudien de Vries 
Leiden 

Oscar Gelderblom, Zuid-Nederlandse 
kooplieden en de opkoms! van de Amsler
damse stapelmark! ( 1578-1630) (Hilver
sum: Verloren 2000) 350 p. ISBN 90-
6550-620-9 
Proefschrift Universiteit Utrecht 2000 

Het is een oud debat: was het aan de mas
sale immigratie van kooplieden uit de 
Zuidelijke Nederlanden te danken dat 
Amsterdam aan het einde van de 16e 

eeuw uitgroeide tot centrum van de we
reldhandel ofzou dat anders ook weI zijn 
gebeurd? Fruin was in 1857 al geboeid 
door deze vraag en hij was niet de laatste. 
Het onderwerp van het in Utrecht verde
digde proefschrift van Oscar Gelder-
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blom, de bijdrage van Zuid-Nederlandse 
kooplieden aan de opkomst van de Am
sterdamse stapelmarkt, is dus niet nieuw. 
De gebruikte methode, de prosopografie, 
is dat weI. Gelderblom heeft een collec
tieve biografie samengesteld van aile 
Zuid-Nederlanders die tussen 1578 en 
1630 in Amsterdam als koopman actief 
waren . Hij heeft gegevens gezocht over 
onder meer de plaats waar zij vandaan 
kwamen, de datum waarop zij zich in 
Amsterdam vestigden, of zij rechtstreeks 
of na een tijdelijk verblijf elders naar Am
sterdam kwamen, geboorte- en sterfjaar, 
beroep, handelsactiviteiten en vermogen. 
Gewerkt moest worden met een scala aan 
bronnen, aile met hun eigen brontechni
sche problemen. Het resultaat dwingt be
wondering af: een verzameling gegevens 
met betrekking tot 852 kooplieden. Dit 
gegevensbestand vormt het fundament 
voor een goed geschreven boek, voorzien 
van een aantal omvangrijke bijlagen 
waaronder een met naam, beroep en her
komst van de 852 kooplieden. Daarnaast 
is gebruik gemaakt van familiearchieven 
om de leden van een koopmansfamilie 
over meerdere genera ties te volgen , wat 
een mooie case study oplevert. 

Het boek behelst een betoog om het 
belang van Zuid-Nederlanders voor de 
ontwikkeling van Amsterdam te relative
ren door de overeenkomsten tussen hen 
en de overige handelaren te benadruk
ken. Per opeenvolgende periode wordt 
systematisch onderzocht hoe groot hun 
aandeel in de koopliedengemeenschap 
was, of zij in andere goederen dan weI 
op andere handeIsroutes actief waren 
dan de overige kooplieden en of zij ver
mogender waren (maar dit laatste was 
vaak niet na te gaan). Uit deze analyse 
blijkt dat zij getalsmatig nooit domineer
den: hun aandeeI in de totale kooplieden
gemeenschap van Amsterdam bereikte 
maximaal30-35 %, maar was in elk geval 
vaar 1590 en na 1620 lager (p. 119, p.195-
196). Verder blijkt dat de snelle uitbrei
ding van het goederenassortiment op de 
stapelmarkt en de dito expansie van han-
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delsroutes niet alleen op hun conto kan 
worden geschreven. Op vrijwel alle han
delsroutes waren van het begin af aan 
ook anderen actief. Geen enkel belang
rijk product werd aileen door Zuid-Ne
derlanders verhandeld noch , overigens, 
aileen door lokale kooplieden. De handel 
stond open voor ieder die zijn arbeid of 
geld erin wilde investeren. Ten slotte wijst 
de auteur erop dat de meeste immigran
ten nog aan het begin van hun loopbaan 
stonden toen zij de Zuidelijke Nederlan
den verlieten. Zij vergaarden het grootste 
deel van hun fortuin in Amsterdam. 

De gepresenteerde gegevens zouden 
echter ook gelezen kunnen worden als 
een betoog voor juist het grote belang 
van Antwerpenaars en andere Zuid-Ne
derlanders. Hun getalsmatig aandeel in 
de totale koopliedengemeenschap zegt 
niet alles, zoals de auteur overigens ook 
steeds benadrukt. Zij waren vermoedelijk 
in staat grotere investeringen te doen dan 
hun collega-kooplieden (p.227). Belang
rijker is echter dat zij in sommige han
delstakken sterk oververtegenwoordigd 
waren. Zo droegen zij in ieder geval zeer 
veel bij aan het ontstaan en de vroegste 
ontwikkeling van de handel op de Mid
dellandse Zee (p .IS3, p.223), domineer
den aanvankelijk volledig de Rusland
handel (p.IS6, p.22S) en speelden 
waarschijnlijk een cruciale rol in de 
vroege geschiedenis van de VOc. Zij 
brachten althans bijna de helft van het 
kapitaal op waarmee de Kamer Amster
dam van de VOC in 1602 startte (p . ISS) . 
Het Zuid-Nederlandse kapitaal en on
dernemerschap moet ook voor het ont
staan van de walvisvaart (p.2IS, p.23S) 
en de ontwikkeling van de handel op 
Afrika en Amerika (p.224) belangrijk 
zijn geweest. Al deze branches zouden 
zich zonder de immigranten veel trager 
hebben ontwikkeld. Het argument dat 
de meeste Zuid-Nederlanders hun for
tuin pas in Amsterdam vergaarden, zegt 
niet zo vee I want vermoedelijk had den 
zij een groter startkapitaal dan de gemid
delde inheemse koopman waar het ging 
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om handelscontacten, kennis van han
delsgebieden en van vooruitstrevende 
handelstechnieken , die alle van de oude 
op de nieuwe genera tie werden overge
dragen. Vermoedelijk beschikten vee I 
jonge immigranten door hun afstamming 
van geslaagde kooplieden over relatief 
ruime mogelijkheden om op krediet te 
kopen , iets wat in recente literatuur van 
groot belang wordt geacht voor de kan
sen op succes in de vroegmoderne han
del. Waarschijnlijk ook ontvingen ze 
grotere erfenissen dan hun inheemse col
lega's. Ook zullen de Zuid-Nederlanders 
meer dan de inheemse kooplieden heb
ben bijgedragen aan de verspreiding in 
Amsterdam van (relatief) nieuwe tech
nieken zoals de zeeverzekering en de wis
selbrief. Al met al moet hun bijdrage aan 
de expansie van de stapelmarkt aanzien
Jijk zijn geweest. Of Amsterdam zich zon
der de komst van de Zuid-Nederlandse 
kooplieden ook binnen enkele decennia 
tot centrum van de wereldhandel zou 
hebben ontwikkeld, blijft daarom wat 
mij betreft ook na deze studie onwaar
schijnlijk. 

Deze bedenkingen nemen niet weg dat 
dit proefschrift iets duidelijk heeft ge
maakt. Er is geen twijfel meer mogelijk 
dat in deze periode ook zonder de in
stroom van Zuid-Nederlanders een 
krachtige expansie van zowel bestaande 
als nieuwe takken van handel in Amster
dam zou hebben plaatsgevonden. Scherp 
komt steeds de kwantiteit en kwaliteit 
van het ondernemerschap van autochto
ne kooplieden en van kooplieden die uit 
de Noordelijke Nederlanden en uit 
Duitsland naar de stad trokken naar vo
ren. Volgens Gelderblom was de unieke 
ontwikkeling van Amsterdam in deze ja
ren slechts gedeeltelijk afhankelijk van de 
Zuid-Nederlanders. 

Milja van Tielhof 
Leiden 
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lohan A. Kamermans, Maleriif/e eLi/luLir 
in de Krimpenerwaard in de zeventiende en 
aehttiende eeulV. Ontwikkeling en diversi
reit (Wageningen : Afdeling Agrarische 
Geschiedenis, Landbouwuniversiteit 
1999) A.A.G. Bijdragen, 39, 404 p. ISBN 
90-5808-014-5 
Proefschrift Landbouwuniversiteit Wa
geningen 1999 

De Nederlandse historiografie heeft iets 
met de geschiedenis van de materiele cul
tuur, en meer in het bijzonder met de stu
die van boedelbeschrijvingen. Thera 
Wijsenbeek en Anton Schuurman be
hoorden beiden elk op eigen terrein tot 
de pioniers van het Europese boedelin
ventarisonderzoek. Veel internationale 
verzamelbundels over consumptiege
schiedenis in het algemeen en boedelin
ventarissen in het bijzonder dragen een 
fors Nederlands stempel. In het P.J. 
Meertens Instituut vergaderen op regel
matige tijdstippen onderzoekers die ge
heel of gedeeltelijk op boedels vertrou
wen in hun historisch werk. Met deze 
relatieve rijkdom heeft echter ook een 
opvallende diversiteit zijn intrede ge
daan. Het onderzoek van lohan Kamer
mans naar de materieIe cultuur van de 
Krimpenerwaard vertoont qua taalge
bruik en benadering vee I overeenkom
sten met het eerder door Anton Schuur
man geschreven Malerie"le eU/luur en 
/evensslij/. Een onder::oek naar de laat 
der dingen op hel Neder/andse plarteland 
in de Jge eeul1l: de Zaanstreek, Oost-Gro
ningen, Oost-Brabant (A.A.G.-Bijdra
gen, 30). Beide werken onderscheiden 
zich door een rigoureus taalgebruik en 
een sterke methodologische en kwantita
tieve aanpak. Aan de andere kant van het 
spectrum staat Hester Dibbits. In haar 
Verlrouwd bezit. Materiele eultuur in 
DoesbLirg en Maass/uis, J650-1800 legt 
ze resoluut andere klemtonen. Daarbij 
staat niet langer het bezit maar eerder 
de contextgebonden betekenis van voor
werpen centraal. Haar aanpak is sterk 
beschrijvend en waar de gortdroge nota-
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riele Iijsten haar zwijgend in de steek la
ten, boort Dibbits een breder bronnenar
senaal aan op zoek naar de betekenis die 
mensen aan dingen geven en vice versa. 
lohan Kamermans en Hester Dibbits be
wandelen ongetwijfeld de methodologi
sche en inhoudelijke uitersten van het 
boedelinventarisonderzoek . 

Een groot pluspunt in Kamermans' 
aanpak is ongetwijfeld de strakke struc
tuur en de helderheid van zijn synthese. 
De lezer wordt vergast op een overzichte
lijke historiografische inleiding, een 
goede situering van het onderzoekster
rein en ook de methodologische compo
nent (representativiteit van de boedel
steekproef, indeling in vermogens- en 
beroepsklassen, etc.) is uiterst verzorgd. 
De materiele cultuur is echter een uiterst 
complexe materie waarin zoals in aile 
complexe systemen tientallen verkla
rende factoren tegelijkertijd een rol spe
len. Sociale verschillen, evoluties door
heen de tijd, professionele verschillen, 
sexe-aspecten, leeftijd, gezinssamenstel
ling, et cetera maken van de materiele 
cultuur een causale kluwen die zich niet 
gemakkelijk laat ontwarren. Hoe om
vangrijk ook de steekproeven zijn die 
men neemt, bij het ontrarelen in relevante 
subgroepen blijven vaak onvoldoende 
boedels over om met voldoende zeker
heid wetenschappelijke uitspraken te 
doen over de relevantie en de intensiteit 
van (vermoede) oorzakelijke verbanden. 
Die handicap speelt ook Kamermans bij 
zijn uiteindelijke analyse parten, maar 
het pleit voor de serieuze aanpak van de 
auteur dat hij zich grote inspanningen ge
troost om zoveel mogelijk de ceteris pari
bus-clausules te respecteren. In zijn eerste 
grote hoofdstuk, waarin hij de evoluties 
doorheen de tijd bestudeert, bezwijkt hij 
dan ook niet voor de verleiding zich enkel 
te baseren op aile onderzochte boedels, 
maar hij bakent daarentegen kJeinere 
steekproeven af die qua sociale samen
stelling goed vergelijkbaar zijn. 

De besluiten van deze verkenning mo
gen gezien worden. Traditioneel immers 
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dicht men een zeer belangrijke rol toe aan 
de invoering van exotica in het ontstaan 
van een soort moderne consumptiecul
tuur. Kamermans maakt duidelijk dat 
de belangrijkste veranderingen op het 
platte land van het Krimpenerwaard, 
een regio met een sterk commerciele 
landbouw, al in de zeventiende eeuw had
den plaatsgevonden. Alles wijst erop, dat 
men toen gaandeweg meer oog kreeg 
v~~r aspecten comfort, gezelligheid, de
cora tie en representativiteit. Ook Kamer
mans draagt dus bij tot het inzicht dat het 
geloof in het bestaan van consumptiere
voluties sterk moet gerelativeerd worden. 
De paradox dat nogal wat van deze ver
nieuwingen blijken samen te vallen met 
een voor de regio in economisch opzicht 
vrij ongunstige periode wordt door de 
auteur spijtig genoeg niet echt aange
raakt, laat staan opgelost (wellicht ten 
dele door het ontbreken van voldoende 
precieze gegevens over de economische 
conjunctuur in het onderzoeksgebied). 

In hoeverre deze evoluties gedragen 
werden door de verschillende sociale en 
professionele groepen is bij Kamermans 
stof voor een volgend hoofdstuk. Precies 
in deze analyse wordt duidelijk hoe moei
lijk het is zelfs bij jarendurende en 
omvangrijke boedelstudies te voldoen 
aan de representativiteitsnormen. Toch 
slaagt Kamermans er aardig in enkele be
langrijke hypothesen te formuleren. In
trigerend is vooral de vaststelling, dat 
bij een gelijk vermogen boeren en mid
denstanders er een totaal verschillend 
roerend patrimonium blijken op na te 
houden. Spijtig genoeg kan Kamermans 
(met zijn bronnen en onderzoeksopties) 
geen antwoord geven op de vraag naar 
de relatie tussen vermogen en inkomen 
bij boerenhuishoudens en middenstan
ders. Dat is nochtans een belangrijk 
basisgegeven, aangezien het raakt aan 
de essentie van Jan de Vries' concept 
van de industrious revolution. Als de gro
tere marktbetrokkenheid van de boeren 
inderdaad aanleiding geeft tot specialisa
tie, harder werken en marktgericht con-

NEHA-BULLETIN 15 - 2001 - nr . 1 

sumeren, hoe moet deze kloof dan 
verklaard worden? Het is overigens on
duidelijk waarom de auteur het bezit 
van horloges en klokken niet interpre
teert vanuit hetzelfde theoretische kader. 
Dat de Krimpenerwaard qua kleding 
geen regionale streekdracht ontwikkelt 
(hoofdstuk 6), maar eerder aansluiting 
vindt bij de belangrijkste (en steeds snel
ler wisselende) stedelijke trends, sugge
reert toch ook hoe belangrijk in de Krim
penerwaard de marktbetrokkenheid 
was? 

Ook bij een vergelijking met andere 
onderzoeken naar de materiele cultuur 
blijkt hoezeer het Hollandse platteland 
'v~~r' was ik ben me bewust van de ge
vaarlijke woordkeuze op andere platte
landsgebieden in Europa. Met name het 
contrast met het onderzoek van Lorna 
Weatherill naar de Engelse materiele cul
tuur rond 1700 is frappant. (Ook een ver
gelijking met P.A. Shackel, Personal 
Discipline and Material Culture. An Ar
chaeology of Annapolis, Maryland, 1695-
1870, Knoxville, 1993 had verhelderend 
kunnen zijn). Het kan dus best zijn, dat 
ceteris paribus landbouwers minder be
steedden aan aardse spulletjes, maar een 
moderne, marktgerichte plattelandseco
nomie met een sterke niet-agrarische te
werkstelling en een hoge levensstandaard 
weI degelijk verantwoordelijk waren 
voor een gevarieerder consumptiepa
troon. En bovendien wezen de boeren 
tal van vernieuwingen inzake kleder
dracht, het verbruik van exotica, et cetera 
niet af. 

Wie vertrouwd is met het boedelonder
zoek weet hoe moeilijk het is omvangrij
ke databanken met boedels opnieuw ' tot 
leven te wekken' . Tienduizenden voor
werpen worden geparkeerd in reusachti
ge databestanden, maar de oorspronke
lijke 'eenheid' waarin ze ooit functio
neerden (,betekenis' kregen) gaat verlo
reno Nogal wat auteurs van studies over 
de materiele cultuur zullen graag toege
yen dat ze bij het uitschrijven van hun 
materiaal vaak hun toevlucht zoeken tot 
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enkele 'typisch' veronderstelde boedels 
die ze steeds bij zich houden. Meestal be
vatten dit soort syntheses dan ook ver
schillende verwijzingen naar case studies. 
Dat doet ook lohan Kamermans in dit 
onderzoek waarin een clusteranalyse en 
enkele voorbeeldboedels, zoals die van 
de middenstander Willem lang Wagema
ker, de functie hebben de oorspronkelijke 
eenheid van de Krimpenerwaardse in
boedels te herstellen . Doordat de auteur 
echter weigert toegevingen te doen aan de 
strakke structuur van zijn werk , gaat een 
goed dee I van de potentiele meerwaarde 
van deze cases echter opnieuw verloren. 
De verwijzingen naar deze case studies 
worden immers opnieuw uitgesmeerd 
over de verschillende thematische para
grafen van hoofdstuk 5. 

De voornaamste kwaliteiten van dit 
werk schuilen ongetwijfeld in het strenge 
methodologische keurslijf dat de auteur 
zich aanmeet en dat zijn werk meteen 
een status van incontournable geeft. De 
uitdaging het werk daarbij ook aantrek
kelijk te houden, heeft de auteur niet he
lemaal kunnen inlossen . Het taalgebruik , 
en de overvloed aan vaak louter beschrij
vende paragrafen en tabellen maken van 
Kamermans' werk allesbehalve bedlec
tuur. Voorwerpen worden in zijn taalge
bruik 'items', om maar dat voorbeeld te 
geven. En voorwerpen die op een of an
dere wijze met he! tabaksgebruik kunnen 
geassocieerd worden heten in zijn tekst 
' tabak-x '. Vooral in de pagina's waar de 
culturele dimensie van de materiele cul
tuur in het vizier komt, is dat uiteraard 
een handicap. Van een aantal veranderin
gen noteert de auteur bepaald onder
koeld dat men ze 'rechtstreeks zou kun
nen koppelen aan het door Elias 
beschreven proces van civilisatie'. Een 
notie die ook in het besluit op het werk 
belangrijk genoemd wordt, maar eigen
lijk toch onvoldoende werd uitgewerkt 
(en bekritiseerd?). Op dit terrein is het 
contrast met het werk van Dibbits uit de 
school van Frijhoff levensgroot! 

Men zou Kamermans echter groot on-
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recht aandoen door zich blind te staren 
op dit gebrek aan zwierigheid. De om
yang van de door hem overspannen tijds
periode en de methodologische nauwge
zetheid waarmee het materiaal uit de 
Krimpenerwaardse boedels werd uit el
kaar gerafeld zijn indrukwekkend. 

Bruno Blonde 
Universiteit Antwerpen, 

Werkgroep Stadsgeschiedenis 

Paul Th. Kok, Burgers in de bijstand. 
Werklozen en de ontwikkeling van de 50-

dale zekerheid in LeeulVarden van 1880 
tot 1930 (Franeker: Van Wijnen 2000) 
436 p. ISBN 90-5194-208-7 
Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen 
2000 

Op grond van de literatuur, waarvan hij 
een waardevol overzicht geeft, onder
scheidt Kok vier motieven voor de elites 
om sociale voorzieningen op te bouwen: 
de wens om de armen te disciplineren, de 
arbeidsmarkt te reguleren, rechtvaardig 
te zijn in de verdeling van bestaansmoge
lijkheden en het risico van verzet van de 
armen te verminderen. In dat overzicht 
blijkt Kok al een voorkeur te hebben 
voor het precieze, op de bronnen' geba
seerde bewijs. Verschillende auteurs krij
gen het verwijt dat ze hun vaak monocau
sale theorieen niet uit de bronnen kunnen 
onderbouwen. Kok kan dat weI. Nadat 
rond 1890 de sociale onrust in de stad 
was toegenomen, werd in Leeuwarden 
in 1893 door de Stadsarmenkamer de in
stelling van burgerlijke armenzorg het 
Elberfelder stelsel ingevoerd. Daarbij 
werden 185 vrijwillige armen bezoekers 
benoemd, die de armen bezochten, de 
noodzaak van bedeling beoordeelden, 
werk zochten, particuliere giften wierven 
en aan het armbestuur schriftelijk rap
port uitbrachten. Die ondersteunings
rapporten, onderzocht voor de jaren 
1894-1897 en 1922-1925, zijn Koks ven
sters in het leven van aanvragers en ar-
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menbezoekers, de twee categorieen 'bur
gers in de bijstand'. Hij stelt zich daarbij 
de vraag welke van de in de literatuur ge
noemde motieven speelden, maar wi! ook 
weten of de leefwijze van de burgers die 
bijstand ontvingen verschilde van die 
van de burgers die als armenbezoeker 
over hen rapporteerden. 

Om met dat laatste te beginnen. Kok 
fileert bekwaam de literatuur over de 
culture of poverty of in de wat minder 
empathische bewoordingen van de con
temporaine Nederlandse sociologie 'on
maatschappelijkheid '. De daaruit gedis
tilleerde kenmerken worden vervolgens 
op de Leeuwardense armen losgelaten. 
Die blijken niet vee I te verschillen van 
de andere Leeuwardenaren: ze waren niet 
noemenswaardig onkerkelijker, woon
den niet vaak ongehuwd samen, lieten 
hun kinderen schoolgaan en spaarden in 
overgrote meerderheid wekelijks een 
kwartje voor het begrafenisfonds. Te
recht stelt Kok dat dit spaargedrag hen 
meer moeite gekost moet hebben dan an
dere bevolkingsgroepen en dat zij daar
mee toonden de burgerlijke deugd van 
'zelfbeheersing' zelfs beter te beheersen 
dan andere bevolkingsgroepen. De be
trekkelijk kleine groep van mannen die 
zich aan drankmisbruik te buiten ging 
halveerde tussen de beide onderzoekspe
rioden nog. In de tweede peri ode is bij 
tweederde van de armen in de rapporten 
geen enkel kenmerk van een culture of po
verty te vinden, en slechts bij 10 % twee of 
meer kenmerken . Aan beide zijden van 
het uitkeringsloket stonden dus burgers, 
die in maatschappelijke waarden niet 
fundamenteel van elkaar verschilden. 

De behoefte aan disciplinering was dus 
beperkt. Kok heeft er weinig van terug 
gevonden in de rapporten. Ook alcoho
listen kregen geld, bijvoorbeeld om hun 
gezin niet extra te duperen. Werd bij 
prostitutie of alcoholgebruik geen bede
ling gegeven, dan was dit niet bedoeld 
als straf, maar werd aangenomen dat er 
voldoende inkomsten waren, of althans 
zouden zijn als er niet gedronken werd . 
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In de eerste periode was ook arbeids
marktregulering geen belangrijk motief, 
zo stelt Kok . Ook in de zomer werd een 
belangrijk deel van de aanvragen toege
kend. De uitkering was zo laag, dat de ar
menbezoekers er van overtuigd waren 
dat zij de armen niet extra hoefden aan 
te sporen om werk te zoeken. De tweede 
periode valt echter onder het regime van 
de Arrnenwet van 1912, die hogere uitke
ringen mogelijk maakte, en na een pe
riode van sterke stijging van de uitkerin
gen. Daardoor waren de uitkeringen 
aantrekkelijker en duurder geworden. 
Meer aanvragen werden afgewezen en 
de arrnenbezoekers spoorden vaker aan 
om werk te zoeken. In de jaren twintig 
is dus aantoonbaar sprake van angst de 
arbeidsmarkt te verstoren. Mijns inziens 
kan Kok echter niet aannemelijk maken 
dat de wens de arbeidsmarkt te reguleren 
in de eerste periode afwezig was. Dat de 
lage uitkeringen het overbodig maakten 
om tot werk zoeken aan te sporen, neemt 
niet weg dat het verstrekken van uitkerin
gen in peri odes van werkloosheid er aan 
bijdroeg dat losse arbeiders in Leeuwar
den konden blijven leven tot aan hun 
werk op de plaatselijke arbeidsmarkt 
weer behoefte was. 

Ook van het rechtvaardigheidsmotief 
vindt Kok weinig sporen in zijn bronnen, 
eerder van medelijden met verschillende 
groepen armen. Het sociale angstmotief 
was wei zichtbaar; in beleidsmaatregelen 
als het instellen van bijzondere winterbe
deling, maar ook in de rapporten van ar
menbezoekers die zich door hun clienten 
bedreigd voelden. Daar werd niet aileen 
met ruimere bedeling, maar ook met re
pressie op gereageerd. In het omgaan 
met agressie waren er kennelijk toch cul
tuurverschillen tussen de armenbezoe
kers en een deel van de bezochten. 

De formele uitkomst van Koks onder
zoek is daarmee voor de vraag naar de 
motieven voor de bedeling niet heel dui
delijk. Allerlei motieven speelden: huma
nitaire gevoelens, een met de tijd wat ver
beterde juridische positie van bedeelden, 
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angst voor onrust en de wens bepaalde 
gedragingen uit te bannen kwamen alle
maal voor. Dat is ook een plausibele uit
komst voor een complexe kwestie, waar
bij zoveel verschillende verstrekkers van 
zorg en verschillende groepen armen be
trokken waren. Het had zoals Kok ook 
opmerkt bijvoorbeeld weinig zin om zie
ke bejaarden naar de arbeidsmarkt te 
verwijzen. Een aparte cultuur is bij de 
Leeuwardense onderklasse slechts in ge
ringe mate aan te wijzen. Om dat aan te 
kunnen tonen heeft Kok zeer vee I hard 
en beeldend materiaal boven water ge
haald. Dat was mogelijk dankzij de rijke 
rapporten van de armenbezoekers. Voor 
historici valt het slechts te betreuren dat 
er niet ook zulke inhoudsrijke bronnen 
geschreven zijn over de Leeuwarders die 
het beter getroffen hadden. 

Lex Heerma van Voss 
IISGINEHA, Amsterdam 

Ron van Oers, Dutch Town Planning 
Overseas during VOC and WIC Rule 
(1600-1800) (Zutphen: Walburg Pers 
2000) 216 p. ISBN 90-5730-104-0 
Proefschrift Technische Universiteit 
Delft 2000 

Economisch-historici worden nieuwsgie
rig bij het zien van een boektitel met de 
begrippen V.O.c. en W.I.c. erin. Zou 
Van Oers onderzoek ons een beeld kun
nen geven van het economisch functione
ren van Nederlandse koloniale nederzet
tingen? 

Het proefschrift heeft als uitgangspunt 
dat Nederlandse koloniale nederzettin
gen uit de l7e en 18e eeuw een gemeen
schappelijke stedenbouwkundige vorm 
hadden. Het doel van het onderzoek 
was om na te gaan of die gemeenschappe
lijke vorm gebaseerd was op bepaalde 
stedenbouwkundige principes, en, zo ja, 
of die principes dan typisch Nederlands 
waren. Als belangrijkste terugkerend 
vormelement noemt Van Oers het recht-
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hoekig stratenpatroon. Dit koppelt hij 
aan Simon Stevin 's idee van de ideale 
stad en daarmee is het voor hem typisch 
Nederlands. 

Dit is mijns inziens meteen de belang
rijkste tekortkoming van het proef
schrift. Waarom zou een rechthoekig 
stratenpatroon typisch Nederlands zijn? 
Het zegt genoeg dat Van Oers' onderbou
wing nauwelijks verder komt dan een zin 
als: 'Moreover, planning is second nature 
to the Dutch; it is in their blood, since 
half of the Netherlands itself and every
thing built on it, has evolved out of this 
process.' Is een rechthoekig patroon niet 
gewoon het handigst voor iedere neder
zetting die op maagdelijke grond opge
bouwd kan worden, koloniaal ofniet-ko
loniaal, Nederlands of buitenlands? Die 
vraag kan niet beantwoord worden, want 
helaas heeft Van Oers besloten om in zijn 
onderzoek uitsluitend Nederlandse kolo
niale nederzettingen te beschrijven en af 
te zien van de vergelijking met nederzet
tingen van andere koloniale machten. De 
belangrijkste reden voor die keuze zou 
zijn dat die vergelijking al door iemand 
anders in dezelfde onderzoeksgroep uit
gevoerd wordt. Dat is voor de lezer wei
nig bevredigend. 

Van Oers heeft zijn werk uitstekend ge
structureerd. Het boek bestaat uit twee 
delen. Een deel betreft het onderzoek 
zelf. Het andere deel beslaat de 'Atlas of 
Dutch overseas settlements' en drie case
studies (Colombo, Kaapstad , Recife). In 
het atlas-gedeelte worden voor elk van de 
achttien specifiek in kaart gebrachte ne
derzettingen steeds dezelfde elementen 
behandeld. Daaronder bijvoorbeeld de 
raison d'etre van de nederzetting, het 
Leitmotiv van het on twerp en de ruimte
lijk-functionele organisatie. Helaas stelt 
Van Oers bij dat laatste aspect dat neder
zettingen drie functies kunnen vervullen, 
namelijk een militair-bestuurlijke, een 
economische en een woonfunctie. Voor 
een mogelijke sociaal-culturele functie 
laat Van Oers geen ruimte en juist bij ko
loniale nederzettingen is dat jammer. Ze-
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ker omdat volgens Van Oers twee van de 
vier kenmerken die Stevin's stad typisch 
Nederlands maken sociaal-cultureel van 
karakter zijn (religieuze tolerantie en de
mocratie). Voor het atlas-gedeelte van 
het boek heeft Van Oers vee I werk verzet. 
Hij verdient daarvoor aile lof. Helaas 
heeft hij ervoor gekozen om zijn bevin
dingen in het engels te publiceren. Zijn 
schrijfstijllijkt voor een Nederlandstalig 
publiek goed te volgen, maar had correc
tie door een native speaker verdiend. 

Het 'onderzoeksgedeelte' van Dutch 
Town Planning Overseas verdient mijns 
inziens minder lof. Van Oers' keuzes in 
het onderzoeksproces zijn soms tamelijk 
eigenaardig en vrijwel steeds onvol
doende verantwoord. In de selectie van 
te onderzoeken nederzettingen meldt 
Van Oers dat hij in een aantal stappen 
het totale aantal van 150 Nederlandse 
koloniale nederzettingen teruggebracht 
heeft tot 18 die daadwerkelijk onder
zocht zijn. Dat lijkt te weinig om algeme
ne conclusies te trekken in een onderzoek 
dat de hele wereld en twee volledige eeu
wen beslaat. Bovendien wordt nauwe
lijks iets gemeld over de representativiteit 
van de selectie. In hoeverre is het verhaal 
van de 18 nederzettingen uit de Atlas te 
beschouwen als 'het' verhaal van de Ne
derlandse koloniale stadsplanning? 

Van Oers is op het werk gepromoveerd 
aan de Technische Universiteit Delft bij 
de hoogleraren ir. Van Voorden en ir. 
Heeling. Zelf is hij ook opgeleid als 
bouwkundig ingenieur. Zijn technische 
achtergrond lijkt Van Oers op te breken 
bij de componenten van het onderzoek 
die meer sociaal-wetenschappelijk van 
aard zijn (historisch, planologisch, geo
grafisch). Een punt van kritiek is bijvoor
beeld dat Van Oers niets doet aan de pro
blematisering van zijn onderzoek en het 
bediscussieren van de uitkomsten. Zou
den de nederzettingen anders gefunctio
neerd hebben als ze niet ' typisch-Neder
lands' gepland waren? Bovendien lijkt 
Van Oers een exclusief technocratisch 
beeld van stedelijke planning te hebben. 
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De modernistische geest van Le Corbu
sier waart rond in het boek met zijn ster
ke nadruk op de rationaliteit van de 
geplande stad, met bijvoorbeeld een 
strikte scheiding van functies. Van Oers 
hanteert als inclusie-criterium voor zijn 
geplande nederzettingen zelfs dat er een 
functionele organisatie . in de lay-out 
zichtbaar moet zijn (p.34) . Waar zou het 
onderzoek toe geleid hebben wanneer 
bijvoorbeeld communicatieve planning 
het uitgangspunt geweest was? 

Het karakter als proefschrift is daar
mee van een storend simplisme. Het boek 
is teleurstellend voor sociaal-weten
schappers, en zeker voor economisch his
torici. Als atlas blijft het desondanks 
fraai. 

Peter Groote 
Faculteit Ruimtelijke 

Wetenschappen RUG 

Kees van den Oord, De Gruy ter. Ge
schiedenis van een kruideniersimperium 
('s-Hertogenbosch: Noordbrabants Mu
seum; Zwolle: Waanders Uitgevers 
2000) 64 p. ISBN 90-400-9488-8 

In 1992 schreef journalist Paul Kriele De 
Gruyter's Snoepje van de week, een boek 
van maar liefst 315 pagina's. Hij liet 65 
personen aan het woord komen, die allen 
een bepaalde functie had den gehad bij 
De Gruyter: van voorlichter tot hoofd
winkeljuffrouw, van so us-chef in de 
hoofdstedelijke winkeladministratie tot 
productiemedewerker. Zelfs een oud
burgemeester verscheen in beeld. Deze 
portretten waren een goed voorbeeld 
van wat oral history vermag en werden 
omlijst door folders , krantenknipsels en 
foto 's. Uit deze documentatie werd geput 
voor een viertal etalagepresentaties in het 
eind van 1992. Het Nederlandse alle
daagse leven uit de periode 1920-1970 
werd zo vastgelegd voor het na 1970 ge
boren nageslacht, dat het sparen van de 
blauwe kassabonnen en de kinderverras-
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sing met snoepgoed in het papieren zakje 
niet meer heeft meegemaakt. 

Achtjaar later, in najaar van 2000 was 
er dan een expositie in een echt museum. 
Voornamelijk winkelinterieurs en eigen
merk-artikelen uit de voormalige schap
pen werden getoond. Wie iets wilde leren 
van de geschiedenis kwam hierbij niet 
echt aan zijn trekken. Wei heeft menigeen 
gemijmerd bij de Bruynzeel-keukens uit 
de jaren zestig. De enscenering was 
prachtig; de vormgevers hebben zich echt 
kunnen uitleven. Maar het past geheel in 
deze tijd dat tentoonstellingen er zijn 
voor vermaak en om een hoog aantal be
zoekers te trekken. Nergens werd ter le
ring de historische context uitgelegd . 

Wie wil weten hoe het geschiedde, leze 
De Gruyter. Geschiedenis van een kruide
niersimperium. Het boek is opgezet vol
gens de formu le die tegenwoordig door 
museologen wordt gehanteerd: een the
matisch populair-wetenschappelijk werk 
bij de tentoonstelling om thuis of in de 
klas na het museumbezoek te lezen. Veel 
herinnering-oproepende foto 's en tekst 
in hoofdstukken over 'Geschiedenis van 
een kruideniersimperium'(4-31), 'Win
kels'(32-39) 'Fabrieken'(40-44), 'Ver
voer'(45-47), en 'Arbeidsomstandighe
den '(48-53) . Vooral in het laatste deel 
'Reclame en geschenken' (54-63) herkent 
menigeen zijn eigen kindertijd. 

Er is hiermee gelukkig weer een loot 
gekomen aan de popular culture history 
van de Nederlandse detailhandel. Na 
De Jager's Arm en rijk kunnen bij mij 
hun inkopen dow. De geschiedenis van AL
bert Heijn en koninklijke Ahold uit 1995, 
was dat andere levensmiddelenbedrijf 
De Gruyter met de 550 filialen toch echt 
aan de beurt. Nu nog een bedrijfshisto
risch boek toevoegen aan de collectie 
over de andere grootgrutters van Neder
land: Dirk van den Broek en Super de 
Boer. 
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Helene J.M. Winkelman 
NEHA, Amsterdam 

Bibi Panhuysen , MaatlVerk. Kleerma
kers, naaisters, oudkleerkopers en de gil
den ( /500-/800 ) (Amsterdam: Stichting 
beheer IISG 2000) 337 p. ISBN 90-
6861-190-9 
Proefschrift Universiteit Utrecht 2000 

De kledingindustrie is een bijzonder inte
ressante bedrijfstak. Ze voorziet in een 
eerste levensbehoefte en in de vraag naar 
luxe, ze kent een enorme varia tie aan pro
ducten , ze is sterk onderhevig aan modes, 
haar werkterrein is lastig af te bakenen 
(aan de ene pool grenst zij aan het werk 
van de vlijtige huisvrouw, aan de andere 
pool aan dat van de vrije kunstenaar), en 
~ last but not least ~ het is een bedrijfstak; 
waarin van oudsher zowel mannen als 
vrouwen werken. Daarom aileen al moe
ten we blij zijn met het proefschrift van 
Bibi Panhuysen over de geschiedenis 
van deze bedrijfstak. Eindelijk heeft 
iemand eens de moeite genomen om de 
geschiedenis van de Nederlandse kle
dingindustrie over de periode van 1500 
tot 1800 in kaart te brengen. Overigens 
was het de auteur niet in de eerste plaats 
te doen om de kledingindustrie als zoda
nig. Ze heeft deze bedrijfstak gekozen als 
een casus voor het toetsen van theorieen 
over het functioneren van gilden in een 
vroegmoderne samenleving, en dan met 
name de marktbeheersingsstrategieen 
van die gilden. De centrale vraag die zij 
daarbij hanteert luidt: hoe hebben de gil
den hun monopolie op de afzetmarkt van 
hun product kunnen effectueren? Inder
daad is dit een bijzonder interessante 
vraag in het geval van de kledingbranche, 
met al die verschillende producenten, af
nemers, kwaliteitseisen, tweedehands
handel, et cetera. Om met Panhuysen te 
spreken: 'in principe was het enkele bezit 
van naald en draad al voldoende om zich 
als kleermaker te kunnen vestigen. ' 
(p.1 2) Het woordje 'bezit' , in verband ge
bracht met naald en draad, maakt over
duidelijk dat de markt in ieder geval niet 
beheerst kon worden via het monopolise
ren van de productiemiddelen, ook al 
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had Panhuysen hier dan toch ook nog 
wei de schaar mogen noemen. 

Voor haar concrete onderzoek heeft 
Panhuysen zich beperkt tot archiefmate
riaal uit de 'metropool ' Amsterdam, de 
grote stad Haarlem, en de middelgrote 
steden Den Bosch en Zutphen. Echt klei
ne steden en het platteland blijven buiten 
beschouwing. De resultaten van haar ar
chiefonderzoek heeft zij thematisch ge
rangschikt in vijf grote hoofdstukken, 
namelijk over de geschiedenis van het 
kleermakersgilde in het algemeen en zijn 
interne organisatie, over de vraag naar 
kleding, de mode en de verschillende dis
tributiekanalen, over de meesterkleerma
ker en de betekenis van zijn gildelidmaat
schap, over de talloze vrouwen (grofweg 
onder te verde len in wollenaaisters en lin
nennaaisters) die werkzaam waren in de 
branche, en ten slotte een hoofdstuk over 
de handel in tweedehandskleding. Dit 
alles is voorzien van een theoretische in
leiding over monopolievorming, beheer
singstrategieen, de oligopolistische situa
tie en segmentbeheersing. Een schema (p. 
26) moet illustreren hoe gilden zich door 
de eeuwen heen in stand hebben weten te 
houden in een 'homeostatisch ' proces. 
Het moet gezegd : dit schema met eenhe
den als sensoren, controlecentrum en ef
fectoren werkt niet bepaald verhelderend 
als schematische weergave van een dyna
misch proces waar we in feite toch niet zo 
moeilijk over hoeven te doen: het kleer
makersgilde probeerde zijn monopolie 
door de eeuwen heen te handhaven, in 
weerwil van schaalvergroting, nieuwe 
modes, beunhazerij , tweedehandshandel 
en de onvermijdelijke opkomst van con
fectie . Hoe groter de afzetmarkt en hoe 
gevarieerder het aanbod van producten, 
des te moeilijker was het voor het kleer
makersgilde om zijn monopolie te hand
haven. Het gezag van het gilde gold na
tuurlijk met name de maatkleding, en 
dat was dan ook in de praktijk het seg
ment van de sector waarover het gilde 
zijn monopolie kon doen gelden. Mede
dinging van buiten kon op twee manieren 
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bestreden worden: door bij het stadsbe
stuur scherpe maatregelen ter bescher
ming van het gildemonopolie af te 
dwingen of door de concurrerende kle
dingproducenten te incorporeren in het 
gilde. 

Maatwerk is een belangrijke aanwinst 
voor de sociaal-economische geschiede
nis van Nederland in de vroegrnoderne 
tijd, niet aileen omdat Panhuysen het ge
duld heeft opgebracht om in de plaatselij
ke archieven eenvoudig op zoek te gaan 
naar gegevens over het functioneren van 
het kleermakersgilde en de aanverwante 
beroepsgroepen en daarover uitvoerig 
verslag te doen in haar boek, maar ook 
omdat zij op voorbeeldige wijze de vraag 
naar sekse in haar onderzoek heeft gein
tegreerd: nuchter en zakelijk. De vroeg
moderne geschiedenis van de vrouwenar
beid heeft tot op heden relatief weinig 
belangstelling genoten van de Neder
landse vrouwenhistorici en dat is bijzon
der jammer. Ook al hebben Nederlandse 
vrouwen sedert op zijn minst de zestiende 
eeuw een reputatie gehad als zelfstandi
ge, hardwerkende onderneemsters, toch 
heeft de hype van vrouwenhistorisch on
derzoek tot nu toe weinig harde gegevens 
opgeleverd waarmee deze reputatie kan 
worden gestaafd. Het boek van Panhuy
sen bevat prachtige gegevens, en kan zo
doende naast het belangrijke onderzoek 
van Lotte van der Pol naar prostitutie in 
zeventiende-eeuws Amsterdam gezien 
worden als een goede uitvalsbasis voor 
dit broodnodige onderzoek. Laat ik 
daarvan een voorbeeld geven. Voor een 
beschrijving van de botsingen die in de 
loop van de zestiende en zeventiende 
eeuw hadden plaatsgevonden tussen 
kleermakers en wollenaaisters, waren we 
nog altijd aangewezen op de gevallen die 
vrouwenhistorici avant fa fettre Clara 
Meijer-Wichmann en Hermine Moquette 
in respectievelijk 1913 en 1918 daarover 
hadden beschreven. Het zal duidelijk zijn 
dat Panhuysen daar talloze voorbeelden 
aan kan toevoegen. Zo stelden de Am
sterdamse kleermakers een laat zeven-
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tiende-eeuwse klacht op dat wollenaais
ters wei veertig en meer leerlingen voor 
zich laten werken. In 1632 wisten de 
Haarlemse kleermakers af te dwingen 
dat vrouwen aileen nog maar vrouwen
kleren mochten maken. In 1578 wist het 
Haagse gilde te bewerkstellingen dat ai
leen mannen nog maar een meesterproef 
mochten afteggen. En in 1787 probeerde 
een Bossche Kleermaker zijn bedrijf uit te 
breiden door een tweede huis te huren 
waarin zijn vrouw zich zou kunnen vesti
gen, als lid van het oudkleerkopersgilde. 
Het hoeft ons niet te verbazen dat zijn 
verzoek werd afgewezen. Het zijn dit 
soort gegevens die het boek van Panhuy
sen maken tot een rijk boek. De presenta
tie van al die gegevens laat soms enigszins 
te wensen over, maar dat neemt niet weg 
dat Panhuysen aile lof verdient: zij heeft 
veel nuttig werk verzet en veel interessan
te gegevens bij elkaar gebracht. 

Eis Kloek 
Universiteit Utrecht 

R.F.J . Paping (red.), De extreme ar
moede van arbeiders in de Drentse venen 
in de negentiende en eerste helft van de 
twintigste eeuw. My the of harde werke
lijkheid (Groningen: Boon 2000) 236 p. 
ISBN 90-75913-15-X 

Hebben de veenarbeiders uit de Neder
landse provincie Drenthe in de negen
tiende en de eerste helft van de twintigste 
eeuw buitenproportioneel veel armoede 
geleden? Deze vraag heeft in een (klein) 
dee I van de Nederlandse historische we
reid de voorbije jaren een felle polemiek 
uitgelokt. De regionaal-historische lite
ratuur heeft steeds het extreem harde be
staan van de veenarbeiders en hun gezin
nen benadrukt. Dit beeld kwam een 
aantaljaren geleden onder vuur te liggen. 
Een aantal historici, duidelijk te situeren 
in de meer 'professionele' hoek , wijst op 
de mythevorming die ontstaan is gedu
rende de korte ongunstige periode van 
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de jaren 1920 en 1930. Het is een gelukkig 
initiatief dat onder redactie van Richard 
Paping de voornaamste publicaties van 
beide zijden van het debat in een boek 
zijn samengebracht. Niet minder dan 
veertig bijdragelJ passeren de revue, van 
korte polemische teksten van minder 
dan een bladzijde over levensverhalen 
tot gedegen sociaal-historisch onder
zoek. In een ruime inleiding contextuali
seert Paping de bijdragen en gaat hij in op 
de centrale begrippen armoede en levens
standaard. De bundel is een boeiende 
mix van de ingredienten die een histo
risch debat kleuren: vraagstelling, bepa
ling van het onderwerp, bronnen, me
thode, en misschien vooral doelstelling. 
In die zin roept het 'Drentse debat' vee I 
herinneringen op aan een andere, meer 
befaamde discussie: het (nergens in de 
discussiebijdragen genoemde) debat over 
de Britse levensstandaard. Vooral de wij
ze waarop de doelstelling bepalend is 
voor de vragen naar het 'wat' (welke be
volkingsgroepen) en het 'hoe' (welke 
bronnen), blijft een erg relativerende er
varing voor elke naar objectiverende we
tenschappelijkheid strevende historicus. 

Aardig is dat de inhoudelijke scheids
lijn geen absolute scheidslijn heeft ge
trokken in het bronnenmateriaal. Beide 
partijen in het debat gebruiken uiteenlo
pende bronnen als statistieken, (levens)
verhalen en foto 's. Het verschil zit hem 
in de wijze waarop de bron wordt ge
bruikt: als een directe getuigenis of als 
een onderdeel van een al dan niet gemani
puleerde beeldvorming. Zo zijn ook de 
meer recente verschuivingen in de histori
ografie niet aan het debat voorbij gegaan. 
Ten slotte twee vragen van iemand die 
pas in dit boek met de polemiek kennis
maakt. (I) Een rode draad in het debat 
lijkt de scheidslijn tussen lokale onder
zoekers op zoek naar het eigen verleden 
en de professioneel gevormde historici. 
Waarom wordt hier niet verder op inge
gaan? Raken we hier niet een meer uni
verseel pijnpunt in de historiografie? (2) 
Bijna aile bijdragen zijn eerder versche-
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nen in lokaal/regionale boeken en tijd
schriften. De discussie heeft nooit een 
'nation ale' status gekregen, wat gezien 
een aantal algemeen geldende conflict
punten bevreemdend is. Of is dat aileen 
een bevestiging van de perifere status 
van Drenthe en haar veengebied? 

Eric Vanhaute 
Universiteit Gent 

Jan Peet, Rente zonder bijsmaak. Een ge
schiedenis van de Algemene Spaarbank 
voor Nederland en van haar ontwikkeling 
naar een ethische bedrijfsvoering, 1960-
2000 (Amsterdam: Stichting Beheer IISG 
2000) 430 p. ISBN 90-6861-197-6 

Een spaarbank als mid del in de klassen
strijd? Waarom ook niet? In 1960 richtten 
de socialistische vakcentrale NVV samen 
met haar verzekeringsmaatschappij De 
Centrale de Aigemene Spaarbank Neder
land op. Het was de bedoeling dat deze 
bank winst ging maken voor de vakbewe
ging en haar economische macht lOU ver
schaffen binnen de financiele wereld. De 
ASN lOU op die manier kunnen bijdra
gen aan de hervorming van de bestaande 
economische en maatschappelijke ver
houdingen al decennia lang het belang
rijkste streven van de socialistische bewe
ging. 

Het zou anders lopen dan het NVV en 
de Centrale in gedachten hadden. De 
nieuwe bank kon aanvankelijk de 
concurrentie met andere aanbieders van 
spaarrekeningen nauwelijks aan. Ze 
kreeg minder steun van de vakvereniging 
dan verwacht en kenmerkte zich door een 
gebrekkige dienstverlening. De eerste ja
ren leed de ASN steeds verlies. De wissel
vallige winsten na 1967 konden niet aan 
de vakbeweging uitgekeerd worden, 
maar waren nodig om het eigen vermo
gen van de bank te verbeteren. 

De omslag kwam toen progressieve 
spaarders de bank ontdekten als een sym
pathiek alternatief. De slagzin 'rente lOn-
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der bijsmaak' die in 1974 geintroduceerd 
werd, sloeg onverwacht aan bij de leden 
van de PvdA, PPR, PSP en diverse actie
groepen. De 'progressieve' identiteit van 
de bank zou haar jaren lang een eigen po
sitie geven op de spaarmarkt, waar han
delsbanken, spaarbanken en Rabobank 
een verwoede slag om de spaargelden 
voeren . De ASN kon niet concurreren 
met de hoogte van de rente, maar wei 
met haar idealen. Toen in de jaren negen
tig de andere banken er toe overgingen 
hun spaarders ook 'alternatieve' spaar
en beleggingsmogelijkheden aan te bie
den, raakte dit de ASN dan ook hard . 

Gezien Peets voorgeschiedenis in on
derzoek naar de arbeidersbeweging ver
baast het niet dat hij op zijn best is 
wanneer hij de band tussen bank en vak
beweging beschrijft. Zijn analyse van de 
bancaire problemen is wat vlak, behalve 
als het gaat om de problemen rondom 
een 'ethische' bedrijfsvoering. Het had 
geen kwaad gekund de cijfers die in de 
tekst voorkomen aanschouwelijk te ma
ken door middel van enkele grafieken. 
In plaats daarvan verwijst Peet telkens 
naar de 77 pagina's tabellen (!) die het 
boek rijk is, maar die helaas weinig over
zichtelijk zijn door hun aantal en volle
digheid, en de diverse naamwisselingen 
van banken . Het is een gemis dat bij de 
tabellen geen bronverwijzingen staan. 
Dit foutje verbaast, omdat Peet in zijn 
noten juist neigt tot perfectionisme. Ver
wijzingen naar JO vindplaatsen, in litera
tuur dan wei bronnen, zijn geen uitlOn
dering. Rente zonder Bijsmaak is een 
degelijk boek, maar biedt weinig verras
singen. Het meest verassende is misschien 
nog dat de ASN de opdracht tot deze ge
schiedenis gegeven heeft, terwijl ze zich 
bij haar 40-jarig bestaan in 2000 opnieuw 
in een moeilijke marktpositie beyond. 

Angela van Son 
NIOD, Amsterdam 
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R. de Peuter, Brussel in de achttiende 
eeuw. Sociaal-economische structuren en 
ontlVikkelingen in een regionale hoofd
stad, (Brussel: VUB Press 1999) x + 517 
p. ISBN 90-5487-222-5 
Handelseditie Proefschrift Universiteit 
Utrecht 1994 

Belgische historici hebben tijdens het af
gelopen decennium bijzonder veel aan
dacht besteed aan de veranderingen die 
het stedelijk netwerk in hun land sinds 
de middeleeuwen heeft ondergaan. Ro
ger de Peuter Iijkt in de hier besproken 
handelsuitgave van zijn proefschrift aan
sluiting te zoeken bij die trend. De centra
le vraag uit zijn inleiding luidt: 'Wat was 
de plaats van Brussel in het vroegmoder
ne netwerk van Europese (hoofd)-ste
den?' (p.II). Hiermee roept de auteur 
een vergelijking op met steden als Den 
Haag, Munchen of Kopenhagen. Deze 
vergelijking werkt hij echter nauwelijks 
uit. De lezer moet het doen met enkele 
verwijzingen in de inleiding en de conclu
sie naar de resultaten van recent versche
nen onderzoek over de demografische en 
economische ontwikkeling van deze en 
andere hoofdsteden. 

Toch stelt Brussel in de achttiende eeuw 
niet teleur. Roger de Peuter reconstrueert 
nauwgezet de sociaal-economische ont
wikkeling die de stad tussen ongeveer 
1690 en 1815 doormaakte. De lotgevallen 
van een lange reeks vooraanstaande han
delaars en fabrikanten, de negocianten en 
entrepreneurs uit de oorspronkelijke titel 
van De Peuters proefschrift, vormen de 
grondstof voor zijn helder opgezette ver
haal. Maar alvorens dat te vertellen ver
schaft de auteur inzicht in de Brusselse 
demografie en geeft hij aan hoe de lokale 
bestuurlijke instellingen functioneerden. 
Een laatste inleidend hoofdstuk biedt 
een eerste, ruwe schets van de Brusselse 
economie. Vervolgens komen de nego
cianten en entrepreneurs uit de sector 
van de voedings- en genotmiddelen vijf 
hoofdstukken lang aan bod. Hierbij con
centreert de auteur zich op de negotie in 
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graan, wijn en tabak en op de raffinage en 
productie van suiker. De kooplieden en 
ondernemers uit de textielsector krijgen 
drie hoofdstukken toegemeten. Daar 
staan de wolnijverheid en de productie 
en handel van gemengde stoffen centraal. 
Tot slot volgen de 'samenvatting en con
clusie', het zeer uitgebreide notenappa
raat en enkele bijlagen. 

In aile bestudeerde sectoren realiseerde 
een kleine groep van ondernemers een on
evenredig groot deel van de omzetten. 
Deze grootschalige ondernemers werden 
bij de ontwikkeling van hun activiteiten 
nauwelijks gehinderd door de traditione
Ie ambachtsgilden. Sommigen, zoals 
bijvoorbeeld de graanhandelaars ver
grootten hun actieradius aanzienlijk. 
Deze schaalvergroting hadden zij vooral 
te danken aan een omslag in de economi
sche conjunctuur. In de loop van de acht
tiende eeuw produceerden de Zuidelijke 
Nederlanden voor het eerst sedert eeuwen 
een graanoverschot. Ook in een krim
pende markt konden ondernemers mooie 
winsten boeken. Brusselse wijnhande
laren leverden het bewijs. De belangrijk
ste onder hen betrokken hun waren 
rechtsreeks in Franse en Spaanse export
havens of zelfs in de productiegebieden. 
Zij waren wei afhankelijk van transpor
teurs uit de Republiek , maar niet van de 
Hollandse stapelmarkt. Minder voor
spoedig verging hetde textielproducenten 
en textielhandelaars. Zij leden onder de 
zwakke positie van de Zuidelijke Neder
landen in de internationale politiek. Ter
wijl de grotere buurlanden hun markten 
afschermden met hoge importheffingen, 
verboden zij de bestuurders van de Zuide
lijke Nederlanden soortgelijke protectio
nistische maatregelen te nemen. 

De meest dynamische negocianten en 
entrepreneurs ontplooiden, vaak met 
steun van de regering, activiteiten in ver
schillende sectoren. Tot hun lucratiefste 
investeringen behoorden die in de opko
mende Henegouwse mijnbouw en indu
strie. Dactrmee legden ze de basis voor 
de verwevenheid tussen Brussels kapitaal 
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en Waalse nijverheid die zo bepalend zou 
worden voor de economische ontwikke
ling van Belgie in de negentiende eeuw. 
Roger de Peuter zet zijn belangrijke 
vondst echter niet bijzonder sterk in de 
verf. Wellicht had systematisch onder
zoek naar andere, voor Brussel belang
rijke economische actoren, zoals bijvoor
beeld de bankiers, hier uitsluitsel kunnen 
bieden. Ook naar het waarom van deze 
Brusselse investeringen in de ontluikende 
Henegouwse industrie heeft de auteur 
nauwelijks onderzoek verricht. Wei stelt 
hij vast dat het verzorgingsgebied dat 
Brussel bediende, groeide tijdens de acht
tiende eeuw. Vooral naar het zuidoosten 
toe strekte Brussel zijn ten take Is verder 
uit dan voorheen. Enerzijds hoefde Brus
sel daar nauwelijks te concurreren met 
andere, oude handelssteden, zoals Ant
werpen, Gent en Brugge in het noorden 
en het westen, anderzijds was Brussel als 
knooppunt van verkeers- en waterwegen 
een uitstekende overslagplaats voor goe
deren die in dit nieuwe industriegebied 
werden geproduceerd. 

Kortom, de lezer komt vooral bijzon
der veel te weten over de sociaal-economi
sche geschiedenis van Brussel zelf tijdens 
de achttiende eeuw en minder over de ver
anderende plaats van de stad in het natio
nale en Atlantische stedennetwerk. Ken
nis van het eerste onderwerp is ook een 
noodzakelijke voorwaarde voor studie 
naar het tweede. Eenieder die zich aan de 
bestudering van het tweede onderwerp 
waagt, zal niet om het diepgravende werk 
van Roger de Peuter heen kunnen. 

Hans Cools 
Universiteit Leiden 

1.W. Schot et.a!' (red.), Techniek in Ne
derland in de twintigste eeuw (Eindhoven: 
Stichting Historie der Techniek; Zut
phen: Walburg Pers 1998-) deel I: Water
staat, kantoor; deel II: Delfstoffen, 
chern ie, energie; deel III: Voeding en 
landbouw. ISBN 90-5730-037-0 
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Techniek in Nederland in de twintigste 
eeuw ist ein ehrgeiziges Projekt. Es ist 
auf jeden Fall das gro!3te Projekt zur 
Technikgeschichte im 20. lahrhundert. 
Mit sieben Banden tibertrifft es den Um
fang der entsprechenden Teile der Werke 
von Singer, Daumas und Konigl bei wei
tern. Zudem unterscheidet sich TIN20 
durch die Beschrankung auf ein einziges 
Land. Es ist, mittlerweile ungewohnlich, 
eine nationale Geschichte. Was bei Sin
ger, Daumas und Konig unfreiwilliges Er
gebnis eines national beschrankten Blick
winkels der Autoren war, ist hier 
Programm. Man wird darum in diesen 
Banden auch viele Aussagen tiber nieder
landische Identitat finden , wie sie sich in 
der technischen Vergangenheit des Lan
des widerspiegelt. Ftir einen auslandi
schen Rezensenten ist die Lektiire deshalb 
ein doppelt interessantes Unterfangen, 
wobei er tiber die Angemessenheit der 
Selbstverortung freilich schweigen muss. 

Das Zwanzigste lahrhundert dauert 
hier von 1890 bis 1970 und ist damit keine 
chronologische Einheit, sondern eine his
torische Epoche. Den Anfang macht je
nes Cluster an Innovationen, das gemein
hin unter dem umstrittenen Begriff der 
Zweiten Industriellen Revolution zusam
mengefasst wird. Es war zugleich die 
Zeit, zu der die Beschaftigung in den drei 
Sektoren Landwirtschaft, Industrie und 
Dienstleistungen in etwa gleich gro!3 
war. Das Ende dieser Epoche wird durch 
den sich beschleunigenden Rtickgang der 
industriellen Beschaftigung eingelautet, 
die ihren Hohepunkt urn 1960 hatte. Seit
dem wachst die Beschaftigung nur noch 
in den Dienstleistungen. Wirtschaftshis
torische Periodisierungsmerkmale tiber
wiegen bei der Beschreibung des Unter
suchungszeitraums, der mit 80 lahren 
allerdings kein 'Ianges' lahrhundert ist, 

I. Charles Joseph Singer (ed.) A History of Tech
nology, 7 vols. , Oxford 1954-1984. Maurice Oau
mas (ed.), Histoire generale des techniques, 5 vols., 
Paris 1962-1979. Wolfgang Konig (ed.), Propy
llien Technikgeschichte, 5 vols., Berlin 1990-1992. 
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wie es in Anlehnung an Arbeiten von J.L. 
van Zanden heil3t. Der Interventions
staat und das Entstehen von multinatio
nalen Gro13unternehmen stehen als 
gleichberechtigte Faktoren neben neuen 
Schliisseltechnologien, neuen Lebens
welten und dem Aufl<.ommen der Kon
sumgesellschaft. 

Methodisch folgt das Gesamtwerk der 
neuen Orthodoxie einer kontextualisti
schen Technikgeschichte, in der Technik 
ganz entschieden als soziale und kulturel
Ie Praxis und nicht, wie in manchen alte
ren Darstellungen, als eigenstandige 
Sphare, die sich auf die Naturwissen
schaften stiitzt, aufgefasst wird. Singer 
und Daumas werden weit zuriickgelassen 
und stattdessen der schon von Konig ver
folgte Ansatz in grol3erer Breite weiter
entwickelt. Diese Entscheidung bedeutet 
freilich keinen Verzicht auf eine detail
lierte Beschreibung technischer Zusam
menhange in der Perspektive der lngen
ieurwissenschaften. Die Bedtirfnisse von 
Technikenthusiasten wie von Mentali
tatsforschern werden gleichermal3en be
friedigt. 

Sechs Themen werden quer zu den 
Technikfeldern und der Zeitachse in be
sonderer Weise untersucht: 'het ontstaat 
van innovatieknooppunten, maatschappel
ijke inbedding van techniek, de opkomst 
van grote technische systemen, toenemen
de kennisintensiteit, technische en organi
satorische beheersing, productiviteit en 
concurrentiekracht'. Wie schon bei der 
Festlegung des Untersuchungszeitraums 
zeigt sich auch hier eine Dominanz 
okonomischer Fragestellungen. Darin 
kommt zum Ausdruck, dass die Wirt
schaftsgeschichte in den vergangenen 
lahrzehnten besonders enge Beziehun
gen zur Technikgeschichte hatte und ihr 
viele Themen und Metaphern vorgege
ben hat. TIN20 bemiiht sich zwar, aus 
dieser Dominanz wirtschaftshistorischer 
Perspektiven auf die Technik auszubre
chen und den 'cultural turn' sowie die 
Konsumperspektive der achtziger und 
vor allem neunziger Jahre mitzuvollzie-
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hen, bleibt den groBen Vorleistungen ein
er aus der wirtschaftshistorischen Dis
kussion kommenden Technikgeschichte 
jedoch noch verbunden. Das ist kein 
Fehler, da auf diese Weise die metho
dischen Starken und fruchtbaren inter
nationalen Diskussionen der jtingeren 
Technikgeschichte seit den siebziger Jah
ren genutzt werden. 

So ist TIN20 ein Dokument des para
digmatischen Umbruchs, in dem sich die 
Geschichtswissenschaft am Ende des 20. 
lahrhunderts befindet. Statt der 'reinen 
Lehre' herrscht hier ein gesunder Prag
matismus, der auf vorhandene Starken 
aufbaut und dem methodisch und them a
tisch Neuen gleichwohl Raum bietet. Wie 
die Bilanz dieses Unternehmens letztlich 
aussieht, werden wir aber erst nach Pu
blikation aller Bande wissen. Bislang lie
gen die ersten drei Bande vor, die sich 
noch auf methodisch iiberwiegend gut 
trassiertem Gelande der internationalen 
Technikgeschichte bewegen und sich fast 
ausschliel3lich der Produktionsseite der 
Technik widmen. 

Der erste Band behandelt nach einer 
allgemeinen Einleitung in die hier schon 
referierten Ziele des Gesamtwerks die 
beiden Themen 'waterstaat' und 'kantoor 
en informatietechnologie'. 'Waterstaat' ist 
selbst ein technikhistoriographisches 
Monument der Konstitution und Siche
rung des niederlandischen Staatsgebietes 
im 20. Jahrhundert. Der Literaturnobe
Ipreistrager Elias Canetti hat in dem Ka
pitel tiber Massensymbole der Nationen 
in seinem Hauptwerk Masse und Macht' 
den Deich als niederlandisches Massen
symbol beschrieben und dies in kursiver 
Hervorhebung auf den Punkt gebracht: 
'Die Masse der Manner setzt sich seIber 
dem Deiche gleich,.2 Gender ist zwar 
kein explizites Thema in 'waterstaat', 
doch besser als mitdiesem Beginn von 
TIN20 hatte man kaum zeigen konnen, 
dass Technik in den Niederlanden im 

2. El ias Caneni , Masse und Macht. Dusseldorf 
1960,p.195. 
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kurzen 20. lahrhundert von 1890 bis 
1970 in der nationalen Selbstwahrneh
mung ein miinnliches Projekt war. Me
taphorisch und ganz real bieten Ingeni
eure und Deltawerk dem Meer die Stirn 
(het hoofd bieden) und zwiingen die 
ftie13ende Bedrohung der Fliisse und 
Strome in ein technisches Korsett aus Be
ton und Stahl , das mit elektrischer Ener
gie gesichert und geregelt wird. Liebevoll 
bis ins technische Detail wird die Entwic
klung der Wasserbautechnik als e1emen
tare Selbstver-gewisserung der modernen, 
technisierten Niederlande nachgezeich
net, in deren Verlauf ' de sler van de waler
bouwkundigen rijst naar ongekende hoog
te.' (p. 63) Sehr schon werden dabei der 
hohe heuritische Wert der quer zu den 
Technikfeldern Iiegenden Themen 'maat
schappelijke inbedding van techniek' , 'de 
opkomst van grote technische systemen' 
en ' toenemende kennisintensiteit' deut
lich . 

Wie ein niichternes Abbitten nach die
sem heroischen Auftakt erscheint der 
zweite Teil des ersten Bandes tiber 'kan
toor en informatietechnologie'. Zugleich 
tritt damit der Kern der aufkommenden 
Dienstleistungsgesellschaft, die 'stroom
versnelling' der Verarbeitung von Infor
mation a ls Voraussetzung expand ie
render Marktbeziehungen unter den 
Menschen, ins Zentrum. Die Bewiiltig
ung der Max Weberschen Drohung einer 
Selbstliihmung im Btirokratisierungs
prozess zeigt, wie organisatorische und 
technische Mittel ineinander greifen. 
Die Technisierung der Informationsver
arbeitung hatte als Voraussetzung die 
nach dem Maschinenvorbild ausdiffe
renzierte und rationalisierte Organisa
tion der mensch lichen Arbeit. Wie in der 
Industrie des 19. lahrhunderts bereitete 
die Rationalisierung und Standardisie
rung der menschlichen Arbeit auch in 
der Informationsverarbeitung der Biiros 
und Schreibstuben ihre eigene Automati
sierung vor. Zugleich geht damit eine 
Genderpolarisierung einher, in der die 
Arbeiten im materiellen Informations-
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ftusses feminisiert werden, die der Kon
trolle dieser Fluten jedoch maskulin blei
ben. Insofern schlie13t sich dieser Band 
metaphorisch . 

1m zweiten Band werden die Grund
stoffindustrien , die Chemie und die Ener
gieerzeugung behandelt. Der erste Teil 
erziihlt die faszinierende Geschichte eines 
Landes, das ohne geologische Veriinde
rungen nur durch technischen Wandel 
aus der Rohstoffarmut zu Rohstoffreich
tum gelangt. Wie das Staatsgebiet wur
den auch die nattirlichen Ressourcen 
der Niederlande in ihrer Gesamtheit 
nicht einfach vorgefunden sondern tech
nisch erzeugt. Einheimische Steinkohle, 
01, Gas und Steinsalz traten erst durch 
die Entwicklung der Fordertechnik in 
die niederliindische Volkswirtschaft ein. 
Steigende Energieintensitiit von Indu
strie und Landwirtschaft gewannen im 
20. lahrhundert einen internen Ansporn 
und begrtindeten ein vollig neues Ener
gieregime der niederlandischen Wirt
schaft auf fossiler Basis. 

Darauf konnte die chemische Indu
strie jetzt auch nach dem Vorbild der bri
tischen und der deutschen aufbauen, in
dem ihr Prozesswiirme und Rohstoffe 
zu gleich guten Bedingungen, und das 
hie13 niedrigen Kosten bei hoher Versor
gungssicherheit, zur Verfligung gestellt 
wurden . Verbunden mit der giinstigen 
Kiistenlage schuf das die Voraussetzung 
dafiir, dass aus einer klein- und mittelbe
trieblich organisierten Spezialitiitenbran
che eine exportorientierte Gro13industrie 
hervorging, flir die einheimische Roh
stoffe am Ende nur eine Aufstieghilfe 
und Krisenversicherung blieben. Es 
verwundert etwas, dass in dieser Bran
chengeschichte die biotechnologischen 
Verfahren fehlen , die gerade in den Nie
derlanden mit z.B. dem weltgro13ten 
Milchsiiurehersteller eines ihrer Zentren 
haben . 

Die Klammer zwischen der Geschichte 
der Rohstoffgewinnung und der Chemie 
stellt in diesem Band die Geschichte der 
Elektrizitatserzeugung. Klassisches Bei-
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spiel flir Thomas Hughes' Konzept der 
Gro13en Technischen Systeme, wird sie 
auch hier ganz in dieser Perspektive dar
gestellt und analysiert. Hier gibt es ftir 
ausliindische Leser kaum Uberraschun
gen. So uniform wir ihr Produkt ist, das 
an die Allgemeinheit und Abstraktion 
des Geldes erinnert, scheint ihre Ent
wicklung in den meisten industrialisier
ten Liindern verlaufen zu sein. Ohne die 
Ortsnamen wiisste man kaum, in wel
chern Land die Geschichte spielt. Damit 
erhiilt die Geschichte Elektrifizierung 
trotz ihrer Leitrolle bei der Analyse so
ziotechnischer Systeme einen determinis
tischen Beigeschmack. Erst der Wider
stand gegen die Kernkraft und das 
Vordringen des Erdgases bringen am En
de des Untersuchungszeitraums Raum 
flir Uberraschungen. Doch bis 1970 fin
den sich nach der bunten Anfangsphase 
im 19. lahrhundert kaum noch grund
siitzlich verschiedene Entwicklungsmu
ster in den Industrieliindern, was sicher 
nicht Schuld der Autoren ist. 

Der dritte Band ist vollstiindig der Er
niihrung gewidmet, wobei die Erzeu
gung, Verarbeitung und Vermarktung 
von Nahrungsmitteln im Vordergrund 
steht. Auch wenn die Landwirtschaft 
tiblicherweise meist im Gegensatz zur In
dustrie genannt wird , ist sie doch ein her
vorragendes Beispiel flir die industrielle 
Dynamik des 20. lahrhunderts. In der 
Landwirtschaft war das Produktivitiits
wachstum so hoch, dass trotz steigender 
Nachfrage ihr Anteil an der Beschafti
gung von fast einem Drittel auf ganz 
unbedeutende Zahlen in der Gro13enord
nung weniger Prozent zusammen
schrumpfte. Hier war technischer Fort
schritt die Hauptursache flir das 
Verschwinden eines einst dominierenden 
Wirtschaftssektors. Durch entschlosse
nes Umsetzen produktionstechnischer 
Angebote aus Maschinenbau, Chemie 
und Infrastrukturen haben sich die 
Bauern selbst aus dem Markt rationali
siert und dabei dem Industriesektor seine 
Zukunft gezeigt. insofern war die Land-
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wirtschaft die erste der 'alten ' Industrien , 
deren Absatz nicht mehr mit der Produk
tivitiitssteigerung mithielt. Von der Ra
tionalisierung der Fliichengro13en tiber 
die Kontrolle der Bodenqualitat bis zur 
Mechanisierung der Arbeit wurde sy
stematisch Arbeit durch Kapital substi
tuiert. In der Tierproduktion schliel3lich 
ersetzten Forder- und Verfahrenstechnik 
am lebenden Objekt die land lichen Sym
biosen von Mensch und Tier. Aus Htih
nern und Rindern wurden komplexe 
Bioreaktoren mit optimierten Stoffum
satzparametern. Toenemende kennt
nisintensiteit, technische en organisa
torische beheersing, productiviteit en 
concurrentiekracht stell ten eine jahrhun
dertealte Lebensform auf den Kopf und 
schaff ten ihre einst zahlenmii13ig domi
nierenden sozialen Trager weitgehend 
abo 

Die Nahrungsindustrie greift ihrer
seits die standardisierten Vorprodukte 
aufund differenziert sie zu einer Vielzahl 
von verzehrgerechten Happen aus. Der 
Konsum von Industriegiitern und Nah
rungsmitteln nahert sich formal an und 
homogenisiert die Vertriebswege eben so 
wie die Ver- und Entsorgungstechniken. 
Die Strategie der schaalvergroting folgt 
dabei den industriellen Vorbi ldern des 
frtihen 20. lahrhunderts, indem sie die 
noch fehlende Synchronisation von Mas
senproduktion und Massenverbrauch 
durch gro13e Zwischen lager in Form von 
Einze1verpackung, Tiefkiihltruhen oder 
anderen Konservierungstechniken er
moglicht. 'lust in time' war aufdem Nah
rungssektor nur das 19. lahrhundert und 
wird vielleicht wieder die Zukunft sein. 
Insofern erscheint uns die Moderne von 
TIN20 heute schon etwas veraltet und 
verweist damit auf eine abgeschlossenen 
Epoche. 

Mit den ersten drei Banden wurde ein 
vielversprechender Anfang der Techniek 
in Nederland in de twintigste eeuw ge
macht. Ob der Anspruch , eine durch
giingig kontextuelle Technikgeschichte 
mit den Fragestellungen der aktuellen 
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Forschung geliefert zu haben, erfiillt 
wird, kann Freilich erst das Gesamtwerk 
zeigen, das vor allem in den kommenden 
Bandern die traditionell produktionsori
entiert Sicht der altern Technikgeschichte 
verlasst. Die hier besprochenen Teile be
wegen sich noch ilberwiegend in historio
graphisch vertrautem Terrain , das sie 
allerdings in hervorragender Weise 
durchmessen. Hervorzuheben ist noch 
die sehr lesefreundliche Gestaltung und 
die reichhaltige und intelligente Illustrie
rung. Die Bande sind nicht nur hochinte
ressant, sondern es ist auch eine sinnliche 
Freude sie zu lesen. 

Ulrich Wengenroth 
Milnchen 

B.1. van Spaendonck, In de wol geverJd. 
De Tilburgse wollenstoJJenindustrie 
vanuit de optiek van een lokale onderne
mersvereniging ( 1896-1940) (Tilburg: 
Stichting tot Behoud van Tilburgs Cul
tuurgoed 2000) Tilburgs Historische 
Reeks dl. 10, 472 p. ISBN 90-74418-12-0 
Proefschrift Katholieke Universiteit Bra
bant 2000 

De auteur van het boek In de wol geverjd 
over de Tilburgse Wollenstoffenindustrie 
in de periode 1896-1940, was evenals zijn 
vader jarenlang secretaris van de 'Vereni
ging van Tilburgse Fabrikanten van Wol
len Stoffen' (VTFWS), de Tilburgse fa
brikantenbond voor de textiel. Het is 
dan ook niet verwonderlijk dat in de on
dertitel staat dat het boek de Tilburgse 
textielgeschiedenis 'vanuit de optiek van 
een lokale ondernemersvereniging' be
handelt. Te elfder ure legde Van Spaen
donck de tekst voor aan zijn 'overbuur
man', emeritus hoogleraar Van den 
Eerenbeemt, die er weI een proefschrift 
in zag. Aan de hand van drie centrale on
derwerpen de arbeidsverhoudingen, de 
handelspolitiek en de ordeningsidee wil 
de auteur nagaan of de fabrikantenbond 
haar hoofddoelstelling om 'door onder-
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lingen samenwerking der fabrikanten 
van wollen stoffen datgene aan te wen
den, wat bevorderlijk kan zijn aan de ver
betering en uitbreiding hunner industrie 
en aan de goede verstandhoud ing tus
schen patroon en werkman ( ... )' heeft 
kunnen waannaken. Zeker gezien het 
ontbreken van enig theoretisch kader is 
dit in mijn ogen een erg eenvoudige 
vraagstelling voor een academisch proef
schrift. 

De VTFWS werd opgericht in 1897, 
een gebeurtenis die we heel duidelijk als 
een reactie op de ook in Tilburg opko
mende arbeidersbeweging moeten zien. 
De leden van de fabrikantenbond waren 
dan ook overwegend conservatieve libe
ralen die het 'laissez faire' hoog in het 
vaandel hadden staan. Van vakbondsin
vloed moesten zij niets hebben. Zeker ge
durende de eerste vijfentwintig jaar van 
het bestaan van de fabrikantenbond 
werd dit verschillende keren duidelijk, 
bijvoorbeeld bij de behandeling in 1897 
van een verzoek van de Tilburgse Gilden
bond om een financiele bijdrage voor een 
bondsgebouw. Met name fabrikant Jules 
de Beer was een overduidelijk tegenstan
der die van de gelegenheid gebruik maak
te om tegen de vakbonden te fulmineren 
door te verwijzen naar 'Engelsche toe
standen, bovenmatige lonen , de korte ar
beidsdag' , et cetera. De antipathie onder 
de Tilburgse textielfabrikanten tegen de 
vakbonden bleek ook overduidelijk in 
1917 toen de gezamenlijke Tilburgse vak
bonden staakten voor een CAO en de 
facto voor hun erkenning als onderhan
delingspartner. De fabrikantenbond ge
bruikte het uitsluitingswapen tegen de 
staking en kreeg de pub1ieke opinie dui
delijk tegen zich. De arbeidersbonden 
daarentegen kregen brede steun, onder
meer vanuit het Utrechtse aartsbisschop
pelijk paleis. Oat de fabrikanten onder
ling tijdens dit conflict sterk verdeeld 
waren, wordt door Van Spaendonck weI 
aangestipt, maar in mijn ogen had hij dit 
dieper kunnen uitwerken. Door het ont
breken van de notulen van de VTFWS 
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over deze periode valt dat de auteur ove
rigens niet voor de volle honderd procent 
aan te wrijven. Helaas schrijft de auteur 
ook niet over de kloof die als gevolg van 
de staking en uitsluiting in Tilburg ont
stond. Wanneer hij creatief met andere 
bronnen was omgegaan, had hij deze te
kortkoming kunnen voorkomen. Bij
voorbeeld de in zijn literatuurlijst ge
noemde, maar bijna niet gebruikte 
brochure van Straeter had Van Spaen
donck hier goede diensten kunnen bewij
zen. 

De handelspolitiek is Van Spaen
donck 's tweede centrale onderwerp. Hier 
betreedt de auteur een terrein dat tot op 
heden in de historiografie over de Til
burgse textiel nog maar weinig aandacht 
kreeg. Van Spaendonck geeft blijk in deze 
materie goed thuis te zijn. Hij maakt 
overduidelijk dat de Tilburgse textielfa
brikanten hier duidelijk bleven steken in 
oude gedachten door in Den Haag op 
protectie te blijven hameren . De lezer 
krijgt een groot aantal voorbeelden van 
acties gepresenteerd die de VTFWS op 
handelspolitiek gebied ondernam. 

Op het vlak van de maatschappelijke 
ordening was het al dan niet aannemen 
van de katholieke signatuur door de fa
brikantenbond het grote twistpunt. Oat 
de bond daar juist in een katholieke stad 
als Tilburg niet aan wilde is veelzeggend. 
Naar buiten toe deed de fabrikanten
bond het voorkomen dat de reden was 
dat er ook andersdenkenden (een protes
tantse en een joodse firma) waren aange
sloten, maar dit was een puur opportu
nistisch argument. De dieper liggende 
reden was namelijk vooral dat de fabri
kanten geen inmenging van een geestelijk 
adviseur in hun aangelegenheden wen
sten. Toen de bond uiteindelijk toch voor 
de katholieke signatuur had gekozen, 
werd dan ook alles in het werk gesteld 
om onwelgevallige adviezen of verlan
gens van de geestelijk adviseur naast zich 
neer te kunnen leggen. Oat de bond in 
1918 er alsnog voor koos om de ka tholie
ke signatuur aan te nemen, had een op-
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portunistische reden. Troelstra's revolu
tiepoging maakte duidelijk dat de 
fabrikantenbond tot de 'bibberbourgeoi
sie' behoorde en door voor de katholieke 
signatuur te kiezen, sprak de bond haar 
waardering uit voor de door de confes
sionele arbeidersorganisaties tegen de re
volutiepoging ondernomen activiteiten. 
De fabrikantenbond ging dan ook wel
dra apart met de katholieke bond en over
leggen. Na vee I vijven en zessen met het 
diocesaan bestuur mocht de fabrikanten
bond het predikaat RK van de bisschop 
overigens al snellaten varen . 

Behalve aan de drie centrale onderwer
pen besteedt Van Spaendonck ook aan
dacht aan aspecten die niet direct bij een 
van deze drie te rangschikken zijn. Zo be
handelt hij in korte paragrafen allerlei 
door de VTFWS opgerichte verenigingen 
voor de inkoop van grondstoffen en de 
verkoop van fabrieksafval , de textiel
school, diverse sociale fondsen en de be
moeienis van de fabrikantenbond met de 
instelling van woningbouwvereniging 
TBV. 

In de IVol geverfd is een studie die veel 
informatie biedt over de geschiedenis van 
de Tilburgse textiel. Dit komt vooral om
dat de auteur gebruik maakte van het tot 
voor kort voor vrijwel iedereen gesloten , 
maar nu in het Tilburgse gemeente
archief gedeponeerde archief van de 
VTFWS. Maar deze medaille heeft tege
lijkertijd een keerzijde, want vooral door 
het ontbreken van een gedegen histori
sche bronnenkritiek is het bronnenge
bruik nogal eenzijdig. Dit euvel wordt 
nog eens versterkt doordat de auteur, 
van huis uit overigens geen historicus 
maar jurist, niet aile andere belangrijke 
over het onderwerp verrichte studies 
raadpleegde. Ook andere archivistische 
bronnen of (vakbonds)periodieken die 
iets over bijvoorbeeld de arbeidsverhou
dingen in de Tilburgse textielindustrie 
vertellen raadpleegde hij vrijwel niet. 
Het boek heeft daardoor vee I weg van 
een omgevallen kaartenbak op basis van 
het VTFWS-archief. Dit sluit weliswaar 
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aan bij de ondertitel, maar hierdoor en 
door de magere vraagstelling is het boek 
in mijn ogen geen schoolvoorbeeld van 
wat een academisch proefschrift hoort 
te zijn. Dan had het meer inhoud en diep
gang moeten hebben. Dit neemt niet weg 
dat ' In de wol geverfd ' wei een van de be
tere in opdracht van broodheren geschre
yen economisch-historische studies is. 
Want bij die vorm van geschiedschrijving 
hoort dit boek. 

Paul van Dun 
Archiefschool, Amsterdam 

D. Strijker, Ruimtelijke verschuivingen in 
de EU-landbouw 1950-1992 (Groningen: 
Stichting Ruimtelijke Economie Gronin
gen 2000) REG-publicatie 21, vi + 256 p. 
ISBN 90-73709-24-5 
Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen 
1999 

Ruim 30 jaar geleden werd mij door mijn 
meester op de lagere school uitgelegd wat 
het nut van de EEG was. Het voorbeeld 
betrof tomaten. In Nederland koud, nat 
en somber werden tegen hoge kosten vee I 
tomaten gekweekt, terwijl het klimaat er 
eigenlijk niet geschikt voor was. Het Ita
liaanse klimaat warm, zonnig en licht 
was hier vee I geschikter voor. Maar in 
Nederland aten we geen ltaliaanse toma
ten omdat het, door handelsbelemmerin
gen, vroeger moeilijk was om Italiaanse 
tomaten naar Nederland te exporteren. 
Echter, omdat de handelsbelemmeringen 
dankzij de EEG ten lange leste waren af
geschaft, was het nu weI mogelijk om Ita
liaanse tomaten te importeren. De Ne
derlandse tomatenteelt zou daarom snel 
weggeconcurreerd worden door de Itali
aanse tomatenteelt. Leve de EEG! 

In het proefschrift van Derk Strijker 
wordt ingegaan op de vraag of de boven
genoemde ontwikkeling op het niveau 
van de landbouw als geheel inderdaad 
heeft plaatsgevonden: 'Centraal in het 
onderzoek staat het achterhalen van de 
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mate waarin grondgebruik en productie 
van belangrijke producten meer of min
der ruimtelijk geconcentreerd geraakt 
is'. Helaas moet, wegens gebrek aan ge
gevens, de tuinbouw van deze vraagstel
ling worden uitgesloten. 

Om de centrale vraag te beantwoorden 
is veel werk verzet. De EG-9 is opgedeeld 
in 100 regio's en voor al deze regio's zijn, 
zo goed en kwaad als dat mogelijk was, 
tijdreeksen opgesteld van de (samenstel
ling van) de landbouwprod uctie. Op 
basis van deze gegevens is, zo goed en 
kwaad als dat ging, de regionale verde
ling van de productie in beeld gebracht. 
Met behulp van een aangepaste Gini
coefficient (een maatstaf die het mogelijk 
maakt een ongelijke verdeling in beeld te 
brengen) is de ontwikkeling van de onge
lijkheid van deze verdeling onderzocht: 
in hoeverre raakten bepaalde producties 
meer of minder regionaal geconcen
treerd? Daarnaast is getracht deze ont
wikkelingen te verklaren en te duiden. 

De empirische resultaten van bovenge
noemde exercitie lopen per tak van de 
landbouw nogal uiteen. Aan de ene kant 
is er het voorbeeld van de varkenshoude
rij. Met behulp van een aantal kaartjes 
wordt aangegeven dat de varkenshoude
rij in de veertig jaar tussen 1950 en 1992 
in toenemende mate regionaal geconcen
treerd raakte. Met name een aantal 
regio's in Vlaanderen en Nederland 
slaagde er in een steeds groter aandeel 
van de groeiende productie van de var
kenshouderij van de EEG voor hun reke
ning te nemen. De enorme vlucht die de 
varkenshouderij in Gelderland, Vlaande
ren en Brabant genomen heeft is uiter
aard bekend. Toch blijft het, als de feiten 
op een rijtje worden gezet, verbazingwek
kend hoe snel en in welke mate de var
kenshouderij in de EEG geconcentreerd 
is geraakt. Steeds minder bedrijven wis
ten in een steeds kleiner gebied een steeds 
groter aandeel van de voortdurend groei
ende varkensproductie voor hun reke
ning te nemen. Voor andere producten 
is het beeld meer diffuus. Belangrijke 
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landbouwsectoren als de rundveehoude
rij en de tarweteelt zijn ruimtelijk zelfs 
iets meer gespreid geraakt, terwijl de 
aardappelteelt juist meer regionale con
centra tie kent dan vroeger. Al met al is 
dus geen eenduidig beeld van de regio
nale concentratie van de landbouw te ge
yen. Wei blijkt de invoering van de super
hefting in 1986 een sterk conserverende 
invloed op de verhoudingen te hebben 
gehad. 

De verklaringen voor de gevonden 
ontwikkelingen zijn divers. Belangrijk 
waren zowel de technische ontwikkeling 
als het sectorbeleid. De ontwikkeling 
van de techniek heeft bijvoorbeeld in de 
rundveehouderij tot schaalvergroting ge
leid. Deze schaalvergroting droeg vervol
gens bij tot de 'ontmenging' van het land
bouwbedrijf en daarmee tot een grotere 
regionale specialisatie. Na 1986 leidde de 
invoering van de superhefting die geba
seerd was op grondgebonden melkquo
ta's tot een tegenovergestelde tendens. 
Ook bij suikerbieten bevroor een quota
systeem de regionale verdeling van de 
productie. En de sterke regionale concen
tratie van de varkenshouderij kreeg vee 1 
wind in de rug van het op hoge graanprij
zen gerichte EU-beleid. Dit beleid gafvar
kenshouders die dichtbij een grote haven 
gevestigd waren en via deze haven goed
koop alternatieve varkensvoeders kon
den krijgen onbedoeld een aanzienlijk 
comparatiefvoordeel. Slechts bij aardap
pelen en tarwe lijkt de vrijgave van de han
del tussen de EG-lidstaten een rol van be
tekenis te hebben gespeeld bij de regionale 
verdeling van de teelt. Wei moet worden 
gesteld dat, bijvoorbeeld bij de varkens
houderij , de onbelemmerde handelsmo
gelijkheden de concentratie uiteraard 
hebben vergemakkelijkt. Maar een sim
pel economisch verklaringsmodel een on
belemmerde marktwerking leidt in verge
lijking met een situatie waarin hiervan 
geen sprake was tot een benutting van 
comparatieve voordelen en dus tot meer 
regionale concentratie voldoet niet om 
de historische ontwikkeling te verklaren. 
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Het werk van Strijker geeft ook boei
ende aanknopingspunten voor een dis
cussie over plattelandsbeleid. In de bijla
gen wordt ingegaan op verschillende 
detinities van 'platteland', waarbij blijkt 
dat er op dit moment eigenlijk geen enke
Ie definitie is die enerzijds een op meet
bare kenmerken gebaseerde classificatie 
toestaat en die anderzijds gebaseerd is 
op een inhoudelijk zinvol gedefinieerde 
dichotomie tussen 'stad' en 'platteland'. 
In de hoofdtekst wordt vervolgens zowel 
expliciet als impliciet duidelijk gemaakt 
dat veel landbouw- en plattelandsbeleid 
eerder gericht was op een conservering 
van de bestaande verdeling van de bevol
king over stad en platteland hou God in 
lorwerd dan dat dit beleid een duidelijk 
economisch of sociaal doel voor ogen 
had. Volgens Strijker heeft dit soort be
leid weinig zin. Van uitstel komt volgens 
hem geen afstel en hij ziet los van voorbij
gaande transitie-effecten ook geen nade
len aan een ontvolking van delen van het 
Europese platteland . Beleidsmatig gezien 
is het effectiever om bijvoorbeeld ontvol
kingsprocessen te begeleiden met sociaal 
fiankerend beleid dan om te proberen ze 
tegen te gaan. 

Enkele decennia nadat mijn meester 
van de lagere school me had uitgelegd 
dat we voortaan Italiaanse tomaten zou
den gaan eten liep ik rond aan de west
kust van de VS. In de supermarkt lagen 
vleestomaten: 'From Holland'. En ook 
in Nederland at ik, helaas, meestal Ne
derlandse tomaten . Om de ontwikkeling 
van de Nederlandse tuinbouw te verkla
ren was kennelijk meer nodig dan een 
simpel model van comparatieve voorde
len. Het goede aan het proefschrift van 
Strijker is dat het uitstijgt boven dit soort 
simpele, eendimensionale verklarings
modellen. Zowel op het gebied van de ge
gevens als op het gebied van de verklarin
gen wordt gebruik gemaakt van een 
veelheid aan bronnen, waarbij hij er toch 
in slaagt met samenvattende en syntheti
serende overzichten en verklaringen te 
komen. Voor mij werd vooral duidelijk 
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dat de regionale effecten van de Europese 
eenwording voor de landbouw per saldo 
betrekkelijk gering zijn geweest. Ook de 
grenzen van het sectorbeleid kwamen 
voor mij duidelijk naar voren. Het elders 
opbouwen van een kosteneffectief cluster 
van bedrijven heeft kennelijk meer voe
ten in de aarde dan men beseft, een be
leidsmatig niet onbelangrijke constate
ring. 

Het is jammer dat het boek slechts tot 
1992 loopt. Daarnaast wordt er nauwe
lijks ingegaan op de consequenties van 
wat ook regionaal gezien een van de 
meest dramatische economische ontwik
kelingen van de naoorlogse periode was, 
namelijk het vertrek van vele miljoenen 
mensen uit de Europese landbouw: hoe 
God verdween uit de EG. Wellicht dat 
de mogelijkheden voor en noodzaak tot 
rationalisering in deze decennia voor 
boeren van groter belang zijn geweest 
dan de noodzaak om de samenstelling 
van de productie aan te passen. Deson
danks is het boek een aanrader voor een
ieder met interesse in landbouw- of plat
telandsbeleid. 

Merijn Knibbe 
Leeuwarden 

J.W. Veluwenkamp, Archangel. Neder
landse ondernemers in Rusland 1550-
1785 (Amsterdam: Balans 2000) 271 p. 
ISBN 90-5018-530-4 

Het nieuwe boek van Jan Willem Velu
wenkamp is het eerste volledige overzicht 
van de Hollandse handel op Rusland in 
de vroegmoderne tijd. Gedurende meer 
dan twee eeuwen woonden en werkten 
kooplieden uit de Republiek in Archan
gel, een handelsnederzetting aan de mon
ding van de Noordelijke Dvina. Op de 
vlucht voor Deense oorlogsbodems voer 
de Hollandse schipper Claes Jansz. van 
Hoorn in 1582 tot bij het klooster van 
de Aartsengel Michael. Zijn Antwerpse 
opdrachtgevers onderkenden onmiddel-
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Iijk de waarde van de goed beschutte ne
derzetting. Ze vroegen en kregen toe
stemming van de Russische tsaar om er 
een handelspost te vestigen. 

Antwerpse hande1aren hadden zich al 
eerder gemengd in de strijd om de Russi
sche markt met Engelse, Duitse en 
Deense kooplieden. Vanaf 1558 bezoch
ten Zuid-Nederlandse kooplieden regel
matig de Lijflandse havenstad Narva. 
Toen Zweeds-Russische conflicten deze 
Narvahandel na 1580 onmogelijk maak
ten, besloten de kooplieden hun werkter
rein naar de Murmankust te verleggen. 
Vanuit de Lapse vissersplaats Kola be
reikten ze in 1582 Archangel. In 1584 ver
rezen hier de eerste kades en pakhuizen. 

Archangel reconstrueert de aanwezig
heid van Hollandse ondernemers in Ar
changel tot het einde van de achttiende 
eeuw. Voor dit boek raadpleegde Velu
wenkamp aile bestaande literatuur - in
clusief de Russische! - en deed op beperk
te schaal aanvullend onderzoek. Het 
zwaartepunt van het boek, dat chronolo
gisch is opgebouwd, ligt op de recon
structie van de economische activiteiten 
van tientallen kooplieden. Veluwenkamp 
beschrijft de samenstelling en dagelijkse 
praktijk van de Ruslandhandel, de risi
co's die ermee verbonden waren, en de 
samenwerking tussen bevriende en ver
.wante kooplieden om deze risico's tot 
een minimum te beperken. AI naar ge
lang de peri ode waarvoor een onderzoe
ker zich interesseert, biedt Archangel een 
schat aan informatie over de betrokken 
ondernemers. 

Maar Veluwenkamp doet meer. Hij 
verbindt de geschiedenis van Archangel 
met die van de Republiek en van Rus
land, zodat de lezer zich een idee kan vor
men over het relatieve belang van de han
del. De mooiste passages van het boek 
zijn zonder twijfel die over de tochten 
door Rusland. De lange reis van de Hol
landse ambassadeur Coenraet Klenck 
naar Moskou in 1675 en 16761aat weinig 
te raden over de ongemakken en gevaren 
van het koopmansbestaan. Veluwen-
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kamp beschrijft daarnaast de aanwezig
heid van Hollanders in Moskou, en hun 
betrokkenheid bij de visserij op zalm en 
kabeljauw, en bij de productie van ijzer, 
wapens en masten. Het boek besluit met 
de geleidelijke verplaatsing van de Russi
sche buitenlandse handel naar Sint Pe
tersburg in de tweede helft van de acht
tiende eeuw. 

Archangel nodigt ook uit tot nieuw on
derzoek, met name naar het belang van 
familienetwerken voor de organisatie 
van de vroegmoderne handel. Veluwen
kamp toont overtuigend aan dat het on
mogelijk was om zonder vrienden en ver
wanten op verre markten te opereren. 
Tegelijkertijd suggereert zijn studie ech
ter dat andere instituties evengoed on
misbaar waren voor commercieel succes. 
Zonder vergunning van de tsaar was het 
onmogelijk handel te drijven of te inves
teren in de Russische mijnbouw, visserij 
of industrie. Bovendien lijkt de interactie 
van handelaren uit verschillende families 
- en verschillende landen - in de kooplie
denhoven van Archangel het kopen en 
verkopen van goederen vereenvoudigd 
te hebben. Tenslotte is het opvallend dat 
de meeste Hollandse Ruslandhandelaren 
Amsterdam als hun thuisbasis hadden. 
Dit doet vermoeden dat de concentratie 
van informatie, goederen, kapitaal en on
dernemers op een centrale markt een be
langrijk voorwaarde voor commercieel 
succes van de Ruslandhandelaren was. 

Er zijn dus zeker twee redenen om 
Archangel te kopen en te lezen. Enerzijds 
is het een onmisbaar naslagwerk voor 
historici die zich bezighouden met de 
handelsgeschiedenis van de Republiek. 
Anderzijds nodigt de nauwgezette recon
structie van de Ruslandhandel uit tot na
der onderzoek naar de wijze waarop Hol
landse kooplieden hun onderneming op 
deze en andere markten organiseerden. 
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Oscar Gelderblom 
Universiteit Utrecht 

G. Wayne Miller, Toy Wars. The epic 
struggle between C.1. Joe, Barbie, and 
the companies that make them (Adams 
Media Corporation: Holbrook, 1998) XI 

+ 349 p. ISBN 1-58062-104-x 

'Real American heroes' , 'Sharks' and 
'Mortal Combat' are some titles of chap
ters in Toy Wars. These words set the to
ne. This is a juicy novel about two archri
vals: the west-coast-based toy company 
MatteI and the east-coast-based Hasbro. 
It analyses the overwhelming success of 
fashion doll Barbie, since 1959 number 
one selling toy for young girls all over 
the world. It also describes the struggle 
for domination on the ever increasing 
consumer market for toys in the eighties 
of the twentieth century. Family-owned 
Hasbro competes with managerial-ruled 
Mattei by producing the action figure 
G.!. Joe who was an American soldier. 
Especially designed as a young boys toy, 
it was first sold in 1964 and is called Ac
tion Man in Europe. Being archetypal for 
femininity and masculinity, the female 11 
inch and the male 12 inch dolls made the
se companies successful on Wall Street. 
MatteI's offer to merge with Hasbro in 
1996 would have meant a roughly 75 per
cent premium for Hasbro shareholders. 
It would be a $5.2 billion deal for all in
volved in Hasbro (290). Why did presi
dent Alan Hassenfeld reject this mar
riage? This becomes clear after reading 
300 pages of a twentieth-century Ameri
can toys story: the family saga of the Je
wish Hassenfeld brothers after they had 
emigrated from Poland to Rhodes Island 
in the 1920s. 

Book I (11-113) contains seven chap
ters and sketches the battle scene on the 
global toy market between approxi
mately 1920-1993. We observe the 
growth of the companies and the ups 
and downs on the market: up in the six
ties, down in the seventies and rise and 
fall again in the eighties to a status of win
ners in the nineties. We read about a lot of 
take-overs of smaller toy companies by 
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Mattei's and Hasbro's captains of indus
try. Hasbro had only men at the top; 
Mattei had been lead by two women: 
Ruth Handler till 1974 and Jill Barad 
from the eighties till 1998. From the fif
ties onwards both companies used TV

commercials in children programs to 
promote their plastic toys. This made 
them famous among the American pub
lic. In 1993 both Hasbro and Mattei 
struggled to incorporate the American 
toy-giant which ranked number three: 
Kenner in Cincinnatti, Ohio. Kenner 
was the owner of plastic toy figures of 
Lucas' movie Star Wars, a box-office suc
cess since 1977. Hasbro won the bid and 
took over Kenner. 

Book 2 (113-239) describes in seven 
chapters how Hasbro confronted the 
problems with consumers in the mid-
1990s. Children became decision makers 
in buying toys. Selling action figures like 
G.!. Joe seemed problematic, because 
nine-year-old boys were only interested 
in watch ing fighting figures on television 
and in comics. Although Joe was a mili
tary man wearing weapons, he was a 
good guy and never killed because of 
the company ethics: no blood. G.!. Joe's 
concept became more adventurous and 
was no longer martial - let alone patriotic 
(126-127). Meanwhile Hasbro was heav
ily competing with Mattei for the girl
toys market. Hasbro lost its expiring li
cence on Cabbage patches a kind of dolls 
to MatteI. The reasons for this transfer 
were Mattei's better marketing instru
ments. Its famous in-store displays in re
tail shops, the so-called 'a-shop-in-a
shop' formula , made Mattei the winner. 
In Europe fierce competition for a share 
of the young-girls market burst out; 
copy-cat procedures were fought out on 
the resemblance of fashion doll Sindy 
(Hasbro) and Barbie (Mattei) (205-219). 

Whereas book 2 deals with the consu
mer, book 3 (239-302) describes in four 
chapters a shift of power in distribution 
and the increasing influence and high 
margins of profit for the toys chain store 
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retailers. Mattei and Hasbro seemed to 
be equals. Both possessed intangible as
sets: licences of movie-figures. In addi
tion, they gave game licences to software 
companies. As the two biggest global 
players in the toy industry they continued 
to be easy money providers in 1996: earn
ing billion-dollar turnovers each year they 
were favourites at Wall Street; they ap
peared in Forbes Fortune 500; and the 
CEOs and presidents belonged to the top 
50 of US-managers. But at that time a 
merger seemed necessary to face up to 
the wholesalers. These giants, such as 
Toys 'R' Us and Wal-mart, now took over 
the consumers' favour by selling brands at 
discount rates. They demanded from the 
toy industry limited volumes of assort
ment (279). Hasbro did not accept Mat
tei's marriage proposal. Officially it was 
reported that Hasbro feared the denial 
of the merger on antitrust grounds by the 
Federal Trade Commission (289-293). 

The author depicts Hasbro as the good 
guy in the contest of Playskool versus 
Fisher-Price, Tonka against Hot Wheels, 
Star Wars against Disney-toys and 
Monopoly against Scrabble. Reading 
this corporate soap, one feels sympathy 
for Hasbro. Mattei looks like the bad 
girl. This might have happened because 
journalist Miller took the Hasbro point 
of view in the five years he spent in toy
headquarters. He consulted Hasbro's 
business records and interviewed Has
bro's staff. Miller states that president 
Alan Hassenfeld said 'no' because of the 
unwritten law in these family businesses 
that tradition and caring for faithful em
ployees are more important than money 
for shareholders. It may also have been 
the desire of staying an independent com
pany. Above all , this book is the struggle 
for the attention of young boys, while 
young girls are still satisfied with the 
same toys as their mothers were in the 
sixties. Barbie keeps Mattei going steady. 
And me too. 

Helen Doubleyou 
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