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ECONOMISCHE GROEI IN
HOLLAND TUSSEN 1500 EN 1800
Jan Luiten van Zanden
IISG/Universiteit Utrecht

Historici die uitspraken willen doen over de ontwikkeling van een volkshuishouding hebben een informatieprobleem. Omdat het menselijk vermogen om
informatie te verzamelen en te verwerken aan bepaalde beperkingen onderhevig is, zijn dergelijke uitspraken over het algemeen gebaseerd op een beperkte selectie uit het bekende feiten en het beschikbare bronnenmateriaal.
Daardoor zijn ze soms onnauwkeurig, of, erger nog, onjuist. Over de economische ontwikkeling van Nederland in de periode tussen 1500 en 1800 is zo
langzamerhand zoveel bekend, dat het haast onmogelijk is om het he Ie veld in
ogenschouw te nemen . Wie kan aileen al de feiten uit de 800 pagina's De Vries
en Van der Woude overzien? Hierdoor is het zonder hulpmiddelen haast onmogelijk om tot houdbare uitspraken te komen die verder gaan dan de algeme en bekende, tamelijk vage generalisaties ('tussen 1590 en 1670 maakte de
Hollandse economie een groeispurt door', of uitspraken van gelijke strekking). Wat is, om een recent voorbeeld te geven, het belang van de resultaten
van het onderzoek van Van Vliet over de ontwikkeling van de haringvisserij
in het Maasmondgebied tussen 1580 en 1648 voor ons beeld van de conjunctuur van deze sector en, belangrijker nog, de economie als geheel?l Van Vliet
toont aan dat deze branch al rond 1600 het hoogste niveau van productie behaalde en niet, zoals auteurs voordien aannamen, tijdens het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) of later zelfs, in de jaren 1630 en 1640. Op welke manier
bei"nvloeden cijfers die Sicking in 1998 publiceerde van de opbrengst van
het 'Iastgeld', dat in 1550 geheven werd van de haringvisserij, en waaruit
b1ijkt dat deze bedrijfstak in dat jaar tenminste 16.791 last haring aan land
gebracht heeft, het beeld van de ontwikke1ing van deze bedrijfstak?2 Hoe werken de nieuwe schattingen van de ontwikkelingen van de textielproductie uit
de dissertatie van Kaptein door in 'ons beeld' van de zestiende eeuw?3 Het
punt is, dat in tal van publicaties branch-specifieke, regionaal-historische
belangrijke informatie schuil gaat over wat er tussen 1500 en 1800 gebeurd
is, maar dat een individuele auteur niet in staat is deze informatie te verzamelen - Iaat staan te wegen - teneinde tot een afgerond en volledig gei"nformeerd
oordeel te komen over het tempo en de structuur van het proces van economische groei in deze jaren.
Toch is dit nodig, als we uitspraken willen blijven doen over de ontwikkeling van een volkshuishouding. De problemen met de beschikbare informatie
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zijn tweeledig: de mate van betrouwbaarheid is vaak onbekend en aileen door
vergelijking met andere bronnen van informatie kunnen hierover uitspraken
gedaan worden, en het 'gewicht' ervan is onduidelijk - hoe belangrijk is het
feit dat de haringvisserij in 1600 groter was dan tot nu toe werd vermoed voor
ons beeld van de economische groei in deze jaren? Aile beschikbare informatie moet idealiter gewogen en op consistentie getoetst worden om te komen
tot uitspraken over 'de economische ontwikkeling', over de groei en structuur
van inkomen en productie. Het systeem van nationale rekeningen is - het zal
niet als een verrassing komen - bij uitstek geschikt om als kader te dienen
voor het ordenen, met elkaar vergelijken en wegen van de beschikbare informatie. Oit is immers precies wat het systeem beoogt. Bovendien maakt een
systematisch gebruik ervan tevens duidelijk welke lacunes er bestaan in onze
kennis - dat we bijvoorbeeld niet weten wat er gebeurd is met de turfproductie, of de handel met de Zuidelijke Nederlanden. Oat maakt een gerichte
zoektocht nodig naar nieuwe bronnen en tot nu toe onbekende literatuur.
Daarbij geldt de regel dat er aItijd meer informatie beschikbaar is dan men
bij aanvang denkt, zeker als men bereid is bronnen creatief te gebruiken.
Maar evenzeer maakt een dergelijk experiment duidelijk wat we nu eigenlijk
al weten, maar ons nog niet volledig realiseren; door de comb ina tie van beschikbare informatie, die tot nu toe niet met elkaar in verband is gebracht, en
door het stell en van nieuwe vragen die uit de methode van de nationale rekeningen voortvloeien, kunnen nieuwe inzichten in structuur en gedrag van de
economie ontstaan. Kortom, willen we uitspraken over economische ontwikkeling voor 1800 blijven doen - en onszelf als vaklui serieus blijven nemen dan moet geprobeerd worden om het ruime aanbod aan informatie langs
deze weg te ordenen en op consistentie te toetsen.
Oeze bijdrage gaat over de mogelijkheden om dit systeem op de economische ontwikkeling van Nederland in de periode 1500-1800 toe te passen. Na
de afronding van het onderzoekprogramma 'Reconstructie nationale rekeningen van Nederland, 1800-1990' is dat een volgende stap. Oaarbij kies ik
er voorlopig voor om het onderzoek tot het gewest Holland te beperken.
Dit heeft onder meer te rna ken met de beschikbaarheid van voorstudies en
bronnenmateriaal. Vee I belangrijker is echter dat Holland in deze periode
een uitzonderlijke economische ontwikkeling doormaakt, die ook internationaal geldt als een model van 'vroeg-moderne economische groei'. Om dit type
economische ontwikkeling zorgvuldig te analyseren is de casus Holland van
eminent belang. Het handboek van De Vries en Van der Woude verschaft
daarover natuurlijk al buitengewoon vee I informatie, gebaseerd op het onderzoek van genera ties economisch-historici, maar een kwantitatieve reconstructie van de belangrijkste macro-economische grootheden is door hen helaas niet ondernomen, waardoor we in mijn ogen aIthans over bepaalde
aspecten van dit proces van economische expansie voor de Industriele Revolutie nog in het duister tasten. 4 Waar ik de lezer van hoop te overtuigen is dat
een dergelijke reconstructie mogelijk is en dat dit nieuwe resultaten kan opleveren.
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Een vertrekpunt: Holland in 1510/ 14

Een voorbeeld van een onverwachte uitkomst waarop gerekend mag worden,
vormen de resultaten van een recente reconstructie van de structuur van de
beroepsbevolking en het nationaal inkomen van Holland in 1510114. 5 Het
gaat veel te ver om aile details van deze reconstructie nu de revue te laten passeren - die zullen elders worden gepubliceerd - maar enkele opmerkingen
kunnen hierover wei gemaakt worden. Het zal niet verwonderen dat de Informacie van 1514 het vertrekpunt vormt van deze reconstructie: deze maakt het
mogelijk de structuur van de bevolking te ramen (wat reeds door De Vries en
Van der Woude gedaan is), maar belangrijker nog, om systematisch inzicht te
krijgen in de structuur van de beroepsbevolking op het platteland. Van elk
dorp is namelijk bekend welke principale activiteiten er uitgeoefend worden,
informatie die gewogen kan worden tot een schatting van de structuur van de
beroepsbevolking (of de arbeidsinput) aldaar. Van twee steden - Leiden (in
1498), een typische industriestad, en Dordrecht (in 1555), een typische handelsplaats - zijn bovendien vergelijkbare overzichten van de structuur van de
stedelijke beroepsbevolking bekend, waardoor het mogelijk is om grosso modo de totale beroepsstructuur rond 1514 te ramen (Tabell). Deze exercitie, de
combinatie van informatie die in essen tie al bekend was, levert een verrassend
nieuw inzicht op: aan het begin van de zestiende eeuw was slechts ongeveer
een kwart van de Hollandse beroepsbevolking actief in de landbouw, terwijl
de industrie veel groter was (maar Iiefst 40%, een percentage dat in de nationale statistieken van de negentiende en twintigste eeuw niet gehaald wordt).
De oorzaken hiervan zijn (1) een zeer hoog niveau van urbanisatie (dit was
reeds be ken d) en (2) het feit dat ook op het platteland slechts ruim 40% van
de beroepsbevolking in de landbouw actief is (dit was in feite ook al bekend,
onder andere uit de Informacie, en is ook recent door onderzoek van Van Bavel bevestigd).6 Toch is het resultaat nieuw: dat de structuur van deze economie rond 1500 zo buitengewoon 'modern' was, is tot nu toe niet eerder vastgesteld .
Aanzienlijk complexer was de reconstructie van de structuur en de hoogte
van het 'nationaal' inkomen. Een hulpmiddel dat daarbij een belangrijke
rol speelde was de input-output tabel, waarin de onderlinge relaties tussen
branches - wie produceert wat voor wie - beschreven worden. De consumptie
van de primaire levensbehoeften (brood , bier, vlees, haring, en zelfs turf en
textiel) kon tot op zekere hoogte afgelezen worden uit de opbrengsten van
allerlei accijnsen die in verschillende steden en stadjes geheven werden. Deze
gegevens treft men in de Informacie aan, die bovendien ook nog eens vertelt
wat de tarieven waren, hetgeen het mogelijk maakt te schatten hoeveel bier er
werd gedronken, hoeveel vlees en graan er werd geconsumeerd, etc. Vaak
konden deze gegevens gecombineerd worden met schattingen van Ofhandelsstrom en (hoeveel graan werd er gei"mporteerd uit de Sont en van elders) Of
van productiehoeveelheden (Yntema heeft gereconstrueerd hoeveel bier er
werd geproduceerd, Kaptein (en Posthumus) hoeveellakens er werden geNEHA-BULLETIN 16 - 2001 - nr . 2
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Tabel 1 De structuur van de beroepsbevolking in Holland in 1514 (in procenten).
Totaal
Platteland Steden
41
24
Landbouw
I
12
Visserij
20
2
3
Turfwinning
6
Primaire sector
67
3
39
Bouw/dijken en dammen
Houtbewerking/metaal
Lederbewerking
Textiel
Kleding
Brouwerij
Rest voedingsmiddelen
Industrie
Handel
Transport
Overige diensten
Diensten
Totaal

4
4
9
1
I
9

5

6
16
2
14

9
I
11

10

5

8
9
65

3
4
38

16

2
13
1
16

5

8
9

10
31

22

102

99

99

5

Bron: zie noot 5.
maakt, de omvang van de haringvloot kon gereconstrueerd worden en daarmee de productie geschat, etc.). Combinatie van deze gegevens maakt het
mogelijk om van belangrijke bedrijfstakken (landbouw, haringvisserij, turfwinning, textiel, bierbrouwerij en andere onderdelen van de voedingsmiddelenindustrie zoals slachterijen, bakkerijen, meelmolens) te ramen hoe
omvangrijk de consumptie, de productie en de in- of uitvoer was. Voor andere bedrijfstakken - bijvoorbeeld de kledingbranch, de bouw, de binnenvisserij - moest de productie (toegevoegde waarde) geschat worden aan de hand
van de in de eerste fase geschatte arbeidsinput. De toegevoegde waarde van
de handels- en vervoerssector kon vervolgens geraamd worden op grond van
de geschatte hoeveelheden in- en uitgevoerde producten (en de prijzen in verschillende marktplaatsen, zoals Danzig). De omvang van de overheidssector
kon opnieuw geraamd worden op grond van de zeer gedetailleerde opgaven
die opnieuw de Informacie daarover geeft. Zeer belangrijk waren ook de beschikbare prijsgegevens: naast het welbekende werk van Posthumus moet in
dit verband vooral het recent gepubliceerde onderzoek naar lonen en prijzen
in het cistercienzerinnenklooster Leeuwenhorst door De Moor genoemd
worden. 7 Loongegevens werden ook gebruikt om een schatting te maken
van het aandeel van de loonsom in de totale toegevoegde waarde. Dit alles
bijeen genomen - en ik kan hier niet veel meer doen dan het topje van de ijs68
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berg aan statistisch materiaal bespreken - leverde een set schattingen van de
omvang en de structuur van het inkomen in 1510/14 op (TabeI2). Deze bevestigen (maar de schattingen zijn maar ten dele onafbankelijk van elkaar) de
resultaten van de reconstructie van de beroepsbevolking: het aandeel van
de landbouw in het totale inkomen was slechts zo'n 20%; de visserij was daarentegen zeer belangrijk (maar liefst 9% van het inkomen). De industrie leverde ongeveer 39% van het inkomen, een percentage dat zelfs Engeland in
de negentiende eeuw niet overtreft (Engeland in 1890 haalt 'slechts' 33.6%,
Duitsland in 190036.6%).8 Niet verwonderlijk is dat de textiel en de bierbrouwerij , de twee grote exportindustrieen, er uit springen, maar ook de bouwsector (met een grote arbeidsinput in het vele dijkonderhoud) is prominent aanwezig. Per saldo de hoogste inkomens worden verdiend in de handels- en
transportsector (maar deze schattingen zijn nogal onzeker); de dienstensector
in totaliteit is ongeveer even omvangrijk als de primaire sector.
Tabel 2 De omvang en samenstelling van het BNP van Holland in 1510114
(in marktprijzen, in fI 1000).
Totaal*
Looninkomen Kapitaalinkomen
Landbouw
830
452
1282
Visserij
476
124
600
Turfwinning
140
55
203
Totaal primaire sector
1446
631
2085
Bouw/hout/metaal
Leder
Textiel
Kleding
Brouwerij
Overig voedingsmiddelen
Totaal industrie

815
56
437
128
196
263
1895

270
25
167
25
64
95
646

1095
81
607
153
300
415
2641

578
322
302

352
197

Internationale handel en transport
Binnenlandse handel en transport
Rest diensten
Woningdiensen
Totaal diensten

1202

275
824

930
519
302
275
2026

Totaal BNP

4543

2101

6752

*inclusief indirecte belastingen
Bron: zie noot 5.
Deze resultaten nodigen natuurlijk uit om vergelijkingen met de situatie rond
1800 te ma ken , maar het zou te ver voeren om daar diep op in te gaan. Er is
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zonder twijfel economische groei geweest in de tussenliggende peri ode - het
feit dat de bevolking van Holland toenam van ongeveer 275.000 tot circa
800.000 is daar afdoende bewijs van - maar zowel qua structuur van de economie als qua inkomensniveau lijkt er minder te zijn veranderd dan tot nu toe
werd aangenomen (wat logisch is, gezien de moderne structuur die al in 1514
wordt aangetroffen). Een probleem is daarbij dat de gegevens van het project
nationale rekeningen slechts op het nationale niveau beschikbaar zijn. Er zal
daarom nog het nodige gedaan moeten worden om schattingen voor het begin
van de negentiende eeuw te maken die vergelijkbaar zijn met die van 1510114.

Nog een vertrekpunt: lonen en prijzen 1450-1800

Ais de in het voorgaande gepresenteerde schattingen geaccepteerd worden,
lijkt de rest nog maar een 'invuloefening': is het mogelijk om voldoende lange
tijdreeksen te vinden om het 'gat' tussen 1514 en 1807, wanneer de eerste
schattingen van het project nationale rekeningen beginnen, in te vullen?
Een van de lessen die uit het eerdere project nationale rekeningen zijn getrokken, is dat gegevens over de ontwikkeling van de prijzen en, in iets mindere
mate, de lonen, van eminent belang zijn voor de reconstructie van nationale
rekeningen. 9 Wat betreft de loonontwikkeling in de periode 1450-1800 zijn
we redelijk goed gei'nformeerd; dankzij onderzoek van Noordegraaf, Nusteling en De Vries is de ontwikkeling van de lonen in de bouwvak tussen 1500
en 1800 gereconstrueerd.'o Wei blijven er nog vragen open over de representativiteit van deze 100ngegevens voor andere branches (landbouw, textiel en
zeevaart bijvoorbeeld) en voor andere groepen inkomenstrekkers (overheidsambtenaren bijvoorbeeld).
De prijsgeschiedenissen van Posthumus en meer recent De Moor maken
het mogelijk om de ontwikkeling van de prijzen redelijk in kaart te brengen.
Mede door het werk van De Vries is recent een belangrijke aanzet gegeven in
deze richting, wat geleid heeft tot de reconstructie van lange reeksen van de
prijzen van de belangrijkste voedingsmiddelen en van enkele industrieproducten tussen 1450 en 1800 (opnieuw aansluitend bij de databestanden van
de prijzen en de 10nen van het project nationale rekeningen). Overigens is
daarmee slechts een deel van het potentieel aan prijsgegevens verzameld,
want bij Posthumus, De Moor en op andere pia at sen (onder andere veel ongepubliceerde door Van Dillen verzamelde gegevens over de prijzen ontvangen door de VOC, aanwezig in de EHB) is nog materiaal dat op nadere bewerking wacht. In theorie is het immers zo dat prijs- en loongegevens vrijwel
aIle geheimen van een economie kunnen blootleggen: ze vormen als het ware
de unieke vingerafduk van een volkshuishouding, die het mogelijk moet maken om nauwgezet de structurele verhoudingen binnen deze economie te anaIyseren. Theoretisch liggen hier nog tal van interessante vragen over de relatie
tussen relatieve prijzen en relatieve productiviteiten bijvoorbeeld die om beantwoording vragen. Tabel 3 geeft enig zicht op deze veranderingen: huurprijzen blijken bijvoorbeeld in Holland veel sneller te zijn gestegen dan de
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prijzen van industrieproducten (textiel, zeep), terwijl de landbouwproducten
een middenpositie innemen. Door onder meer de invloed van indirecte belastingen, neemt de prijs van het roggebrood en van bier vee 1 sterker toe dan de
roggepnJs.
Niet onverme1d moet blijven dat in deze tabel gegevens verwerkt zijn over
de ontwikkeling van de huren in Amsterdam, gebaseerd op het door Lesger
aangelegde databestand, en tevens gebruik gemaakt wordt van het door
Kuys en Schoenmakers gepubliceerde onderzoek naar landpachten in Holland (dat helaas slechts tot 1650 100pt, maar dankzij onderzoek van onder
andere Van der Woude en De Vries doorgetrokken kan worden naar
1800)." In combinatie met de loonreeksen en andere gegevens (de omvang
van het landbouwareaal, schattingen van het aantal huizen in 1560, 1632,
1732 en 1808, gegevens over de omvang van de totale bevolking van Holland)
is het daardoor mogelijk om reeksen schattingen te maken van grote delen
van het totale inkomen dat in Holland verdiend werd. Aileen het winst- en
kapitaalinkomen onttrekt zich grotendeels aan de waarneming van de historicus, al kan er wei iets over gezegd worden. Het inkomen dat genoten werd
uit beleggingen in de staatsschuld - vooral na 1670 een sterk groeiende categorie - is grosso modo wei bekend dankzij het werk van Fritschy, 't Hart en
Dormans. 12 Er is voldoende informatie over de uitkeringen van de grote handelscompa~nieen op hun aandelenkapitaal (in het bijzonder De Korte over
de VOC).l Maar hoeveel winst er werd gemaakt in de rest van de handel
en in de industrie Iijkt niet eenvoudig te reconstrueren.
Tabel 3 De ontwikkeling van de prijzen van de belangrijkste ingredienten van
de kosten van levensonderhoud (1550174 = 100).
Huur brood rogge boter bier/ erwtenvlees vis
textiel turf
koffie
42
48
43
1450-74
27
27
29
43
31
57
46
41
41
40
57
50
61
56
1475-99
63
62
61
1500-24
42
42
46
64
55
49
59
1525-49
58
63
72
64
75
57
57
66
63
1550-74 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1575-99 180 160 160
169 244
169
164 122 110 157
1600-24 344 208
175 240 241
243 227
156 171
183
188 249
1625-49 410 292 240 319 316 301
316
158
1650-74 499 310 225 325 337 417 350
195 203 249
196 307 427 409 328 227
199 212
1675-99 476 308
1700-24 536 306
188 294 512 335 353 235
196 230
292 346 235
188 285
1725-49 582 288
167 302 461
1750-74 589 303
196 311
508 370 346 249 202 329
1775-99 633 359 239 337 623 438 389 379 217 349
Bron: zie noot 9.
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De productiebenadering

Uit het voorgaande blijkt dat de inkomensbenadering onvoldoende houvast
biedt voor een volledige reconstructie van het nationaal inkomen in de periode 1500-1800. In feite deed zich bij het onderzoek naar de negentiende
eeuw hetzelfde probleem voor, om welke reden de schattingen van het nationaal inkomen via de inkomensbenadering gekenmerkt worden door grotere
onzekerheidsmarges dan de andere cijfers. Ook in dit geval leidt dat tot de
conclusie dat getracht moet worden de ontwikkeling van productie en toegevoegde waarde tussen 1500 en 1800 te reconstrueren, hetgeen voor tal van bedrijfstakken mogelijk is. In het verleden heb ik al een aantal aanzetten in deze
richting gegeven, waarin ik overigens lang niet al het thans beschikbare materiaal verwerkt heb. Deze experimenten rich ten zich op het meten van de
groei op de zeer lange termijn door middel van indices van productiehoeveelheden (bier, haring, lakens etc.) die gewogen werden tot een index van het
BBP (per hoofd van de bevolking). 14 De benadering die ik nu voorsta is dat
gestreefd wordt naar seriele gegevens - jaarlijkse schattingen van de output
van de belangrijkste branches - die met gegevens over prijzen en de structuur
van de kostprijs worden omgezet in schattingen van de toegevoegde waarde
(in lopende en in constante prijzen). Deze gegevens laten zich vervolgens aggregeren tot schattingen van het bruto nationaal inkomen.
De rest van dit artikel zou uit een haast eindeloze opsomming kunnen bestaan van de boeken en artikelen die daarvoor al de nodige gegevens kunnen
aanleveren en van de lacunes die dan nog overblijven. Dit lijkt me niet erg
boeiend , om welke reden ik aileen inga op enkele lacunes, met de achterliggende vragen: Wie weet de oplossing van deze problemen? Welke bronnen en
publicaties zie ik over het hoofd?
De landbouw laat zich aileen langs indirecte weg - via consumptiegegevens
en data over de in- en uitvoer van landbouwproducten - benaderen, maar een
goede controle is mogelijk via de schattingen van het landbouwareaal, de
pachtsom en de (daaraan gerelateerde) loonsom. Visserij biedt eigenlijk geen
grote problemen : over de haringvisserij en de walvisvaart is relatief veel bekend, en veel van dit materiaal is van hoge kwaliteit. Turfgraverij is lastiger,
want er bestaat nog geen goede studie van de ontwikkeling van deze bedrijfstak in Holland in deze peri ode, maar gegevens die het mogelijk rna ken om de
turfproductie te traceren zijn onder andere bij het Hoogheemraadschap van
Rijnland beschikbaar.
Wat betreft de industrie: de lacunes zijn hier tamelijk groot in aantal, al betreft het nooit de belangrijkste branches; de bierbrouwerij, de Leidse lakennijverheid, de papier, en grote delen van de voedingsmiddelennijverheid zijn
redelijk goed gedocumenteerd, en er is zelfs een studie van de schilderijenproductie in de Gouden Eeuw. Lacunes in de kennis zijn tot op zekere hoogte de
jeneverstokerij (is er geen goede studie over Schiedam die daar inzicht in
biedt?), de grafische nijverheid (heeft iemand het aantal in Nederland in deze
periode gepubliceerde boeken geteld?) en wat minder belangrijke takken als
de diamantbewerking, de suikerraffinage en de tabaksverwerking. Bouw en
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scheepsbouw zijn twee grote en tamelijk moeilijke bedrijfstakken, die echter
mogelijk indirect te benaderen zijn, namelijk via de ontwikkeling van de huizenvoorraad en de koopvaardijvloot. Vanaf 1650 zijn er bovendien gegevens
over de accijns op de grove waren die het mogelijk maken om de bouwproductie nauwkeurig te volgen.
De dienstensector wordt in hoge mate gedomineerd door handel en transport, waar enorm veelliteratuur over bestaat, en voor grote onderdelen zelfs
tamelijk goede gegevens. De ontwikkeling van de VOC en, in mindere mate,
de WIC, is goed gedocumenteerd. Ais voorbeeld van wat op dit terrein mogelijk is kan een serie schattingen van de ontwikkeling van de toegevoegde
waarde (en de verkopen en de loonsom) van de VOC dienen, die grotendeels
op het werk van De Korte zijn gebaseerd. 1S
Figuur I De ontwikkeling van de verkopen, de toegevoegde waarde en de
loonsom bij de VOC en diens voorgangers, 1598-1800 (in ft 1000).
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Bron: zie noot 15.
Deze gegevens laten de trendmatige groei van het bedrijftot in de jaren 1760 en
1770 zien, en het zeer plotse verval daarna. Ook blijkt het geschatte aandeel
van de loonkosten in de totale toegevoegde waarde aan het begin van de zeventiende eeuw zeer klein te zijn (toen werden zeer grote winstmarges behaald), en
daarna op de lange duur toe te nemen, wat op een afnemende rentabiliteit wijst.
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Voor andere handelsstromen beschikken we over gegevens van het paalgeld, die een goed inzicht geven in de ontwikkeling van de Amsterdamse handel in delen van de zestiende eeuw en in de periode na 1660. Er zijn natuurlijk
nog veel meer gegevens, bijvoorbeeld over de slavenhandel, de handel via de
Sont en op Rusland en het transport langs de Rijn (na 1650). De grootste problemen Ie vert de klassieke peri ode van expansie tussen 1590 en 1660 op. N aar
aanleiding van het boek van Israel is een debatje opgebloeid over de conjunctuur tussen 1621 en 1648, waaruit bleek dat over deze periode nog veel onduidelijk is. 16 Hier zal een belangrijk deel van het onderhavige onderzoek zich
dan ook op moeten concentreren. Een andere belangrijke lacune betreft de
huiselijke dienstveriening, maar misschien kunnen de belastingopgaven hier
enig uitsluitsel geven. Omtrent andere delen van de dienstensector (trekschuiten, gespecialiseerd bankwezen, overheidssector, woningdiensten) zijn we redelijk ge"informeerd .
Al met allijken de resterende problemen oplosbaar en kan vastgesteld worden dat het in beginsel mogelijk moet zijn om via de productiekant de economische groei in Holland in de peri ode 1500-1800 in grote lijnen in kaart te
brengen.

Een paar vragen, ten slolte

Het lijkt niet helemaal zonder belang om de vragen die in dit onderzoek aan
de orde zullen komen kort de revue te laten passeren. Centraal staat de vraag
naar het karakter van het proces van economische groei tussen 1500 tot 1800.
Was er sprake van een trendmatige toename van de productie en het inkomen
per hoofd van de bevolking, of, zoals De Vries en Van der Woude stellen, een
eerste ronde van 'moderne economische groei'? Of was deze 'intensieve groei'
tamelijk beperkt en overheerste een proces van 'extensieve groei', een groei
van productie en inkomen die vrijwel parallelliep met de toename van de bevolking? Nogal wat economisch-historici zijn geneigd het proces van intensieve groei, van een trendmatige toename van het inkomen per hoofd, te laten
beginnen met de (Britse) Industriele Revolutie, een visie die door De Vries en
Van der Woude uitdrukkelijk bestreden is. Aileen door de economische groei
tussen 1500 en 1800 nauwkeurig in kaart te brengen, kan deze discussie een
belangrijke stap verder gebracht worden. Nauw gerelateerd aan deze discussie is de beantwoording van de vraag wie in welke mate van de groei geprofiteerd hebben: hebben brede lagen van de bevolking hun reele inkomen zien
stijgen, zoals De Vries en Van der Woude menen (wat in overeenstemming
zou zijn met het idee van een eerste fase van 'moderne economische groei'),
of zijn de voordelen van de expansie zeer ongelijk verdeeld, en zijn aileen de
rijken rijker geworden?
Daarmee verband houdend kunnen vragen gesteld worden naar het patroon van economische groei in deze periode: was er sprake van een duidelijke leading sector die een proces van 'onevenwichtige groei' op gang bracht (en
welke was dat dan: de internationale handel, of de industrie c.g. textiel)? Of
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groeiden de belangrijkste onderdelen van de economie in een subtiel samenspel min of meer gelijk op (balanced growth)? Hoe veranderde de plaats van
Holland binnen de internationale arbeidsverdeling - en wanneer precies? De
uitvoer van Holland werd rond 1514 gedomineerd door enkele industrieproducten (bier, lakens en haring) en door een overschot op de dienstenbalans.
Vermoedelijk kromp de export van industrieproducten (ergens) na 1670 sterk
in, en ging de uitvoer van diensten (en van landbouwproducten?) een steeds
groter gewicht krijgen, maar goed gedocumenteerd zijn deze ontwikkelingen
niet. Dit roept meteen de vraag op naar de precieze timing van het proces van
economische ontwikkeling in deze jaren: Hoe sterk was de groei tussen 1510
en circa 1565? Wanneer kwam de economie na de Opstand weer op stoom?
Wanneer sloeg de hoogconjunctuur om in achteruitgang (en wat gebeurde
er in de jaren 1620 en 1630)? Hoe sterk was de achteruitgang in de eerste helft
van de achttiende eeuw? Er zijn meer dan voldoende historiografische vragen
te stellen, die althans met iets meer precisie benaderd kunnen worden als het
hier voorgestelde onderzoek met succes wordt afgerond.
Een andere reeks vragen heeft be trekking op de structuur van de economie. Politieke economen zullen gelnteresseerd zijn in de omvang en de samenstelling van de uitgaven en de inkomsten van de overheid (waar Wantje Fritschy momenteel onderzoek naar doet, hetgeen naar verwachting tot
belangrijke resultaten zal leiden). Het aandeel van de overheid in het BNP
is in dit verband eveneens een zeer belangrijke grootheid: Is het inderdaad
zo dat de groeiende belastingdruk heeft bijgedragen tot de economische stagnatie in de achttiende eeuw? Vergelijkbare vragen betreffen andere structuurvariabelen: Hoe open was, bijvoorbeeld, de Hollandse economie? Welk dee I
van het inkomen werd gelnvesteerd en hoe omvangrijk waren de besparingen? Hoe veranderde de sector-structuur van de beroepsbevolking en het
BNP in de loop van deze drie eeuwen? Natuurlijk kan niet gegarandeerd worden dat op al deze vragen uiterst nauwkeurige antwoorden gegeven worden;
zonder twijfel zal vaak blijken dat soms het bronnenmateriaal dit niet toelaat,
of dat er zoveel aanvullende schattingen nodig zijn dat de onzekerheidsmarges erg groot zijn. Maar de garantie die wei geboden kan worden is dat de
informatie die beschikbaar is om deze vragen te beantwoorden, op een transparante manier verzameld en gestructureerd zal worden, zodanig dat we de
'best denkbare' antwoorden kunnen geven.
Het vernieuwende karakter van dit onderzoek verdient weinig nadere toelichting. Een vergelijkbare reconstructie van de nation ale rekeningen van een
pre-industriele economie over een zo lange periode is niet beschikbaar. Maar
het hier voorgestelde onderzoek staat niet aileen. Er wordt nauw samengewerkt met Britse historici, in het bijzonder met Mark Overton (Exeter), die
werkt aan het opzetten van een vergelijkbaar project over Engeland in de periode 1550-1800. Vergelijkbaar onderzoek naar de langetermijnontwikkeling
van de economie van Toscane tussen 1427 en 1800 wordt momenteel uitgevoerd door Paolo Malanima (Catanzano). Deze drie gebieden Toscane, Holland en Engeland vertegenwoordigen de regio's die in ieder geval binnen
Europa tussen 1000 en 1900 in economisch opzicht de toon aangeven. Een
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systematische vergelijking van de economische ontwikkeling van deze gebieden moet daarom veel nieuwe inzichten kunnen opleveren in de determinanten van het proces van economische groei op de lange termijn.
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Besprekingen

Arianne Baggerman, Een lot uit de
loteri). Familiebelangen en uitgeverspolitiek in de Dordtse firma A. Blusse en
Zoon, 1745-1823 (Den Haag: SDU uitgeverij 2000) Nederlandse cultuur in
Europese context 1880-3, 502 p. ISBN
9012088550
Proefschrift Universiteit Utrecht 2000
Het woord 'misschien' keert in het lijvige
boek over de Dordtse boekhandel en
uitgeverij A. Blusse en Zoon, waarop
Arianne Baggerman op 19 mei 2000 te
Utrecht is gepromoveerd , regelmatig terug. Het boek begint er zelfs mee. Het
woord geeft in een notendop het ambivalente gevoel weer dat de lezer bekruipt
bij het lezen van Baggermans historische
beschrijvingen. Aan de ene kant word je
door de dwingende en aantrekkelijke
schrijfstijl van de auteur meegetroond
naar het Dordrecht van de achttiende
eeuw, waar je naast Abraham Blusse
(1726-1808), de grondlegger van de firma, in diens winkel wordt geposteerd.
Je kijkt dan samen met hem naar buiten
om lo inzicht te verwerven in het reilen
en zeilen van diens boekhandel-uitgeverij. Maar anderzijds word je als lezer op
de weg die je met Baggerman als leidsvrouwe inslaat, bij voortduring gekweld
door de vraag of je we! de goede kant op
gaat. De 84 dozen ongesorteerde archivalia, waarmee Baggerman aan de slag
is gegaan, geven aile aanleiding tot deze
ambivalentie. Dit familiearchiefvormde
"een verzamelplaats van lieux de memoire, waar sommige herinneringen
zorgvuldig uit zijn verwijderd en andere
met bijgevoegde bewijslast in de autobiografische notities zijn uitvergroot,
[...] een moeras voor de onderzoeker en
kan haast niet anders da n tot een breed
uitwaaierende, persoonlijke, biografiNEHA-8ULLETIN 16 - 2001 - nr. 2

sche aanpak leiden." Die breed uitwaaierende biografische aanpak - ze zit de familie erg dicht op de huid - is in het hele
boek dan ook prominent aanwezig. Zo
bevat hoofdstuk I (p. 11-69) een min utieuze reconstructie van de hofmakerij
van lOon Pieter Blusse (1748-1823) van
zijn aanstaande Sophia Arnolda Vermeer. We zien de matchmakende vrouwelijke Cupido tante Noot aan het werk,
die, getuige de bewaardgebleven 'teerhartige briefwisseling', beide huwbare
kandidaten voor het eerst bij elkaar
brengt. We komen van alles en nog wat
te weten over onder meer maatschappelijke rangen , huwelijkse voorwaarden ,
schrijfgewoontes, Dordtse ijspret en uitzetperikelen.
Naast deze gedetailleerde beschrijvingen schuwt de auteur ook meer algemene beschouwingen niet, bijvoorbeeld
over leescultuur en over ontwikkelingen
in het functioneren van uitgeverij en
boekhandel in de achttiende eeuw. Een
uitgesproken mening heeft zij over het
fenomeen van censuurgevoelige boeken.
Volgens Baggerman waakte het merendee! van de uitgevers ervoor dit soort
boeken uit te geven, omdat zij geen zin
hadden met justitie in aanraking te komen. Maar er was volgens haar nog een
andere reden voor hun terughoudendheid. De angsthazerij was ook nauw verbonden met de lOgenoemde kredieteconomie die vooral gebaseerd was op
wederzijds vertrouwen tussen boekhandelaren onderling. Wie dit vertrouwen
verspeelde door met justitie in aanraking
te komen, solliciteerde naar een faillissement. Het broze evenwicht tussen crediteur en debiteur lOU immers onmiddellijk verstoord zijn. De vraag die
opkomt is of Baggerman hier terecht
een relatie legt tussen de kredietecono77

mie en het niet uitgeven van censuurgevoelige boeken . Ais voorbeeld noemt ze
de f 11.124:8:4 die Pieter Blusse anna
1773 aan de ene kant nog te vorderen
heeft, en het bedrag van f 11.332: 16
dat hij - ik citeer - aan andere boekhandelaren schuldig is. In mijn optiek betreft het echter dezelJde boekhandelaren.
Credit- en debetsaldo zijn ongeveer in
evenwicht, vandaar ook dat het bed rag
van f 11 .000,- overeenkomt. Blusse
heeft zich in feite volkomen afgedekt: tegenover leveranties van hem aan collega-boekverkopers staan voor ongeveer
hetzelfde bed rag leveranties van confraters aan hem. Het zou ook niet getuigen
van goed koopmanschap om een bed rag
van f 11.000,- zonder enige vorm van
rente of onderpand uit te laten staan .
Ais er al een relatie is tussen censuur en
kredieteconomie, dan zijn de bewijzen
zeer mager, namelijk boeken die nooit
verschenen zijn . Bovendien zijn er genoeg voorbeelden te noemen van uitgevers voor wie de kredieteconomie geen
beletsel vormde om toch censuurgevoelige titels uit te geven.
Baggerman is een kritische interpretator en rust niet voordat ze elk detail tot
op het bot heeft uitgebeend. Het lijkt erop alsofze aHe snippers uit het familiearchief in haar boek een plaatsje heeft willen geven. Maar elke snipper geeft weer
aanleiding tot nog weer andere uitweidingen. En zelfs dan is Baggerman niet
tevreden en stelt zij vragen waarop zij,
en ook wij , vermoedelijk het antwoord
schuldig zuHen moeten blijven. Deze
dwingende methode Ie vert weliswaar
een boeiende reis op door de achttiende-eeuwse samenleving, maar het
einddoel is niet altijd even helder zichtbaar, omdat de onverwachte en altijd
verrassende excursies de lezer de grote
lijn van het verhaal uit het oog doen verliezen . Uiteindelijk blijkt ze echter altijd
weer terug te keren naar Pieter Blusse, de
held van het verhaal, wiens autobiografische schets als een rode draad door het
boek heen loopt. Hij en de rest van de fa-
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milie vormen de middelpuntvliedende
krachten waaromheen Baggerman haar
verschillende verhaallijnen heeft uitgezet: een biografische, een politieke
(vooral hoofdstuk 2), een pedagogische
(hoofdstuk 5.1), een boekhistorische
(hoofdstuk 4 en 6), een economische en
een cultuur-historische, kortom : van alles wat en voor elk wat wils.
A1s boekhistoricus ben ik het meest
gecharmeerd van haar hoofdstuk 4, deel
ii, waarin ze, veertig pagina's lang, een
knappe reconstructie presenteert van de
totstandkoming van Blusses Volledige
beschrijving van ambachten, grafieken en
trafieken . Het hele traject dat deze 24-delige serie, die er 32 jaar over deed om te
verschijnen, afiegde, beschrijft ze in detail, deel voor deel en van aile kanten:
het netwerk van auteurs, de marketing,
de redactie, de oplage, de plaats van de
reeks in de internationale context, de illustratoren, de sponsoring, de afzet en
de ontvangst van de diverse delen, etc.
Ze doet andere werken , waaronder de
14-delige N ederlandsche reizen tot bevordering van den koophandel na de Westindiifn, echter af met slechts enkele regels:
"Mogelijk heeft Pieter het werk aangevuld met enke\e delen. Die waren in de
bibliotheken echter niet terug te vinden." (p. 327)
Deze, maar ook andere discrepanties
in de hoeveelheid aandacht die sommige
aspecten wei of niet krijgen, maken haar
boek hier en daar wat onevenwichtig.
Als geheellaat deze dissertatie zich echter vergelijken met een stevige wandeling, vol stimulerende uitkijkpunten, zijweggetjes en indrukken, met een gids die
de wandelaar uiteindelijk weer veilig bij
het vertrekpunt terugbrengt.
Berry Dongelmans
Universiteit Leiden
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Toon Bosch, Om de macht over het water. De nationale waterstaatsdienst tussen
staat en samenleving 1798-1849 (Zaltbommel: Europese Bibliotheek 2000)
247 p. ISBN 9028815422
Proefschrift Technische Universiteit
Delft 2000
In het kader van hun historische worsteling met het water hebben de bewoners
van de Nederlandse delta een unieke
term bedacht: 'waterstaat'. Hiermee
wordt niet aileen de gesteldheid van het
land ten opzichte van het water bedoeld
maar ook de verzameling betrokken
overheidsdiensten, in de eerste plaats
Rijkswaterstaat. In 1998 bestond Rijkswaterstaat tweehonderd jaar en dit
leidde tot een stroom van historische publicaties over de dienst. Prominent daarin zijn de uitkomsten van een door de
Waterstaat zelf ge"initieerd en gefinancierd , en door H.W. Lintsen (TUD en
TUE) geleid onderzoeksproject. Het
proefschrift van Toon Bosch is daarvan
het jongste product.
Deze studie beschrijft en analyseert de
politiek-maatschappelijke rol, de organisatie en het praktische functioneren
van de nationale waterstaatsdienst, in
de periode vanaf zijn oprichting in 1798
tot 1849, toen de dienst van Thorbecke
zijn huidige naam kreeg.
Tijdens de Bataafse Republiek kwam
een centraal bestuurde eenheidsstaat tot
stand, waarbij ook een 'Bureau van de
Waterstaat' werd opgericht. Ondanks
grote veranderingen in de nationale en
internationale verhoudingen bleef deze
waterstaatsdienst bestaan. Tot in de
tweede helft van de jaren twintig van de
negentiende eeuw bloeide de dienst en
werden ta\loze wegen en kanalen aangelegd. In de jaren dertig belandde de Waterstaat door de afscheiding van Belgie
en grote bezuinigingen in een dal. Er
werden geen grote werken meer gerealiseerd, hoewel de dienst de landsgebouwen erbij kreeg en zelfs betrokken raakte
bij de bouw van kerken. Eind jaren der-
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tig ging het mede dankzij Indie weer
beter, met de drooglegging van de Haarlemmermeer en de aanleg van spoorwegen als belangrijke activiteiten. De Waterstaat ontwikkelde zich nationaal tot
adviseur, beleidsvoorbereider, toezichthouder, ontwerper en uitvoerder. Op lagere niveaus was de Waterstaat adviseur
van provinciebesturen, waterschappen
en gemeenten en speelde een rol als als
kennisleverancier, co-ontwerper en uitvoerder bij rijkssubsidies voor open bare
werken . De dijken, kanalen, wegen en
andere werken van de dienst waren essentieel voor de fysieke veiligheid en
vormden de infrastructurele basis voor
de industrieIe ontwikkeling van Nederland. De Waterstaat bevorderde bovendien de opbouw van de Nederlandse
eenheids- en natiestaat.
Het proefschrift is gebaseerd op uitvoerig bronnen- en literatuuronderzoek
en schetst een overtuigend beeld van de
eerste vijftigjaar Rijkswaterstaat. Het is
overzichtelijk, overwegend boeiend geschreven en prachtig gei"llustreerd en
vormgegeven. Gezien de huidige rivierenproblematiek, heeft de studie ook
actualiteitswaarde. Ondanks de betrokkenheid van Rijkswaterstaat bij de totstandkoming ervan is het boek een veran twoorde 'bedrijfsgeschiedenis'. Soms
wordt echter een wei erg gunstige voorstelling van zaken gegeven. Bij de
geringe innovatiekracht doet Bosch bijvoorbeeld opvallend zijn best om 'conservatisme' als verklaring te vermijden .
Hij acht technische onzekerheid , financieIe schaarste, de precaire positie van
de dienst alsmede het in het geding zijn
van de nationale veiligheid verantwoordelijk. Een tweede voorbeeld betreft het
falen van de Waterstaat inzake zijn voornaamste oprichtingsdoel: rivierverbetering. De auteur vindt de dienst desalniettemin geen mislukking omdat in de
betreffende peri ode allerlei voorbereidingen zouden hebben plaatsgevonden
en op andere gebieden wei grote prestaties geleverd werden .
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In de geest van het onderzoeksproject
als geheel ontleent Bosch zijn referentiekader aan de techniekgeschiedenis.
Hierin wordt een onderscheid gemaakt
tussen internalistische en externalistische techniekontwikkelingsstudies, met
het primaat bij respectievelijk techniek
en maatschappij . Voor de synthese heeft
het 'sociaal-constructivisme' een vruchtbare aanzet gegeven, waarbij techniekontwikkeling wordt opgevat in termen
van varia tie en selectie van 'artefacten'
onder invloed van 'actoren' en van de
opbouw van 'sociotechnische systemen'.
Bosch voigt deze benadering, maar de
wijze waarop is onbevredigend.
Bosch laat goed zien dat de Waterstaat, hoe gewichtig ook , slechts een
van de relevante actoren was. Hij neigt
er echter naar aile ontwikkelingen inzake waterstaatszorg, infrastructuur,
natiestaat en economie als rationele
handelingsproducten voor te stellen , resulterend uit machtspolitieke, economische of risicoanalytische motieven . Bij
dit soor( 'actoroverstijgende' processen
is de term 'sociotechnisch systeem ' nuttig. De auteur geeft aan dat een technisch-maatschappelijk systeem van
waterstaatszorg en infrastructuur totstandkwam, inclusief imrnateriele voorzieningen zoals kennis en procedures.
Hij maakt echter geen gebruik van de
mogelijkheden van dit begrip, met name
in de vorm van interne ontwikkelingsmechanismen zoals het optreden van
'momentum'. Bosch had hierbij ook gebruik kunnen maken van sociologische
inzichten. In veelomvattende ontwikkelingsprocessen spelen vaak onbedoelde
en onvoorziene gevolgen van handelingen mee, terwijl de betrokken actoren
gedreven kunnen worden door de 'routines' die in die processen gestalte krijgen.
Had het proces van infrastructurele,
economische en politieke transformatie
waarin de Waterstaat opgenomen was
een eigen dynamiek, instandgehouden
door onverwachte handelingseffecten
en routines? Verder is van bureaucrati-
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sche organisaties bekend dat deze ernaar
tenderen doe! in zichze!f te worden.
Speelde dat ook bij de Waterstaat? Mogelijk nam de dienst, tekortschietend bij
het rivierprobleem, nieuwe functies aan
om te kunnen voortbestaan. Klassieke
bureaucratieen staan overigens niet te
boek als innovatiegericht.
In feite legt Bosch het accent op (politiek-)maatschappelijke aspecten . Zo is
de schaalvergroting van de waterstaatszorg voor hem vooral een afgeleide van
het tegelijkertijd optredende staatsvormingsproces. Meer aandacht voor de
uitvoeringspraktijk en de veranderingen
hierin, mede door ingenieurs die koppig
vernieuwend bezig waren , en de invloeden van een en ander op de organisatie,
positie en context van de Waterstaat,
had een minder externalistisch en dus
completer bee!d kunnen opleveren.
Desalniettemin heeft Bosch een indrukwekkend boek geschreven dat de
waterstaatsingenieurs van het eerste
uur het respect geeft waar ze in hun tijd
aileen maar van konden dromen.
Wim Ravesteijn
Technische Universiteit Delft

S.R. Epstein, Freedom and Growth. The
Rise of States and Markets in Europe,
1300-1750 (LondonlNew York: Routledge 2000) Routledge Explorations in
Economic History 17, 223 p. ISBN
0415152089
Naarmate in de jaren '70 en '80 duidelij ker werd dat dat de Europese economie
al in de laat-middeleeuwse/vroeg-moderne tijd een sterke ontwikkeling had
doorgemaakt, kwam een stroom van
grote theorieen op gang. Men zag zich
niet aileen gesteld voor de vraag hoe
deze ontwikkeling een aanvang had genomen, maar ook waarom zij zo'n
schoksgewijs karakter had en zulke
scherpe regionale verschillen vertoonde.
Epstein stelt zich in dit boek ten doel
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deze vragen te beantwoorden met een
coherente, alomvattende theorie, een
streven waarmee hij zich schaart in een
rij van grootheden als Wallerstein, Brenner en Mendels. Hun respectieve theorieen worden in de inleiding kort besproken, maar vervolgens zonder al te veel
omhaal van woorden verworpen . Vervolgens introduceert Epstein zijn eigen
these: het is de toenemende marktintegratie, en de sleutelrol die de staat hierin
speelt, die bepalend is geweest. Wanneer
een staat zou beschikken over een sterk
uitgebouwde soevereiniteit, particuliere
deelbelangen indamt, eigendomsrechten
niet aantast, regels doet naleven en de
marktblokkades uit de weg ruimt, en zo
marktintegratie tot stand brengt, dan
zou de vraag toenemen en innovatie
worden aangemoedigd . Dan zijn de mogelijkheden voor economische groei geschapen. Overigens zou dit veelal niet
door een bewuste politiek zijn gebeurd,
maar als onbedoeld effect van het proces
van staatsvorming en de uitbreiding van
staatssoevereiniteit.
In het boek werkt Epstein zijn these
verder uit, steeds met een toetsing aan
de hand van concrete indicatoren. Zo
onderzoekt hij in hoofdstuk 2 de vraag
of verschillende soorten politieke regimes een uiteenlopende uitwerking hebben op de ontwikkeling van de economie, wat hij toetst aan de ontwikkeling
van de rentepercentages over de periode
1300-1750. Allijken deze niet altijd te tonen wat Epstein wil zien, toch komt hij
tot een sterke conclusie: parlementaire
democratie en vrijheid zijn niet essentieel, maar weI een sterke staat, die eigendomsrechten respecteert en handhaaft,
en die een uniform fiscaal en juridisch regime weet op te leggen. Nadat vervolgens de laat-middeleeuwse crisis (hoofdstuk 3) en de opkomst van regionale
markten (hoofdstuk 4) zijn geanalyseerd, onderzoekt hij in hoofdstuk 5 de
mate van competitie en marktintegratie
in de verschillende delen van Itali1:, getoe~st aan de gegevens over urbanisatie,
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stedelijke hierarchieen en rank-size distribution van steden. Opnieuw blijkt de
opkomst van sterke territoriale staten
een belangrijke factor in dit proces te
zijn geweest. In hoofdstuk 6 toont Epstein aan de hand van de uiteenlopende
ontwikkeling van de proto-industrie in
Lombardije, Toscane en Sicilie aan hoe
sterk de invloed is geweest van de mate
van juridische versnippering en de verhouding tussen steden en staat. In
hoofdstuk 7, ten slotte, laat hij zien hoe
de toenemende marktintegratie, en de
veelal positieve invloed van staten
hierop, leidde tot een reductie van de
transactiekosten, vermindering van
prijsschommelingen en convergentie
van graanprijzen, zoals met name voor
de 15de eeuw valt te constateren.
In zijn onderzoek is Epstein duidelijk
bei'nvloed door North en de Nieuwe Institutionele Economie (NIE). Op enkele
punten onderscheidt hij zich echter van
de NIE. Zo probeert hij met zijn these
over de staatsvorming als drijvende en
bepalende kracht een theorie van institutionele verandering te verschaffen,
die naar zijn idee nog ontbrak. Ook verwijt hij de NIE een anachronistische visie op de staat, waarbij de 19de/20steeeuwse situatie ten onrechte wordt teruggeprojecteerd op de late Middeleeuwen . Verder tracht hij de ontwikkeling
van transactiekosten beter te meten, en
zo ongefundeerde verbanden te corrigeren of alsnog te onderbouwen. In zijn
boek plaatst hij ook de werking van bepaalde institutionele constellaties in hun
historische context en laat hij zien hoe
deze onder verschillende omstandigheden een verschillende uitwerking konden hebben en niet in absolute zin als positief of negatiefvallen te beoordelen. Zo
toont hij hoe de Italiaanse stadstaten in
de onzekere, moeilijke omstandigheden
van de 13de/l4de eeuw een politieke en
institutionele structuur' schiepen die
toen haar vruchten afwierp, maar die in
de 15de/l6de eeuw een belemmering
voor verdere groei ging vormen. Nog
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op een ander punt wijkt Epstein van
North af, namelijk wanneer hij beredeneert hoe juist bevolkingsneergang gunstig kan uitwerken op de ontwikkeling
van instituties. Dit geldt met name voor
de periode 1350-1500, die vaak als een
periode van crisis wordt beschouwd ,
maar door Epstein juist positief wordt
gewaardeerd, name1ijk als een tijdvak
van " creatieve destructie" , waarin allerlei vernieuwingen zich konden doorzetten, samen met en onder invloed van de
toenemende centralisatie van staten.
Epstein, onlangs benoemd tot lector
in de economische geschiedenis aan de
London School of Economics, heeft
een interessant boek afgeleverd. Ondanks vele sterke punten weet het boek
echter niet geheel te overtuigen. Dit
geldt bijvoorbeeld voor de weerlegging
van de theorieen van Mendels/Kriedte,
Wallerstein en Brenner. Zo vindt hij de
constatering dat de overzeese handel
nog in de 18de eeuw van geringe omvang
was en gelntegreerde mark ten pas in de
ISde/19de eeuw zijn ontstaan voldoende
om Wallerstein zonder meer opzij te
schuiven. Ook de Brenner-these wordt
gereduceerd tot een enkel aspect, namelijk dat van de eigendomsrechten, terwijl
toch ook de verdeling van eigendom
over de maatschappelijke groepen en
de surplus-extractieverhoudingen bij
Brenner een belangrijke rol spelen. In algemene zin spelen sociale groepen en
machtsverhoudingen in dit boek nauwelijks een rol. Epstein refereert er wei aan,
maar in de eigenlijke analyse schitteren
ze voornamelijk door afwezigheid. De
staat en de stad worden vee1al gepresenteerd zonder in te gaan op de specifieke
machtsverhoudingen daarbinnen. Mede
hierdoor overtuigt ook de behandeling
van het proces van staatsvorming niet;
het wordt gereduceerd tot een haast vanzelfsprekend en abstract proces. Mensen
- en groepen mensen - verdwijnen in dit
boek te vaak uit beeld. Dit is spijtig omdat de NIE, door haar nadruk op de rol
van instituties in de economische ont-
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wikkeling, het juist mogelijk maakt de
mens weer terug te brengen in de economische geschiedenis. Bovendien wordt
het doel van het boek, een algemeen geldende verklaring te geven voor de verschillen in economische ontwikkeling,
zo onmogelijk te bereiken.
Epstein beperkt zich ook haast geheel
tot het institutionele raamwerk van
transactie. Waar de personen, groepen
en organisaties die hierop invloed uitoefenden hun macht op gebouwd hebben,
blijft buiten beschouwing. Te verwachten valt dat deze in belangrijke mate
steunde op bezit, inkomsten en rechten
buiten de sfeer van distributie. Deze terreinen worden echter niet in de beschouwing betrokken. Toch zullen de effecten
van het institutionele marktraamwerk
sterk zijn belnvloed door de uiteenlopende bezits- en machtsverhoudingen.
Het ontbreken van een sociale component wreekt zich ook bij de behandeling
van de gevolgen van de Zwarte Dood.
Die waren volgens Epstein positief, omdat de verhouding grond/bevolking en
de koopkracht zich hierdoor gunstig
ontwikkelden. Deze gedachtegang gaat
echter voorbij aan de toenemende sociaal-economische polarisatie, die zich
juist in deze periode in sommige streken
sterk doorzette en weI degelijk bij grote
groepen tot verarming leidde.
Te beperkt is ook de selectie van onderzoeksgebieden . Het zou onnodig
zijn, en ook onmogelijk, om in dit boek
aile delen van Europa uitputtend te behande1en, maar nu blijft de analyse met uitzondering van enkele verspreide
voorbeelden - eigenlijk beperkt tot Italie. Met name twee gebieden worden in
het boek gemist: Holland en het Hanzegebied. Holland lijkt niet geheel aan de
'vereisten' van Epstein te voldoen: geen
sterke staatsmacht, geen geYntegreerde
markt en geen duidelijke steden-hierarchie (wat hij als indicator van geringe
marktintegratie ziet). Toch heeft HoIland in de onderzochte periode een zeer
sterke economische ontwikkeling door-
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gemaakt, wat de lezer meuwsgleng
maakt naar een verklaring. De Hanze
komt in dit boek al helemaal niet aan
de orde, terwijl deze organisatie op verschillende punten eenzelfde rol in de
handel vervulde als door Epstein aan
de staten wordt toegeschreven .
Tenslotte lijkt ook de chronologische
afbakening van het boek niet gelukkig.
Centraal staat de periode 1350-1500,
dus de periode na de Zwarte Dood, die
in het boek een belangrijke rol speelt.
Anders dan Epstein suggereert, blijken
vee I van de aangehaalde ontwikkelingen
echter al v66r 1350 hun aanvang te hebben genomen , zoals de opkomst van de
rurale nijverheid, bijvoorbeeld in Vlaanderen. In nog sterkere mate geldt dit
voor het ontstaan van de elementen/instituties waaraan Epstein zo'n grote
waarde hecht, zoals eigendomsrechten,
de staat, soevereiniteit en belastingheffing . Die hebben niet in het onderzochte
tijdvak hun wortels, maar in de llde13de eeuw; zeker in Engeland, maar bijvoorbeeld ook in Holland. In deze periode zien we ook een sterke opkomst
van handel, mark ten en steden, en het
ontstaan van de bijbehorende instituties,
zoals voor 12de/13de-eeuws Halie onderzocht door Greif (een auteur die
overigens in het boek geheel ontbreekt).
Te verwachten valt dat deze vroeg gevormde instituties een sterke invloed op
de latere ontwikkeling hebben gehad,
waarbij het concept van pad-afhankelijkheid, dat juist aansluit bij een institutionele benadering, meer dan een korte
vermelding had verdiend . Hoe dan
ook, het Iijkt alsof de creatieve peri ode
eerder hier gezocht moet worden, maar
helaas wordt dit tijdvak door Epstein
niet in de beschouwing betrokken.
De beperkingen van het boek wringen
des te meer door de ambitieuze doelstelling, en ook door de geslotenheid van de
redeneringen, die twijfel en nuancering
lijken uit te sluiten. Niettemin heeft Epstein een rijkgevuld, uitdagend en belangrijk boek afgeleverd. Het prikkelt
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tot discussie en verdient het in elk geval
gelezen te worden .
Bas (B.J.P.) van Bavel
U niversiteit Utrecht

M. Gontard , La Bourse de Paris (18001830) (Aix-en-Provence: Edisud 2000)
285 p. ISBN 2744901628
Parallel aan de industrialisatie voltrok
zich tijdens de eerste helft van de negentiende eeuw in Frankrijk nog een economische ontwikkeling van fundamentele
betekenis. De Parijse beurs, onder het
Ancien Regime een ins telling van secundair belang, onderging een transformatie tot een moderne en compleet
geequipeerde effectenbeurs, die al snel
Amsterdam voorbijstreefde en na Londen de tweede Europese markt werd. Parijs behield ook een ruime voorsprong
op bijvoorbeeld de Duitse beurzen . Deze
raakten pas na 1850 in een stroomversnelling en bereikten door de specifieke
economische en politieke constellatie
van het Wilhelminische keizerrijk eigenlijk nooit het niveau van Londen of
Parijs.
De succesvolle ontwikkeling van de
Parijse beurs is des te opmerkelijker omdat tijdens de Franse Revolutie en daarna volop pogingen ondernomen werden
om de geld- en effectenhandel volledig
aan banden te leggen. De beurs werd in
1793 gesloten omdat het revolutionaire
bewind hoopte daardoor het dreigende
echec met de assignaten af te wenden .
Bij de heropening twee jaar later kreeg
de beurs een streng reglement opgelegd.
De overheid benoemde 25 makelaars die
een formeel marktmonopolie kregen,
mits zij zich hielden aan een reeks voorschriften die onder meer een praktisch
verbod op termijnhandel inhielden. Op
die manier viel er niet te werken. Al
gauw ontstond er naast het parquet, het
territorium van de officiele makelaars,
de coulisse, waar een iedereen zijn gang
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kon gaan en termijnhandel welig tierde.
Formeel overtraden de handelaars in
de coulisse daarmee meerdere wetsbepaIingen. De Franse overheid zag dit bewust door de vingers, want inmiddels
was de staat van de beurs afhankelijk geworden. Het was Napoleon met zijn
ingrijpende hervorming van de staatsfinancien namelijk gelukt om het vertrouwen in de overheidsschuld te herstellen,
al had den beleggers een fiinke veer moeten laten . Dientengevolge moest de keizer aan de beurs een vergaande handelsvrijheid toestaan, anders zou het braze
staatskrediet weer teloor gaan. Ruim
voordat Napoleon boog voor de Russische winter, had hij dus de vrije kapitaalmarkt met al diens nukken en grillen als
zijn meerdere moeten erkennen. De
strenge reglementering bleef goeddeels
een dode letter, zodat de Parijse beurs
zich vrijelijk kon ontwikkelen. De Restauratie plukte daarvan al de vruchten,
want Frankrijk beschikte na 1815 over
een behoorlijke infrastructuur om de bezettingskosten en herstelbetalingen te finanCleren.
Gontard Iiet bij zijn overlijden enkele
jaren gel eden dit boek na als torso. Inleiding en slotconclusie ontbreken, de lezer
stapt zonder wetenschappelijke afwegingen of een formele prableemstelling direct in het verhaal. Spijtiger is het
gebrekkige notenapparaat, dat geen
houvast biedt om beweringen na te kunnen trek ken in de overigens uitvoerige
opgave van primaire bronnen en Iiteratuur. Die bezwaren doen weinig af aan
de waarde van het boek. Gontard
schreef ogenschijnlijk een rechtlijnig
chronologisch verhaal, waarin de gebeurtenissen tussen 1800 en 1830 van
jaar tot jaar aan de orde komen. Schijn
bedriegt hier, want de manier waarop
hij een grote varieteit aan thema's met elkaar verweven heeft en samenbrengt in
twee deelconclusies over de subperioden
1800-1813 en 1815-1830, verraadt een
grondig begrip van het complexe verschijnsel effectenbeurs. Met vaste hand

84

verleent Gontard de reeks incidenten betekenis en samenhang, terwijl hij veel
nieuwe gegevens en talrijke citaten uit
oorspronkelijke bronnen gebruikt om
het tot nu toe bekende verhaal kleur,
vaart, en vooral meer inhoud te geven.
Een bekende anekdote beschrijft bij voorbeeld een audientie tussen Napoleon en vertegenwoordigers van de makelaarsvereniging over het wettelijke
verbod op de termijnhandel. Voor effecten gold, dat de verkoper bezit moest
hebben om een wettig contract te kunnen
sluiten, maar voor de goederenhandel
gold dit niet. De effectenmakelaars wilden dit kunstmatige onderscheid aanvechten en hun voorman, Boscary de
Villeplaine, stelde daarom aan Napoleon de vraag, waarom een waterhandelaar wei gerechtigd was twee vaten water
te verkopen, terwiji hij er slechts een bezat. De keizer antwoordde, dat deze immers altijd zijn voorraad kon aanvullen
uit de dichtstbijzijnde rivier. " Sire" , zei
Boscary de Villeplaine, "aan de beurs bestaat een rivier in staatsobligaties". Aan
de hand van een oorspronkelijk verslag
geeft Gontard nu een fascinerend gedetailleerd beeld van de confrontatie
tussen Napoleon en de effectenhandelaars, met een fraaie climax in de vorm
van's keizers opvatting over het fundament van de beurshandel: "Nous sommes riches, nous sommes puissants, voila
Ie credit. Peu importe que les effets publics aient un cours plus haut ou plus
bas pour Ie credit" . Met andere woorden: "Ia hausse, c'est moi " . De markt
diende de keizer dadelijk van repliek.
Zodra het nieuws zich verspreidde dat
termijnhandel verboden bleef, daalden
de koersen. We mogen de nabestaanden
van Gontard buitengewoon dankbaar
zijn dat ze zijn werk aisnog in omioop
hebben gebracht. Goede en recente literatuur over de Parijse beurs is Immer
schaars.
Joost lonker

Universiteit Utrecht
NEHA-BU LLE TIN

Hans Gooszen, A demographic history of
the Indonesian archipelago, 1880-1942
(Leiden: KITL V Press 2000) viii 274 p.
ISBN 9812300929
Vertaling van proefschrift LU Wageningen 1994: Een demografisch mozafek, Indonesie 1880-1942
De titel van dit boek suggereert dat het
een beschrijving ofwei analyse betreft
van de demografie in al zijn facetten
voor geheel Indonesie voor de peri ode
1880-1942. Deze studie richt zich op de
wijze waarop regionale demografische
diversiteit gerelateerd is aan sociaal-economische en culturele ontwikkelingen
en wil tevens aan het licht brengen hoe
de kolonisatie demografische gebeurtenissen heeft bei'nvloed. Hierbij wordt gedacht aan de uitbreiding van transport
en communicatiemogelijkheden, introductie van westerse gezondheidszorg en
scholing. Deze zaken zouden kunnen
hebben bijgedragen aan een daling van
de regionale verschillen in de leefomstandigheden van de bevolking en daarmee in hun demografische diversiteit. De
vaak zeer lokaal ingestelde missieposten
zouden echter ook juist de regionale diversiteit hebben kunnen verhoogd door
het introduceren van waarden en normen die vreemd waren aan de bevolking
en door voor een beperkt gebied westerse gezondheidszorg en scholing binnen het bereik te brengen . De periode
1880-1942 is gekozen daar gedurende
dit tijdperk de koloniale overheersing
het sterkst zou zijn geweest.
Het boek beoogl een beschrijving te
geven van de demografische kenmerken
vruchtbaarheid, sterfte en migratie. Wat
betreft vruchtbaarheid richt Gooszen
zich op de beschrijving van de huwelijksgewoonten in Minahasa en de invloed
van de missie en het koloniale bewind
hierop. Sterfte wordt onderzocht door
te analyseren of de introductie van de
westerse geneeskunst het sterftecijfer
heeft doen afnemen. De invloed van het
koloniale bewind op migratie wordt on-
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derzocht vanuit het standpunt dat het
ruimtelijke patroon van migratie het patroon van de koloniale exploitatie en het
koloniale beleid heeft gevolgd. Hiernaast worden ook andere mjgratiebewegingen onderzocht.
Wat betreft de vruchtbaarheid blijkt
dat de verschillen meer werden veroorzaakt door verschillen in fecunditeit en
vruchtbaarheidsregulatie dan door het
verschil in leeftijd bij het eerste huwelijk .
Een lage fecunditeit kon het resultaat
zijn van venerische ziekten, de pest, malaria, of zware lichamelijke arbeid. Het
onderzoek naar de invloed van het koloniale bewind op veranderde waarden en
normen in Minahasa als gevolg van de
invloed van het Christendom wijst uit
dat de inwoners van dit gebied toch
voornamelijk vasthielden aan hun eigen
waarden en normen. Onafhankelijk van
waarden en normen is de vruchtbaarheid afhankelijk van de economische
welvaart (waaronder de voedingssituatie).
Met name aan de noordkust van Java
liet de sterfte aan het eind van de 1ge
eeuw een daling zien. Voor de rest van
Java is het beeld onduidelijk. De dating
wordt toegeschreven aan een verbeterde
kwaliteit van het drinkwater, hetgeen
het aantal infectieziekten heeft teruggebracht. Daarna ging het sterftecijfer
pas in de jaren twintig opnieuw dalen.
Hierin speelde het koloniale bewind wei
een ro!. De mortaliteit daalde door gerichte campagnes tegen waterpokken,
cholera en malaria. Deze campagnes waren wei effectief, maar ook zeer lokaa!.
Verder werd er vanaf dat moment voorlichting over hygiene gegeven. Toch was
de situatie nog instabie!. Er zijn substantiele verschillen in de betrouwbaarheid
van de sterftecijfers per regio, waardoor
weinig algemene conclusies kunnen
worden getrokken. Net als bij de vruchtbaarheidscijfers ontbreken de bevolkingsaantallen vaak waaraan de eventueel beschikbare cijfers gerelateerd moeten worden. Buiten Java was de westerse
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gelOndheidslOrg met name daar beschikbaar, waar de plantages waren gevestigd . Maar ook de gezondheid rond
de plantages was moeilijk te verbeteren
door de sterke wisseling van de populatie en de beperking van de bepaalde
diensten tot de werknemers. Rond de
eeuwwisseling was de sterfte in heel Indonesie hoog en fiuctuerend. Een haperende voedselvoorziening kon nog
steeds tot grote tekorten leiden, waardoor de algehele weerstand daalde en
epidemieen nog steeds opgeld deden.
Ook de sterfte was dus afbankelijk van
de economische situatie.
Het merendeel van de migratie
speelde zich af tussen de grote eilanden .
Plantages en mijnbouw trokken vee I migranten naar Sumatra en Borneo. Sumatra was koploper voor wat betreft immigranten. Voor de periode 1900-1930
worden de volgende cijfers gegeven. Op
Sumatra bedroeg het aantal immigranten ruim 10% van de oorspronkelijke bevolking. Borneo was een goede tweede
met krap aan 4%. Maar er was ook weer
bijna4% ernigratie uit Sumatra en 0.75%
uit Borneo. De migratiepercentages op
aile andere eilanden zijn verwaarloosbaar, hoewel absolute aantallen toch
nog aanzienlijk kunnen zijn geweest.
Volgens Gooszen kunnen de migratiepatronen gedeeltelijk aan de economische
activiteiten van de koloniale overheid
gerelateerd worden. Daarnaast werden
echter ook migratiestromen aangetroffen die gezien de plaats van bestemming
en redenen voor vertrek geen verband
hielden met het koloniale bewind. Zo
waren er bepaalde etnische groeperingen
die een traditie ken den van migratie.
De doelstelling van het onderzoek impliceert dat aangenomen wordt dat het
effect van kolonisatie op demografische
ontwikkelingen meetbaar lOU zijn. Dit
effect kan enkel op hoofdlijnen aangegeyen worden. Verder is de invloed van het
kolonialisme in de verschillende regio's
zeer divers geweest. Het boek presenteert gegevens uit diverse bronnen, die
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veelal maar een stukje van het enorme
gebied van Indonesie bestrijken. En dat
is een van de gebreken van het boek. Indonesie is zo 'n immens groot land dat er
door de verschillen in natuurlijke omgeving al een enorme diversiteit aan leefomstandigheden ontstaat, zodat aileen
hierdoor al (grote) verschillen in dernografische uitkomsten zullen optreden.
Het fragmentarische bronnenmateriaal
kan hierdoor weinig systematisch licht
werpen op de koloniale beinvloeding
van de demografische kenmerken. Een
andere tekortkoming is dat vee I van de
gegevens waar het boek op steunt onbetrouwbaar zijn . De gegevens zijn erg gefragmenteerd qua tijdspanne, plaats,
etnische groep en administratieve herkornst. Daarbij spreken de verschillende
auteurs die zijn aangehaald elkaar ook
nog eens tegen op grond van diezelfde
gegevens. Tevens lijkt het wei wat vergezocht om aile veranderingen in de demografische ontwikkelingen van Indonesie
mede op basis van migatie te willen verklaren, als migratie aileen in aanzienlijke
mate voorkwam op Sumatra en Borneo.
Conclusie: het doellijkt gezien de beschikbare bronnen wat hoog gegrepen,
hetgeen bij de lezer te hoge verwachtingen schept. Met deze doelstelling in het
achterhoofd kan het niet anders dan
dat de lezer teleurgesteld het boek doorneemt. De gefragmenteerde data laten
niet meer toe dan een gefragmenteerde
beschrijving van de demografische ontwikkelingen. En dat is de waarde van
dit boek: een overzicht van historisch demografisch materiaal dat voor de periode 1880-1942 over Indonesie voorhand en is.
Hendrika Lautenbach
Heerlen
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Tina Hammer-Stroeve, Familiezoet .
Vrouwen in een ondernemerselite Enschede /800-/940 (Walburg Pers: Zutphen 2001) 256 p. ISBN 9057301520
Proefschrift Universiteit Utrecht 2001
Reeds lang is uit de geschiedenissen van
Twentse familiebedrijven bekend hoe de
textielfabrikanten in de onderneming
kwamen en welke ondernemingsbeslissingen de mannen namen. Aan deze omvangrijke bibliografie is een originele titel toegevoegd , die handelt over het
aandeel van hun moeders, echtgenotes
en dochters in de netwerken van de familieondernemingen. Het werd tijd dat fabrikantenvrouwen in het historisch
zoeklicht werden geplaatst. Tenslotte
zorgden zij voor de socialisatie van die
jongetjes die later die respectabele industrielen zouden worden. Tina HammerStroeve stelt het zo: " Achter iedere individuele man en ondernemer die zich in
het maatschappelijk leven blijkbaar op
eigen kracht zo succesvol had weten te
ontplooien, stonden zijn gezin en zijn
vrouwelijke familieleden " (16) en " Een
elite wordt geschraagd door mannenen vrouwenwerk" (72). De probleemstelling van haar proefschrift luidt:
"Welke invloed hadden de vrouwen op
de vorming en bestendiging van de sociale identiteit van de elite van protestante
fabrikeurs en fabrikanten in Enschede in
de peri ode 1800- 1940?" (15) . Het is meteen duidelijk, dat we hier te maken hebben met een sociaal-historische dissertatie die niet het 'harde' kapitaal onder de
loep neemt, maar het 'zachte' ofweI het
immateriele familievermogen .
Voor de beantwoording van haar
vraag baseerde de promovenda zich
hoofdzakelijk op 65 gesprekken die zij
optekende uit de mond van fabrikantenmannen en -vrouwen in de periode 19891996. Haar bronnenkritische opmerkingen ten aanzien van de methode van verwerking van gegevens via oral history tonen dat de auteur een verantwoordelijke
wetenschapster is. De tapes zullen te zij-
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ner tijd voor wetenschappelijke controle
worden gedeponeerd bij de Stichting
Edwina van Heek te Enschede.Tevens
heeft zij talrijke egodocumenten en foto's bestudeerd, waarvan vele in particulier bezit zijn.
Om de Enschedese elite als te onderzoeken groep te bepalen gebruikte de
auteur diverse bronnen. Gegevens uit diverse publicaties werden verzameld voor
steekjaren 1724,1795, 1810,1869, 1881,
1903 en 1940 in een overzicht " Verloop
van familienamen van fabrikeurs en
fabrikanten van protestante afkomst in
de 18 e , 1ge en 20 e eeuw te Enschede"
(Bijlage A, 231). Een verrassende doch
discutabele bron is de giftenlijst uit
1911, toen een inzamelingsactie werd gehouden om de grote brand van 1862 te
herdenken. De plaats in de rangorde
van de elite werd afgemeten door de gift
van betreffende ondernemer te vergelijken met de grootste gift, namelijk die
van 500 gulden door de grootste en rijkste fabrikant van dat moment, G.1. van
Heek (57-59). Uiteindelijk concludeert
de auteur dat de top vijf van de elite bestond uit de Van Heeks, Blijdensteins,
Janninks, Ter Kuiles en Scholtens
(189). Waarom niet de belastingregisters
zijn nagegaan, zoals N . Bos dat deed
voor zijn Maastrichtse elitestudie uit dezelfde peri ode, is niet duidelijk.
De auteur had meer kunnen doen met
de personen in het Personenregister
(243-248), dat 300 namen met jaar van
geboorte en overlijden bevat. Bijvoorbeeld in schematische stambomen de huwelijksdata en dus ook relaties tussen families aangeven. Het ontstaan van
nauwere familienetwerken zou in een
oogopslag duidelijk zijn geworden. Omdat zij stelt dat endogamie de kern was
van het proces van sociale contractie
(64-68) en elitisering, waren gegevens
uit het 'harde' familievermogen ofweI
de gegevens uit aandelenregisters interessant geweest. Volgens HammerStroeve speelde geld zelfs soms een zodanige rol dat het de keuze voor een huwe-

87

lijkspartner be·invloedde (89-92). Ongehuwde vrouwen waren door hun aandelen in het familiebedrijf interessante
pionnen. Nu worden ten bewijze van
kwesties over financiele zaken gekleurde
herinneringen van twintigste-eeuwse
respondenten aangehaald : de invloed
van de financieIe inbreng van vrouwen
was groot (13); het geld werd in het bedrijf van de vader gelaten (14, 67 , 158).
De economisch historicus verwacht hier
enige onderbouwing met cijfers. Ook
woorden als 'fabrikeur' en 'fabrikanten '
vooronderstellen een maatschappelijk
proces van 'ondernemen ', dat nieuwsgierig maakt naar de verdeling van het
totale bedrijfsvermogen over beide seksen.
De auteur verhaalt uitstekend over de
invloed, die fabrikantenvrouwen hadden in het besloten en gesloten houden
van de enge familiale kring van het fabrikantengezin en de bredere kring van het
familiebedrijven-netwerk in Enschede.
We lezen over anderhalve eeuw de scepter zwaaien over huishouding, personeel
en kinderen. Textielfabrikantenkinderen van beide seksen werd bijgebracht
dat het bedrijfs-/familiebelang boven
het individuele belang ging. Zo is ook
te verklaren dat de fabrikantenvrouwen
later met hun echtgenoot konden meepraten over de 'harde' zakelijke en financiele kanten van het bedrijf. We nemen
voorts een kopieren van de 1ge eeuwse
Victoriaanse levensstijl waar - door Veblen gedefinieerd als conspicuous consumption - al deed de Twentse textiel elite dat niet zo uitbundig als de gegoeden
in de buitenlandse grootsteden. In
hoofdstuk 9, getiteld Familiezoet, wordt
de probleemstelling beantwoord (125149; Familiezoet is de term v~~r de
wekelijkse zondagmiddagvisite bij de
grootouders, waar aile kinderen met
aanhang en kleinkinderen kwamen,
127). Hier wordt het mid del bij uitstek
tot de socia Ie cohesie en identiteitvorming uitgelegd: de fabrikantenvrouwen
brachten de toekomstige textielelite
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reeds voortdurend met elkaar in contact
tot ze een jaar of 12 waren. Er werden
leeftijdskringen en -kransen gevormd
vanaf het moment dat de mannelijke fabrikanten in spe en hun vrouwelijke huwelijkskandidaten nog in de wieg lagen .
Familiezoet is een aanwinst, niet aIleen in wetenschappelijke zin . In twaalf
hoofdstukken interacteren honderden
mensen van vlees en bloed in stadvilla's
en buitenplaatsen; de mannen met hun
jachtpartijen op de hei en de vrouwen
binnenshuis, op reis en bij stadse activiteiten. Alles soepel geschreven en bondig
gestructureerd, verantwoord met een
notenapparaat en volledige literatuurlijst. Het slot van deze families-saga
was jammer genoeg al na 200 pagina's
tekst bereikt.
Helene 1.M. Winkelman
NEHA, Amsterdam

Bart van der Herten , Michelangelo van
Meerten en Greta Verbeurgt (red .), Sporen in Belgilf. 175 jaar spoorwegen, 75
jaar N M BS (Leuven: Universitaire Pers
2001) 476 p. ISBN 9058671100
Dit 'gewichtige ' boek (3 ,5 kg en groot
formaat) is het resultaat van een sam enwerkingsverband van niet minder dan
32 auteurs en 3 redactieleden. En zoals
vrijwel altijd bij een dergelijk verzamelwerk is een aantal overlappingen niet te
vermijden geweest, ondanks de goede
leiding door de redactie. Het boek valt
uiteen in vijf delen. Allereerst een algemeen overzicht van de spoorwegen in
Belgie binnen de Europese context (ca .
35 bIz.), dan een geschiedenis van de Belgische spoorwegen in de 1ge eeuw (84
bIz.), gevolgd door een dergelijk overzicht van de 20e eeuw (105 bIz.). In deel
IV (200 bIz.) komen diverse, soms zeer
verschillende onderdelen van het Belgische spoorwegbedrijf aan de orde, zoals
de sociale, technische, architectonische,
bestuurlijke en economische aspecten
NEHA-BU LL ET I N

en ten slotte sluit deel V (35 biz.) het
boek af met een blik op de toekomst.
De NMBS uit de titel, de Nationale
Maatschappij van Belgische Spoorwegen, na lang touwtrekken tussen verschillende belangengroepen in 1926 opgericht, krijgt verhoudingsgewijs veel
aandacht, terecht naar mijn mening,
omdat over die peri ode nog weinig geschreven is. Maar de zo interessante
1ge eeuw, waarin Belgie op spoorweggebied een voortrekkersrol vervulde, blijft
misschien wat onderbelicht.
Het is bij deze veelheid van onderwerpen ondoenlijk om elk onderdeel hier te
bespreken , maar enkele opvallende onderdelen verdienen meer aandacht. Herman van der Wee en Rainer Fremdling
openen met gedegen inleidende stukken,
waarbij ik mij aileen afvroeg of Fremdlings hoofdstuk, doorlopend tot in het
heden, niet beter ergens anders geplaatst
had kunnen worden. De hoofdstukken
over de 1ge eeuw (Van der Herten zelf,
Michel Laffut, Sabine van Dooren en
Paul Janssens), hoewel misschien wat
beknopt, zijn mooi op elkaar afgestemd
en geven een goed beeld van de voortdurende tegenstellingen tussen publieke en
private sector. De rol van de grote banken, Generale Maatschappij en Bank
van Belgie voorop, maar ook die van
de Franse Rothschilds en van verschillende Engelse firma's , komt goed uit de
verf, en er worden interessante gegevens
verschaft over de aard en identiteit van
de Belgische en buitenlandse aandeelhouders. De twee delen over de rol van
de Belgische spoorwegen in de beide wereldoorlogen , beide van Paul van Heesvelde, verschillen onderling sterk. Door
gebrek aan bronnen en voorstudies voor
de Duitse exploitatie van het grootste
deel van het spoorwegnet tussen 1914
en 1918 kan Van Heesvelde daar noodgedwongen weinig over zeggen, waardoor de bescheiden rol van de spoorweg
in het onbezette deel van Belgie en achter
het geallieerde front verhoudingsgewijs
veel aandacht krijgt. Daarentegen laat

NEHA-BULLETIN 16 - 2001 - nr. 2

zijn hoofdstuk over de NMBS in de periode 1940-1944 niets te wensen over.
De periode van de NMBS en de rol
van de spoorwegen als vervoerbedrijf,
als werkgever in het interbellum, alsmede de architectuur van de grote stations worden uitputtend behandeld door
Eric Geerkens, Dirk Luyten en Luc Verpoest , terwijl Janet Polasky een nuttig
verhaal schrijft over de goedkope werkmanstreinen en de Belgische politiek van
spreiding van de arbeiders over het platteland in plaats van hen in de overvolle
en verpauperde fabriekssteden te laten
wonen . De technische kant van het
spoorwegbedrijf wordt behandeld door
Van Meerten (investeringen in infrastructuur en materieel), Andre Cresens
(veiligheid) en een collectief van vijf
schrijvers over het rollend materieel.
Dit laatste onderdeel krijgt misschien
wat te weinig aandacht. Belgie was tenslotte een land met talrijke fabrieken
van (stoom)locomotieven en rollend
materieel, die hun producten over de heIe wereld leverden . Alain Leglay tenslotte blikt in de toekomst van het spoorwegbedrijf met de HSL, Kanaaltunnel
en andere nieuwe ontwikkelingen waarbij Belgie actief is betrokken.
Verspreid over de verschillende del en
en typografisch van de hoofdtekst onderscheiden worden er korte excursies
gemaakt naar een aantal secundaire gebieden, zowel technisch (de hellende
vlakken van Ans), koloniaal (Belgisch
Kongo), of architectonisch (Iandelijke
stations). Een belangrijk onderwerp dat
door Eric Keutgens deskundig maar
zeer beknopt in een dergelijk kader
wordt behandeld is het fenomeen buurtspoorweg, de genoegelijke landelijke
smalspoorstoomtram, die zo typisch
Belgisch was. Geexploiteerd door de
Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen (NMVB), waarvan het net
met ruim 4000 km bijna even lang was
als dat van de spoorwegen , legde de
stoomtram het platteland pas werkelijk
open en misschien had er iets meer ruim-
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te aan dit onderwerp kunnen worden besteed dan de vier bladzijden nu in dit
boek.
Aile auteurs beschikken over een gedegen kennis van de relevante literatuur
en sommigen hebben daarbovenop ook
nog uitgebreid archiefonderzoek gedaan . Elk hoofdstuk heeft een eigen notenapparaat, soms zeer gedetailleerd,
maar een algemene index en literatuurlijst ontbreken. Wat ik ook miste was
een grote duidelijke spoorwegkaart met
aile lijnen en de exploiterende maatschappijen. Het boek is schitterend uitgevoerd, met tabellen, enkele kaarten
en grafieken en rijk g611ustreerd met veel
kleur, maar door zijn omvang en gewicht lastig te hanteren.
A.J . Veenendaal jr.
Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, Den Haag
Nederlandse Spoorwegen , Utrecht

Peter Heyrrnan, Middenstandsbeweging
en beleid in BelgiiU918-1940. Tussen vrijheid en regulering (Leuven: U niversitaire
pers 1998) Kadoc-studies 22 624 p.
ISBN 9061869005
Proefschrift Leuven 1997
Aan de (West-Europese) middenstandsbeweging in het interbellum heeft jarenlang het stigma gekleefd wegbereider of
in ieder geval electorale hofleverancier
van rechts-extremistische bewegingen
te zijn . Juist de slecht aan de kapitalistische mentaliteit aangepaste middenstanders lOuden tijdens de economische
crisis willige slachtoffers zijn van de verschillende fascistische partijen in Europa en maakten hen tot massabewegingen, lo luidde jarenlang de gangbare
analyse. Nu is dit beeld onder meer op
basis van electoraal onderzoek inmiddels enigszins genuanceerd: de meeste
fascistische en nationaal-socialistische
bewegingen bleken vooral catch-all parties of protest te zijn. Na de vervaging
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van het oude, niet op onderzoek gebaseerde cliche is de positie van de middenstandsbeweging er echter nauwelijks
duidelijker op geworden. Slechts mondjesmaat hebben historici zich bereid getoond om de archieven van de verschillende middenstandsbewegingen in te
duiken om lo tot een evenwichtigere beoordeling te komen van de specifieke rol
die middensta ndsorganisaties in dejaren
twintig en dertig hebben gespeeld . Vooral de Nederlandse historici lijken weinig
op te hebben met de middenstand. Het
gevolg hiervan is dat oude jubileumboeken van de verschillende middenstandsbonden in Nederland nog steeds als
voornaamste
informatieverstrekkers
gelden.
De historicus die het in de toekomst
aandurft om de vooroorlogse middenstandsbeweging in Nederland als onderwerp te nemen, zal er goed aan doen om
het werk van Peter Heyrman over de
Belgische middenstandsbeweging tussen
1918 en 1940 als voorbeeld te nemen. De
ruim zeshonderd pagina's tellende dissertatie is het resultaat van een uitvoerig
onderzoek naar de organisatie, denkbeelden , strategieen en successen van
de middenstandsbeweging. Het boek is
verdeeld in twee delen , voorafgegaan
door een uitvoerige proloog waarin
Heyrman de periode tussen 1880 en
1914 behandelt. Deze jaren golden volgens Heyrman voor de middenstanders
als een soort Eden, waarin zij nog in aile
rust hun nering konden drijven. Het eerste deel behandelt vervolgens de peri ode
van 1918 tot 1930: een peri ode waarin
verschillende groeperingen vorm probeerden te geven aan de onvrede van
kleine zelfstandigen. Die onvrede richtte
zich niet aileen op het bemoeizuchtige
regeringsbeleid maar ook op het vermeende gebrek aan belangstelling en
waardering voor de rniddenstand. Overeenstemming over de exacte doelgroep
(midden stand of middenklasse), de te
volgen strategie (onafhankelijke partijvorrning dan wei aansluiting bij het libe-
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rale dan wei katholieke kamp) en over
de exacte eisen (vrijheid of regulering)
was echter ver te zoeken. Het maakte
van de pogingen een middenstandsblok
te vormen een moeizaam proces dat bovendien, op het moment dat het onder
leiding van Fernand van Ackere voorzichtig enige vooruitgang leek te boeken,
abrupt onderbroken werd door het uitbreken van de economische crisis.
De periode van 1930 tot 1940 vormt
het tweede dee I van het boek. Hoewel
Heyrman erkent dat de economische crisis 1eidde tot 'een dijkbreuk in de
middenstandsbeweging' en tot een sterke radicalisering van de neutrale middenstanders wil hij niet weten van een
Panik im Milte/stand. In de Geigeriaanse betekenis van de uitdrukking is dit inderdaad juist: er was geen sprake van
een massale nazificatie van de Belgische
middenstand . Wei gaven enkele middenstandsgroepen steun aan de extreemrechtse Rex-beweging van Leon DegrelIe, waarmee ze voor een niet onbelangrijk deel bijdroegen aan het succes van
deze beweging bij de verkiezingen van
1936. Heyrman plaatst deze steunbetuiging echter vooral in de context van de
voortdurende pogingen die in de middenstandsbeweging in de vooroorlogse
jaren werden ondernomen om bondgenoten te zoeken om hun protest kracht
bij te zetten.
Het tekent de tragiek van de Belgische
middenstandsbeweging, zoals Heyrman
die in dit werk schetst. Hoewel hij overtuigend weet af te rekenen met vee I van
de hardnekkige vooroordelen en vooronderstellingen, kan zijn boek niet bepaald als een poging tot rehabilitatie
van de middenstandsbeweging worden
beschouwd. Het was, zo blijkt uit zijn
werk, een sterk versplinterde beweging
van ' politieke tweederangsfiguren ' en
'electorale nomaden' die hun doelpubliek moeilijk konden bereiken, die
'overdreven heftig' reageerden en 'exuberante eisen' stelden maar die zelden
als 'ernstige gesprekspartners' golden.

Het is een hard oordeel dat Heyrman in
dit ondanks de soms overdreven gedetailleerdheid zeer lees bare en analytisch
sterke boek goed weet te onderbouwen.
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Eis Jacobs, Koopman in Azie·. De handel
van de Verenigde Oost-Indische Compagnie tijdens de J8 de eeuw (Zutphen:
Walburg Pers 2000) 304 p. ISBN
9057301180
Proefschrift Universiteit Leiden 2000
Dit boek van Eis Jacobs oogt niet meteen als een dissertatie. Het grote formaat, de luxe omslag, de rijkdom aan
prachtige illustraties in kleur en in
zwart-wit, de soepele stijl vol korte zinnetjes en zonder jargon en de stellige
toon waarop de auteur in de hoofdtekst
haar bevindingen als vanzelfsprekend
presenteert zonder bijna ooit de mening
van anderen te verrnelden, doen in eerste
instantie vermoeden dat Koopman in
Azie'eerder voor de klanten van een boekenclub is bestemd dan voor het forum
van wetenschapsbeoefenaars. Schijn bedriegt. Een gladde verpakking kan wei
degelijk een serieuze inhoud bevatten.
Dat bewijst het ' nawerk' van het boek
vanaf pagina 223. Hier krijgt de lezer
achtereenvolgens: een uitgebreide verantwoording van de methode van onderzoek en presentatie, 47 tabellen , 22
klein bedrukte pagina 's met noten (in
dubbele kolomrnen) die kritische opmerkingen bevatten over het werk van
een aantal vakgenoten en een uitvoerige
lijst van bronnen en literatuur. Eis Jacobs blijkt in feite twee dingen gecombineerd te hebben: een leesbaar boek
schrijven over een onderwerp waar het
grote publiek wei pap van lust en een
nauwgezet onderzoek uitvoeren dat
van groot belang is voor de kring van
vakgenoten.

Wat het laatste betreft (waar het hier
natuurlijk om gaat): de auteur heeft zich
tot doel gesteld meer inzicht te krijgen in
de structuur en ontwikkeling van de
handelsactiviteiten van de VOC binnen
Azie in de achttiende eeuw om zo een bijdrage te leveren aan de discussie over de
oorzaken van ondergang van het bedrijf
als geheel. Als belangrijkste bron hiervoor heeft ze de Aziatische boekhouding
van de Compagnie gebruikt, die voor de
achttiende eeuw grotendeels bewaard is
gebleven maar tot nu toe nog nauwelijks
werd onderzocht. Van alle 'generale
journalen' die jaarlijks op basis van de
aangeleverde 'negotieboeken' uit de bijna 30 Compagniesvestigingen in Azie te
Batavia werden opgemaakt, heeft ze tussen omstreeks 1710 en 1790 om de twintig jaar tel kens twee opeenvolgende
boekjaren geanalyseerd. Deze gegevens
heeft ze daarna aan informatie over de
besluitvorming van de Compagnie in
Nederland en Azie gerelateerd, die ze
aan resoluties, rapporten, brieven , en
andere kwalitatieve bronnen ontleende.
Ze heeft zich daarbij op vier hoofdgroepen van produkten geconcentreerd (specerijen, Indiase textiel, Chinese thee en
Javaanse koffie), maar daarnaast ook
enkele andere artikelen in de analyse betrokken die in het handelssysteem van
de Compagnie van belang waren, zoals
edelmetaal, ruwe zijde, koper, tin en suiker. Het resultaat van het onderzoek is
een vee I gedetailleerder en genuanceerder beeld van het ondernemersgedrag
van de VOC in Azie dan tot nu toe bestond.
De rode draad in het betoog is dat de
beleidsmakers de VOC in Azie en patria
in de achttiende eeuw, gegeven de economische, politieke, militaire en demografische omstandigheden waar ze meestal
maa r in beperkte mate greep op hadden,
over het algemeen rationee! hebben gehandeld en slagvaardig op veranderingen hebben gereageerd. De beslissingen
die ze namen waren - anders dan veel
andere auteurs hebben gedacht - in de
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vigerende context meestal toch de beste.
De Compagnie was allerminst een log,
inefficient apparaat dat aileen maar
kon overleven door grootschalige toepassing van dwang, zoals de my the wil.
Opmerkelijk is volgens Jacobs eerder,
hoe lang de Compagnie erin is geslaagd
telkens weer nieuwe creatieve oplossingen te bedenken om te zorgen dat een
flink deel van de goederen die in Azie
met bestemming Europa werden gekocht in feite konden worden betaald
uit de opbrengst van handelsactiviteiten
binnen Azie zelf in plaats van met edelmetaal dat uit Europa werd aangevoerd.
De ondergang van de VOC is niet zozeer
te wijten aan een ondoorzichtige boekhouding offalend ondernemerschap alsweI aan een samenstel van factoren waar
de Compagnie slechts betrekkelijk weinig invloed op kon uitoefenen , zoals veranderingen in het consumptiepatroon
binnen Europa en het uitbreken van verschillende militaire conflicten in Azie. In
de noten levert Jacobs scherpzinnig
comrnentaar op allerlei opvattingen
van vakgenoten, bij voorbeeld inzake
de (in)elasticiteit van de vraag naar specerijen (260), de rationaliteit van het ondernemersgedrag van de VOC en de
netto-opbrengst van het Molukse specerijenmonopolie (263), het beleid inzake
de kaneel van Ceylon (263, 264), de
'macht' van de VOC in Azie in het algemeen (266) en de verhouding tot de EastIndia Company (269). De bewindhebbers en dienaars van de Compagnie vinden in haar een bekwame verdediger.
Over het geheel is het betoog knap opgezet, goed doordacht en meestal overtuigend. Er zit natuurlijk weI een bepaalde eenzijdigheid in, die voortkomt
uit de keuze van het bronnenmateriaal.
Het gedrag van de Aziatische han delaars en machthebbers wordt in hoofdzaak gelnterpreteerd vanuit de informatie waarover bewindhebbers en dienaars
van de VOC beschikten , zij het dat die
Compagniescentrische visie zoveel mogelijk is aangevuld of gecorrigeerd door
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derzoek aan Aziatische kant afwijkende
verklaringen oplevert, maar daarvoor
zijn natuurlijk andere auteurs aan zet.
De vraag is wei, of Jacobs niet een extra
barriere voor de doorwerking van haar
onderlOeksresultaten in de wetenschappelijke discussie heeft ingebouwd door
haar hoofdtekst niet op het forum van
vakgenoten toe te schrijven, maar op
het grote publiek. Kritische opmerkingen over het werk van andere historici,
extra toelichtingen op de argumentatie,
tentatieve ideeen enlOvoort zijn nu vrijwei uitsluitend in de noten ondergebracht. Zal Koopman in Azie' daardoor
werkelijk de invloed op de wetenschappelijke discussie - in het bijlOnder
op het opkomende debat in global history - uitoefenen die het op grond van de
kwaliteit zeker verdient? Zal het doordringen tot de Pomeranzen en Gunder
Franks? Het lOU wei moeten, maar de
aute ur heeft het wat lastiger gemaakt
dan nodig was.
Karel Davids
Vrije Universiteit Amsterdam

A. Knotter en W. Rutten, Maakbaar
Limburg. De constructie van een samenleving in een eeuw van uitersten (Maastricht: Sociaal Historisch Centrum voor
Limburg 2000) Studies over de sociaaleconomische geschiedenis van Limburg
XLV, 189 p. ISBN 9074142141

Het Sociaal Historisch Centrum voor
Limburg vierde in 1999 zijn vijftigjarige
bestaan met een symposium en tentoonstelling onder het motto Maakbaar Limburg 1900-2000. De conslructie van een
samenleving in een eeulV van uitersten .
Het jaarboek bevat het Jaarverslag
1999, 7 bijdragen en een selectie van foto's, die het maakbare Limburg verbeelden.
Willibrord Rutten verwoordt hoe het
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Sociaal Historisch Centrum voor Limburg (SHCL) in 1949 groeide uit het Sociaal Archief Limburg, een instelling die
kort na WO II door de Katholieke Mijnwerkersbond in het leven was geroepen.
Het moest documentatie verzamelen
over de geschiedenis van de mijnstreek
met accent op de rooms-katholieke realisa ties inzake sociale voorzieningen.
Het archief diende niet aileen de lof te
zingen van de leiders en organisaties
maar was tegelijkertijd een defensieve
reactie tegen het doorbreken van de verzuilde structuur. Vanaf circa 1960 lOU
het SHCL evolueren van een zuilgebonden naar een regionale invalshoek. Sinds
1989 is het Instituut gelieerd aan de Universiteit van Maastricht. Het SHCL wil
het beeld van het perifere en achtergebleven Limburg in de Nederlandse
geschiedschrijving weerleggen. Rutten
plaatst vraagtekens bij de argumentatie
van het sterke katholieke karakter als
verklaringsfactor voor de 'afwijkende'
geschiedenis. Hij pleit voor een multidisciplinaire en grensoverschrijdende aanpak. Deze visie krijgt slechts in geringe
mate navolging in de verschillende bijdragen aangezien het gezichtsveld beperkt blijft tot Nederlands-Limburg.
Ad Knotter bestempelt de 20 ste eeuw
als de eeuw van de maakbaarheid of de
idee dat er moest ingegrepen worden in
de sociale verhoudingen. Deze visie kende haar hoogtepunt in de naoorlogse periode tot de jaren '70. Een belangrijke rol
hierin speelde de ontwikkeling van de
mijnbouw. Ben Gales belicht de maakbaarheid - of de gestuurde ontwikkeling
afwijkend van het marktproces - ervan
aan de hand van de aan leg van de Staatsmijnen omstreeks 1900. De verschillen
in landschap- en bouwkunde met de Belgische Kempen en Aken trekt hij door
tot de industriele ontwikkeling. De argumen ten als zouden de risicovolle bevriesmethode voor de afdieping en de integratie van activiteiten uithangborden
zijn van particularisme klinken overdreyen. Het financiele aspect van deze be-
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drijfspolitiek wordt niet met concrete
cijfers gestaafd. Bovendien ontbreekt
een technische vergelijking met andere
'nieuwe' kolenvelden. Uitgezonderd
voor de afdiepingswerken opteerden de
Belgische mijnen eveneens voor het beperken van de toeleveranciers. In
Belgisch-Limburg reikten de door
gespecialiseerde bedrijven bevroren
schachten omstreeks 1920 al tot dieptes
van meer dan 600 meter. Wat het planningsaspect betreft moet Gales onderkennen dat de mijnindustrie zowel in
technisch opzicht als anderszins een zaak
was van al doende leren (p. 37). Met de
these van enigszins realistische vooruitzichten gaat hij in tegen het beeld dat
de mijnregio een streek op drift was.
Voor de ruwe projecties van productie
en tewerkstelling uit de beginperiode
stelt hij vast dat het verschil tussen giswerk en realiteit meeviel (p. 41). Gales
trekt vervolgens de mislukking van het
wetenschappelijk bedrijfsbeheer in de
mijnbouw tijdens het Interbellum in
twijfel door te wijzen op de hoge productiviteit. Factoren als dreigende werkloosheid of nieuwe exploitatietechhieken worden hierbij mijn inziens ten
onrechte over het hoofd gezien. In de
sluiting van de mijnen ontdekt de auteur
een ander type maakbaarheid waarbij de
overheid zich verbond inspanningen te
leveren. De komst van aardgas en het
structuurbeleid van Joop den Uyl boden
een oplossing en maakten het einde van
de mijnen meer aanvaardbaar en voorstelbaar. Gales bekijkt maakbaarheid
vanuit een breed - technisch, bedrijfseconomisch en zelfs politiek - spectrum
maar schuift het sociale gegeven in belangrijke mate terzijde. Hiervoor baseert
hij zich op de visie van Jansen over het
ongeplande en spontane in de geschiedenis van de volkshuisvesting. Toch blijkt
uit tal van studies dat via een nauwgezette en geplande sociale omkadering de
mijndirecties hoopten hun "ideale mijnwerker" te creeren.
Jos Perry toont in zijn bijdrage aan
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dat Limburgse kunstenaars en publicisten getracht hebben de mijnen een plaats
te geven in het Limburgse (historisch)
bewustzijn. Ondanks het negatieve imago verschenen midden jaren '20 mijnwerkersagen als bouwstenen voor een
eigen volkscultuur. Nadien probeerden
anderen het oude (het katholieke rurale
Limburg) en nieuwe (het mijnbedrijf)
Limburg met elkaar te verzoenen. Dit
leidde nu en dan al eens tot een uitschuiver. In 1941 onderscheidde een volkskundige de genetische kenmerken van
de - uiteraard Germaanse - Kerkraadsche mijnwerker. Volgens de auteur bewezen de in een sfeer van euforie badende
jubileumfeesten in 1952 dat het mijnbedrijf uiteindelijk een breed draagvlak
had gevonden. Was dit realiteit of propaganda? Archiefmateriaal voor BelgischLimburg toont aan dat bij de groots opgezettejubileumfeesten in 1951 mijnwerkers buiten de tuinwijken massaal hun
kat stuurden. De financiele opwaardering en professionalisering van het mijnwerkersberoep of de zwakkere positie
van de mijndirecties maakten een verzoening wellicht gemakkelijker. Toch lijkt
het me verregaand te spreken van een
'Limburgs harmonisch model', dat in de
jaren '60 verbroken zou worden.
Op religieus vlak komt Nissen tot de
slotsom dat door de dalende geloofspraktijk de idee van het katholieke Limburg niet meer bestaat en slechts berust
op een in het verleden geconstrueerde
idylle. De dominante rol van het
rooms-katholicisme en de geografische
omschrijving van het bisdom Roermond
waren tijdens de 19de eeuw de enige bindende elementen in de provincie Limburg, dat aanvankelijk niet meer was
dan een conglomeraat van territoria.
Tot het midden van de twintigste eeuw
drukte het bisdom Limburg zijn stempel
op de samenleving door de grote omyang van de seculiere clerus. Deze clerus
zag het maatschappelijk moderniseringsproces als een bedreiging en opteerde eensgezind voor het behoud van
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het katholieke Limburg. Vanaf de jaren
'50 groeide er evenwel verdeeldheid omdat een aantal jonge priesters die niet
langer geloofden in het Limburgs particularisme en de conservatieve strategie.
Ook op politiek gebied vertoonde het
Limburgse katholieke bolwerk barsten
door de doorbraakstrategie van de
PvdA. Annemieke Klijn beschrijft de
politieke carriere van de Maastrichtse
Katholieke doorbraaksocialist Sjeng
Tans (1912-1993). In 1956 werd hij de
eerste Limburgse vertegenwoordiger
van de PvdA in de Tweede Kamer en
ontpopte zich als onderwijsspecialist.
In 1965 schopte hij het tot partijvoorzittef. Na aanhoudende interne wrijvingen
hield hij in 1969 het voorzitterschap
voor bekeken.
Carla Wijers belicht een 'recent ' Limburgs cultuurgoed met name Carnaval.
Dit gebeurt in het kader van de parallelle
ontwikkelingen van enerzijds cultuurvervaging op nationaal vlak en anderzijds de groeiende interesse voor regionale cultuur. De Limburgers wensen
hun eigen identiteit en wij-gevoel te construeren door zich af te zetten ten opzichte van de referentiegroep ' Hollanders' via twee tegenstellingen: noord
versus zuid, centrum versus periferie.
Dialect en Limburgse mentaliteit blijken
de meest invloedrijke elementen te zijn
in hun zelfbeeld. Daarnaast ontwikkelde
de carnavalsviering, hoewel geen exclusieve Limburgse aangelegenheid, zich
door de dreigende 'verhollandsing' vanaf de jaren 1960 tot een typisch Limburgs verschijnsel verankerd in het collectief verleden. Opmerkelijk hierbij is
dat het artikel voorbijgaat aan interactie
op cultureel vlak ten gevolge van nationale eo internationale migratiestromen.

1940 (Hilversum: Verloren 2001) 516 p.
ISBN 9065504362
Proefschrift Erasmus Universiteit Rotterdam 2000

Albert Kort, Geen cent te veel: armoede
en armenzorg op Zuid- Beveland, 1850-

De geschiedenis van de armenzorg heeft
in Nederland al redelijk veel aandacht
gekregen. Toch bleven sommige onderwerpen onderbelicht. De studie van Albert Kok over de armenzorg op het
Zuid-Bevelandse platteland tussen 1850
en 1940 vult een hiaat. Tot nu toe behandelden de meeste publicaties over armenzorg de situatie in de steden tot
1850, zo blijkt uit de uitgebreide literatuurstudie die Kort in het begin van zijn
boek presenteert.
Het onderzoek van Kort zit gedegen
in elkaar. Hij koos negen dorpen, zoveel
mogelijk verspreid liggend over ZuidBeveland. De dorpen zijn wat inwonertal, religie en bestaansmiddelen betreft
representatief voor heel Zuid-Beveland .
Kort onderzocht welke groepen bedeeld
werden en waarom, waar de armenzorg
uit bestond , of er verschillen waren tussen kerkelijke en burgelijke armbesturen, uit welke socia Ie lagen de armbestuurders afkomstig waren, hoe
armbesturen erin slaagden hun macht
te behouden in een zich moderniserende
samenleving en welke rollokale overheden speelden bij armoedebestrijding.
Kort gebruikte als bronnen o.a. gemeentelijke jaarverslagen, notulen van
de gemeenteraad, notulen, corresponden tie en jaarrekeningen van armbesturen en diaconieen en naamlijsten van
bedeelden. Helaas zijn er op Zuid-Beveland geen rapporten over bedeelden opgemaakt, waardoor hun levensloop gereconstrueerd moest worden met
behulp van bevolkingsregisters en burgerlijke stand. Kort gaat zijn onderzoeksvragen te lijf met een enorme hoeveelheid cijfermateriaal, waaruit hij vele
tabellen heeft gedestilleerd. Het cijfermateriaal dat hij gebruikt heeft, is voor
een groot deel integraal als bijlage in
het boek opgenomen. Om niet aileen in
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Guy Coppieters
Vrije Universiteit Brussel

cijfers te verzanden , maakte Kort van
een aantal bedeelden biografietjes en citeert hij rijkelijk uit notulen en correspondentie.
In Zuid-Beveland werden vooral weduwen, ouderen en wezen en een relatief
kleine groep werklozen bedeeld. Aile
vormen van bedeling komen in het boek
aan bod, maar bedeiing in geld was verreweg de belangrijkste vorm. Tussen
diaconie en burgerlijk armbestuur yond
Kort slechts accentverschillen; de diaconie concentreerde zich iets meer op weduwen en ouderen . Ook beschikte de
diaconie, vanwege haar geringere en
minder stabiele inkomsten, over minder
financieie armslag dan het burgerlijk
armbestuur.
Op de vraag hoe de armbesturen zich
staande hielden in de twintigste eeuw,
geeft Kort een minder eenduidig antwoord. Groot probleem vormde de toenemende werloosheid, die te maken had
met de mechanisatie in de landbouw,
waardoor steeds meer landarbeiders
moeilijk aan werk konden komen . De
diaconie schoof werklozen het liefst af
op het burgerlijk armbestuur, dat daar
ook al niet op zat te wachten . De toenemende assertiviteit van werkloze arbeiders ergerde de armbestuurders, die vonden dat zij zo te weinig geld overhieiden
voor "echte" armen . Uiteindelijk werden de problemen opgelost door sociale
zekerheidswetten en ingrijpen van lokale
gemeentebesturen. Dit was een aantasting van de macht van de armbesturen,
maar gezien de negatieve uitlatingen
van de armbestuurders over werklozen,
zoals Kort die citeert, lijken zij daar op
dat moment niet bijzonder rouwig om
te zijn geweest.
Armoede werd vooral geweten aan de
arme zelf en die opvatting bleven de
armbestuurders gedurende de hele onderzochte periode verkondigen. Motieyen voor armenzorg waren volgens Kort
met name het handhaven van de orde,
het bijbrengen van respect en dankbaarheid jegens de weldoener van de armen
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en het beschaven van de armen. Daarnaast speelden persoonlijke motieven
als burgermansplicht en christelijke
naastenliefde een rol. Kort noemt versterking van de eigen zuil een onderbelicht motief, met name voor de katholieken. Hij kan dat echter niet goed
bewijzen , omdat nu juist de parochiale
archieven grote hiaten vertonen . Of de
armenzorgers er ook in slaagden hun
motieven te verwezenlijken, komt in het
boek slechts zijdeiings aan de orde.
Een groot verschil van de armenzorg
op het platteland met de stedelijke situatie is uiteraard de kleinschaligheid,
waardoor bijvoorbeeld grote werkverschaffingsprojecten geen rol speelden.
Ook konden de armen vee I beter gecontroleerd worden dan in de stad; zij waren
immers allen persoonlijk bij het arm bestuur bekend. Kort geeft op p. 131 van
zijn proefschrift een voorbeeld van een
een armbestuurder, die tevens landbouwer was en de aanvraag tot bedeling
moest behandeien van een landarbeider
die bij hem in dienst was. De landarbeider klopte aan bij het armbestuur omdat
hij te weinig loon zou krijgen om zijn gezin te onderhouden. Door de kleinschaligheid kwam de professionalisering van
de armenzorg in Zuid-Beveland ook veel
langzamer van de grond dan in de steden
het geval was; in 1940 was de armenzorg
nog voor het grootste dee I in handen van
vrijwilligers.
De schat aan informatie die de cijfers
van Kort opleveren , dreigt de lezer af en
toe boven het hoofd te groeien. Met name in het zevende hoofdstuk , waarin de
bedeelden als groep aan bod komen,
wordt een groot aantal tabellen gepresenteerd, zonder dat die allemaal even
duidelijk geanalyseerd worden. Zo heeft
Kort aan de hand van handtekeningen
onder de trouwregisters het aantal analfabeten onder de bedeelden bepaald.
Dat cijfer blijkt beduidend hoger te liggen dan van de totale bevolking. In
1890 bijvoorbeeld was 65% van de bedeelden van het burgerlijk armbestuur
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analfabeet, tegen 24% van de totale bevolking. En dat terwijl de Zuid-Bevelandse bedeelden verplicht waren hun
kinderen naar school te sturen, een verplichting waara an blijkens de gemeenteverslagen ook op grote schaal gehoor
gegeven werd. Kort geeft voor deze opvallende cijfers helaas geen verklaring.
Vibeke Kingma
Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, Den Haag

H. Lintsen (red.), Research tussen vetkool en zoetstof zestig jaar DSM Research 1940-2000 (Zutphen: Stichting
Historie der Techniek 2000) 144 p. ISBN
905730144x
Dit boek behandelt de zestigjarige geschiedenis van DSM Research. De auteurs hebben niet aileen aandacht willen
geven aan deze ene afdeling, maar ook
aan de "wederzijdse beYnvloeding" (8)
van de onderneming en de researchafdeling: hoe bepaalde de aard en de geschiedenis van het bedrijf het speurwerk en
welke gevolgen had het speurwerk voor
de ontwikkeling van het bedrijf.
De eerste chemische activiteit van de
Staatsmijnen was de oprichting van het
Stikstofbindingsbedrijf in 1929, waar
ammonia werd gemaakt uit cokesovengas en lucht. De hiervoor benodigde
kennis had het bedrijf aangekocht van
buitenlandse firma's, en er was nauwelijks sprake van zelf ontwikkelde kennis.
Het onderzoek dat enkele ingenieurs in
het laboratorium van het stikstofbindingsbedrijf deden , was gericht op het
oplossen van bedrijfsproblemen. Aileen
als er tijd over was, hielden zij zich bezig
met het verbeteren van bestaande producten of het ontwikkelen van nieuwe,
met research dus. De directie yond de
winsten van de Staatsmijnen te klein
om een speurwerkafdeling te financiereno Tegelijkertijd was het haar echter
duidelijk dat de marge op chemica lien
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aanzienlijk beter was dan op kolen en
dat het cokesovengas vee I kostbare
grondstoffen bevatte. In de loop van de
jaren 1930 begon ze daarom pi ann en te
maken voor uitbreiding van de chemische activiteiten , en daarom ook voor
uitbreiding van het speurwerk. In 1940
werd het Centraal Laboratorium van
het Stikstofbindingsbedrijf een speurwerklaboratorium voor de Staatsmijnen.
Tijdens en na de Tweede Wereldoorlog deden de Staatsmijnen vooral onderzoek naar de productie van grondstoffen
voor kunststoffen. Een van de redenen
hiervoor was een afspraak tussen de
Staatsmijnen en AKU, dat de eerste
grondstoffen zou maken die de laatste
zou verwerken tot kunststoffen. Na de
oorlog bouwden de Staatsmijnen inderdaad een aantal fabrieken , onder andere
voor caprolactam, een grondstof voor
nylon. De kennis hiervoor kwam deels
uit eigen laboratorium, maar ook voor
een groot deel uit licenties van andere,
meest buitenlandse bedrijven. Deze manier van kennisverwerven, een mix van
aangekochte Iicenties en eigen onderzoek, bleef door de jaren heen een kenmerk van DSM . Het bedrijfkreeg steeds
meer haast met de diversificatie in de
chemie, zeker toen in de jaren zestig duidelijk werd dat de mijnen gesloten zouden worden, en had de tijd (en de middelen) niet om alles in eigen huis te
ontwikkelen. Door deze manier van
kennisverwerving was DSM geen koploper, maar een volger van chemische reuzen als DuPont, BASF en leI. TegeJijkertijd ontwikkelde het echter de
capaciteiten om aangekochte technologie te verbeteren en zich deze verbeteringen toe te eigenen in octrooien. Doordat
het speurwerk steeds sterk gericht bleef
op de verbetering van bestaande producten, kreeg DSM Research geen kans
zich te ontwikkelen tot een instituut
voor fundamenteel onderzoek, zoals bijvoorbeeld het Natlab van Philips.
De auteurs beschrijven hoe in de jaren
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1940 en 1950 het speurwerk van DSM
Research voora1 gericht was op de bulkchemie, en hoe in de jaren 1970 en 1980
het accent werd verlegd naar de fijnchemie, omdat dit voor DSM als geheel
commerciee1 aantrekkelijker was. Het
is duidelijk dat de Staatsmijnen zonder
speurwerkafdeling nooit hadden kunnen veranderen in DSM. Echter, de manier waarop de " wederzijdse be'invloeding" plaatsvond, wordt niet altijd
duidelijk. Zo speelde DSM Research bijvoorbeeld in de jaren 1980 een cruciale
rol bij de ontwikkeling van de fijnchemie, terwijl de afdeling voorheen, bij de
bulkchemie, grotendeels had gewerkt
met aangekochte kennis. In hoeverre
was dit een bewuste verandering van de
kennisverwervingsstrategie? En was dit
de enige strategie die de directie volgde,
of werd toch ook nog kennis aangekocht? Lijdt dit gedeelte van het boek
over een gebrek aan details, andere
hoofdstukken bieden een overvloed
aan chemische stofnamen en technisch
jargon, wat afdoet aan de leesbaarheid.
Deze punten van kritiek nemen echter
niet weg dat het boek voorziet in een lacune in de kennis over speurwerk bij de
grootste Nederlandse ondernemingen.
Voortaan zal het inzicht hierover niet aIleen maar gebaseerd hoeven te zijn op de
geschiedenis van het NatLab van Philips, en dat is een grote winst.
Jasper Faber
Nyenrode, Breukelen

Patrick O'Brien, Derek Keene, Marjolein 't Hart en Herman van der Wee
(red.), Urban achievement in early modern Europe. Golden ages in Antwerp,
Amsterdam and London (Cambridge:
Cambridge University Press 2001) xiv
361 p. ISBN 0521594081
De vraag die in dit boek opgeworpen
wordt is hoe het komt dat er in betrekkelijk korte tijdspannen in verschillende
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steden op allerlei terreinen belangrijke
successen werden behaald. Om een antwoord te vinden worden drie steden vergeleken tijdens hun 'gouden eeuw': Antwerpen (ca. 1492-1585), Amsterdam
(ca. 1585-1659) en Londen (ca. 16601730). Na een vergelijkende inleiding
van redacteur O'Brien volgen vijf thematische sets van steeds drie artikelen.
De thema's zijn economie en demografie , architectuur en de stedelijke ruimte,
kunsten , boekproductie en wetenschap.
Ieder van deze thema's wordt door een
specialist behandeld voor achtereenvolgens Antwerpen , Amsterdam en Londen.
De bundel is het resultaat van twee
conferenties, gehouden in 1994 en 1995.
In de meeste bijdragen is geen literatuur
van na 1995 verwerkt, maar hierop zijn
een paar uitzonderingen . De afzonderlijke bijdragen zijn stuk voor stuk goed. Ze
zijn ook meer op elkaar betrokken dan
in de meeste bundels met bijdragen van
verschillende auteurs het geval is. Dat
wil niet zeggen dat per thema steeds precies dezelfde facetten in de beschouwing
worden betrokken. Auteurs hebben de
vrijheid genomen of gekregen om te
schrijven over datgene wat hen zelf het
mees! relevant lijkt of het meeste boeit
op hun terrein . Zo besteedt Lesger bijvoorbeeld in zijn bijdrage over de economie van Amsterdam meer aandacht aan
de relatie van de stad met het achterland
dan in de bijdragen over de economie
van Antwerpen en Londen gebeurt.
Herhaaldelijk laten de auteurs echter
b1ijken te weten wat er in de andere bijdragen te vinden is, en betrekken zij in
hun beschouwingen wat er over hun
eigen stad en de andere steden elders in
de bundel te vinden is. Dat draagt aan
de cohesie van het boek natuurlijk bij.
Toch wordt die cohesie niet perfect:
Van Paemel vindt bijvoorbeeld wetenschappers die vanwege onrust elders
naar Antwerpen komen geen Antwerpse
wetenschappers, maar andere auteurs
tellen dergelijke immigranten gewoon,
NEHA-BU L L E TIN

of juist, mee bij het in kaart brengen van
de stedelijke bloei .
Hoewel de bundel dus als bundel geslaagd is, maakt deze ook duidelijk dat
voor een werkelijke vergelijking meer
nodig is. Vergelijking is op twee fronten
mogelijk. De steden en hun gouden eeuwen zijn gekozen omdat ze de fakkel van
elkaar overnemen, en dat maakt de vergelijking tussen hun economische en culturele leiderschap interessant. Bovendien laten ze zich ook vergelijken als
drie stedelijke bloeiperiodes, maar dan
had ook de vergelijking met, zeg, Wenen
rond 1900, gemaakt kunnen worden. Er
is overigens wei een verschil in de stratus
van de bloeiperiodes. Dat Antwerpen
voor 1585 en Amsterdam in de peri ode
daarna in beschouwing moet worden genomen, is vanuit de geschiedenis van die
steden duidelijk. Voor Londen is de periode 1660-1730 kennelijk meer gekozen
uit overwegingen van symmetrie in de
vergelijking, dan dat de schrijvers men en
dat die jaren de gouden eeuw van de
Britse hoofdstad waren.
In sommige bijdragen worden dus op
deelpunten vergelijkingen gemaakt,
maar een werkelijke vergelijking had
meer sturing gevraagd, hetzij door instructies aan de teams van auteurs voor
ieder thema , hetzij door de vergelijking
per them a in een bijdrage onder te brengen. Zo reageren de drie economische
verhandelingen wei op elkaar, zodat
een chronologisch doorlopend betoog
ontstaat. Maar welke belangrijke veranderingen in de handelstechnieken en financiele instrumenten nu waar en wanneer optreden, wordt niet duidelijk,
hoewel dat thema meer dan eens wordt
aangesneden . De behoefte aan meer systematische vergelijking wordt ook niet
voldoende bevredigd door de manmoedige poging die O'Brien in de inleiding
doet. Hij constateert onder meer dat de
bloei van de drie steden voorafgegaan
werd door een " cultural reordering ( .. .)
connected to successful resistance to political threats to their stability, security
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and prosperity", maar het wordt niet
erg duidelijk wat de bijdrage daarvan
aan de bloei is. Bij Londens latere bloeiperiodes is er van zo' n dreiging geen
sprake. Geen van drie steden had een
universiteit, maar O'Brien gaat niet zo
ver te stellen dat dat aan de bloei bijdroeg. Andere overeenkomsten lijken
relevanter. Aile drie de steden hadden
bijvoorbeeld een tolerante sfeer (zij het
Amsterdam het meest) .
Verschillende bijdragen wijzen schaalvoordelen aan als een motor voor de culturele bloei . Bij handel, nijverheid en migratie spreekt dat min of meer vanzelf.
Bij Bok is deze factor heel belangrijk
om de bloei van de zeventiende-eeuwse
Nederlandse kunst te verklaren : de grote
schaal maakt specialisatie mogelijk, wat
tegelijk leidt tot hogere kwaliteit en lagere prijs, waardoor de markt vergroot
wordt. Het drukken van boeken wordt
gestimuleerd door de aanwezigheid van
kapitaal en lezers. De wetenschap profiteert van de handelsstromen die informatie en onbekende planten en dieren
aandragen. O'Brien zou liever iets complexers gevonden hebben dan de schaalvoordelen. Misschien omdat die wei de
voortzetting van de groei als die eenmaal
gestart is verklaren , maar niet het begin
van de groei. Verschillen worden her en
der in de bundel wei aangegeven, maar
niet verklaard of systematisch behandeld. Waarom ontwikkelde zich in Amsterdam bij toenemende koopkracht
wei een brede vraag naar schilderijen ,
en bleef in Londen de schilderkunst
vooral afhankelijk van adellijke patronage? Waarom was in Londen een Royal
Society nodig voor bloei in de wetenschap, en in de Republiek niet? Maakte
het uit dat Londen een vorstelijk hof
kende, en de andere twee steden niet?
Deden de religieuze verschillen er toe?
Ook als nog niet aile antwoorden gegeyen worden, biedt deze bundel voor het
stellen en het beantwoorden van dergelijke vragen een goede ingang. En de
hoofdvraag, waarom de stedelijke bloei
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op zoveel terreinen tegelijk plaats vond,
lijkt mij eigenlijk in het boek heel goed
beantwoord. Economische groei bood
het kapitaal. Groei en handelscontacten
zorgden voor een vergrote markt en
daarmee voor schaalvoordelen. Handel
en immigratie brachten impulsen uit
den vreemde. Immigranten , vaak jonge
alleenstaanden en mensen die toch al
enige afstand genomen hadden van de
cultuur waarin zij opgroeiden, stonden
relatief open voor veranderingen.
Lex Heerma van Voss
IISGINEHA, Amsterdam

Okazaki , Tetsuji and Okuno-Fujiwara,
Masahiro (eds.), The Japan ese economic
system and its historical origins (Oxford:
Oxford University Press 1999) x + 294 p.
ISBN 0198289014
A welcome addition to the English language literature, this book provides useful insights into the working of the Japanese economic system during the 1930s
and 1940s. Taking a " comparative institutional" approach , the editors stress
the role of historical accidents, path dependency, and the "strategic and mutual
complementarity" of individual elements of the economic system. They
conclude that the present-day Japanese
system emerged from "system-wide"
changes which were adopted during the
war.
Historical path dependency and system complementarity are both important, and the controls installed during
the Second World War undoubtedly
had a profound impact on the postwar
Japanese economic system. The financial controls instituted in the late 1930s
in order to influence fund allocation
and to ration credit, stifled the capital
markets, especially the stock and the
bond markets. The resulting loss of
shareholder control reduced investment
flows, which necessitated a command-
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based shift to indirect financing (see the
chapters by Ueda, Teranishi, Okazaki).
The increased risk associated with indirect financing was avoided by encouraging loan syndication, with the
lead bank becoming the delegated monitor in the absence of shareholder influence. Continued government intervention in the financial system, a low
level of financial assets (Teranishi, Okazaki) and the purge oflarge shareholders
perpetuated the need for indirect finance
and delegated monitoring. This gave rise
to the main bank system as a postwar
transformation ofloan syndicates (Teranishi). The system of designated financial institutions to supply credit to specific firms, adopted late in the War
(Teranishi), transformed into bank-firm
relations after the war. Greater worker
participation in management, foisted
on the corporate sector, and the suppression of profit motive were instrumental in formulating the postwar corporate governance system (Okazaki).
The seniority wages and yearly wage increases became prominent after 1939
and labor immobility was curbed (Odaka). Beyond these macro and micro
changes, changes in the organization
and direction of production are also
seen as originating in the WWII period,
as in the form of subcontracting (Okazaki and Okuno-Fujiwara), the industrial
associatIOns (Yonekawa , Kawagoe)
and plan formulation and implementation through discretionary policy measures (Ueda, Okazaki and Okuno-Fujiwara) .
No doubt, the postwar Japanese economic system closely resembles the organizational structures observed under
the command-based planned system
during the Second World War. Does
this, therefore, imply that the postwar
system " originated" during the war?
Perhaps, but the changes introduced
were operational only for a short time
and were vehemently opposed by the
private sector. Despite the command

NEHA - BULLETIN

structures in place, there is little evidence
that it succeeded in shifting the economy
to production better than profit motive.
How did this system succeed after the
war when the command system was dismantled? What caused the institutional
hysteresis? Again, a number of contributions indicate that some of the elements
of the economic system began changing
much earlier (end Taish6 to early Sh6wa
periods). Odaka traces the origin of Japanese style labor relations to the early
inter-war years, based on labor market
segmentation due to firm-specificity of
technology, skill shortages, need for human capital investment, and increased
screening costs; the enterprise unions resulted from firm-level segmentation of
the labor market rather than industrial
patriotic societies of the war period.
Loan syndication (Teranishi) was predicated on changing industrial structure in
the early 1930s. Even subcontracting,
mentioned briefly in the book, arose in
the late 1920s to early 1930s. This indicates that parts of the system emerged
gradually over time rather than as a " system-wide" shock due to WWII controls.
The complementarity and stability of
the system is evident more in the subsystems rather than the system as a whole .
Complementarity in individual elements
of the corporate system - financing, governance and employment systems - is,
without question, a sine qua non for its
stability. But its relation to industrial asSOCIatIOns, administrative guidance,
agricultural associations and centerstate fiscal relations is not clear and is
left unexplored in the book. The search
for "war-time origins" of the corporate
system is based on the presumption that
the postwar system is non-profitoriented , with employee welfare as an
important part, which allows it to be
attributed to the government efforts to
suppress the profit-motive during the
war. Without this presumption, however, the process of change seems more
evolutionary than revolutionary.
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The historical legacy of the War may
be an accentuation of the economic environment conducive to labor market
segmentation and an increased need for
indirect finance in the immediate postwar period. My own work indicates that
increasing technological gap, the decisive shift to heavy and chemical industry, and the low level of financial assets
together can provide a plausible alternative explanation of the postwar
corporate structures. Other subsystems
discussed in the book - government-industry relations and the fiscal system can benefit from a political economy approach. This approach may explore the
realignment of vested interests during
and after the war - an area left unexplored in this book. In this sense, the
book is valuable both for its insights into
the functioning of the war-time Japanese economy as well as for providing
new research questions.
Anil Khosla
Universiteit Leiden

Mark Ormrod, Margaret Bonney and
Richard Bonney (eds.), Crises, revolutions and self-sustained growth. Essays
in European fis cal history, 1130-1830
(Stamford: Shaun Tyas 1999) 456 p.
ISBN 1871615933
Als je de achterflap moet geloven, zouden de bijdragen in dit boek een voorbeeld moeten zijn van de " new fiscal history". Een " gedurfde" inleiding zou een
nieuwe methodologie voor de geschiedenis van de overheidsfinancien bieden.
Die inleiding is dan ook zeer ambitieus.
Met de term " new fiscal history" benadrukken de redacteuren dat de overheidsfinancien zelf centraal staan: het is
niet meer enkel een hulpwetenschap,
niet meer dat ene extra element in de verklaring van een constitutionele of economische crisis. Het gaat in dit boek
om de crises, de revoluties en de aanhou-
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dende groel In de overheidsfinancien
zelf. En om deze nieuwe trend in de geschiedenis van de overheidsfinancien te
ondersteunen ontwikkelen de redacteuren een model waarmee men die crises,
revoluties en groei modelmatig kan
analyseren.
Helaas. De goede bedoelingen blijven
steken in de inleiding zelf. Ten eerste is
het aangeboden model dermate ingewikkeld (de schematische versie, een tabel
met omschrijvingen in zestien rijen en
vijf kolommen, beslaat aIleen al vijf pagina's, en dat in een extra klein lettertype) dat het onmogelijk lijkt deze te gebruiken in welke onderzoeksvraag dan
ook. Ten tweede verwijst geen enkele auteur in dit boek naar de inleiding. Indien
men in de bijdragen al een theorie gebruikt, dan is deze of ad hoc (zie bijvoorbeeld de bijdragen van Moss en Barratt)
of afkomstig van een geheel andere auteur (zie Cunich en Gelabert). En ten
derde ben ik er zelf niet van overtuigd
dat de trend "overheidsfinancien vanwege de overheidsfinancien zelf' nu zo'n
breekpunt in de historiografie is. Sinds
het begin van de negentiende eeuw zijn
ettelijke studies verschenen waarbij het
enkel en aIleen maar gaat om de overheidsfinancien zelf.
Deze kritiek laat onverlet dat er
mooie bijdragen in dit boek staan. In
het kort voigt een aantal karakteristieke
bevindingen. De studies over de middeleeuwen concentreren zich op verschuivingen aan de inkomstenkant. Domeinen worden steeds minder belangrijk;
universele belastingheffing komt ervoor
in de plaats. Gabor en Janos Barta laten
zien dat de Hongaarse koningen in de
twaalfde eeuw nog steunden op traditionele inkomsten. Pas in de loop van de
vijftiende eeuw, na een "fiscale revolutie" , kunnen zij met nieuwe belastingen
hun machtige positie van de twaalfde
eeuw evenaren. Ook in Normandie
schikken de inkomsten van het hertogdom zich naar de veranderde verhoudingen: Vincent Moss stelt dat de steden
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meer en meer gaan bijdragen, terwijl opbrengsten van het (perifere) platteland
afnemen. Een zelfde proces is volgens
Nick Barratt zichtbaar bij de Engelse
koningen: in de loop van de dertiende
eeuw voldoen de oude methodes niet
meer. Peter Cunich maakt Barratts verhaal over de Engelse fiscale revolutie af
door te wijzen op fundamentele veranderingen in de zestiende eeuw. Voor de
zeventiende eeuw vervolgen Patrick
O'Brien en Philip Hunt deze betoogtrant
door te wijzen op het grote belang van de
accijnzen: dit was eigenlijk het grote geheim van de effectiviteit van het Britse
bestel in de achttiende eeuw.
Tim Thornton snijdt een ander onderwerp aan: de efficientie van een federatief
stelsel. Veel regio's op de Britse eilanden
kenden een sterke autonomie, waardoor
de belastingheffing (Thornton kijkt naar
de 14e_17e eeuw) rekening kon houden
met lokale omstandigheden. De andere
bijdrage in dit boek die de efficientie
van een federatie benadrukt is die van
Leendert van der Ent, Wantje Fritschy,
Edwin Horlings en Ruud Liesker over
de financieIe situatie in Groningen, Overijssel en Holland tijdens de Republiek.
Opmerkelijk is dat de overheidsfinancien
hier nauwelijks een crisis doormaakten,
ondanks oorlogen en economische teruggang. Holland droeg weliswaar het
meeste bij, maar daar stond tegenover
dat deze provincie ook in politiek opzicht
het meest te zeggen had.
Daartegenover zijn er voorbeelden
ten over van centralistische stelsels waar
de efficientie een stuk verder te zoeken is.
Mark Greengrass probeert iets te reconstrueren van de fragmentarische boekhouding in het zestiende-eeuwse Frankrijk. Veel centrale controle bestond er
blijkbaar niet. In Spanje konden Philips
III en Philips IV geen bevredigende oplossingen vinden voor de grote schuldenlast, zoals blijkt uit de analyse van Juan
Gelabert. De studie van Julian Kwass
laat zien dat het centralistische Franse
beleid grote problemen ondervond in
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het Bourgondie van de zeventiende en
achttiende eeuw. T.J .A. Le Goff bekijkt
de financiering van oorlogen door de
Franse koningen in de achttiende eeuw.
Naast het terugkerende probleem van de
korttermijn leningen bleek het gehele
stelsel uiteindelijk te afbankelijk van
economische f1uctuaties . Doordat dit
politieke stelsel ook naar de koloniale samenleving van Canada werd gekopieerd,
zag Cartherine Desbarats daar eveneens
een falend financieel beleid.
Julian Goodare besteedt de ruimte die
hem is toegemeten aan een persoon in
het systeem van de Engelse staatsfinanciering rond 1600: de Schot Thomas
Foulis. Het resultaat is een prachtige illustra tie van hoe sommige heersers omgingen met hun schuldeisers. Michael
Kwass en Donald Sutherland richten
zich op de verdeling van de belastingdruk: de eerste analyseert het Franse
systeem voor 1789, de tweede maakt
het verhaal af voor het begin van de negentiende eeuw.
Bovenstaande karakteristieken doen
geen volledig recht aan de rijke inhoud
van sommige bijdragen . Net als in veel
andere bundels zijn de verschillende bijdragen zeer divers. Enkele sluiten naadloos aan bij de reeds lange traditie op het
gebied van de geschiedenis van overheidsfinancien. Veel bijdragen onderscheiden zich echter door analyses van
kwantitatieve reeksen. In dat opzicht
heeft Richard Bonneys streven naar een
historische database van overheidsfinancien (www.le.ac.ukihi/bon/esfdb)zeker stimulerend gewerkt. Zowel in deze
database, als in deze bundel, zijn er voor
de specialist op het gebied van de overheidsfinancien belangwekkende gegevens te vinden .
Marjolein 't Hart
Universiteit van Amsterdam

Karl Gunnar Persson, Grain markets in
Europe, 1500-1900: integration and dereNEHA-BULLETIN 16 - 2001 - nr. 2

gulation (Cambridge: Cambridge University Press 1999) xx + 173 p. ISBN
0521650968
In this compact volume Karl Gunnar
Persson takes on rather large issues.
The scope is broad, the range going from
theories of efficient market operation in
the eighteenth and nineteenth centuries,
to the degree of integration of European
grain markets under the ancien regime,
to the mechanisms both economic and
political which generated more or less
free markets in the nineteenth century.
Along the way he attacks the social costs
of price volatility and the economic deterrents to grain storage. The pace is rapid, broken by explanations of the econometrics used in testing for market
integration. The results are convincing
but the compass of the work almost guarantees a residual of unanswered questions and outstanding problems.
The book is refreshingly about political economy. The ideas behind policy
are brought together with the economics
of markets to explain why western European governments, almost universally, imposed regulations on their grain
markets beginning in the late Middle
Ages and why they abandoned those
regulations, gradually and in fits and
starts, in the late eighteenth and nineteenth century . In medieval and early
modern Europe individual action was
thought bad - with merchants allowing
their greed to hurt others - while after
about 1800 individual action was
thought good with governments letting
markets function freely . The change
was made possible by the more efficient
functioning of markets as they became
integrated. Transport costs fell and information flowed more freely so grain
moved to regions of shortage and price
swings were considerably dampened.
As incomes rose the share of household
spending on food decreased. Persson
calculates that the effects on welfare
from price volatility declined more than
sevenfold from the ancien regime to the
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late nineteenth century. Markets did not
integrate quickly and so there was resistance to reliance on the market, a resistance in part alleviated as governments
changed to policies of entitlement, offering support to the poor so that they
could deal with price increases . In the
process governments gave up trying to
control the price increases. Food riots
disappeared from Europe in the early
nineteenth century. It was a sign of the
greater efficiency of markets but also of
the acceptance as much by a broad range
of the populace as well as government
officials that free markets were better.
For Persson price tells all about the
functioning of the market. It is price
data, in some cases monthly, that is the
guide to the functioning of grain markets. Different meas ures are introduced,
and explained at length , to assess levels
of market integration . His results - that
regional and even national market integration developed in early modern Europe but that full integration had to wait
for the mid nineteenth century - is consistent with the findings of others: " ... no
single model adequately represents price
movements in all periods."(59) and no
single measure of market integration is
adequate or precise but certainly Persson, and the author of a statistical appendix, Mette Ejrmes, demonstrate the
advantages of the ones used here.
Persson offers a lengthy correction to
the work of Randall Nielsen on how to
meas ure the extent of grain storage in
the period (55-62) . For Persson storage
simply did not pay. Expectations were
that prices would remain the same.
There was no reaso n to speculate on
price increases, that is unless the investor
enjoyed some market control. Since it
did not pay for the private sector to store
grain, except for households keeping
some for a rainy day, it was left to governments to maintain stocks. Not surprisingly such public granaries were
invariably in debt and often went bankrupt. Governments intervened because
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there were public welfare benefits lower death rates, less disease and greater political stability - that private investors could not internalize. Persson offers
an apologia or at the least an explanation for ancien regime grain market regulation. In doing so he sometimes wanders from measuring the effects of
legislation to rationalizing or excusing it.
In measuring market integration
Persson uses price ratios. In that way he
avoids having to make conversions from
national currencies but at the same time
that limits him to periods of currency
stability. Without comparability of price
series over time and place answers to a
number of questions remain elusive.
While there was a general European pattern of policy changes there were many
exceptions to the general outline and significant differences in timing. The broad
sweep loses many of those in some cases
significant variations. Examples with
more or less elaboration get repeated ,
unfortunate and unnecessary in such a
short work. While the findings on the
general tendency toward market integration may be consistent with what is
known the gains and losses, the periods
of disintegration within the long term
trend toward integration , are not explored . The bibliography is extensive
and extremely helpful but by no means
exhaustive. The book is extremely valuable, for its integration of ideas about
markets with data on the performance
of markets, for its use of a range of carefully documented methods for examining issues of market integration, and for
its setting new standards for the discussion of government actions, the economy and welfare from the sixteenth to
the nineteenth century. Valuable though
itmay be, the price is high enough to generate calls for government regulation of
the cost of academic books.
Richard W. Unger
University of British Columbia,
Vancouver
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Vincent Tassenaar, He! verloren Arcadia. De biologische levensstandaard in
Drenthe, 1815-1860 (Capelle aid IJssel:
Labyrint Publication 2000) xvi + 313 p.
ISBN 9072591801
Proefschrift Rijkuniversiteit Groningen
Het proefschrift van Vincent Tassenaar
getuigt van de bloeiende tak van de Nederlandse
sociaal-economische geschiedschrijving, die zich met antropometrisch onderzoek inlaat. Tassenaar
voegt zich bij een indrukwekkende rij
auteurs: De Meere, Van Loo-Mulder,
De Beer, Van Meerten, Brinkman, Slot,
Drukker, Stuurop, Van Zanden, Mandemakers, Cramer, Rutten. Zij zijn internationale baanbrekers, schuwen het
debat niet en plaatsen hun bevindingen
binnen grote vragen en theorieen. Andere landen kunnen lO'n palmares niet
voorleggen . Ik vermoed dat dit te maken
heeft met het feit dat antropometrie al in
de negentiende eeuw in Nederland met
succes werd beoefend , maar wellicht
nog meer met het feit dat het onderzoek
naar reele lonen (de " klassieke" indicator van de levensstandaard) in Nederland eerder bescheiden is gebleven .
Tassenaar stelt vast dat er een sterke
daling van de biologische levensstandaard (lees, de gemiddelde lengte van negentienjarige mannen) plaatsvond in
Drenthe tussen 1818 en 1860, vooral na
1845. Hij verfijnt de trend volgens regio
en socio-professionele categorie (gezien
het grote aantal gegevens blijven zijn cijfers significant) en concludeert dat er
sprake was van toenemende regionale
en sociale ongelijkheid. Hij plaatst
Drenthe tegenover andere Nederlandse
regio's en stelt de relatieve achteruitgang
van de provincie vast. Ook vindt hij een
directe en sterke samenhang tussen het
beroep van de vader en de lengte van
de keurlingen. Hij verbindt zijn resultaten met sociaal-economische ontwikkelingen in de provincie, waarbij hij aansluit bij 1. Komlos' suggestie omtrent
de early gro wth puzzle: het samengaan
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van stijgend BNP met de achteruitgang
van ruraal-traditionele gebieden. Tassenaar vindt verklaringen in factoren die
ook door Komlos worden aangehaald
(bevolkingsgroei en samentrekkende arbeidsmarkt, marktintegratie, stijgende
inkomensongelijkheid , het relatieveprijseffect), maar wijkt van Komlos af
wanneer hij besluit dat de beste biologische levensstandaard te vinden was in
gemengde gebieden (met kenmerken
van traditionele en moderne agrarische
economie). Tassenaar nuanceert lOnder
" grijs" te zijn , toetst het beeld aan de nationale literatuur en de internationale
vraagstelling, en brengt een coherent en
stevig verhaal.
Ik wil evenwel enkele kanttekeningen
plaatsen. De structuur van het werk vind
ik niet logisch . Hoofdstuk 3 (" Economisch- sociale schets van Drenthe" )
loopt door in hoofdstuk 5 (" Beroepsstructuur: ontwikkeling en regio" ), waar
bovendien enkele thema's van hoofdstuk 3 worden herhaald (hoofdstuk 4 behandelt de voeding van de Drentse bevolking). Dit economisch luik omvat 98
bladzijden, het is taai en biedt vooral een
compilatie: een meer samengebalde en
doelgerichte behandeling ware beter geweest. Een tweede commentaar betreft
de verklaring van de evolutie van de biologische levensstandaard in Drenthe. De
trendbreuk na 1845 overtuigt me (zij is
niet echt een verrassing), maar de evolutie voor 1845 roept vragen op. Ik zie
gunstige economische ontwikkelingen ,
lOals lage prijzen van akkerteelt- en veeteeltproducten, het stijgend aantal melkgevende koeien en de klimmende brooden vleesconsumptie. Grafiek 2.5.1 en tabel 2.5.1 wijzen evenwel op een stagnerende of licht dalende lichaamslengte
(-0,02 % per jaar tussen 1818 en 1850, tegen -0, II % tussen 1851 en 1860): dus
geen spoor van gunstige economie. Hoe
zat dat? Tassenaar ziet een " opvallende
overeenkomst" tussen de lengtegegeyens en de totale hoofdelijke dagelijkse
calorie-inname (p.147) en doelt daarbij
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vooral op de algemene trend en de duidelijke breuk in 1845. Hij laat echter na
dit verband nauwer, jaar na jaar, te onderzoeken , en kan bijgevolg weinig of
niets zeggen over de korte-termijn ontwikkeling voor 1845.
Mijn vraagje " Hoe zat dat?" is eigenlijk fundamenteel. Het peilt niet aileen
naar verklaringen en relaties maar ook
naar de betekenis van de lengtegegeyens. Vincent Tassenaar beschouwt een
reeks factoren (arbeidsmarkt, marktintegratie, etcetera) , maar hecht uiteindelijk het meeste belang aan de evolutie
van de voeding (in casu het hoofdelijk
calorieverbruik per dag), die hij niet aileen ziet als een " controle" op de lengtegegevens, maar ook als de voornaamste
verklaring (p.130). Ik ben de laatste die
durft te twijfelen aan het belang van
voeding, maar ik meen dat gezondheid,
groei en dood ook met hygiene, huisvesting en dokters hebben te maken. Daarover schrijft Tassenaar niets: schetst hij
dus niet een te eenzijdig, deterministisch
beeld? Met andere wQorden , de relatie
tussen voeding en groeifasen verdiende
meer aandacht. Ik heb overigens ook
enkele bedenkingen bij de manier waarop de hoofdelijke calorie-inname wordt
berekend , onder meer het vrij kritiekloze gebruik van de bronnen (is de informa tie van het accijns op het gemaal,
bijvoorbeeld, zonder meer te vertrouwen?).
De vraag naar de betekenis van de
lengtegegevens als indicator van de levensstandaard vind ik van grater belang
(en zij overstijgt het werk van Tassenaar). In grafiek 2.5.1 (de gemiddelde
lengte van de Drentse keurlingen) zie ik
stagna tie tussen 1818 en 1830, inzinking
tussen 1830 en 1836, trage afname tussen
1836 en 1845 en dieptepunten in 1847 en
1854. Ik neem aan dat dit verloop iets
zegt over de dalende levensstandaard
op termijn, maar hoe moeten we de jaarlijkse schomrnelingen interpreteren?
Wat betekende het, in termen van levensstandaard (consumptie, levenskwa-
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liteit, keuzemogelijkheden , "kansen" of
wat men maar wil) als de gemiddelde
lengte steeg van 163,54 centimeter in
1818 tot 164, 12 centimeter in 1819
(p.285)? Geenszins dat de levensstandaard met 0,35 percent zou zijn toegenomen! Hoe moeten deze korte-termijn
lengtegegevens worden ge"interpreteerd ,
hebben zij nut en wat zeggen zij juist?
Het " vertragingsschema" is m.i . ook
nog niet helemaal duidelijk (de auteur
neemt een vertragingseffect van " ongeveer twee jaar", waarbij hij steunt op
empirisch gunstige toetsen , p.54). Het
is aanvaardbaar dat een jongeling voor
zijn negentiende met meer dan een voedingscrisis te maken kreeg en dat de relatie tussen voeding en lengte heel wat
complexer is dan graag wordt aangenomen (op welke leeftijd graeit een kind
het sterkst, en heeft deze kennis belang
bij de evaluatie van de levensstandaard
in een bepaald jaar?).
Ook heb ik een bedenking bij de wijze waarop Tassenaar omgaat met zijn
brannen. Hij verschaft de klassieke historische kritiek, maar verklapt niets
over de wijze waarap de keurlingen
werden gemeten en dus niets over de
waarde van de cijfers. Gebeurden de
metingen bijzonder accuraat (op de halve centimeter na), gebeurden zij door
medisch personeel , hield men rekening
met het aantal soldaten dat men nodig
had en was men bijgevolg de ene keer
preciezer dan de andere? Mogelijk futieIe vragen maar niettemin een uitweiding
waard.
Een laatste bedenking ten slotte overstijgt helemaal het werk van Vincent
Tassenaar: lengtegegevens zijn een
uiterst apolitieke indicator van de levensstandaard, in tegenstelling tot bijvoorbeeld loon. In de " wereld van de
biologische levensstandaard" ontbreken arbeidsverhoudingen, stakingen ,
klassentegenstellingen , werktijden , (sociale en geografische) mobiliteit, overheidstussenkomsten, macht en onmacht. Ik vraag me af of deze factoren
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kunnen ontbreken in de studie van de
levenssta ndaard , biologisch of niet.
Peter Scholliers
Vrije Universiteit Brussel

Pasca l Verhoest, Openbare telecommunicarie 1798-1998. Twee eeuwen politiek e
economie van hel nelwerkbeheer in Belgie
(Brussel: VUB Press 2000) 199 p. ISBN
905487239 X
Bewerking proefschrift Vrije Universiteit Brussel 1996
Huizinga achtte het een belediging voor
het intellect van de lezer om niet-Nederlandse citaten te vertalen of de kunstwerken waarnaar hij verwees af te beelden . Tegenwoordig is niet iedereen (in
Nederland) meer begiftigd met een dergelijke intellectuele en culturele bagage.
Ook in het vorig jaar verschenen boek
van de Belg Pascal Verhoest worden de
lezers op de proef gesteld . Verhoest gebruikt veelvuldig onvertaalde Franse citaten van Belgische politici aangezien
het Frans lange tijd de voertaal is geweest in de Belgische politiek . Een onoverkomelijk probleem is het na tuurlijk
niet - Verhoest laat meestal wei weten
wat de essentie is van het aangehaalde maar een beetje vervelend is het weI.
Nog wat onhandigheidjes zijn de afwezigheid van een index en een tikfout in
de inleiding va n hoofdstuk een, dat de
gebeurtenissen beschrijft van de Belgische telecommunicatiegeschiedenis tot
1950, terwijl in de titel van het hoofdstuk
en ook uit het overige blijkt dat het
hoofdstuk toch echt maar gaat tot
1850. Dit zijn echter maar kleine onregelmatigheden in een verder prettig te lezen boek .
Het boek is een bewerking van het in
1991 verschenen boek Telecommunicatie
en beleid in Belgil!" 1830-/991 , waar naast
Verhoest ook Vercruysse en Punie aan
meewerkten , en van het promotie-onderzoek van Verhoest dat werd afgerond
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in 1996: Openbare telecommunicatie
(1834 -1994) : De rol van de Belgische
overheid in het netwerkbeheer. In zijn geheel genomen is het een informatierijk
boek dat laat zien hoe de Belgische telecommunicatiesector is geworden tot wat
ze heden ten dage is en dat de huidige situatie een onvermijdelijk gevolg is van
het verleden. De auteur brengt helder
in kaart hoe de overheid reageerde op
de opkomende telegra fie en telefonie en
hoe men deze publieke diensten trachtte
te organiseren . Aanvankelijk stelde de
Belgische overheid zich terughoudend
op en liet het initiatief aa n particuliere
ondernemers. Toen de publiekelijke toegankelijkheid van deze telecommunicatiediensten echter problemen ging opleveren, greep de overheid in en nam zelf
de exploitatie ter hand om ze na verloop
van tijd weer langza merhand over te
dragen aan het bedrijfsleven .
Verhoest deelt de ontwikkeling van de
telecommunicatie in Belgie in volgens
drie fasen : het Iiberalisme, het keynesianisme, en het neoliberalisme. Chronologisch gezien loopt de eerste fase van het
liberalisme van het einde van de achttiende eeuw tot aan ongeveer halverwege het interbellum. Deze worden beschreven in hoofdstuk een en twee. De
hoofdstukken drie en vier beslaan de fase van het keynesia nisme naar het opkomende neoliberalisme en lopen tot halverwege de jaren tachtig van de vorige
eeuw. Hoofdstuk vijf eindigt dan aan
het einde van de twintigste eeuw en beschrijft de fase van het neo-Iiberalisme.
Alhoewel de criteria voor deze fase-indeling op het eerste gezicht economische
kwalificaties lijken te zijn, stelt Verhoest
dat de indeling gebaseerd is op de vraag
welke actoren de machtsmiddelen in de
telecommunicatiesector in handen hebben. Het zijn niet de economische wetmatigheden die de Belgische telecommunicatie sector vormden maa r het is de
uitkomst van " institutionele ontwikkeIingen van internationale, nation ale en
regionale machtsverhoudingen", zoals
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Verhoest concludeert in het besluit van
hoofdstuk vijf. Terecht wijst Verhoest
op de soms weinig reele uitgangspunten
van enkele economische theorieen die liberalisering en privatisering Of beschouwen als een volkomen rationele keuze
van de betrokken actoren voor de meest
optimale situatie of als niet te voorkomen ontwikkelingen in de samenleving.
De vraag dient zich dan ook aan of de
benamingen van de fasen nu zo gelukkig
gekozen zijn. Termen als 'liberalisme' en
' keynesianisme' zijn tenslotte bij uitstek
economisch te noemen. Verhoest wil
juist benadrukken dat deze tekortschieten en dat de ontwikkelingen waarlangs
de Belgische telecommunicatiesector
zich voltrok tot stand kwamen (en komen) door de veranderingen in de
machtsverhoudingen tussen de betrokken actoren.
De actoren die Verhoest daarbij onderscheid, zijn bijvoorbeeld de overheid,
aanbieders van de technologie en netwerk exploitanten. De nadruk ligt echter
op de overheid en de wisselingen van de
macht binnen de overheid. Aandacht
voor consumenten als actoren die wellicht invloed uitoefenden op het machtseven wicht in de telecommunicatiesector
heeft Verhoest nauwelijks . In het eerste
hoofdstuk rept Verhoest nog wei over
het belang van de telegrafie voor gebruikers uit de financiele sector en een petitie
die deze consumenten indienden van wege de oneerlijke concurrentie die zij
meenden te ondervinden als gevolg van
speculatiepraktijken van telegraafeigenaren, maar daar blijft het bij.
Een dergelijke aanpak waarin geen
aandacht is voor de consument zou een
doodzonde zijn binnen vergelijkbaar onderzoek in Nederland zoals het onderzoeksproject Techniekgeschiedenis in
Nederland in de twintigste eeuw' . Daaraan denkende, dringt de gedachte zich
op dat het interessant zou zijn een vergelijkende studie betreffende de telecommunicatiesector in verschillende landen
op te zetten. Er is namelijk al vee I werk
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verricht op het gebied van telecommunicatie in andere landen zoals Nederland
en de Scandinavische landen.
lanneke Hermans
Erasmus Universiteit Rotterdam

B.W. de Vries, O/mettle and m etal,from
court Jews to world-wide industrialists
(NEHA: Amsterdam 2000) 149 p. ISBN
9057420295
De term ' hofjood' wordt vaak geassocieerd metjoodse juweliers en bankiers die
zich op grond van hun bekwaamheid
een bevoorrechte positie wisten te verwerven aan Duitse vorstenhoven. Ze bekleedden gewoonlijk een ambivalente
positie, want de gunst van de heerser
maakte hen niet immuun voor de handicaps waaronder de geminachte en gediscrimineerde joodse bevolking te lijden
had. In dit boek laat De Vries zien, dat
hofjoden vee I bredere activiteiten ontplooiden en in sommige gevallen aan de
wieg stonden van de krachtige industrieIe ontwikkeling die Duitsland na 1850
doormaakte. Hij beschrijft de lotgevallen van twee Hannoverse families van
hofjoden vanaf de tweede helft van de
zeventiende eeuw en laat zien hoe hun
werken en streven ten slotte uitmondde
in de vestiging van grote en nog steeds
bestaande bedrijven als de Metallgesellschaft en Degussa.
De Vries laat deze ondernemersdynastie beginnen met Leffman Behrens,
die zich met zijn vrouw vanuit Bochum
in Hannover vestigde zodra daar omstreeks 1650 het woonverbod voor joden
was opgeheven. Behrens bouwde een
breed koopmans- en fabrikeursbedrijf
op. Hij handelde in tabak, stoffen en kleding, leverde uniformen en levensmiddelen aan het leger en verleende daarnaast
een groeiend scala aan financiele diensten . Behrens maakte zich onmisbaar
voor de Hannoverse vorsten door de discrete manier waarop hij hun geldzaken
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behartigde en de langverbeide verheffing
tot de status van keurvorstendom wist te
bereiken. Helaas konden zijn zoons het
succes van hun vader niet consolideren.
Door een samenloop van omstandigheden ging de inmiddels zeer geachte firma
in 1721 failliet, wat door de uitgestrekte
relaties tot in Frankfurt paniek veroorzaakte.
Twee achterkleinzoons van Leffmann
Behrens volgden echter in diens sporen
en begonnen een bankiersfirma onder
de naam L. & A. Cohen, die opnieuw
goede diensten bewees aan de Hannoverse vorsten, inmiddels tevens koningen van Engeland. Het bedrijf zette tevens de traditie voort van een nauwe
betrokkenheid bij de staatsmijnen in de
Harz, wat er uiteindelijk toe leidde dat
de zoon van een van de stichters een handelsbedrijf in metalen en metaalprod ucten vestigde te Frankfurt. Uit dit bedrijf
kwamen tenslotte in het laatste kwart
van de negentiende eeuw de l\.:1etallgesellschaft en Degussa voort.
De Vries vertelt deze ondernemersgeschiedenis met vuur en overtuiging. Zijn
prestatie wint nog aan relief door de manier waarop hij ondanks zeer schaarse
gegevens de hoofdpersonen gestalte
weet te geven , al moeten belangrijke aspecten helaas onbelicht blijven . Toch bevredigt het resultaat niet helemaal. Ik
kon me moeilijk aan de indruk onttrekken dat het beschikbare materiaal misschien beter tot zijn recht was gekomen
door condensatie tot een fors artikel, in
plaa ts van het te laten dienen als basis
voor een klein boek . Dit bezwaar klemt
te meer waar De Vries de hem toegemeten ruimte uiteindelijk onvoldoende benut. Een vergelijking met andere ondernemersfamilies, al dan niet joods, vindt
niet plaats, zodat de lezer uiteindelijk
weinig wijzer wordt over wat de behandelde personen als ondernemers nu zo
bijzonder maakte. In hoeverre speelde
hun status als hofjood nu een rol: was
het een lege dankbetuiging voor bewezen diensten of verleende het toch speci-
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fieke voorde len? Tevens wekt het verwondering dat een cruciale kwestie als
de discussie over het al dan niet frauduleuze karakter van het faillissement in
1721 door De Vries wordt afgedaan in
een voetnoot, met het argument dat behandeling van dit probleem het gegeven
bestek te buiten zou gaan (p. 67). Conclusie: een welkome aanvulling van de literatuur over joods ondernemerschap,
die echter in een bescheidener kader beter uitgekomen zou zijn.
Joost Jonker
Universiteit Utrecht

Tony van der Meulen, Anders nog iets?

De teloorgang van de middenstand (L.J.
Veen : Amsterdam/ Antwerpen
187 p. ISBN 902042 141 7

200 I)

' Nederland is gefilialiseerd' (70). Dit statement poneert de hoofdredacteur van
het Brabants Dagblad, Tony van der
Meulen . Het is geen bijzondere uitspraak; we zien het dagelijks. Wat Van
der Meulens boek interessant maakt, is
dat hij verhaalt - in de momenteel in
zwang zijnde populair-historische traditie ala Geert Mak - hoe het is gekomen
dat het beeld van elke winkelstraat in
willekeurig welke Nederlandse plaats
heden ten dage even eenvormig is. Aan
de door het elders in Nederland gevestigde hoofdkantoor van een keten gedicteerde visual corporate image ofwel de
winkelpui valt te herkennen met welke
branche men van doen heeft.
Hoe anders dat veertig jaar gel eden
was beschrijft Van der Meulen in hoofdstuk 1, toen textieldetailisten-echtpaar
Jan en Anny van der Meulen in de Midstraat in Joure met eigen creativiteit aan
de vrouw brachten waarin ze waren gespecialiseerd: "Wala (corsetten, gaines,
beha's), stoffen (elk seizoen van de nieuwe soorten), lingerie (prettig zittend ondergoed van bekende fabrieken), nylons
(aileen betere soorten in een grote sorte-
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ring). Het volledige kleinvak en naaifournituren als: wollen garens-knopengespen-treksluitingen"(ll). In hoofdstuk 2 vindt de lezer 'objectieve' informatie en analyse. De auteur schetst in
bloemrijke taal met vrijwel uitsluitend
gortdroog statistisch materiaal van het
CBS als basis (" Middenstanders zijn
geen gedreven archivarissen ", 53) de dalende lijn van het aantal zelfstandigen
uit de traditionele middenstand en de
succesvolle opkomst van enkele concerns. De benepenheid van het beperkte
regionale leveranciers- c.q. afnemersnetwerk van De Winkel zoals Van der Meulen de zaak van zijn ouders aanduidt, die
het gedrag van de gezinsleden , klan ten ,
collega's en vertegenwoordigers van de
grossiers bepaalde in de jaren vijftig en
vroege jaren zestig, is invoelend beschreven in hoofdstuk 3. Van der Meulen bevredigt in het volgende hoofdstuk mijn
drang naar het opsporen van vindplaatsen voor economisch-historische bronnen. Hij vertelt over de lVerdegang van
de groothandelsbedrijven waar zijn
ouders hun assortiment van betrokken.
Hij komt terecht bij de 21 stc eeuwse opvolgers met cryptische namen als HWS
Markoma, Nedac products en lntres.
Deze zijn heden gevestigd op industrieterreinen van de slaapsteden Nieuwegein, Duiven en Hoevelaken. De glorietijd van de merknamen van het
Nederlands Fabrikaat uit de korte 20 stc
eeuw (Jansen & Tilanus, Jansen de Wit,
Scheepjeswol, Neveda , Wala) komt bij
de lezer weer even tot leven . Dat Van
der Meulen uiteindelijk veel papieren
erfgoed en producten vindt bij het lingeriemuseum in oprichting in het Gro-
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ningse Middelstum stemt gerust. Er bestaat dus een categoraal historisch
documentatiecentrum voor foldermateriaal van dergelijke textilia. Hoofdstuk
5 geeft de ultieme verklaring voor de ondergang: middenstandskinderen wilden
niet opvolgen. Toch kan men ook nu
nog zelfstandig - ' ketenloos' - middenstander zijn, maar dan moet worden gebruikgemaakt van laat twintigste eeuwse marketingmethoden onder meer via
internet. De verschillen tussen een zelfstandig detailist anna 1950 en anna
2001 somt Van der Meulen op in het
laatste hoofdstuk 6. Compositorisch gezien is Van der Meulen dan weer terug in
de Midstraat van loure, maar dan vijftig
jaar later. Hij vergelijkt de werkwijze in
de textielzaak van zijn ouders van to en
met die van de herenmodezaak Terra
die nu nog steeds bestaat.
Al is het geen wetenschappelijk werk een notenapparaat ontbreekt en de literatuurlijst is hap-snap samengesteld het is verrukkelijk om dit boek beroepsmatig te moeten lezen. Van der Meulen
doet met zijn nostalgische speurtocht
naar de traditionele middenstand wei degelijk economisch-historisch onderzoek.
Daarbij was het zinnig werk: hij bespeurde een lacune in de nationale geschiedschrijving. De andere 'standen' ,
industrielen en het proletariaat, zijn rijkelijk bedeeld met aandacht van historici
(76). Anders nag ielS? kan fungeren als
opstap voor diegenen die zich wetenschappelijk willen bezighouden met de
Nederlandse detailhandel. Economischhistorici van Nederland: your branch
needs you!
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