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LANGE-TERMIJNVERANDERINGEN IN DE
CONCURRENTIE-KRACRT EN RET
ECONOMISCH WELZIJN VAN EUROPA,
DE BEIDE AMERlKA'S EN OOST-AZIE,
CA. 1870-HEDEN
lan-Pieter Smits
Rijksuniversiteit Groningen

1. Inleiding

Waarom zijn de rijke landen rijk en de arme land en arm? Dit is een van de
centrale vragen waarover genera ties economisch-historici zich het hoofd hebben gebogen. Ook in Nederland kan het verschijnsellange-termijn economische groei vanuit een vergelijkend perspectief op een grote belangstelling rekenen. Als voorbeelden dienen de artikelen van De Goey en Veluwenkamp en
Vries in een eerdere editie van dit blad.) Binnen het N .W. Posthumus Instituut, de Nederlandse onderzoekschool voor economische en sociale geschiedenis, is een onderzoekszwaartepunt (economische groeistrategieen in Europa en Azie in de negentiende en de twintigste eeuw) aan deze thematiek gewijd
met de nadruk op de macro-economische en kwantitatieve analyse van groeiprocessen. In dit artikel wordt een aanzet tot een nieuw onderzoeksprogramrna gegeven dat momenteel aan de Rijksuniversiteit Groningen wordt
ontwikkeld en dat tot doel heeft om de lange-termijnontwikkeling van concurrentiekracht en welzijn in Europa, de beide Amerika's en Oost-Azie te
analyseren . Voordat dit nieuwe programma wordt ge'introduceerd, zal eerst
kort worden aangegeven wat het huidige Posthumusprogramma groeistrategiee'n aan onderzoeksresultaten heeft opgeleverd en op welke punten er in de
toekomst nog extra inspanningen moeten worden verricht om de dynamiek
van het proces van lange-termijn economische groei op een betere manier in
kaart te brengen.

2. Balans en perspectief

Nederland heeft een rijke traditie op het gebied van kwantitatief economisch-historisch onderzoek. Na de Tweede Wereldoorlog legden economisch-historici zich in belangrijke mate toe op het kwantitatief in kaart
brengen van het groeiproces van de Nederlandse economie in de negentiende eeuw. Hierbij kan vooral worden gewezen op het werk van De longe,
Griffiths, De Meere en Van Zanden. 2 Uit onvrede met het gebrekkige dataNEHA-8ULLETIN 16 - 2002 - nr. 1
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materiaal waarmee historici zich moesten behelpen, startte Van Zanden in
1990 een door NWO gefinancierd pionierproject dat tot doel had een systeem van nationale rekeningen voor Nederland in de periode 1800-1921 te
construeren. Dit onderzoek is inmiddels afgerond en een aantal van deze
reeksen is gekoppeld aan data van het Centraal Bureau voor de Statistiek,
zodat we momenteel over een tamelijk homogene dataset aan macro-economische varia belen beschikken, die een peri ode van twee eeuwen bestrijkt. 3
Terwijl Nederland internationaal ooit achterliep op het gebied van kwantitatief economisch-historisch onderzoek, wordt het nu als een voorloper geZlen .

Na de succesvolle afronding van het nation ale rekeningen-project is, mede
in Posthumusverband, het onderzoek aanzienlijk verb reed en verdiept. Voor
wat betreft de verbreding kan worden gewezen op het internationale en
(deels) comparatieve karakter van het onderzoeksprogramma groeistrategietin. Zo kan worden geconstateerd dat nu de Nederlandse nationale rekeningen eenmaal voltooid zijn, veel onderzoekers in andere landen zich door het
'Nederlandse model' laten inspireren. Mede door de intensieve samenwerking met Nederlandse onderzoekers is er de laatste jaren in Oost-Azie en Latijns-Amerika een grote vooruitgang geboekt op het gebied van de historische
nationale rekeningen. 4
Voorts heeft er inmiddels een verdieping van het onderzoek plaatsgevonden. Daar waar het onderzoek in de vroege fase nog sterk beschrijvend was
en vaak niet meer inhield dan het opbouwen van databases, wordt nu - al dan
niet vanuit economisch-theoretisch aangestuurde onderzoeksvragen - geprobeerd om de determinanten van economische groei bloot te leggen. Hierbij
wordt vooral geprobeerd om de wisselwerking tussen economische, technologische en institutionele ontwikkelingen te analyseren.
Naast deze resultaten kan ook worden gewezen op een aantal terreinen
waar nog het nodige werk moet worden verzet:
I. Het huidige onderzoek is in de meeste gevallen niet werkelijk comparatief.
In studies naar de economische ontwikkeling van Europa en Oost-Azie worden vaak dezelfde typen vragen gesteld en identieke onderzoeksmethodieken
gehanteerd. Zelden wordt echter expliciet een vergelijking gemaakt van het
groeipatroon in beide regio's. Hierdoor worden in analytisch opzicht belangrijke kansen gemist. Zo kan de rol van instituties in het economisch proces
pas echt goed worden geanalyseerd als twee regio's (en uiteraard afzonderlijke gebieden binnen die regio's), met sterk verschillende institutionele raamwerken, expliciet met elkaar worden vergeleken.
2. Te vaak wordt economische ontwikkeling vanuit de context van nationale
economieen bekeken. Over de lange termijn gezien echter hebben zich in de
wereldeconomie belangrijke processen van globalisering en de-globalisering
voltrokken. Deze zijn uiteraard van invloed geweest op de internationale arbeidsdeling. Het effect van ontwikkelingen op de wereldmarkt op het specialisatiepatroon van afzonderlijke landen blijft in het huidige onderzoek onderbelicht.
3. Op het gebied van de data doen zich nog problemen voor. Met name de
4
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nation ale inkomensreeksen voor de diverse landen zijn slecht met elkaar te
vergelijken. Het is dan ook noodzakelijk om te komen tot een model van historische nationale rekeningen, waarbij wordt uitgegaan van dezelfde definities en berekeningsmethoden. Een eerste aanzet hiertoe kan worden bereikt
door de Nederlandse schattingen te laten aansluiten bij een Noord-Europees
project, waarbinnen de Finse, Noorse, Deense, Zweedse en Hslandse reeksen
reeds op elkaar zijn afgestemd. 5
4. Voorts is het lastig om internationale vergelijkingen van inkomens- en productiviteitsniveaus over een langere tijdsspanne te maken. Vee I onderzoekers
volstaan nu met het terugtrekken van Maddisons schattingen (uitgedrukt in
Amerikaanse dollars van 1990) naar vroegere perioden. Vanwege indexcijferproblemen, die voortkomen uit belangrijke structurele veranderingen die
zich in de loop van de negentiende en de twintigste eeuw hebben voltrokken,
kunnen inkomensschattingen voor vroege perioden sterk vertekend worden.
Het is dan ook noodzakelijk om voor peiljaren, vanuit primair bronnenmateriaal ondersteunde berekeningen van internationale inkomens- en productiviteitsniveaus te maken.
Generaties economen en economisch-historici hebben zich over het vraagstuk van de welvaart en armoede van land en gebogen. De literatuur over
dit onderwerp valt grofweg in twee delen uiteen. Het vraagstuk van de verschillen in welvaart wordt veelal vanuit de economische-groeiliteratuur bestudeerd. 6 Deze auteurs gaan ervan uit dat inkomensniveaus tussen landen
convergeren naar dat van de economische leider als gevolg van technologieoverdrachten vanuit het leidende land naar de volgers. In andere woorden,
deze landen maken een 'catching up' groei door. Deze stroming neemt het
neoklassieke groeimodel als uitgangspunt en heeft dan ook moeite om minder kwantificeerbare factoren, zoals bijvoorbeeld instituties, in de analyse te
betrekken .
Daarnaast wordt door economisch historici meer kwalitatief en beschrijvend werk gedaan. Het meest recente boek van David Landes is hiervan
een goed voorbeeld. 7 Vergeleken met de groeiliteratuur blijft de economisch-historische aanpak niet beperkt tot economische en technologische variabelen. Integendeel, ook politieke en culturele factoren worden in de analyse betrokken. Toch heeft ook de economisch-historische aanpak zo zijn
nadelen . Het is bijvoorbeeld niet altijd even duidelijk wat het begrip cultuur
precies inhoudt en er is geen eenduidig theoretisch raamwerk waarbinnen
economische, institutionele en culture Ie veranderingen met elkaar in verb and
worden gebracht. 8
Het onderhavige onderzoeksprogramma beoogt de sterke karakteristieken
van beide benaderingswijzen te combineren en zal pogen de determinanten
van de verschillen in concurrentiekracht tussen Europa, Noord- en ZuidAmerika alsmede Oost-Azie te analyseren. Hiertoe wordt gebruikt gemaakt
van een nieuwe dataset. Voorts wordt het cijfermateriaal in een nieuw, economisch raamwerk geanalyseerd.
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3. Analyse van concurrentiekracht: data en theoretisch raamwerk
Concurrentiekracht is momenteel een hot topic. Regelmatig verschijnen onderzoeksrapporten waarin ranglijstjes worden gepresenteerd aan de hand
waarvan kan worden nagegaan hoe concurrerend landen zijn. Een van de
meest bekende voorbeelden hiervan is ongetwijfeld het 'competitiveness report', uitgegeven door het Centre for International Development, een organisatie waarin bekende economen en organisatiedeskundigen als Jeffrey
Sachs en Michael Porter werkzaam zijn. 9 In deze rapporten wordt niet alleen
de concurrentiekracht van een land bepaald, tevens wordt nagegaan welke
economische, technologische en institutionele factoren het succes of falen
van een economie kunnen verklaren. Hiertoe worden zogenaamde competitiveness balance sheets opgesteld. Per verklarende variabele wordt nagegaan
hoe hoog een land scoort in vergelijking met zijn concurrenten. Zo kan in een
oogopslag worden nagegaan op welke vlakken de relatieve kracht of zwakte
van een economie kan worden gezocht. Het balance sheet voor de Russische
Federatie laat bijvoorbeeld zien dat dit land in technologisch opzicht redelijk
scoort, maar dat Rusland op het gebied van institutionele variabelen zoals de
bescherming van eigendomsrechten en de macro-economische stabiliteit zeer
slecht uit de vergelijking naar voren komt. Met andere woorden, door onvolkomenheden in het institutionele raamwerk kunnen allerlei technologische
mogelijkheden niet worden benut, waardoor het land op het gebied van concurrentiekracht uiteindelijk een slechte score laat zien.
Deze benadering kan ook in een historische context worden toegepast. Met
data ontleend aan de historische nationale rekeningen van de diverse landen,
aangevuld met gegevens uit onder meer industriele censussen, is het mogelijk
om dergelijke balance sheets ook voor de hele periode I 870-heden op te stellen. Een dergelijke historische analyse van de concurrentiekracht is juist zo
belangrijk omdat processen van technologische en institutionele ontwikkeling door een grote mate van padafhankelijkheid worden gekarakteriseerd.
Zonder historische kennis omtrent de ontstaansgeschiedenis van technologische en institutionele structuren is het onmogelijk om verschillen in concurrentiekracht in het heden op een goede manier te analyseren.
Bovengenoemde balance sheets vormen uiteraard slechts het begin punt
van de analyse. Ook al is het op deze manier mogelijk om de sterke en zwakke
elementen van een politiek-economisch systeem op een inzichtelijke wijze in
kaart te brengen, het wordt niet duidelijk hoe groot het gewicht van de verschillende determinanten van concurrentiekracht is. Hier kan de economische groeiliteratuur uitkomst bieden.
Vooral het werk van Barro moet in dit kader worden genoemd. IO Hij is aan
de hand van regressieanalyses voor een groot aantallanden nagegaan in welke mate economische groei kan worden verklaard uit veranderingen in de inzet van kapitaal en arbeid, het groeitempo van technologische kennis, alsmede institutionele ontwikkelingen. Een variant hierop is het werk van Hall
en Jones. II Zij bekijken niet het groeitempo van economieen, maar vergelijken absolute welvaartsniveaus van land en in een jaar. De reden voor deze
6
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keuze is gelegen in het feit dat recent empirisch onderzoek heeft aangetoond
dat groeiverschillen tussen landen op de langere termijn niet al te groot zijn. 12
Met andere woorden, het is interessanter om na te gaan hoe de initiele inkomensverschillen tussen land en kunnen worden verklaard en de vraag te stellen hoe het mogelijk is dat er wereldwijd geen convergentie van inkomensniveaus plaatsvindt.
Het onderzoek van Hall en Jones is met name vernieuwend voor wat betreft de manier waarop instituties in de analyse worden betrokken. Daar
waar in de eerder genoemde Competitiveness Reports een bonte verzameling
aan indicatoren de revue passeert, spitsen Hall en Jones zich toe op de factoren die wezenlijk van invloed zijn geweest op de hoogte van het bruto binnenlands product. De auteurs tonen op grond van kwantitatief onderzoek aan
dat slechts vijf factoren tezamen een groot deel van de internationale welvaartsverschillen verklaren. 13
Het aantrekkelijke van de benadering die in de groeiliteratuur wordt gevolgd ,
is dat aan ieder van de determinanten van concurrentiekracht (de kapitaalintensiteit, technologische ontwikkeling, institutionele ontwikkeling) een gewicht wordt toegekend. Het is echter niet duidelijk hoe economische, technologische en institutionele factoren zich tot elkaar verhouden en op welke
wijze zij elkaar beinvloeden. Er is dan ook een goed theoretisch raamwerk
nodig waarbinnen processen van economische, technologische en institutionele ontwikkelingen met elkaar in verband worden gebracht.
Teneinde recht te kunnen doen aan de grote hoeveelheid van uiteenlopende
variabelen, is een eclectische aanpak vereist. Hierbij wordt tot op zekere
hoogte gebruik gemaakt van no ties uit de groeiliteratuur. Deze benadering
heeft echter haar nadelen. Zo blijft technologische ontwikkeling binnen het
neoklassieke groeimodel onverklaard, en wordt er onvoldoende aandacht besteed aan marktimperfecties. Een goed theoretisch raamwerk moet dan ook
tevens plaats bieden aan ideeen die in de (post-) Keynesiaanse, de evolutionaire en de (nieuw-) institutionele economie zijn ontwikkeld . Met andere
woorden , er moet worden gewerkt met een theoretisch model dat breed is
en dat de gangbare stromingen in de economische wetenschap overstijgt.
Een van de weinige voorbeelden van zo'n brede aanpak wordt gegeven
door de ontwikkelingseconoom Yujiro Hayami in zijn boek Development
economics. From the poverty to the wealth ofnations. 14 Hayami maakt, voortbouwend op inzichten ontleend aan de theorie van induced technological
change duidelijk hoezeer economische groei wordt aangedreven door technologische veranderingen en in welke mate deze technologische verandering het
gevolg is van het streven om op schaarse factor-inputs te besparen. Hij ben adrukt daarnaast echter het belang van instituties. Hayami maakt duidelijk
dat vooral in het geval van marktfalen, institutionele raamwerken worden
ontwikkeld die tot doel hebben deze marktimperfecties ongedaan te maken.
In de praktijk blijkt echter maar al te vaak dat de marktimperfecties weliswaar worden opgelost, maar dat hiervoor in de plaats overheidsfalen wordt
gecreeerd. Zo worden politici dikwijls aan de druk van lobby's of pressiegroepen blootgesteld, of streven zij hun eigen (machtspolitieke) doelen na die niet
NEHA-BULLETIN 16 - 2002 - nr. 1
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stroken met het algemeen maatschappelijk belang. Rayami werpt de klemmende vraag op wat voor soort mechanismen in een samenleving kunnen
worden ontwikkeld om de kans op dergelijk overheidsfalen zo klein mogelijk
te maken. De gemeenschap kan in dit proces een cruciale rol spelen. Immers,
als een groep mensen die dezelfde set aan normen en waarden deelt, zich
spontaan organiseert en gaat samenwerken, dan is er geen staat nodig die
dwang uitoefent teneinde bepaalde doelen te realiseren . Een dergelijke spontane actie he eft als bijkomend voordeel dat de transactiekosten veellager zullen uitvallen dan in het geval waarin een overheid bepaalde c06rdinerende
taken naar zich toe moet trek ken. Ret belang van normen en waarden gaat
terug op het gedachtegoed van Adam Smith. In zijn theory ofmoral sentiment
betoogde hij reeds dat een samenleving uitsluitend in staat is de vruchten van
arbeidsdeling en de daaruit voortvloeiende handel te plukken, indien burgers
op een goede manier met elkaar samenwerken. 15 In dit kader legde hij een
grote nadruk op het belang van bourgeois virtues.
Op grond van onder meer speltheoretische overwegingen mag worden verwacht dat de 'gewenste' instituties aileen tot stand kunnen komen indien de
sociale groepen die de betreffende institutionele netwerken nastreven niet al
te groot van omvang zijn. Grote groepen zijn immers per definitie instabiel,
aangezien rationele individuen dikwijls de neiging vertonen om zich als
zwartrijders (jreeriders) te gedragen . Zij zullen zich dan niet inspannen om
het gewenste doel naderbij brengen, maar er wei van profiteren als het doel
eenmaal gerealiseerd is. Mede hierdoor zal de 'organisatorische ruimte' in
een samenleving steeds meer gevuld worden door pressiegroepen (distributional coalitions) die politieke processen op een negatieve wijze belnvloeden en
zelfs verlammen . De economisch-hisorische literatuur geeft voldoende voorbeelden van de wijze waarop onder invloed van pressiegroepen het politieke
leven verstard raakt, met aile gevolgen van dien. Uiteindelijk kunnen dergelijke institutionele rigiditeiten tot technologische verstarring en substantiele
welvaartsverliezen leiden.
Rayami concludeert dat markt, staat en gemeenschap tezamen de arbeidsdeling c06rdineren en dat er niet een, optimale combinatie van deze drie elemen ten bestaat. In de ene samenleving zuHen de mark ten efficienter georganiseerd zijn, terwijl de organisational capabilities, om Abramovitz' favoriete
begrip maar eens van stal te halen, in andere landen weer sterker ontwikkeld
zijn. 16 In het onderhavige onderzoeksprogramma zal worden gepoogd om de
welvaartsverschillen tussen landen te duiden aan de hand van Hayami's
raamwerk. Hierbij zal vooral vee 1 denkwerk en onderzoek moeten worden
verricht om de relatie tussen gemeenschap en staat, of iets anders geformuleerd, om de invloed van culturele factoren op de vorming van -al dan niet
formele- institutionele structuren te analyseren. Ret onderzoeksprogramma
richt zich op drie domeinen (markt, staat en gemeenschap) en op ieder van
deze drie terreinen zal met afzonderlijke theoretische kaders worden gewerkt.
1. De ontwikkeling van de markt wordt in eerste instantie in een neoklassiek
productiefunctie-raamwerk bestudeerd. Zo zal worden nagegaan in hoeverre
8
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verschillen in concurrentiekracht het gevolg zijn van factor-accumulatie dan
wei technologische ontwikkeling (i.e. een efficiente benutting van de productiefactoren).
2. In het onderzoek naar de relatie tussen staat en markt zal vooral worden
gekeken welke invloed institutionele arrangementen hebben gehad op de vorming van een goede technologiebasis. Processen van institutionele en technologische ontwikkeling zijn immers in hoge mate van elkaar afhankelijk. Met
behulp van theoretische inzichten ontleend aan de National Systems of Innovation-aanpak zal worden nagegaan op welke manier samenlevingen een
eigen kennisinfrastructuur hebben opgebouwd. 17
3. Bij de bestudering van de relatie tussen staat en gemeenschap zal worden
nagegaan in hoeverre overheden konden rekenen op steun voor hun beleid
vanuit brede lagen van de samenleving, of dat zij juist in conflict waren met
bepaalde sociale groepen. De invloed van pressiegroepen op de overheid zal
vanuit een public choice raamwerk worden bekeken, terwijl het gedrag van
sociale groepen aan de hand van speltheoretische elementen en met behulp
van theorieen uit de nieuwe institutionele economie zal worden geanalyseerd.
Bovenstaande drie punten worden in de volgende paragrafen kort behandeld .
4. De markt

In de conventionele literatuur wordt concurrentiekracht, gemeten aan de
hand van marktaandelen van een land in de wereldhandel, primair verklaard
vanuit kosten- en prijsniveaus. Hoe lager het prijspeil, des te beter er op de
wereldmarkt kan worden geconcurreerd en des te groter het marktaandeel
zal zijn. Deze visie is onder meer door Kaldor scherp bekritiseerd. 18 Hij wijst
op empirische onderzoeken die aantonen dat het marktaandeel van een land
kan toenemen in tijden waarin het loon- en prijspeil ten opzichte van dat van
de concurrenten toeneemt. In een alternatiefverklaringsmodel wordt de relatieve arbeidsproductiviteit van een land (ten opzichte van de concurrentie) als
de voornaamste determinant van concurrentiekracht gezien. 19 Ook hier blijken zich in de praktijk echter onverwachte ontwikkelingen voor te doen. Er
zijn gevallen bekend van landen die hun aandeel in de wereldhandel zien toenemen, terwijl er geen navenante toename van de arbeidsproductiviteit is gerealiseerd. Met andere woorden, de relatie tussen prijzen, productiviteit en
marktaandelen is complexer dan op het eerste gezicht lijkt.
Het empirisch onderzoek aan de hand van de internationale handelsstatistieken zal er allereerst op gericht zijn om de 'winnaars en de verliezers' van het
globaliseringproces in kaart te brengen. Aangezien de handel per productgroep wordt geanalyseerd is het ook mogelijk om vrij precies na te gaan in
welke bedrijfstakken de groei of daling van de concurrentiekracht van een
land is gelokaliseerd. 2o Een dergelijke gedetailleerde analyse is op basis van
nationale rekeningencijfers niet mogelijk. In eerste instantie zal de ontwikkeNEHA-BULLETIN 16 - 2002 - nr. 1
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ling van technologische- en economische leiders zoals de Verenigde Staten en
Japan worden beschreven. Vervolgens wordt gekeken in hoeverre andere landen in staat zijn geweest hun achterstand op de leider in te lopen o
In eerste instantie wordt gekeken in hoeverre handelsspecialisatie in neoklassieke termen te duiden is. Met andere woorden, treedt het volgens Heckscher en Ohlin voorspelde mechanisme op dat landen vooral die goederen
exporteren die zijn geproduceerd met relatief overvloedig aanwezige en derhalve relatief goedkope factor-inputs (zoals arbeid, grond, fysiek en menselijk kapitaal)? Ofvindt er juist specialisatie plaats op grond van de ontwikkeling van technologieen waarmee schaars aanwezige inputs juist zeer efficient
in het productieproces kunnen worden aangewend? In het eerste geval vindt
concurrentie vooral plaats op grond van kostprijsverschillen, in het tweede
geval is deze gebaseerd op een goede technologiebasis. 21
In het product-Ievenscyclusmodel wordt handelsspecialisatie primair verklaard uit technologiefactoren. 22 Dit model geeft een dynamische kijk op
de ontwikkeling van de internationale handel. Er wordt beargumenteerd
dat handelspatronen in de loop van de tijd veranderen, omdat producten verschillende fa sen van hun levenscyclus doorlopen. Aan de hand van deze theorie kan worden gedemonstreerd dat landen gedurende een vrij korte tijd in
een bepaalde sector een comparatief voordeel hebben omdat zij over unieke
technologische knowhow beschikken. Vroeger of later zal deze kennis zich
evenwel naar andere landen verspreiden, waardoor het oorspronkelijk leidende land zijn kennismonopolie verliest. De export zal daarop teruglopen
en andere landen zullen in dit gat springen.
Het aantrekkelijke van dit model is gelegen in het feit dat er expliciet gekeken naar de manier waarop technologische kennis zich verspreidt. Hierbij
wordt vooral aandacht besteed aan de door multinationals verzorgde directe
buitenlandse investeringen (foreign direct investments). Deze vorm van investeringen wordt als een belangrijk instrument voor technologische diffusie geZlen.

De hierboven beschreven analyse van de handelsstatistieken zal duidelijk
moeten maken langs welke lijnen landen zich hebben gespecialiseerd en waarop zij hun concurrentiekracht hebben gebaseerd . Weten zij hun marktaandeel
te vergroten door de prijzen van hun factor-inputs (zoals arbeid en land) laag
te houden, ofversterken zij hun concurrentiepositie door hun technologische
basis te verstevigen, waardoor schaarse (en relatief dure) inputs efficient kunnen worden benut? Uiteraard kunnen dergelijke marktontwikkelingen niet in
een vacuum worden bestudeerd. Met name technologische ontwikkelingen
zijn nauw verbonden met veranderingen in de institutionele context. Hierop
zal in de volgende paragraaf dieper worden ingegaan.

5. Markt en staat
Perfecte marktwerking is een utopie. Hayami laat zien dat overheden in veel
gevallen gedwongen zijn in het economisch leven in te grijpen om voor ver10
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schillende vormen van marktfalen te corrigeren?3 In de literatuur worden
twee typen institutionele arrangementen onderscheiden. Allereerst kan worden gewezen op de micro policies. Het gaat hierbij om institutionele structuren op bedrijfs- en bedrijfstakniveau die tot doel hebben om technologische
innovaties te stimuleren en de kapitaal- en arbeidsmarkt te reguleren. Daarnaast blijken bedrijfsleven en overheid steeds meer samen te werken met het
doel om de kennisinfrastructuur van de samenleving te versterken. Ook binnen het bedrijfsleven worden de handen ineengeslagen teneinde processen
van kenniscreatie en kennisdiffusie te stimuleren. Hoewel het initiatief voor
dit soort acties vooral op bedrijfsniveau moet worden gezocht, nemen de
hieruit voortvloeiende samenwerkingsverbanden soms verrassend macroachtige vormen aan. Dit heeft innovatie-economen er toe gebracht op de dynamiek van technologische ontwikkeling te bestuderen binnen het raamwerk
van nationale innovatiesystemen. 24 In deze benadering worden technologische en institutionele ontwikkeling gezien als twee processen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.
Het belang van institutionele factoren in het economisch groeiproces kan
worden gei'llustreerd door mid del van een vergelijking tussen de sociaal-economische ontwikkeling van Argentinie en Zuid-Korea. 25 In beide regio's
werd na de Tweede Wereldooriog immers een actief industrialisatiebeleid gevoerd en in beide gevallen had de overheid - vaak in de vorm van militaire
dictaturen - een grote greep op het maatschappeJijk leven. In de jaren vijftig
en zestig werd in landen als Argentinie en Zuid-Korea een actief beleid van
importsubstitutie gepropageerd. In het geval van Zuid-Korea leidde dit tot
een sterke industriele groei. Al snel werd het productiepeil zo sterk opgevoerd, en wisten Koreaanse bedrijven zich zoveel belangrijke technologische
inzichten eigen te maken, dat op een succesvolle manier voor de internationale markt kon worden geproduceerd . In Argentinie echter kwam de industriele groei nooit echt van de grond. Integendeel, de Argentijnse industrie
werkte vanaf de jaren zeventig met steeds sterker verouderde technologieen
en kon op de internationale markt het hoofd niet boven water houden. Hoe
kunnen dergelijke verschillen worden verklaard en welke rol hebben institutionele factoren hier gespeeld?
Het is duidelijk dat processen van kapitaalvorming en technologische
vooruitgang een belangrijke rol in de economische groei spelen. De traditionele groeiliteratuur verklaart echter niet waarom (1) niet aIle landen even
goed zijn in het versterken van hun technologiebasis, (2) bedrijven in sommige landen meer problemen hebben om aan financieel kapitaal te komen,
en (3) in sommige landen kapitaal beter gealloceerd wordt dan in andere.
De case-studies met betrekking tot Argentinie en Zuid-Korea kunnen een
en ander illustreren.
I. Op het gebied van technologiecreatie en technologiediffusie kunnen belangrijke verschillen tussen beide landen worden geconstateerd. Vanwege de
mate waarin bedrijven afhankelijk waren van buitenlandse investeerders,
hadden Argentijnse ondernemers maar weinig mogeJijkheden om ingrijpende
NEHA-BULLETIN 16 - 2002 - nr . 1
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vernieuwingen in de bedrijfsvoering te realiseren . In Zuid-Korea bleken bedrijven juist wei succesvol te zijn in het toepassen van nieuwe technologieen.
Deze technologische ontwikkeling werd vergemakkelijkt doordat de overheid speciale instituties in het leven riep waardoor samenwerking tussen industriele bedrijven onderling werd gestimuleerd en informatiestromen tussen
bedrijfsleven en overheid werden bevorderd.
We moeten met name de aandacht richten op de vraag onder welke (macroeconomische en politieke) omstandigheden en binnen welk type industriele
organisaties, bedrijven op een succesvolle manier hun technologische basis
kunnen versterken. Hoe is het bijvoorbeeld mogelijk dat in Zuid- Korea,
met zijn hoge niveau van kartelvorming en oligopolisering, bedrijven zo succesvol waren? Hoe verhoudt deze strategie zich tot andere vormen van technologische diffusie, vormen die meer vrije marktgeorienteerd zijn (ofwei:
technologieoverdrachten in de vorm van de import van kapitaalgoederen of
door mid del van directe buitenlandse investeringen)? We weten nog altijd
weinig van de dynamiek van technologietransfers en van de rol die overheden
en andere instituties in dit proces kunnen spelen.
2. Argentinie en Zuid-Korea hadden lange tijd niet de beschikking over goed
functionerende kapitaalmarkten. Argentijnse ondernemers zochten hun toevlucht tot buitenlandse investeerders. Door middel van directe buitenlandse
investeringen werd in de Argentijnse kapitaalbehoefte voorzien . Voor deze
strategie werd echter een hoge prijs betaald. Buitenlandse ondernemers kregen hierdoor een steeds sterkere greep op de Argentijnse bedrijfsvoering. In
Zuid-Korea werd een andere strategie beproefd. Hier nam de overheid het
voortouw en besloot zelf geld in het buitenland te lenen teneinde de industriele ontwikkeling te kunnen stimuleren. De politieke machthebbers wilden
voorkomen dat het Koreaanse bedrijfsleven te zeer afhankelijk werd van buitenlandse geldschieters.
3. Er zijn ook grote verschillen in de manier waarop het kapitaal in de verschillende land en is gealloceerd (ofwei: in welke sectoren het werd geinvesteerd). In Argentinie hadden pressiegroepen een grote invloed op het overheidsbeleid, terwijl in Zuid-Korea aileen bedrijven die succesvol waren op
de wereldmarkt op overheidssteun konden rekenen.
Zuid-Korea en Argentinie blijken over verschillende innovatiesystemen te
beschikken. De Zuid-Koreaanse overheid stimuleerde nieuwe technologieen
en subsidieerde bedrijven die goed presteerden op de buitenlandse markt.
Latijns-Amerikaanse politici hadden meer de neiging om oude industrieen,
en daarmee ook gevestigde belangen, te beschermen.
De analyse van de kennisinfrastructuur - en van de rol die de overheid in de
ontwikkeling hiervan speelt - is van groot belang voor een goed begrip van de
ontwikkeling van de concurrentiekracht. Ernst, Ganiatsos en Mytelka laten
zien dat diverse groepen landen in het 'catching-up proces' (voorlopers, snelle
volgers en laatkomers) er verschillende innovatiestrategieen op nahouden en
dat deze gepaard gaan met wezenlijke verschillen in zowel de kennisinfrastructuur als in het overheidsbeleid. 26 Zo zullen technologische voorlopers
12
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zich vooral toeleggen op in house R&D (onderzoeksinspanningen verricht
binnen het eigen bedrijf) en technologiecreatie. De laatkomers, die een catching-up groei doormaken , zullen zich eerder op de diffusie van elders ontwikkelde technologieen toeleggen. Hierbij zal niet zozeer in grootschalig laboratoriumonderzoek, maar meer in de opleidingen van ingenieurs en in de
kwaliteit van het management worden gelnvesteerd. Deze investeringen hebben vooral tot doel om ervoor te zorgen dat elders ontwikkelde technieken op
een adequate wijze in de lokale productieprocessen kunnen worden gelmplementeerd. Bij de analyse van de marktaandelen die in de vorige paragraaf is
beschreven, moet ook worden nagegaan in hoeverre de hier genoemde verschillen in innovatiesystemen de concurrentiekracht van een (sector in een)
land kunnen verklaren.

6. Staat en gemeenschap
Institutionele factoren - zoals de mate van staatsgeleide exportontwikkeling
en ondernemersgedrag ten opzichte van kapitaalstrategie - spelen een belangrijke rol in het verschil in groeitempo van de economieen van LatijnsAmerika en Oost-Azie. Hoewel in beide regio's ambitieuze industrialisatieprogramma's werden ontvouwd, bleken deze uiteindelijk alleen in Oost-Azie
werkelijk succesvol te zijn. Hiermee komen we op de vraag welke factoren
maken dat overheden in staat zijn hun beleid al dan niet op een succesvolle
wijze te implementeren.
In navolging van Hayami kan worden beargumenteerd dat overheden hun
beleid op een adequate wijze kunnen uitvoeren indien de staat bij machte is
het beleid op een dwingende manier door te voeren of in het geval dat burgers
het beleid als wenselijk ervaren en derhalve meewerken om de beleidsdoelen
te realiseren. Over het algemeen kan worden gesteld dat overheden op medewerking in de samenleving kunnen rekenen indien de normen en waarden
waarop het overheidsbeleid is gebaseerd, sterke gelijkenis vertonen met de
waardepatronen van een meerderheid van de burgers. 27
Het sociaal-economisch beleid dat in beide regio's werd gevoerd en de ideologie waarop dit beleid was gebaseerd zijn natuurlijk van groot belang. De
Latijns-Amerikaanse politici legden grote nadruk op het behoud van hun politieke machtsbasis en probeerden hun macht in stand te houden door bepaalde sociale groepen met hun beleid te bevoordelen. Hiertegenover staat
de Oost-Aziatische bestuursstijl die meer neutraal is. Oost-Aziatische overheden waren veel beter in staat om zichzelf tegen de invloed van pressiegroepen
afte schermen. Hoe kan dit verschil worden verklaard? Waren de ideologieen
waarop het Oost-Aziatische beleid was gebaseerd dieper geworteld in de samenleving dan in Latijns-Amerika, ofwei, deelden staat en gemeenschap in
grote lijnen dezelfde set aan normen en waarden? Of was de staatsdwang zo
groot dat burgers zich niet aan de overheidsinvloed konden onttrekken?
In de recente literatuur bestaat de neiging om de verschillen in beleidsstijl te
verklaren in termen vanpadajhankelijkheid. 28 Zo wordt vaak gedacht dat LaNEHA·BULLETIN 16 - 2002 - nr . 1
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tijns-Amerikaanse landen hun machtsstructuren van de koloniale overheersers hebben gekopieerd, terwijl Oost-Aziatische politici konden voortbouwen op de positieve ontwikkelingen (zich uitend in gunstige sociaal-politieke
voorwaarden en industriele modernisering) die in de periode van de Japanse
overheersing had den plaatsgevonden . Dergelijke elementen van padafhankelijk gedrag kunnen zeker een rol hebben gespeeld, maar het is moeilijk in te
zien waarom het Latijns-Amerikaanse beleid, dat overduidelijk tot grote welvaartsverliezen leidde, zo lang is voortgezet.
Deze ideologieen moeten niet als statische fenomenen worden opgevat. Dit
bleek bijvoorbeeld in de jaren tachtig toen de Wereldbank en het IMF op de
liberalisering van het economisch leven aandrongen. Onder invloed hiervan
wist een aantal Latijns-Amerikaanse landen (met Chili als het meest krachtige voorbeeld) hun institutionele basis op een spectaculaire wijze te vernieuwen. In Oost-Azie had deze liberalisering evenwel een totaal ander effect,
doordat deze de overheid van tal van belangrijke beleidsinstrumenten beroofde. Nu de overheid de allocatie van productiemiddelen niet langer kon
sturen en het bedrijfsleven zelfzijn koers kon gaan bepalen, ontstond de mogelijkheid van opportunistisch (rent-seeking) gedrag. Dit voorbeeld toont dat
ideologie niet als iets statisch moet worden gezien. Integendeel, ideologieen
kunnen in betrekkelijk korte tijd veranderen. Maar hoe snel reageert een samenleving?
Hiermee komen we haast automatisch op de tweede component van het 'cultuur'-onderzoek. We moeten nagaan wat de aard is van de normen- en waardensystemen in Latijns-Amerika en Oost-Azie en nagaan in hoeverre overheidsideologieen steun kregen in brede lagen van de samenleving. In het
geval dat de staatsideologieen door de gemeenschap werden gedeeld, was
het relatief makkelijk om het economisch leven te structureren. In de gevallen
waarin het overheidsbeleid op maatschappelijke weerstand stuitte, kon ook
een spontane coordinatie van activiteiten in de samenleving optreden.
Dergelijke spontane acties kunnen echter slechts in bepaalde situaties ontstaan. Op grond van speltheoretische overwegingen kan worden verwacht
dat economische actoren geneigd zijn samen te werken indien zij regelmatig
met elkaar in contact treden, zij voldoende informatie over elkaar hebben en
indien de groep relatief klein en homogeen is (ofwei : als ze eenzelfde set aan
normen en waarden delen) .29 De internalisering van normen en waarden
blijkt lastig te verlopen in samenlevingen die gekenmerkt worden door religieuze, etnische of economische spanningen tussen diverse groepen.
Indien Latijns-Amerika en Oost-Azie vanuit dit perspectief met elkaar
worden vergeleken, valt direct op dat de etnische en sociaal-economische diversiteit in Latijns-Amerika relatief groot is. Er moet daarom een poging
worden gedaan om de normen en waarden van de diverse etnische en socia Ie
groepen in beide regio 's te identificeren en na te gaan in welk opzicht deze
normen- en waardenstelsels verschilden van de ideologieen waarop de overheden hun beleid baseerden. Een dergelijke culturele analyse kan een nieuw
licht werpen op de dynamiek van de politieke markt (waarom zijn sommige
14
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sociale groepen succesvoller in het belnvloeden van de staat dan andere?)
Het is niet eenvoudig ideologische factoren (normen en waarden) te benoemen en hun effect op institutionele en economische ontwikkelingen te meten.
Een van de weinige succesvolle pogingen is gedaan door Hofstede, die internationale verschillen in waardensystemen in kaart heeft gebracht. 30 Semenov
heeft deze data vervolgens gebruikt om na te gaan in welke mate culturele variabelen de internationale verschillen in institutionele raamwerken kunnen
verklaren. 3 1 Dit onderzoek laat zien dat culturele factoren inderdaad van invloed zijn op (a) de aard van de eigendomsstructuur van bedrijven, (b) de
mate waarin pressiegroepen de overheid kunnen belnvloeden en (c) de onderhandelingspositie waarin arbeid en kapitaal ten opzichte van elkaar verkeren.
Een dergelijke benadering kan ongetwijfeld ook een belangrijk licht werpen
op de historische ontwikkeling van instituties in Latijns-Amerika en OostAzie. Deze voorbeelden laten zien dat culturele en ideologische factoren een
belangrijke rol spelen in de verklaring van de economische groei van landen.
De data die in bovengenoemde onderzoeken worden gebruikt zijn echter niet
zonder meer voor een lange-termijn historisch onderzoek te verkrijgen.
In ons programma zal de relatie tussen staat en gemeenschap op een andere
wijze worden bestudeerd. Hierbij zal de relatie tussen economische groei en
de ontwikkeling van het welzijn centraal worden gesteld. Productiviteitsgroei
en een verbetering van de concurrentiekracht zijn ongetwijfeld belangrijk,
maar de vraag kan worden gesteld in hoeverre de samenleving als geheel hier
beter van is geworden. Een internationaal onderzoek naar de relatie tussen
economische groei en welzijnsontwikkeling op de lange termijn moet nog
van de grond komen, maar een pilot studie voor Nederland laat zien dat een
dergelijke onderzoekslijn tot interessante resultaten leidt. 32
Een van de belangrijkste verschillen tussen de traditionele welvaartsmaatstaf (het nationaal inkomen per hoofd van de bevolking) en de welzijnsindicator (de index of sustainable economic welfare) betreft de correctie die is gemaakt voor de mate van inkomensongelijkheid in een samenleving. In de
gangbare nationale rekeningen maakt het niet uit hoe het beschikbaar inkomen over diverse sociale groepen is verdeeld. In de welzijnsberekeningen
wordt er evenwel vanuit gegaan dat een 1% inkomensstijging voor iemand
op bijstandsniveau veel grotere implicaties heeft, dan een vergelijkbare inkomenstoename van een miljonair. Een gelijkmatiger inkomensverdeling wordt
dan ook gezien als welzijnsverhogend. Deze notie sluit goed aan bij Kuznets'
observatie dat het proces van moderne economische groei op de lange termijn
gepaard is gegaan met een afname van de inkomensongelijkheid. 33
De overheid speeJt een belangrijke rol in het proces van de herverdeling van
inkomens. Een analyse van de inkomensongelijkheid biedt ook belangrijke
inzichten in de relatie tussen staat en gemeenschap. Een vergelijking tussen
Argentinie en Zuid-Korea laat zien dat de inkomensverdeling in beide land en
een verschillende ontwikkeling doormaakte. Daar waar een gelijkmatige inkomensverdeling een van de belangrijkste doelstellingen van bijvoorbeeld de
Koreaanse overheid is, blijken de verschillen tussen de diverse inkomensgroepen in Latijns-Amerika zeer groot te zijn. Een andere manier waarop de reNEHA-BULLETIN 16 - 2002 - nr. 1
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latie tussen staat en gemeenschap dieper kan worden geanalyseerd, is door te
kijken naar het stelsel van sociale zekerheid . In hoeverre is de overheid bereid
en in staat om inkomens zodanig te herverdelen dat ook zieken en ouden van
dagen over een redelijk inkomen kunnen beschikken? In deze beide gevallen
speelt het belastingsysteem een grote rol. Welke bevolkingsgroepen moeten
de meeste belasting betalen en waarvoor worden deze gelden vervolgens aangewend?
Afgezien van het belastingbeleid en de sociale zekerheid, kunnen ook de
sociaal-economische effecten van protectionisme nader worden geanalyseerd. Wat was de aard van het beleid en welke maatschappelijke groepen
wisten hiervan te profiteren? De analyse van de economische effecten van
het handelsbeleid zal worden uitgevoerd binnen een public choice-raamwerk,
dat de werking van de politieke markt verklaart. Dergelijke analyses moeten
duidelijk maken waarom overheden de neiging hebben om sommige industrieen meer te ondersteunen dan anderen. Dergelijk beleid zal het inkomen
van de leden van sommige pressiegroepen hebben verhoogd, maar het is heel
wei mogelijk dat de samenleving in haar totaliteit er in wei va art op achteruit
is gegaan. We moeten ernaar streven dergelijke welvaartsverliezen te kwantificeren.
In een later stadium kunnen eventueel ook de twee andere factoren die een
belangrijk onderdeel vormen van de welzijnsindex (i.e. milieuschade en huishoudelijke arbeid door vrouwen) in de analyse worden betrokken. Ook hier
bepalen ideologische factoren in hoeverre overheden bereid zijn om vervuilende productie toe te staan en de hieruit voortvloeiende problemen op het
bordje van toekomstige generaties te leggen.34 Zo is het opvallend dat onder
druk van de publieke opinie de Japanse overheid in de loop van de jaren tachtig de ontwikkeling van groene technologieen is gaan stimuleren, terwijl dergelijke initiatieven in de Verenigde Staten nauwelijks zijn ontplooid. 35 Door
huishoudelijke arbeid in de analyse te betrekken kunnen ook gender-gereiateerde aspecten zichtbaar worden gemaakt (aspecten die ook in het raamwerk
van Hofstede overigens een belangrijke rol spelen!) .
In eerste instantie zal de aandacht even wei worden gericht op de inkomensongelijkheid, vooral omdat statistieken met betrekking tot overheidsfinancien en handelstarieven vrij makkelijk te vinden zijn. Vervolgens moet worden nagegaan op welke ideologieen het overheidsbeleid was gebaseerd en
welke maatschappelijke effecten dit beleid vervolgens heeft gehad. In het kader van de gefragmenteerde Latijns-Amerikaanse samenleving is het van
groot be lang om na te gaan wie de 'slachtoffers' of de 'profiteurs' van het
overheidsbeleid zijn. Hierbij kan gedacht worden aan verschillende economische groepen (industrielen tegenover grootgrondbezitters) of aan uiteenlopende etnische groepen (de oorspronkelijk Indiaanse bevolking versus de
van oorsprong Europese bevolking).
Op deze wijze kan een belangrijk aspect van de relatie tussen staat en gemeenschap worden geanalyseerd. In theorie zijn drie trajecten denkbaar
langs welke maatschappelijke stabiliteit, die voor het economisch groeiproces
zo onontbeerlijk is, is gerealiseerd:
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I. De staat creeert een maatschappelijk draagvlak door aan te sluiten bij
ideeen die in de samenleving leven. Ret gaat hier om een op consensus gericht
model (zie bijvoorbeeld Zuid-Korea);
2. De staat drukt het beleid desnoods met geweld door en streeft geen maatschappelijk draagvlak na. Een dergelijke strategie kan worden aangetroffen
in samenlevingen als Indonesie waar het gezien de grote verschillen tussen etnische groepen moeilijk is om tot de formulering van een homogene set aan
normen en waarden te komen, waarop de overheid haar beleid kan baseren;
3. Maatschappelijke stabiliteit kan ook buiten de staat om worden gerealiseerd, indien vrij kleine en homogene groepen een gemeenschappelijk doel
hebben en tot spontane samenwerkingsverbanden overgaan.
Uiteindelijk zal moeten worden gekeken langs welke van bovengenoemde
trajecten landen uit de drie regio's (Amerika, Europa en Azie) hebben weten
te investeren in hun sociaal kapitaal en moet worden nagegaan in hoeverre ze
op deze manier hun concurrentiekracht hebben kunnen vergroten. 36

7. ConcIusie
Ret onderzoeksprogramma dat in dit artikel ontvouwd is zal in sterke mate
voortbouwen op onderzoek dat binnen het Posthumus Instituut reeds wordt
verricht binnen de onderzoeksgroep groeistrategieen. Er wordt gepoogd om
de lange-termijnontwikkeling van de concurrentiekracht in Noord- en Latijns-Amerika, Europa en Oost-Azie te verklaren uit zowel 'harde' economische en technologische factoren, als aan de hand van institutionele c.q. culturele variabelen.
De concurrentiekracht van landen wordt in eerste instantie gedefinieerd
in termen van het aandeel van de export van een bepaaJd land in de wereldhandel. Deze handelsdata zijn voor de meeste landen vanaf 1870 beschikbaar. Deze handeIscijfers kunnen op een vrij gedetailleerd niveau worden
gepresenteerd. Dit maakt het mogelijk om vrij precies de comparatieve
kracht en zwakte van een economie in kaart te brengen. In eerste ins tan tie
zal worden nagegaan of landen zich hebben gespecialiseerd op basis van de
aanwezige factor-inputs (hierbij gaat het om statische comparatieve voordelen), of dat is geprobeerd om door middel van technologische innovaties
nieuwe comparatieve voordelen te creeren (dynamische comparatieve voordelen).
Vooral in het laatste geval zijn institutionele varia belen van groot belang.
Zonder een goede kennisinfrastructuur zal de technologische ontwikkeling
immers geen grote vormen kunnen aannemen. De literatuur laat zien dat er
verschillende innovatiesystemen kunnen worden onderscheiden. Dit onderzoek zal nagaan of er een relatie bestaat tussen het type innovatiesysteem
waarvoor is gekozen, en de concurrentiekracht van een land (of van een sector in een bepaald land).
De betekenis van instituties betreft niet aileen de invloed van (formele) inNEHA-BULLETIN 16 - 2002 - nr. 1
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stitutionele arrangementen op economische processen zoals kapitaalvorming
en technologische ontwikkeling. Minstens zo belangrijk zijn contextvariabelen zoals economische en politieke stabiliteit, alsmede een goed systeem van
eigendomsrechten. Politieke en economische stabiliteit bestaan uiteraard bij
de gratie van een goede relatie tussen staat en gemeenschap. Aan dit aspect
wordt in het nieuwe onderzoeksprogramma veel aandacht besteed. De analyse van het overheidsbeleid ten aanzien van de inkomensverdeling laat bijvoorbeeld zien hoe de relatie tussen de staat en diverse maatschappelijke
groepen is. Tevens kan door middel van kwantificering (de berekening van
een index of sustainable economic welfare) worden nagegaan wat de welzijnseffecten van het overheidsbeleid zijn geweest.
De analyse van de ontwikkeling van de concurrentiekracht wordt op diverse niveaus uitgevoerd. Hierbij worden zowel marktkrachten (specialisatie
op basis van factorintensiteiten dan wei technologische kennis) , formele instituties (vorming van een kennisinfrastructuur) als ideologieen (en hiermee samenhangend de relatie tussen staat en gemeenschap) bestudeerd . De uitkomsten van deze drie deelstudies (markt, formele instituties en ideologie) kunnen
uiteindelijk door middel van de theorie van Hayami worden geintegreerd in
een raamwerk. Hierdoor zal het mogelijk zijn om een brug te slaan tussen de
puur kwantitatieve analyses zoals groei-economen die uitvoeren en het meer
beschrijvende, kwalitatieve werk van economisch-historici.
Noten
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Besprekingen

B. Blonde, Een economie met verschillende snelheden. Ongelijkheden in de opbouw en de ontwikkeling van het Brabantse stedelijke netwerk (ca. 1750 - ca.
1790) Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie van Belgie voor
Wetenschappen en Kunsten, KJasse der
Letteren , Jaargang 61, nr. 166 (Brussel
1999) ISBN 9065696865

Belgische historici hebben een belangrijke rol gespeeld in het stadshistorisch onderzoek. In de jaren '70 leken zij de aansluiting bij nieuw onderzoek over
stedelijke netwerken en hierarchieen,
handelsnetwerken, de relatie stad-platteland te missen . Daarom startte het
Belgische NWO een onderzoeksproject
dat zou moeten leiden tot " een verklarend model voor de differentiele ontwikkeling van de sociale structuren en economische functies van de Vlaamse en
Brabantse steden, 1400-1800". Ret boek
van Blonde is de bewerkte versie van de
dissertatie die hij in het kader van het
onderzoeksproject heeft geschreven.
Noord-Brabant is niet bij het onderzoek
van Blonde is betrokken. Ret bestudeerde gebied komt ongeveer overeen
met de huidige Belgische provincies Antwerpen, Vlaams- en Waals-Brabant en
Brussel, dezelfde regio waarvan de
groeidynamiek twintigjaar geleden door
P. Klep bestudeerd werd.
Brabant was een vanouds sterk geiirbaniseerd gebied. Omstreeks 1700 leefde
ca. 45% va n de bevolking er in steden
van 5.000 en meer inwoners. Echter, in
de achttiende eeuw deed zich een sterke
de-urbanisatie voor: in de eerste helft
van de eeuw gingen de steden er zowel
in absolute zin als relatief op achteruit;
na 1755 zette de relatieve achteruitgang
NEHA-BULLETIN 16 - 2002 - nr . 1

zich door ondanks het demografisch
hers tel. In 1806 leefde nog 30% van de
fors toegenomen Brabantse bevolking
in steden. De stedelijke achteruitgang
in de eerste helft van de eeuw werd traditioneel verklaard door het verval van de
nijverheid. Dit verval had twee oorzaken: de mercantilistische politiek van
de buurlanden en de lage landbouwprijzen die tot verminderde grondrente-inkomsten van de (stedelijke) landeigenaren en een verslechterde ruilvoet voor
de agrarische producten leidden. Het
herstel na ca. 1750 wordt toegeschreven
aan de dynamische overheidspolitiek op
het vlak van handel en nijverheid die
vooral tot een groei van de werkgelegenheid in de stedelijke textielnijverheid
leidde . In dezelfde periode begon ook
de landbouwsector krachtig te groeien.
Echter, in het hiervoor genoemde werk
van Klep wordt gesteld dat er geen sprake was van een hers tel van de stedelijke
exportnijverheid, maar dat de ontwikkeling van de stedelijke economie in hoge
mate bepaald werd door haar relatie
met het platteland. Klep had het over
de 'reruralizatie' van de Brabantse economie. Blonde haakt in op deze discussie. Uit een analyse van de demografische gegevens blijkt dat in de stedelijke
"dynamiek " [..j betekenisvolle intensiteitsverschillen vastgesteld worden (pag.
25). Kleine steden in het zuiden van de
provincie en het grote Brussel kenden
na 1755 een relatief sterke groei, terwijl
Antwerpen en Lier met haar belangrijke
textielnijverheid slechts een matige tot
zwakke groei kenden. De auteur heeft
zich tot doel gesteld om de demografische groeiverschillen en de ongeJijke
economische ontwikkeling in de tweede
helft van de achttiende eeuw te beschrijyen en verklaren. Daarbij situeert hij zijn
21

studie " in de schemerzone tussen de historische geografie en de economische geschiedenis" (pag. 32).
In het tweede hoofdstuk wordt de economische centraliteit van respectievelijk
acht (1755) en elf (1796) steden in kaart
gebracht. Uitgangspunt hierbij is dat de
omvang en de diversiteit van de stedelijke verzorgende sector lOals die tot uiting
komt in de beroepenstructuur de beste
graadmeter is van de economisch-hiifrarchische positie van een stad (pag. 44). De
beroepsgegevens in de volkstellingen
van 1755 en 1796 zijn de hoofdbron .
Om de onderlinge vergelijkbaarheid tussen de steden en de peiljaren te optimaliseren heeft de auteur er na een kritische
analyse van de bronnen voor gekozen
om de beroepen van de mannelijke gezinshoofden als uitgangspunt te nemen.
Voor de beide peiljaren wordt eerst het
verzorgingspakket van de steden gepresenteerd in een scalogram. Het gaat over
respectievelijk 141 en 124 beroepen die
in tenminste twee steden werden uitgeoefend. De centraliteitsindex (C) is berekend door het aantal beroepsbeoefenaren per stad te delen door het totale
aantal beroepsbeoefenaren van aile bestudeerde steden (C == tiT x 100). Het
grote probleem bij een dergelijke oefening is natuurlijk de definitie van wat
een verzorgend beroep is. Vooral omdat
er in de pre-industriele economie geen
stricte scheiding was tussen productie
en distributie. De auteur gaat uitvoerig
in op al deze problemen (pag. 49-57) en
kiest voor een brede definitie van de verlOrgende sector. Met het oog op een lo
evenwichtig mogelijk samengestelde index worden heel specifieke beroepen
(de overheidsambtenaren te Brussel, de
hoogleraren te Leuven) niet opgenomen
in het onderlOeksbestand. De analyse
wordt verfijnd via een tweede centraliteitsindex (C2) op basis van be roe pen
die in tenminste 5 steden (7 in 1796)
voorkomen en de centraliteit per capita.
In het derde hoofdstuk probeert de
auteur het achterland van de steden in
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kaart te brengen. Daarbij kijkt hij vooral naar de geografische herkomst van
nieuwe poorters en de aanvoer op de
landbouwmarkten. Het vierde hoofdstuk gaat over de ontwikkeling van de
verkeersstromen. De auteur maakt
daarbij gebruik van de gegevens over
de verpachting van het bareelgeld, een
tol die door de gebruikers van het steenwegennet (ca. 500 km in 1793) moest
worden betaald. Elke bareel werd aflOnderJijk verpacht lOdat het mogelijk is
een schatting te maken van lOwel de totale omvang van het wegverkeer op een
bepaalde weg als van aflOnderlijke weggedeelten.
Wat zijn nu de uitkomsten van het onderlOek? De verschillen in demografische groei tussen het zuiden en het noorden van het hertogdom worden
bevestigd door de centraliteitsgegevens
en de transportvolumes. Antwerpen behield haar tweede plaats in het stedennetwerk, maar ging re!atief achteruit.
De Kempense steden Turnhout en Herentals ken den een zeer lage per capita
centra1iteit en een geringe dynamiek.
Brussel en Leuven daarentegen versterkten hun positie in het netwerk. De aanzienlijk groei van de transportvo1umes
in het zuiden en de vee! geringere toename op de steenwegen rond Antwerpen, Mechelen en Lier bevestigen het
beeld. De hypothetische verklaring die
Klep twintig jaar geleden gaf voor de
economische ontwikkeling van de Brabantse steden wordt door het onderzoek
van Blonde onderbouwd en genuanceerd. Niet de groei van de exportgerichte (textiel)nijverheid , maar wei de dynamiek van de verzorgende sector die het
gevolg was van de opbloei van de landbouw en het mede daardoor toegenomen inkomen uit vermogen vormt de
verklaring voor de economische ontwikke!ing in de Brabantse steden.
Met deze studie heeft Blonde een indrukwekkende prestatie geleverd. Dat
geldt niet aileen omvang en de diversiteit
van de geraadpleegde bronnen, maar
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ook het conceptuele kader waarbinnen
het onderzoek heeft plaatsgevonden.
Het boek is helder en levendig geschreyen en rijk gedocumenteerd. Ik was zeer
gecharmeerd van het notenapparaat
waarin de auteur geregeld zijn kritische
licht laat schijnen over de geraadpleegde
literatuur. Hij gaat kritisch en genuanceerd om met de bronnen die zowel in
de tekst als in uitvoerige bijlagen worden
besproken en geevalueerd. Veellof dus,
maar ook enkele kritische bemerkingen.
De schrijver is zich ervan bewust dat
de Brabantse steden een onderdeel zijn
- hij noemt het zelf het hart (pag. 47) van een veel groter netwerk, maar hij
gaat daar verder niet echt op in . In
hoofdstuk 4 wordt enige aandacht besteed aan de interactie met andere regio's, maar in feite gaat de auteur er toch
stilzwijgend van uit dat staatkundige
grenzen de samenstelling van het netwerk bepaalden. In de Zuidelijke Nederlanden die al sinds de vijftiende eeuw
deel uitmaakten van een staatkundig
verband was dat mijns inziens niet het
geval. Het is dus jammer dat aangrenzende niet-Brabantse steden als Aalst,
Ath, Dendermonde, Halle, Charleroi of
Sint-Niklaas niet in het onderzoek betrokken zijn . Daar zijn overigens goede
bronnentechnische redenen voor - de
telling van 1755 werd aileen in Brabant
gehouden - maar het betekent wei dat
de centraliteitsindices met enige scepsis
moeten worden bekeken. De indices
worden immers bepaald door het aantal
steden die in het 'netwerk' worden opgenomen . Dat brengt mij bij een tweede
punt van kritiek: de samenstelling van
de 'verzorgende sector'. De auteur gaat
uitvoerig in op de voetangels en klemmen die de onderzoeker belagen bij het
interpreteren van beroepsopgaven in de
tellingen, maar zijn streven naar een
evenwichtige spreiding van goederen en
diensten in de centraliteitsindex door bepaalde groepen wei of niet op te nemen
bij de verzorgende beroepen heeft mij
niet helemaal kunnen overtuigen. Zo
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worden fluweelfabrikanten en -weyers,
passementmakers, lakenmakers en sargiemakers (producenten van dekens)
tot de verzorgende beroepen gerekend
(tabel 2.4) omdat zij vooral op de binnenlandse markt georienteerd waren.
Echter, Brusselse passementwerkers leverden ook aan het buitenland; allerlei
andere textielproducenten worden niet
tot de verzorgende be roe pen gerekend
omdat de auteur ze tot de exportsector
rekent. Veel Brusselse textielproducenten waren geheel op de bevoorrading
van de plaatselijke en de regionale markt
georienteerd en zouden dus op grond
hiervan tot de verzorgende beroepen
kunnen worden gerekend. Zo ontstaat
de indruk dat de auteur er niet altijd in
geslaagd is om de indelingscriteria consequent toe te passen. Deze punten van
kritiek doen geen afbreuk aan de grote
kwaliteiten van Blondes boek. Met zijn
studie heeft hij een helder en inspirerend
conceptueel kader voor verder onderzoek over de economische geschiedenis van de Zuidelijke Nederlanden gecreeerd.
Roger De Peuter
Universiteit Utrecht

Peter Boomgaard en Ian Brown (eds.),
Weathering the storm. The economies of
Southeast Asia in the 1930s depression
(Singapore/Leiden: Institute of Southeast Asian Studies/KITL V 2000) 332 +
XIV p. ISBN 9067181633.
Binnen de economische geschiedschrijving van Latijns-Amerika nemen de jaren dertig een zeer bijzondere plaats in.
In dit decennium wisten de meeste landen op dat continent zich - gedwongen
door de werelddepressie - los te maken
uit de internationale arbeidsdeling die
hen de rol van specialisten in agrarische
producten had toebedeeld . Er begon een
proces van industrialisatie door importsubstitutie, dat grote gevolgen had voor
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de sociaal-politieke en economische dynamiek van deze landen. In Zuid-Oost
Azie heeft zich een dergelijke trendbreuk
niet voorgedaan, zo was natuurlijk al
langer bekend, maar wordt ook nog eens
door deze bundel aangetoond. Het enige
land dat een behoorlijke industrialisatie
doormaakte - waarmee de desindustrialisa tie van de negentiende eeuw ten dele
'goedgemaakt' werd - was Indonesie
(hoewel er ook in Frans Indo-China
aanzetten in die richting waren) . Aileen
in bijdragen over dit land - in het bijzonder het artikel van Lindblad over de
'structural origins of the economic depression in Indonesia during the 1930s'
- komt dan ook de vraag naar een dergelijke structurele breuk met de door exportexpansie gedreven groei van de eerste drie decennia van de twintigste eeuw
aan de orde.
Over het algemeen staat in deze bundel de vraag centraal hoe de kolonien
(de Filippijnen, Birma, de Maleisische
federatie, Nederlands-Indie, Frans Indo-China) en de ene zelfstandige staat
(Thailand) door de exogene schok van
de crisis getroffen werden. Deze schok
manifesteerde zich vooral in een enorme
daling van het prijspeil van de belangrijkste exporten, waarop in vee I gevallen
ook het productieniveau en/of de uitvoer ingekrompen werd. Dit was echter
niet altijd het geval, omdat het aanbod
van de producten van land-, bos- en
mijnbouw die het exportpakket domineerden soms erg inelastisch was. Het
sterkste voorbeeld hiervan is wei de
voortgaande groei van de export van
olie vanuit Indonesie, ondanks de
enorme daling van de prijs.
Er wordt ruim aandacht besteed aan
regionale con trasten - die vaak erg groot
zijn, zoals bijvoorbeeld de twee Filippijnse case studies aantonen - en aan
de wijze waarop verschillende sociale
groepen in deze plurale samenleving getroffen werden, ofzich, zoals de case study van de Arabische ondernemers in Indonesie en Maleisie van Clarence-Smith
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laat zien, juist zeer f1exibel wisten aan te
passen aan de nieuwe omstandigheden.
Een complicerende factor daarbij was
de sterke opmars van de Japanse export.
Aan de ene kant zorgde deze ervoor dat
belangrijke importproducten (zoals textiel) vee I goedkoper werden, waardoor
de koopkracht van de bevolking werd
ondersteund. Maar aan de andere kant
concurreerden zij vaak juist met binnenlandse productie, die extra in het nauw
gebracht werd door de Japanse 'dumping' . Verschillende koloniale staten reageerden uiteenlopend op deze uitdaging.
De Fransen hielden bijvoorbeeld de
grenzen zo goed als potdicht, terwijl de
Nederlanders daarentegen de deuren
wijd open lieten staan tot halverwege
de depressie. Ook reageerden ze verschillend op de internationale monetaire
instabiliteit van deze jaren, zoals de bijdrage van Booth laat zien. Frankrijk en
Nederland hielden vast aan het goud,
terwijl andere kolonien profiteerden
van de snellere devaluatie van pond en
dollar.
De meest opvallende conc\usie is misschien weI dat de inkrimping van exportproductie lang niet altijd desastreuze gevolgen had voor de levensstandaard van
de bevolking. Omdat een groot deel van
de bevolking toegang had tot de grond
als pachter of als eigenaar, kon men de
(subsistence)productie uitbreiden terwijl
de exportinkomsten terugliepen, en
kwam er land vrij dat door plantages
uit productie werd genomen. Dit gebeurde bijvoorbeeld op Java, waardoor
de productie van rijst en andere voedingsgewassen op dit eiland sterk steeg.
Subsistence-boeren in Thailand of Birrna ontsnapten op een vergelijkbare manier aan de meest ernstige gevolgen van
de crisis. Het al vanaf de jaren dertig in
Indonesie gevoerde debat tussen 'optimisten' en 'pessimisten', dat door
Boomgaard zorgvuldig wordt gereconstrueerd en van nieuwe feiten word!
voorzien, lijkt daarom in feite nog steeds
onbeslist, omdat het zeer sterk van regio
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en sociaal-economische posltle afbing
hoe zwaar de depressie doorwerkte.
Maar de bundel laat ook zien dat aanzetten tot een fundamentele koerswijziging, die in Latijns-Amerika in de jaren
dertig weI gegeven werden, in Zuid-Oost
Azie ontbreken. De koloniale kaders
bleven, ondanks het feit dat de economie
op zijn grondvesten schudde, vrijwel intact.
Jan Luiten van Zanden
IISG/Universiteit Utrecht

J. de Bruijn-van der Helm, F. van Buuren, M. van Donkelaar, G. GerritsenGeywitz, en O. Lie (red .) in samenwerking met R . Jansen-Sieben en J. van
Aelst, Een koopman in Venetie'. Een Italiaans-Nederlands gespreksboekje uit de
late Middeleeuwen (Hilversum: Verloren
200 I) 348 p. ISBN 90655064406
Het is een verrassend document voor
economisch historici: een tweetalige dialoog over de dagelijkse praktijk van de
handel in Italie omstreeks 1500. Aan
het woord zijn een Vlaamse koopmansdienaar en zijn Italiaanse meester. Een
groep Utrechtse onderzoekers besloot
in 1993 om dit 'gespreksboekje' uit te geven en van wetenschappelijk commentaar te voorzien. Het resultaat van hun
inspanning is een teksteditie in vier talen
(oud en modern Nederlands en oud en
modern Italiaans).
De uitgebreide inleiding van 90 pagina's vat niet aileen de inhoud samen,
maar gaat ook in op het handschrift, de
taal, en de context waarin het gespreksboekje tot stand kwam. Interessant voor
economisch historici is vooral de beschou wing over de 'praktische en ethische vorming' van koopmanskinderen
in de late Middeleeuwen. Hierin wordt
op basis van secundaire literatuur een
handzaam overzicht gegeven van de
kennis en vaardigheden die internationale handelaren zich eigen moesten maNEHA-BULLETIN 16 - 2002 - nr. 1

ken. Ook worden de leermiddelen koopmansboeken, cijferboeken, buitenlands verblijf - besproken.
Ruim eenderde van de eigenlijke tekst
bestaat uit wat de redacteuren noemen
'wijze lessen' . Hierin wordt behalve sapientia (wijsheid) en prudentia (inzicht
en verstand) steeds opnieuw het grote
belang van eerlijk en rechtvaardig handelen (justitia) benadrukt. De rest van
de tekst beschrijft allerhande situaties
waarin een handelaar verzeild kon raken: de verkoop van specerijen, onderhandelingen over prijzen, de omgang
met onbetrouwbare handelspartners,
handelsreizen, betalingen, het aangaan
van een dienstbetrekking en zelfs het
omgaan met verliefdheden . Juist door
deze praktische inslag is Een koopman
in Venetie' een uitermate geschikt boek
om studenten economische geschiedenis
wegwijs te maken in de wereld van de
laatmiddeleeuwse koopman.
Ais bron kent deze uitgave echter ook
een belangrijke beperking. De 'gesprekken' geven vooral weer hoe een koopman zich idealiter diende op te stellen.
Niet duidelijk wordt hoe de gesuggereerde handelswijze in de praktijk uitwerkte. Voor economisch historici met
interesse in de laatmiddeleeuwse Italiehandel ligt hier dan ook schone taak:
een nadere analyse van de toepassing
en doelmatigheid van de gedragsregels
uit het 'gespreksboekje' in de internationale handel van alledag.
Oscar Gelderblom
Universiteit Utrecht
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M. Bulut, Ottoman-Dutch Economic
Relations in the Early Modern Period
1571-1699. N.W. Posthumus reeks II
(Hilversum: Verloren 2001) 240 p. ISBN
9065506551
Proefschrift Universiteit Utrecht 2000
De handel met het Ottomaanse rijk is
een van de minder bekende hoofdstukken uit de geschiedenis van de Hollandse
handelsexpansie in de Gouden Eeuw.
Vanaf het einde van de zestiende eeuw
bevrachtten met name Amsterdamse
kooplieden jaarlijks tientallen schepen
met bestemming Constantinopel (Istanbul), Smyrna (Izmir) en Aleppo. Terwijl
over de diplomatieke relaties tussen
beide landen gedetailleerde studies
voorhanden zijn, moeten economisch
historici het doen met de driedeJige
bronnenpublicatie van K. Heeringa,
Bronnen tot de Geschiedenis van de Levantschen handel (1910-1917). Er zijn
weliswaar analyses van het Hollandse
aandeel in de Levantse handel (met name door Fernand Braudel en Jonathan
Israel) maar deze zijn grotendeels gebaseerd op westerse diplomatieke bronnen
en bevrachtingscontracten. Een diepgravende analyse van de economische
betrekkingen tussen de RepubJiek en
het Ottomaanse rijk in de zeventiende
eeuw ontbreekt. Deze lacune probeert
Mehmet Bulut op te vullen met zijn
proefschrift Ottoman-Dutch Economic
Relations in the Early Modern Period
1571-1699.
Bulut begint met een beschrijving van
de politieke, sociale en economische verhoudingen in het Ottomaanse Rijk. In
1571 strekte dit imperium zich uit van
de Balkan tot het Arabisch Schiereiland.
In de periode die Bulut in zijn boek centraal stelt, 1571-1699, stond het rijk onder toenemende druk van vreemde
mogendheden. Het Ottomaanse rijk bestond, zoals aile pre-industriele samenlevingen, voor het overgrote deel uit boereno Het werd centraal bestuurd door de
sultan en een kleine elite van bureaucra-
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ten , soldaten, geestelijken en wetenschappers. De sultan stelde zich drie
doelen: het weren van vreemde mogendheden uit het Ottomaanse rijk, het afdwingen van recht en orde in het binnenland , en de zelfvoorziening van de eigen
bevolking. De middelen hiertoe werden
grotendeels bijeengebracht door het belasten van de landbouw, maar ook de
buitenlandse handel leverde een bijdrage.
Italiaanse, Franse, Engelse en Hollandse kooplieden leverden wapens en
munitie aan de sultan . Ze verkochten
daarnaast wollen en zijden lakens, juwelen, verfstoffen en specerijen die gretig
aftrek vonden aan het hor van Constantinopel. Buitenlandse aankopen van
wol, katoen, vias, mohair en graan leverde op hun beurt zilver op dat gebruikt werd voor de financiering van
het Ottomaanse oorlogsapparaat. Bovendien werd belasting geheven op de
handel van de vreemde kooplieden . Tenslotte had de welwillende houding van
de sultan tegenover vreemde kooplieden
ook een politieke betekenis. De sultan
hoopte, vooral door steun aan Engeland
en de Republiek, de machtspositie van
de Habsburgers en de Paus in Europa
te verzwakken.
Privileges waren het middel bij uitstek
om vreemde koopJieden aan het Rijk te
binden. Al in de vijftiende eeuw werden
Genuese en Venetiaanse kooplieden met
bepaalde voorrechten naar de Ottomaanse havens gelokt. In de zestiende
eeuw volgden capitulaties voor Franse
(1569) en Engelse (1580) kooplieden.
Deze capitula ties boden de vreemde
kooplieden bescherming van hun persoon en goederen, immuniteit voor
rechtsvervolging, en handelsvrijheid in
havensteden en op aangewezen binnenlandse routes. Daartegenover stond de
verplichting tot het betalen van invoeren uitvoerrechten. Bovendien verbood
de sultan periodiek de export van granen
wanneer er binnenlandse tekorten waren. Halverwege de zestiende eeuw ver-
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schenen ook de eerste schippers en handelaren uit de Lage Landen in Constantinopel en Aleppo. Ze voeren toen nog
onder Engelse of Franse vlag maar in
1612 opende Cornelis Haga namens de
Republiek onderhandelingen met de sultan, die resulteerden in een eerste capitulatie. Buluts analyse van deze en volgende capitulaties (1634, 1680) maakt
duidelijk dat de sultan bij het verlenen
van privileges in principe een lijn trok
ten opzichte van aile buitenlanders.
De Hollandse kant van Buluts verhaal
is v~~r Nederlandse historici vee I minder interessant. De uitgebreide beschrijving van de sociale en economische
geschiedenis van de Republiek in hoofdstuk 3 is grotendeels gebaseerd op de
handboeken van bijvoorbeeld Israel of
J. de Vries en A. van der Woude. Jammer genoeg geldt dit ook voor de omvangrijke analyse van de Hollandse handel met het Ottomaanse Rijk in
hoofdstuk 5 en 6. Het meeste cijfermateriaal dat Bulut presenteert is reeds eerder
door Israel gepubliceerd. De beschrijving van verhandelde producten verandert niets aan het door Israel geschetste
beeld van de Hollandse handel met de
Levant: de invoer van krijgsmaterieel,
koloniale waren en (na 1650) wollen lakens uit de Republiek bleef gedurende
de he Ie zeventiende eeuw achter bij de
uitvoer van graan, katoen , zijde, wol en
(na 1650) mohair garens uit het Ottomaanse rijk. Dit verschil werd bijgepast
met zowel leeuwendaaLders uit de Republiek als zilver dat werd verkregen uit de
verkoop van Hollandse goederen in Halie.
De conclusies van Bulut zijn tenslotte
weinig spectaculair. Zijn belangrijkste
bevinding is dat de economische integratie van het Ottomaanse rijk in de economie van West-Europa tot het einde van
de zeventiende eeuw tamelijk beperkt
bleef. Daarnaast stelt hij vast dat de Republiek en het Ottomaanse Rijk beide
voordeel haalden uit hun handelsbetrekkingen. Over de precieze verhouding
NEHA - BULLETIN 16 - 2002 - nr. 1

tussen politiek en economie - toch het
kernthema van dit boek - doet Bulut
echter geen uitspraak . Dat is jammer
want een gedegen analyse van de uitwerking van de Ottomaanse handelspolitiek
op de lokale bevolking, de politieke elite
en de buitenlandse kooplieden had dit
boek een aanzienlijke meerwaarde gegeven.
Oscar Gelderblom
Universiteit Utrecht

J.F. Crombois, Camille Gut! 1940-1945.
Les finances et La guerre (Brusse\: QuorumlCeges-Soma 2000) 536 p. ISBN
287399102X
'Men kotst u uit' , had de president van
het Rode Kruis de Belgische regering in
ballingschap in juli 1940 laten weten, 'en
de koning is onbetwist de nationale
held'. Tot oktober 1940 bestond de Belgische regering in Londen uit slechts
twee personen. Een van hen was minister van financien, Camille Gutt (18841971). Terwijl koning Leopold zich had
overgegeven en in Belgie was gebleven,
had voor Gutt van het begin af aan vastgestaan dat de strijd in ballingschap aan
de zijde van de geallieerden moest
worden voortgezet. Gutts in ten sieve
correspondentie met de voormalige Belgische minister-president George Theunis (1873-1966), die tijdens de oorlog de
Belgische belangen in de VS trachtte te
behartigen, heeft de basis gevormd voor
een interessante studie naar het financieIe beleid van de Belgische regering in ballingschap tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het boek werd financieel gesteund
door een 'fondation Gutt'.
Het eerste van de vier delen, waaruit
het is opgebouwd, biedt op zakelijke wijze de achtergronden . Gutt, aanvankelijk
journalist en advocaat, was tijdens de
Eerste Wereldoorlog via Theunis in contact gekomen met de Londense en Belgische financiele en zakenwereld. Daarna
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bekleedde hij belangrijke functies in het
bedrijfsleven en was hij onder meer betrokken bij de Duitse herstelbetalingen.
Overal in Europa was na WOI binnen
regeringen veel behoefte aan 'technocraten' uit het bedrijfsleven ten gevolge van
de toenemende complexiteit van het financieel-economische beleid . De partijloze Gutt was in 1934 voor de eerste
maal minister van financien geworden
in de door Theunis geformeerde zogenaamde 'bankiersregering', die al in
1935 ten val kwam wegens het niet devalueren van de frank. Maar de waardering voor zijn knowhow bleek niet verdwenen, want in 1939 werd hij opnieuw
aangezocht als minister van financien en
onder zijn leiding ging Belgie over tot
een oorlogseconomie. Tegen de wensen
van velen binnen het bedrijfsleven in
drong hij meteen aan op fiscale offers
om Belgie in staat te stellen zijn onafhankelijkheid te behouden. Al in maart
1939 had hij ook het initiatief genomen
om de goudvoorraad van de Belgische
bank in het buitenland in veiligheid te
brengen, eveneens tegen de zin van het
bedrijfsleven in, dat vreesde dat zoiets
indruiste tegen de economisch belangrijk geachte neutraliteitspolitiek van
Belgie. Gutt was zich scherp bewust
van de Duitse dreiging. Hij komt uit
deze studie naar voren als een onafhankelijk denkend politicus van de oude
stempel, wiens visie op wat Belgie tijdens
de oorlog te doen stond volstrekt tegengesteld was aan die van vee I andere invloedrijke personen binnen de Belgische
elite. Overigens was dat voor hem natuurlijk ook gemakkelijker, juist omdat
hij niet in Belgie, maar in Londen zat.
Een opvallend element in het tweede
deel , dat de verhouding ' Londen' -'Brussel' betreft, is in dit kader dat Gutt het
onnodig had gevonden om te Londen
van regeringswege een in memoriam
over Alexandre Galopin te laten verschijnen. Galopin, gouverneur van de
'Societe Generale' , was in 1944 door extremistische collaborateurs van DeVlag
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vermoord . Kort na aanvang van de
Duitse bezetting was hij ook degene geweest die de doctrine had geformuleerd
dat de industriele productie in Belgie in
stand moest worden gehouden, aileen al
gezien de noodzaak om aan levensmiddelen voor de bevolking te komen . Hij
was tot verbijstering van Gutt en Theunis zelfs aangebleven als president van
de wapenfabrieken in Herstal om werkloosheid en deportatie van Belgische arbeiders naar Duitsland te voorkomen.
Crombois wijst er op dat Galopins beleid weliswaar door oudere Belgische
historici als Van der Wee is verdedigd:
de Belgische politieke en economische
elite wilde de kostbare en langdurige wederopbouw van het land na de vernielingen van de Eerste Wereldoorlog zo weinig mogelijk in gevaar brengen. Maar hij
signaleert tevens dat door andere, vaak
jongere, historici meer kanttekeningen
zijn geplaatst. De verschijning van dit
boek kan dus mede gezien worden in
het kader van dit debat. Crombois trekt
geen expliciete conclusies, maar gezien
de gegevens en citaten die hij biedt (zie
bijv. p. 192) hoeft er weinig twijfel aan
te bestaan dat hij zich achter de opvattingen van zijn held schaart.
De verwikkelingen rond de Belgische
bijdrage aan de geallieerde oorlogsinspanning komen afzonderlijk aan bod
in deel drie. Een belangrijk doel van
Gutts beleid tijdens de oorlog was om
met Engeland tot betere afspraken na afloop van de ooriog te komen dan na de
Eerste Wereldooriog, toen Belgie er bij
de herstelbetalingen nogal bekaaid was
afgekomen. Daartoe beschikte de Belgische regering in Londen aanvankelijk
over twee belangrijke troeven: Kongo
met zijn bodemrijkdommen en de Belgische goudreserves bij de Bank of England. De auteur zegt het niet met zoveel
woorden, maar zijn relaas leidt weI tot
de conclusie dat Gutt in deze zijn hand
heeft overspeeld. De harde toezeggingen
over handelsvoordelen na de ooriog
waar hij op uit was, kreeg hij niet los.

NEHA-BULLETIN

De strubbelingen tussen het koloniale
bedrijfsleven en de Belgische regering in
ballingschap bemoeilijkten voorts pogingen om in de relaties met Engeland
en de VS de koloniale troefuit te spelen,
wat volgens Crombois heeft bijgedragen
tot de Brits-Amerikaanse toenadering.
In de Belgisch-Amerikaanse betrekkingen speelden de belangen van het Belgische bedrijfsleven een fascinerende rol.
In verband met de atoombom waren de
Amerikanen vanzelfsprekend in het bijlOnder gespitst op het onder controle
krijgen van uraniumleveranties. Gutt,
die van 1936 tot 1939 in de raad van bestuur van marktleider Union Miniere
had gezeten, wist in september 1944 een
akkoord te bewerkstelligen, waarin Belgie het recht kreeg op gelijkwaardige
participatie in projecten voor de ontwikkeling van civiele energie.
Het laatste en langste dee I betreft
Gutts betrokkenheid bij de plannen
voor nieuwe economische en monetaire
verhoudingen na de Tweede Wereldoorlog. Voortdurend blijkt duidelijk zijn bijzonder geringe waardering voor voormalig premier Van Zeeland, die in 1935
de devaluatie van de frank had doorgevoerd, en die tot Gutts ergernis bovendien in Washington voor na de oorlog
een verdere devaluatie had aangekondigd . Van Zeeland zag op zijn beurt weinig in Gutts neiging om voor de situatie
na de oorlog primair aansluiting bij Engeland te lOeken. Zijn streven naar uitbreiding van de Belgisch-Nederlandse
samenwerking tot Groot-Brittannie is
overigens natuurlijk inderdaad weinig
realistisch gebleken. Dat samenwerking
met Frankrijk voor iemand als Gutt
geen hoge prioriteit had is begrijpelijk
gezien de aanvankelijke Franse weigering om het door de Vichy-regering geroofde deel van het Belgische goud terug
te geven . Crombois benadrukt dat BeIgie in ieder geval bofte met Gutts vele
goede persoonlijke relaties in Engeland
met mensen als Keynes en met de Engelse Treasury, omdat Belgie daardoor in
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de monetaire onderhandelingen in Bretton Woods een belangrijke rol kreeg.
Gutt en Theunis zelftoonden zich overigens kennelijk vooral teleurgesteld over
de Amerikaanse dominantie in Bretton
Woods.
De monetaire hervorming na terugkeer van de regering werd uiteindelijk
Gutts belangrijkste bijdrage aan het naoorlogse Belgie. Met zijn goed doordachte en onmiddellijk met kracht doorgevoerde geldsaneringsplan - later in
Nederland door Lieftinck voor een
groot deel nagevolgd - droeg Gutt teyens bij aan het welslagen van het Sociaal Pact van april 1944. Hoewel de regering al in februari 1945 viel op kritiek
van links, had deze kritiek geen betrekking gehad op de inhoud van Gutts fiscale en monetaire maatregelen. Tegen
de ermee gepaard gaande vermogensbelasting had daarentegen juist in het bedrijfsleven nogal wat oppositie bestaan.
Gutt werd in 1946 de eerste directeur-generaal van het IMF en kwam pas in 1951
weer terug naar Belgie, waar hij nog tot
zijn tachtigste actief bleef in de raden
van bestuur van vele ondernemingen en
in het bankwezen.
Zowel de kwaliteiten als de zwakheid
van dit boek Iiggen in de soms wei zeer
breed uitgesponnen hoeveelheid feitenmateriaal die wordt geboden. De auteur
doet geen pogingen om aan de hand
daarvan tot een evaluatie van het gevoerde beleid te komen en is in het algemeen weinig scheutig met tussentijdse
conclusies en beoordelingen. Anderzijds
biedt het lOnder meer een boeiende en
levendige kijk op een interessante periode van de Belgische geschiedenis.
Het doet recht aan een man die op een
eigenzinnige, maar zonder meer integere
manier consequent gepoogd heeft het
Belgische algemeen belang te behartigen.
Wantje Fritschy
Vrije Universiteit Amsterdam

P.I. van Cruyningen, Behoudend maar
buigzaam. Boeren in West ZeeuwsVlaanderen 1650-1850. A.A.G. Bijdragen XL, Geschiedenis van West Zeeuws-Vlaanderen XXVIII (Wageningen:
Afdeling Agrarische Geschiedenis Wageningen Universiteit 2000) 486 p. ISBN
9058081486
Proefschrift Landbouwuniversiteit Wageningen 2000
De studie van Van Cruyningen past niet
aileen qua vormgeving in de blauw-witte
reeks van de Wageningse school. Als
deel 40 van de A.A.G. Bijdragen sluit
zij naadloos aan bij de beste tradities
van de Annales. Wat dat betreft had
het boek in plaats van Behoudend maar
buigzaam - naar analogie van 1.A. Fabers studie over Friesland - ook Twee
eeuwen Zeeuws- Vlaanderen kunnen heten . Van Cruyningen poogt een antwoord te geven op de vraag hoe zo'n vijfentwintig rijke West Zeeuws-Vlaamse
boerenfamilies er gedurende een eeuw
van agrarische malaise (van 1660 tot ongeveer 1750) in slaagden hun positie te
consolideren en zelfs te versterken. Ondanks de dalende prijzen van de agrarische producten, een toenemende bel astingdruk en onveranderlijk vaste
loonkosten wist deze elite tot ongeveer
1850 (het tijdstip waarop Van Cruyningen zijn onderzoek bes1uit) stand te houden.
Met behulp van de aan de prosopografie en de gezinsreconstructie ontleende methoden en technieken analyseert de auteur de wijze waarop deze
rurale elite haar vermogens tijdens de
cruciale periode van de vroege achttiende eeuw wisten veilig te stellen of
zelfs nog te vergroten. Tegenover deze
kleine groep van rijke boeren stond een
omvangrijke groep van landarbeiders
die leden onder de lage lonen en seizoenswerkloosheid. In de kern van zijn
boek analyseert de schrijver het ondernemersgedrag van de rijke boerenfamilies. Hoe zij hun landbezit wisten uit te
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breiden, welke gewassen zij verbouwden, hoe zij hun kapitaal aanwendden
en een antwoord wisten te vinden op de
zwaar op het bedrijfsresultaat drukkende vaste loonkosten. Daarnaast veroorlooft de auteur zich allerlei interessante uitstapjes, zoals een beschouwing
over de ethiek van de "Nadere Reformatie", de leescultuur van de ZeeuwsVlaamse elite en de relatie tussen de
agrarische geschiedenis en het historisch
boerderijonderzoek.
In de kritieke eerste helft van de achttiende eeuw ontwikkelden deze boeren
een strategie die garant stond voor overleving en zelfs verbetering van hun positie. Arbeid in vaste dienst werd vervangen door seizoen- en trekarbeid vanuit
(het huidige) Belgisch Vlaanderen en
Wallonie. Op het gebied van de agrarische technologie veranderde er in deze
peri ode maar weinig. Wei werd op effectieve wijze (o.a. door vruchtwisseling)
voorkomen dat de grond werd uitgeput.
De boeren specialiseerden zich in de verbouw van hoogwaardige granen (tarwe),
rationaliseerden hun productieproces en
maakten bij hun bedrijfsvoering gebruik
van de eerste beginselen van het dubbel
boekhouden. Kortom: zij specialiseerden zich, rationaliseerden en extensiveerden hun productieproces. In West
Zeeuws-Vlaanderen koch ten de rijken
boerenland op van collegae die minder
succesvol waren in hun overlevingsstrategie . Op deze wijze breidden zij hun
landbouwareaal uit. Bovendien zorgden
zij ervoor, dat de grond niet versnipperd
raakte over hun vaak talrijke nakomelingen. De erfgenamen die niet in aanmerking kwamen voor een deel van de
erfenis in de vorm van grondbezit werden schadeloos gesteld (b.v. door het
verstrekken van waardepapieren of een
uitkering in baar geld). De voordelen
van de productie op grote schaal werden
zo behouden voor een kleine groep rijke
boeren die daardoor in staat waren hun
techniek aan te passen aan de nieuwste
ontwikkelingen en hun oogsten op de
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markt te brengen op een moment dat de
prijzen het gunstigst waren.
Tegen de achtergrond van deze succesvolle kleine elite van rijke boeren staken de lotgevallen van de kleine boeren
die het hoofd niet boven water konden
houden en de landarbeiders schril af.
Een belangrijk deel van het rurale proletariaat verliet in de eerste helft van de negentiende eeuw Zeeuws-Vlaanderen en
vestigde zich elders. Overigens moet
worden opgemerkt, dat andere sociale
klassen profiteerden van het succesvol
opereren van de elite van rijke boeren.
Met name de middenstanders die luxe
producten aan de man brachten en de
aannemers in de bouw profiteerden van
de welvaart van de kleine toplaag.
Van Cruyningen is er op overtuigende
wijze in geslaagd een analyse en verklaring te geven voor de manier waarop de
rijke Zeeuws-Vlaamse elite succesvol
was met haar overlevingsstrategie tijdens de neergaande fase van de seculaire
trend (1650 - 1750) en ver daarna. De
auteur leverde daarmee een belangrijke
bijdrage aan de vergruizing van het
destijds door P.l. Bouman gecreeerde
beeld van een conservatieve, achterlijke
Zeeuwse boerenstand die wars was van
technologische vernieuwingen. Een fraai
voorbeeld van het tegendeel geeft Van
Cruyningen in zijn beschouwing over
het uitblijven van de introductie van de
dorsrol en de zicht. Beide nieuwigheden
werden in Zeeland niet gelntroduceerd,
omdat het stro aldus geoogst niet meer
geschikt was om als dakbedekking (glui)
te dienen . Om die reden bleven de
Zeeuwse boeren met de sikkel werken.
Overigens is dit ontmythologiseringsproces onlangs reeds in Peter Priesters
Geschiedenis van de Zeeuwse landbouw
(Wageningen 1998) ingezet. Door beide
publica ties is er recent op een baanbrekende wijze nieuw licht geworpen op de
Zeeuwse landbouwgeschiedenis.
Na deze loftu itingen zijn echter enkele
kritische kanttekeningen op zijn plaats.
Wat al te gemakkelijk concludeert de
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schrijver naar mijn mening, dat door
het bestuderen van de Zeeuws-Vlaamse
landbouwelite " we toch het zicht (niet
verliezen) op de samenleving als geheel,
omdat vrijwel aile overige plattelanders
op de een of andere wijze van de boeren
afhankelijk waren en hun lot dus verbonden was met dat van de boerenstand". De afhankelijkheidsrelatie van
die plattelanders wordt daardoor wei
erg onderbelicht en te nadrukkelijk gezien als een afgeleide van het wel en
wee van de rijke elite. De eigen inbreng
in de overlevingsstrategie van deze
groep wordt daarmee mijns inziens onderschat.
In de tweede plaats zou de studie zich
uitstekend hebben geleend voor een vergelijking met de geschiedenis van andere
landbouwgebieden in eenzelfde periode.
Voor de hand zou hebben gelegen de studie af te zetten tegen de resultaten van
het onderzoek dat Paul Brusse in de
Over-Betuwe heeft verricht: Over/even
door ondernemen (Wageningen 1999).
Dit boek bevat bevindingen die in grote
lijnen tegengesteld zijn aan die van Van
Cruyningen en derhalve om een additionele verklaring vragen. In die regio
slaagden veel inwoners er immers in
agrarische crises het hoofd te bieden
door beroepsdifferentiatie (de schoolmeester, de schoenmaker, de metselaar,
etc.). De grote boeren in de Over-Betuwe
wisten risicospreiding te bewerkstellingen door de uitoefening van het gemengde bedrijf.
In de derde plaats hadden verschillen
per regio meer aandacht kunnen krijgen
door een comparatieve analyse op basis
van geografische gesteldheid. In dat kader was het mogelijk geweest nader in te
gaan op de betekenis van de specifieke
infrastructuur van Zeeuws Vlaanderen
(bijvoorbeeld in vergelijking tot Schouwen-Duiveland) . Wellicht vormt die onderling duidelijk divergerende verkeerssituatie mede een verklaring voor het
succes van de meekrapteelt op Schouwen en het mislukken daarvan in West

31

Zeeuws-Vlaanderen. Mogelijk ook heeft
diezelfde infrastructuur later een belangrijke rol gespeeld bij de vestiging van
(agro-)industrie in Oost Zeeuws-Vlaanderen en het achterwege blijven daarvan
in West Zeeuws-Vlaanderen (vooral suiker- en meelfabrieken) . Deze kanttekeningen doen uiteraa rd geen enkele
afbreuk aan het belang van de voorliggende studie.
Willem van den Broeke
Universiteit Utrecht

L. van der Ent en V. Enthoven, Gewestelijke jinanciifn ten tijde van de R epubliek
der Verenigde Nederlanden, Deel 3 Groningen (J 594-1795) (ING/RPG: Den
Haag 2001) 428 p. ISBN 9052161178.

De geschiedenis van de Nederlandse
overheidsfinancien tijdens de vroegmoderne periode krijgt de laatste decennia
meer aandacht, maar blijft grotendeels
een nieuw terrein. Het bronnenproject
'Gewestelijke financien ten tijde van de
Republiek' probeert hierin verandering
te brengen. AI eerder verschenen de delen over Overijssel (1996) en Drenthe
(1998) . Dit derde dee I uit 200 I behandelt
het gewest Groningen . Van der ·Ent begon met de verzameling van de kwantitatieve gegevens over Groningen en de
Ommelanden en verrichtte het voorbereidende literatuuronderzoek. Enthoven
nam het project over, deed het sluitende
onderzoek, schreef de tekst en werkte
het deel uit tot een uitgave.
Overeenkomstig de andere delen is de
inleiding op de gewestelijke financien in
de Republiek van de hand van Wantje
Fritschy. Enthoven verzorgde vervolgens de inleiding op de gewestelijke financien van Groningen en Ommelanden. Deze introductie is meer dan
welkom, want de bronnenuitgaven zijn
niet te begrijpen zonder kennis van de financieJe verhoudingen tussen gewest en
Republiek. Daarnaast beoogt de reeks
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expliciet het onderzoek naar de politiek-sociale en economische ontwikkeIingen te dienen. De illustratie van het
gewestelijke financiele bestel aan de
hand van afbeeldingen van de rekeningen met een korte toelichting maakt het
materiaal inderdaad toegankelijker voor
'leken' .
Van der Ent en Enthoven presenteren
cijfermateriaal voor het hele gewest
Groningen over de peri ode 1594-1795.
De cijferreeksen beginnen vanafhet moment dat de 'generale middelen ' in het
gewest werden ingevoerd. De invoering
van deze belasting betekende een fundamentele wijziging in het financiele systeem en bleef tot het einde van de Republiek bestaan. Na de inleidingen worden
er overzichten van totalen van middelen,
lasten , overschotten en tekorten in tabellen gepresenteerd. Dat gebeurt voor
zowel de middelen, als de generaliteitslasten en de provinciale lasten eerst aan
de hand van verzamelposten, waarna tabellen volgen met nader uitgesplitste
posten. Voor de middelen zijn er extra
toelichtingen.
Een algemeen probleem bij het onderzoek naar vroegmoderne financien is dat
posten over langere perioden soms afzonderlijk dan weer gezamenlijk worden
opgevoerd. In Groningen was dat bijvoorbeeld te zien bij de belastingen op
zeep, azijn en zout. In de verzamelposten
in deze uitgave zijn deze imposten onderdeel van de generale middelen en als
zodanig verwerkt in de tabel. Doordat
de posten in de uitgesplitste tabellen
per jaar per post nader zijn uitgewerkt,
is het mogelijk om de ontwikkeling van
de verschillende imposten in de loop der
tijd te zien en het aandeel van deze posten in de generale middelen te achterhalen. De postomschrijving is niet aileen
op verzamelpost, alfabetische volgorde
en op jaar gepresenteerd, maar ook op
postnummer (volgens het bestand). Dat
laatste Iijkt overbodig, want de postnummers worden steeds in de andere tabellen voor postomschrijvingen geNEHA-8ULLETIN

noemd. Voor wie de database op de website (www.inghist.nVgewestelijke_financien) raadpleegt zou een dergelijke tabel
misschien van dienst kunnen zijn, maar
bij nadere inspectie was het bestand
van Groningen meerdere malen niet toegankelijk.
Deze bronnenuitgave is vooral een
goed uitgangspunt en een goede inleiding voor iedereen die zich bezig wil
houden met de financieie geschiedenis
van Groningen. Van der Ent en Enthoven verantwoorden de samenstelling
van de posten en hun bronnengebruik
steeds uitgebreid en helder. Daarmee
wordt de bruikbaarheid vergroot. Desondanks zal de gelnteresseerde onderzoeker ook met deze uitgave zelf uitgebreider onderzoek moeten doen om het
materiaal goed te kunnen gebruiken .

Het hofstedengeldregister van Gouda
van ca. 1397 vertoont vergaande gelijkenissen met materiaal dat in enkele
Vlaamse archieven bewaard is gebleven
en waarvan het gebruik tot nieuwe inzichten heeft geleid met betrekking tot
de topografische en sociaal-economische
geschiedenis van steden als Gent en
Brugge. Het vernieuwend karakter van
dergelijk onderzoek heeft aangetoond
dat een bron als deze van fundamenteel
belang kan zijn voor de kennis van de
vroege stedelijke topografie en voor de
sociaal-economische structuren van een
middeleeuwse stad. De uitgave van het
register dient dan ook als een lovenswaardig initiatiefbestempeld te worden.

De editie van het hofstedengeldregister is bovendien geen op zichzelf staand
project, maar gaat gepaard met de uitgave van drie andere archiefbronnen
die eveneens van groot belang zijn voor
de vroege geschiedenis van Gouda: de
Wyte van de waterschappen uit het begin
van de vijftiende eeuw, een lijst van
straatwachtdistricten van 1405 en een
gedeelte van de eerste legger van het Catharinagasthuis van 1408. Al deze archiefdocumenten zijn niet aileen cruciaal voor de topografische geschiedenis
van de stad en de vroege stadsontwikkeling, maar openen ook nieuwe perspectieven voor het onderzoek naar sociaaleconomische facetten van de geschiedenis van Gouda.
De eigenlijke teksteditie wordt voorafgegaan door vier inleidende hoofdstukken waarin de verschillende archiefstukken uitvoerig worden besproken.
De auteurs gaan op nauwkeurige wijze
in op vragen die van fundamenteel belang zijn voor het gebruik van het materiaal bij historisch onderzoek: in welke
context zijn deze bronnen tot stand gekomen, in welke traditie moeten ze worden geplaatst en waarvoor werden ze gebruikt. Het feit dat de legger van het
Catharinagasthuis slechts gedeeltelijk
werd uitgegeven - aileen het dee I dat betrekking heeft op huizen in de Goudse
binnenstad - is wetenschappelijk verdedigbaar, gezien het kader van de reeks
waarin de editie is verschenen.
In de bespreking ligt de nadruk vooral
op de bruikbaarheid van het uitgegeven
materiaal voor de kennis van de vroege
stadsontwikkeling van Gouda zonder
dat dieper wordt ingegaan op de complementariteit van het uitgegeven bronnenmateriaal met het oog op een gedetailleerde topografische reconstructie
van de middeleeuwse binnenstad. Een
nadere bespreking van de bruikbaarheid
van het desbetreffende archiefmateriaal
voor andere dan topografische facetten
van de Goudse geschiedenis blijft eveneens achterwege. De uitgave van de vier
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Manon van der Heijden
Vrije Universiteit
K. Goudriaan, B.l. Ibelings en J.e. Visser (red.), Het Goudse hofstedengeldregister van ca. 1397 en andere bronnen voor
de vroege stadsontwikkeling van Gouda
Apparaat voor de geschiedenis van HoIland 14 (Hilversum: VerIoren 2000)
XCII+99p. ISBN 9070403463

archiefdocumenten voldoet echter aan
aile vereisten voor een kritische en wetenschappelijke teksteditie en is zonder
meer van uitstekende kwaliteit. Het geheel wordt afgesloten met een aantal
deelplattegronden van de Goudse binnenstad en een uitgebreide en bijzonder
handige index op drie ingangen: op persoonsnamen, op beroepen, titels en
waardigheden en op topografische aanduidingen. Vooral de ingang op beroepen , titels en waardigheden opent interessante perspectieven voor verder
sociaal-economisch gericht onderzoek
met betrekking tot het laatmiddeleeuwse
Gouda.
Laurence Derycke
Universiteit Gent

A.P. den Hartog, (red.), De voeding van
Nederland in de twintigste eeuw. Balans
van honderd jaar werken aan voeding en
gezondheid (Wageningen: Wageningen
Pers 2001) 224 p. ISBN 9074134971
Werken aan voeding in de twintigste
eeuw betekende worstelen met verschuivende problematieken. Eind negentiende, begin twintigste eeuw lijkt voldoende voeding - daar richt zich aile
aandacht op - nog een puur sociaal
vraagstuk: bezitten ook de lagere klassen wei de middelen tot aanschaf? Vervolgens groeit vanaf de jaren twintig
van laatstgenoemde eeuw steeds meer
het inzicht, dat de aanwezigheid van voldoende koolhydraten, vetten en eiwitten
niet volstaat voor een blijvende gezondheid . Microvoedingsstoffen, vitaminen
en mineralen, doen hun intrede, waarmee de relatie tussen voeding en gebreksziekten wordt gelegd. Dit noopt
tot het bepalen van noodzakelijk te consumeren hoeveelheden in relatie tot de
beschikbare, hetgeen uitmondt in het
vervaardigen van allerlei tabellen. Vervolgens vindt men de oplossing van de
problematiek in het propageren van
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een 'gevarieerde' voldoende voeding en
in het zonodig zorgen voor aanvullingen, zoals de toevoeging van vitamine
A en D aan margarine en jodium aan
broodzout.
Een tiental jaren na de Tweede Wereldoorlog staat, in verband met de relatie die gelegd wordt tussen voeding en
het massaal voorkomen van met name
hart- en vaatziekten en kanker, niet
meer het tekort maar juist het teveel in
de belangstelling. Onderzoek en voorlichting gaan zich hierop rich ten en de
industrie sluit zich aan met de productie
van en reclame voor aile mogelijke 'magere' levensmiddelen.
Recentelijk is de aandacht aan het
verschuiven naar voeding in relatie tot
een optimale gezondheid. Daarbij handelt het om een extra aanwezigheid van
microstoffen in de voeding (,functional
foods'). Nogal wat nieuwe vraagstukken
duiken op. Kan, bijvoorbeeld, een teveel
schadelijk zijn? Kunnen en mogen deze
levensmiddelen geproduceerd worden
op basis van supplementering of ook
via genetische manipulatie? Welke gezondheidsclaims mogen de aanbieders
van dergelijke producten uitdragen? Is
er differentia tie nodig naar groepen, of
zelfs individuen, bijvoorbeeld wegens erfelijke gevoeligheid? Wat is werkelijk in
het belang van de consument en hoe
kijkt deze tegen al deze ontwikkelingen
aan? Moeten eventuele regels op bovennationaal niveau worden vastgesteld?
Werken aan voeding betekende ook
een divers scala aan activiteiten vanuit
instituties, zoals overheden, onderzoeks- en onderwijsinstellingen, voorlichtingsorganen, productie- en distributiebedrijven, reclamebureaus en tal van
verenigingen. De meeste hiervan kwamen uit de worsteling met bovenstaand
geformuleerde problematieken voort.
De achttien auteurs die aan dit boek
hun medewerking verleenden zijn allen,
met uitzondering van een freelance dietiste, uit een of meer van deze instituties
afkomstig. Onder hen zijn de vertegen-
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woordigers van de voedingswetenschap,
nadrukkelijk naar voren geschoven als
een nieuwe, twintigste eeuwse wetenschappelijke discipline, in de meerderheid . Met hun aller inzet is het veld zeer
goed en deskundig afgedekt, terwijl bemoeiingen over de grenzen ook nog een
hoofdstuk oplevert over Nederland en
voeding in de tropen. De artikelen monden niet uit in een samenvatting, maar in
een kort geformuleerde balans inzake
het bereikte en in een wat uitvoeriger opgestelde agenda voor de toekomst.
Het boek bevat een verkenning van
het Nederlandse veld, zonder internationale vergeJijking. Samen met de aard
van de behandeling van de deelaspecten
door de afzonderlijke auteurs wordt
daardoor onbedoeld de indruk gewekt,
alsof wetenschappelijke vorderingen op
het terrein van de voeding, een enkele
uitzondering daargelaten , aIle van Nederlandse oorsprong zijn. Uit de aard
der zaak gaat het hier niet om een wetenschappelijke, historische analyse maar
een beschrijving van het veld door ingewijden. Het boek is dan ook buitengewoon geschikt voor in voeding geinteresseerde historici: immers de vragen
liggen voor het oprapen en de inhoud
van het boek, met rijke Iiteratuuropgaven en registers van personen, instellingen , bedrijven en projecten, maakt het
betreden van het terrein voor hen gemakkelijk . Dit werk, dat in eerste instantie bedoeld Iijkt voor personen werkzaam op het voedingsterrein, zal ook
aan de geschiedbeoefening een zeer nuttige bijdrage leveren.

Loodvrij en digitaal is uitgegeven ter ge-

legenheid van het honderdvijftig jarig
bestaan van Alfa Base Publikatie Processors, de voortzetting van SamsonSijthoff Grafische Bedrijven. Het is een
bundel met niet minder dan zeventien
zeer uiteenlopende bijdragen, losjes geordend rond de chronologische ontwikkeling van het bedrijr. De meeste
auteurs, op een enkele historicus en de
eerste redacteur na, komen uit de grafische industrie. Het boek is, zoals verwacht mag worden bij een gedenkboek
van een grafisch bedrijf, mooi vormgegeven: de originaliteit van de opmaak
streelt het oog maar dringt zich niet op
de voorgrond.
De eerste bijdragen gaan over de begintijd van de uitgeverijen van Sijthoff en
Samson en over hun oprichters en
naamgevers. Over Nicolaas Samson
was tot nu toe weinig gepubliceerd, en
op grond van dit boek moet dat als een
groot gemis worden beschouwd. Samson was gemeentesecretaris van Alphen
aan de Rijn, waar hij in 1882 de tienjaarlijkse tafels voor de burgerlijke stand
voorbereidde. Uit ergernis over het
slechte en vergeelde papier ontwierp hij
zelf een formulier, waarop hij de tafels
netjes kon uitschrijven. Hij liet het formulier drukken en stelde andere gemeentesecretarissen op de hoogte. Die
waren zo geinteresseerd dat Samson
een jaar later zijn eigen bedrijf oprichtte
als uitgever en later ook drukker van
formulieren voor de overheidsadministratie. In 1885 kon hij al 550 verschillen de formulieren leveren. Het is jammer dat er in deze korte en zeer
lees bare bijdrage niet meer aandacht is
voor de wisselwerking tussen Samsons
uitgeverij en de bureaucratisering, maar
de bijdrage maakt in elk geval duidelijk
dat het bedrijfsarchief, dat nu ontsloten
wordt, een schatplaats zal worden voor
zowe1 bedrijfs- als cultuur- en maatschappijhistorici. De bijdrage over Samson is informatief, goed leesbaar en geeft
een duidelijk beeld van de onstaansgeschiedenis van het bedrijr.

NEHA-BULLETIN 16 - 2002 - nr. 1

35

Gerard Trienekens
Universiteit Utrecht
Joan Hemels en Henk Demoet (red.),
Loodvrij en digitaal: visies op innovatie
in grafische communicatie (Leiden: Compres 2001) 336 p. ISBN 9073803020

Wat een contrast met de twee bijdragen
over Sijthof!1 Zich baserend op eenzijdige bronnen als levensberichten, schrijft
de auteur een ondernemersgeschiedenis
zoals we die sinds de jaren vijftig weinig
meer gezien hebben. De titel van de eerste bijdrage is op zich al veelzeggend:
'Alert als een zeearend'. A.W. Sijthoff
wordt gepresenteerd als een unieke visionaire en innovatieve ondernemer, die
slaagde waar anderen faalden. Verklaringen worden niet gegeven en de analyses blijven erg oppervlakkig: het succes
van Sijthoff wordt toegeschreven aan
'de bijna perfecte wisselwerking tussen
de persoon Sijthoff en de tijdgeest' (bIz.
72). Ja allicht. Slechte zaken worden vergoelijkt, goede daden breed uitgemeten ,
en dat alles in een proza dat de ene stijlfout op de andere stapelt. Maar Sijthoff
deed blijkens de tekst niet meer dan wat
van elke uitgever mag worden verwacht,
namelijk publieksboeken drukken, distribueren en verkopen . In tegenstelling
tot Samson legde hij geen nieuwe markt
open. Zijn belangrijkste innovatie was
dat bij slecht verkopende boeken snel
in de ramsj deed, waar hij echter na ruzie
met boekhandelaars ook onmiddellijk
weer mee op hield. Sijthoffs voornaamste verdienste lijkt te zijn geweest dat hij
zijn yak van drukker en uitgever goed
verstond.
Op de bijdragen over Samson en Sijthoff
voigt een aantal stukken over de ontwikkeling van de zet- en druktechniek en
twee artikelen over recente ontwikkelingen in de grafische industrie. Sommige
bijdragen zijn bewerkingen van eerder
verschenen literatuur, andere zijn geschreven door mensen die direct bij de
ontwikkelingen betrokken waren. Helaas geldt ook voor deze bijdragen dat
de kwaliteit sterk wisselt. De bundel
had kunnen winnen bij een goede inhoudelijke en tekstuele redactie. Want hoewei in een bundel als deze enige overlap
niet te vermijden is, wordt het storend
als in vijf bijdragen na elkaar te lezen is
dat Sijthoff agent was van een Duitse fa-
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briek voor drukpersen. En over de chronologie van bepaalde ontwikkelingen
spreken de auteurs elkaar zelfs tegen:
werd de rotatiepers nu veer de eindeloze
papierrol uitgevonden of erna? Daar
komt bij dat sommige bijdragen voor
de niet grafisch geschoolde lezer onbegrijpelijk zijn. De waarde van deze bundel voor historici ligt vooral in de aandacht die hij vestigt op de archieven
van Sijthoff en vooral van Samson, en
in enkele van de bijdragen door direct
betrokkenen over recente ontwikkelingen in de grafische industrie.
Jasper Faber
NYFER Breukelen
Jan Kok, Ad Knotter, Richard Paping,
Eric Vanhaute, Levensloop en levenslot.
Arbeidsstrategieifn van gezinnen in de negentiende en twintigste eeuw (Groningenl

Wageningen: Nederlands Agronomisch
Instituut 1999) 257 p. ISBN
De voorliggende bundel bevat vier analyses van arbeidsstrategieen van huishoudens in Nederland in de negentiende
en twintigste eeuw. Het laat zien hoe
mensen in de negentiende en vroeg-twintigste eeuw het hoofd boden aan ontwikkelingen in economie en arbeidsmarkt
die hun bestaan leken te bedreigen. De
bundel wordt aangevuld met een inleiding (door Ad Knouer) en een evaluatie
(door Jan Kok) die de vier bijdragen onder een gemeenschappelijke noemer
brengen.
Paping onderzoekt de Groningse kleigebieden tussen 1830 en 1920, op grond
van cohortdata uit de burgerlijke stand
en de bevolkingsregisters. Concreet strategisch handelen uit zich voor hem vooral in een vorm: migratie. Deze keuze
wordt helaas niet verder toegelicht. Paping geeft overigens wei een waardevol
overzicht van migratiepatronen in Groningen in de negentiende eeuw. Hij betoogt dat korte-afstand migratie vooral
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door de beperkingen op de lokale arbeidsmarkt werd ingegeven. Huishoudens verhuisden (zoals overigens overal
in Europa) met name in de fase kort na
het huwelijk. Als er eenmaal opgroeiende kinderen waren nam de neiging
om te verhuizen snel af. Landverhuizing
werd in de ~erste helft van de negentiende eeuw nog voornamelijk door korte-termijn motieven bepaald: lage-Ionen
jaren resulteerden in een stijging van het
aantal landverhuizers. Later in de negentiende eeuw werden vooral pull-factoren als goede perspectieven in het buitenland belangrijk. Bovendien yond in
de loop van de negentiende eeuw volgens Paping een algemene verschuiving
in de doelen voor migratie plaats: waren
het aan het begin van de negentiende
eeuw nog vooral korte-termijn doelen
(directe verbetering van de financiele positie van het huishouden) geweest, zo
kwamen daar aan het eind van de eeuw,
met stijgende algemene welvaart, steeds
meer lange-termijn doelen (betere perspectieven voor de kinderen) voor in de
plaats.
Evenals Paping beperkt Kok zijn onderzoek naar arbeidsstrategieen voornamelijk tot migratie. Kok onderzoekt
huishoudens in Utrecht tussen 1850 en
1940 aan de hand van data uit de Historische Steekproef Nederland (HSN).
Kok komt tot de conclusie dat migratie
vooral een zaak van jonge, ongehuwde
mensen is, die zich binnen de eigen streek
bewegen, met name als dienstpersoneel.
Gezinsmigratie yond ook in Utrecht
juist in de vroege fase van het huishouden plaats. Er was echter ook veel remigratie, wat hij als een teken voor gefrustreerde verwachtingen interpreteert. In
tegenstelling tot Paping vindt Kok echter geen eenduidig verband tussen loonniveaus en migratie-frequentie. Hij besluit zijn artikel met een aantal
desiderata voor toekomstig onderzoek,
waarbij in het bijzonder de vraag naar
de betekenis van bredere verwantschapsnetwerken van betekenis lijkt.
NEHA -BU LLETIN 16 - 2002 - nr. 1

Vanhaute presenteert in zijn bijdrage
twee dorpen in de Kempen, Dessel en
Rijkevorsel. Hij kijkt eerder naar socia Ie
dan naar fysieke mobiliteit. Hij doet dit
met behulp van twee groepen cross-sectionele data uit de bevolkingsregisters
(1850 en 1910), aangevuld met kadastraIe en fiscale gegevens. Het blijkt dat in
beide gemeenten bij de agrarische bevolking gezinsomvang en arbeidsinzet ten
dienste gesteld worden van het verweryen van een zelfstandig inkomen uit een
(naar mogelijkheid) eigen bedrijf. Met
de opkomst van industriele werkgelegenheid vervaagt dit perspectief voor
steeds meer gezinnen. Huishoudens die
voor fabriekswerk kiezen wordenjonger
gestart en worden groter dan de boerenhuishoudens. Deze overgang gaat gepaard met een verandering in de relaties
tussen de genera ties: waren de boerenkinderen voor hun toekomst nog van
hun ouders afhankelijk geweest (vanwege de overdracht van eigendom waarop
het nieuwe huishouden zijn bestaan kon
beginnen), zo was die afhankelijkheid in
de industriele fase nagenoeg verdwenen.
Ad Knotter onderzoekt de mate
waarin bij Amsterdamse havenarbeiders
in de eerste helft van de twintigste eeuw
gezinscyclus en gezinsinkomen gerelateerd zijn. Zijn data zijn gegevens uit
steundossiers uit die jaren, zodat het hier
een groep betreft die voortdurend op of
over de rand van de economische afgrond leefde. Zijn voornaamste conclusie is dat het gezinsinkomen in deze
groep uit diverse bronnen gehaald werd:
arbeid, bedeling en andere vormen van
ondersteuning. Daarbij maakte het voor
de concrete samenstelling van het inkomen veel uit, in welke fase van de gezinscyclus zich een huishouden bevond.
Knotter gebruikt hierbij het beeld van
de communicerende vaten: als inkomen
uit een bron verminderde (bijvoorbeeld
arbeid van een van de gezinsleden),
moest onmiddellijk additioneel inkomen uit een andere bron (bijvoorbeeld
bedeling) aangesproken worden. Daar37

bij werd het inkomenspotentieel van de
vrouw in het gezin aileen aangesproken
wanneer een man plus de kinderen het
als kostwinners niet meer redden.
Een zwak punt van de bundel is dat de
resultaten (afgezien van die van Kok en
Paping), vanwege de gebruikte data en
de oriente ring op zeer verschillende aspecten van arbeidsstrategieen maar ten
dele vergelijkbaar zijn. De problemen
rondom de operationaliseerbaarheid
van het begrip 'strategie' in historische
studies worden uiteraard door de auteurs onderkend (Knotter, 9; Kok, 90;
Vanhaute, 196) maar niet opgelost. Het
begrip strategie wordt feitelijk opgevat
als datgene wat men ex post facto aan
gedragspatronen waarneemt. Het dichtste bij een integere benadering van het
strategie-begrip komt nog Jan Kok. Hij
formuleert vooraf een aantal hypo thesen over wat men als geslaagde arbeidsstrategieen voor huishoudens en individuen kan aanmerken. Deze hypothesen
worden vervolgens getoetst, daarbij wetend dat men de motieven voor bepaalde
gedragspatronen nooit zal kunnen reconstrueren. Desondanks zijn de afzonderlijke bijdragen ruimschoots de moeite waard.
Franr;ois Hendrickx
Katholieke Universiteit Nijmegen

Pim Kooij e.a. , De actualiteit van de
agrarische geschiedenis. Historia Agriculturae 30 (GroningenlWageningen:
Nederlands Agronomisch Historisch Instituut 2000) 117 p. ISBN 9036713293
Ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het Nederlands Agronomisch
Historisch Instituut (NAHI) is een feestbundel verschenen met bijdragen van
Pim Kooij, Jan Bieleman, Rolf van der
Woude, Erwin Karel en Michiel Gerding. Over deze bundel kunnen we kort
zijn: het is een gelegenheidsbundel. Het
bevat de artikelen die in een dergelijke
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bundel thuis horen: een korte geschiedenis van het NAHI, een overzicht van de
ontwikkelingen in de landbouw gedurende de laarste 70 jaren, een beknopt
overzicht van de literatuur op het gebied
van de landbouwgeschiedenis en een
tweetal artikelen over 'Iopend' NAHIonderzoek. De bundel pretendeert een
aantal hedendaagse problemen van een
historische context te kunnen voorzien .
Gerdings korte geschiedenis van het
NAHI is gedegen maar toch vooral interessant voor insiders en liefhebbers van
de geschiedenis van besluitvorming onder universitair-bureaucratische omstandigheden. Aardig is weI dat de keten
van bestuurlijke hervormingen er na
vijftigjaar toe geleid heeft dat de huidige
bestuursstructuur uiteindelijk weer sprekend lijkt op die van vijftigjaar geleden.
Bielemans bijdrage over de technische
ontwikkeling van de Nederlandse landbouw tussen het begin van de twintigste
eeuwen 1985 is boeiend, zeker omdat hij
deze periode als eenheid neemt. Het is
echter, zoals hij ook zelf aangeeft, eerder
al elders gepubliceerd. Hoewel Bieleman
zich niet beperkt tot de 'spectaculaire'
techniek zoals de maaidorser en ook
oog heeft voor het kleine, had hij mijns
inziens toch meer nadruk mogen leggen
op de enorme invloed van ogenschijnlijk
onbelangrijke ontwikkelingen als, bij voorbeeld, de komst van de waterleiding. De geschiedenis van goedkope en
enigszins onzichtbare maar toch baanbrekende innovaties zoals die in de
drinkwatervoorziening aan runderen
moet nog geschreven worden. Het is bovendien jammer dat het overzicht in
1985 stopt en dat de tuinbouw buiten
beeld blijft.
Het literatuuroverzicht van Pim Kooij
is binnen het kader van zijn beknoptheid
redelijk compleet maar weinig verrassend. De artikelen van Van der Woude
en Karel over respectievelijk het 'groene
front' en het impliciete beeld van 'de
boer' in het overheidsbeleid zijn duidelijke en kundig uitgewerkte stukken over
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twee aspecten van de boer als politiek
object. Beide artikelen zijn echter sterk
op uitsluitend de literatuur gebaseerd
en missen de invalshoek van de door individuele boeren geleefde realiteit.
Het boekje wil een bijdrage aan de actuele discussie zijn. Met uitzondering
van het artikel van Gerding komt daarom in aile artikelen het " spel" tussen
boeren en overheid naar voren. Wederzijds proberen zij het handelen en zelfs
het karakter van de andere partij te belnvloeden, waarbij de partijen wissel end
succes hebben . Aan het eind van de
twintigste eeuw is de overheid er in geslaagd een bijdrage te leveren aan het
ontstaan van een innoverende boer voor
wie investeren een natuurlijk en integraal deel van de bedrijfsvoering is geworden. Dit kon mede gebeuren door
het intensieve en uitgebreide overleg tussen be ide partijen en het bestaan van relatief onafhankelijke uitvoerende organen. Structuur-, prijs-, voorlichtings-,
onderzoeks- en ander beleid leidden ertoe dat de blijvende boeren de noodzaak
en de gelegenheid kregen om te investeren en te innoveren. Daarnaast waren de
doelstellingen van overheid en boeren
lange tijd althans ten dele overeenstemmend: productieverhoging en kostenverlaging.
De doelstellingen zijn in de loop van
de twintigste eeuw vervaagd en er zijn
nieuwe problemen bijgekomen. Boerenbedrijven zijn groter, gespecialiseerder
en wellicht ook individueler geworden.
Het vertrouwen tussen de beide partijen
nam aan het eind van de twintigste eeuw
zienderogen af. De wederzijdse afhankelijkheid is echter gebleven: ook voor de
nieuwe, nog vage doelstellingen heeft
de overheid een innoverende en investerende boer nodig. Maar gebrek aan vertrouwen maakt investeren er niet eenvoudiger op.
Merijn Knibbe
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Claude Markovits, The Global World of
Indian Merchants, /750-1947. Traders of
Sind from Bukhara to Panama (Cambridge: Cambridge University press
2000) XV + 327 p. ISBN 0521622859
Er zijn twee reden waarin het boek van
Markovits zich in positieve zin onderscheidt van de dominante visies op de
handelaar in de diaspora-literatuur.
Ten eerste stelt Markovits terecht dat
veel onderzoek naar handelaren in de
diaspora zich te eenzijdig richt op hun
positie buiten het moederland en hun
vermeende economische en culturele
orienta tie op dat moederland. Veel van
deze handelaren zijn echter 'tijdelijke'
migranten en verblijven maar enkele jaren tot enkele tientallenjaren in het gastland. Sommigen keren daarna terug
naar hun geboorteplaats, anderen reizen
naar een nieuwe bestemming elders in de
wereld. Deze circulaire en 'doorgaande'
migratie komen we zelden tegen in de
bronnen en tijdens de veldwerkperiode
van onderzoekers weten handelsmigranten vaak zelf niet hoe 'tijdelijk' ze zijn.
Voor de Indiase handelsdiaspora laat
Markovits zien dat voor de periode
1830-1950, negentig procent van de Indiase migranten weer terugkeerde naar
India.
Verder laat Markovits zien dat de economische en culturele orientatie op het
moederland niet zozeer in stand wordt
gehouden door de handelaren zelf. Hun
managers, onderdirecteuren en andere
werknemers reisden namelijk veelal vaker heen en weer dan zijzelf. Bovendien
is de rol van vrouwen hierbij van belang.
Zij zijn veelal achterblijvers die de lokale
contacten in stand houden. Daarnaast
zijn zij verantwoordelijk voor de reproductie en de opvoeding van de nazaten.
Verder zijn zij via doelbewuste huwelijkspolitiek het bindende element tussen
handelsfamilies. Markovits laat tevens
zien dat niet de broers of zoons per definitie erfden van overleden Indiase (overwegend hindoe) handelaren in het bui39

tenland, zoals veelal in de literatuur
wordt beweerd. In plaats daarvan blijkt
dat hun echtgenotes werden gezien als
rechtmatige eigenaren van een erfdeel.
Ten tweede wijst Markovits er terecht
op dat de literatuur over handelsdiaspora's te makkelijk uitgaat van de vermeende 'gemeenschapzin' en het bijna
vanzelfsprekende handelsnetwerk dat
voort zou komen uit religieuze, taal- en
kasteverwantschap. Markovits stelt dat
niet deze factoren, maar 'regionale achtergrond' een doorslaggevende factor is
in dit handelsnetwerk, met name als het
gaat om de keuze voor handels- en huwelijkspartners elders in de wereld. Hij
beschrijft dit aan de hand van twee verschillende migratiepatronen van de
Sindh-handelaren. De handelaren uit
Shikarpur richtten zich op het huidige
Afghanistan en Centraal-Azie (Iandroutes), terwijl de handelaren van Hyderabad zich vooral richtten op Bombay en
Egypte (zeeroutes). In het verslag van
deze etnische handelsnetwerken wordt
bovendien duidelijk dat onderling
vertrouwen - een noodzakelijke voorwaarde voor een handelstransactie binnen deze handelsnetwerken niet zo
vanzelfsprekend is als wei in de diasporaliteratuur wordt verondersteld. Vertrouwen en reputatie worden in het etnische netwerk 'verdiend' op basis van
ervaringen in het verleden. Het etnische
handelsnetwerk is weI een 5elangrijk
communicatienetwerk waarbinnen een
goede reputatie snel gewonnen of verloren kan worden.
Dit boek kan enerzijds beschouwd
worden als een pioniersboek op het gebied van de geschiedenis van - de tegenwoordig Pakistaanse regio - Sindh
(waarover we nog maar heel weinig weten) en anderzijds is het een gedegen kritiek op de zeer populaire diaspora literatuur. Daarnaast snijdt Markovits op
originele wijze een aantal interessante
thema's aan: de rol van vertrouwen in
het handelsnetwerk; de positie van vrouwen als 'achterblijvers' en het erfrecht
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van transnationale Indiase handelaren.
Markovits is geen veelschrijver, maar
dit boek telt voor tien.
Gijsbert Oonk
Erasmus Universiteit Rotterdam

Thimo de Nijs, In veilige haven. Hetfamilieleven van de Rotterdamse gegoede
burgerij, 1815-1890 (Nijmegen: Sun
2001) 414 p. ISBN 9058750337
Proefschrift U niversiteit Leiden 200 I
Met het proefschrift van De Nijs is een
zeer leesbaar boek over het familieleven
van de gegoede burgerij in het negentiende-eeuwse Rotterdam beschikbaar
gekomen. De auteur zegt met name gei"nteresseerd te zijn geweest in de vraag in
hoeverre en op welke wijze het familieleyen bijdroeg aan de sociale identiteit van
zijn groep. Zijn hypothese is "dat familie, gezin en huwelijk, ondanks de liberaIe retoriek over individuele presta ties en
het principe van gelijke kansen voor
iedereen, in sociaal, juridisch en economisch opzicht van grote betekenis
[bleven] voor de negentiende-eeuwse gegoede burgerij" (p. 24). Daarom wilde
hij het 'familiegevoel' in deze groep onderzoeken en hij heeft dat gedaan door
allerlei normen en waarden uit de ideologie van het burgerlijke familieleven te
confronteren met een rijke schat aan documenten, zowel brieven en dagboeken
als afbeeldingen, uit familiearchieven ,
die vaak nog in particuliere handen waren . Na drie inleidende hoofdstukken
waarin de Rotterdamse historische context wordt geschetst, wordt in vijfhoofdstukken , die de kern van het boek uitmaken, de levensloop van Rotterdams
gegoede burgerij gevolgd: jeugd, vlinderjaren, verloving en huwelijk, gezinsleven en oude dag. Daarna volgen eindconcIusies waarin genoemde hypothese
overigens opmerkelijk genoeg niet meer
expliciet aan bod komt.
De vijf kernhoofdstukken worden ge-
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kenmerkt door een vaak vermakelijke
tekst, met treffende citaten die hun weg
nog wei zullen vinden in andere publicaties. Opvallend vaag blijft echter hoe nu
de daar gepresenteerde gegevens bijdragen aan een verdieping van ons inzicht in
het proces van 'groepsvorming' binnen
de gegoede burgerij, waarnaar de auteur
naar eigen zeggen op zoek was. Hier
wreekt zich dat in de inleidende hoofdstukken nergens wordt aangegeven wat
nu precies bedoeld wordt met 'groepsvorming' en hoe zo'n proces zou kunnen
worden onderzocht. Wie vermoedt dat
de auteur er wei van uitgegaan zal zijn
dat processen van netwerkvorming
daarbinnen een sleutelrol hebben gespeeld, komt bedrogen uit. Om dergelijke processen gaat het in dit boek evident
niet. In enkele van de kernhoofdstukken
wordt het begrip 'groepsvorming' nog
wei eens genoemd, echter zonder dat er
verder veel mee gebeurt.
Ook gaat de auteur niet in op de verschillende mogelijke benaderingen van
het begrip burger - politiek, juridisch,
moreel , economisch - als hij zich, terecht, afvraagt wat men kanlmoet verstaan onder de term 'burgerij '. Nergens
wordt ook geopperd dat de stad zelf als
bindend element voor de in sociaal en
economisch opzichtjuist vaak nogal disparate groep van de burgerij kan functioneren. Na een onbesliste discussie
met bestaande literatuur wordt de te onderzoeken groep simpelweg beperkt tot
de zeer welgestelden. Dat die kleine
groep in de taal van de negentiende eeuw
zelf meestal juist niet als 'burger' werd
aangeduid, wordt slechts in het voorbijgaan gemeld.
De Nijs' 'gegoede burgerij' blijkt dan
vervolgens in de praktijk te bestaan uit
een klein aantal protestantse elitefamilies met daarbinnen een overwicht aan
sterk verzwagerde remonstrantse geslachten. De katholieke elite blijft buiten
beeld en de Joodse wordt aileen door de
ogen van leden van de familie Mees bekeken. Er wordt expliciet geconstateerd
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dat religieuze scheidslijnen de elite verdeelden en er wordt gewezen op distinctiedrang binnen deze families , maar de
consequenties die dat gehad zou kunnen
hebben voor 'groepsvorming' worden
niet besproken. Ook gaat De Nijs bijvoorbeeld niet in op de mogelijke betekenis voor zijn hypothese van het bijna
incestueuze huwelijkspatroon van de behandelde families en de betekenis van de
aanwezigheid van een tamelijk grote, zij
het nogal onevenwichtig over de families
verspreide, groep ongehuwden.
De te toetsen hypothese wordt kortom nergens geoperationaliseerd, waarmee de wetenschappelijke kwaliteiten
van dit boek, hoe leesbaar het ook mag
zijn, ernstig ter discussie staan. Het is tegen deze achtergrond geen wonder dat
ook de pretentie om met dit boek bij te
dragen aan het onderzoek naar sociale
ongelijkheid en groepsvorming in de negentiende eeuw, en dit dan mede door
vergelijkingen te trek ken met vergelijkbare socia Ie groepen in binnen- en buitenland, in het geheel niet kon worden
waargemaakt. De beschrijvingen van
de burgerlijke levensloop die het grootste deel van het boek uitmaken, zijn
daartoe op zichzelf evident niet voldoende.
Qua methode lijkt er voorts te zijn gestreefd naar een integra tie van kwantitatief sociaal-historisch onderzoek en
kwalitatief historisch-antropologisch
onderzoek. Maar het kwantitatieve aspect komt slecbts tot uiting in een paar,
meestal aan bestaand werk ontleende,
statistieken die nogal los in de tekst hangen, en het antropologische aspect beperkt zich in hoofdzaak tot het gebruik
van termen als het 'ritueel'. De analyses
van betekenisgeving, die de auteur lijkt
na te streven , blijven oppervlakkig. Bij
de reeks opgenomen foto's van Jo Mees
wordt bijvoorbeeld volstaan met het
commentaar dat deze, " een goed beeld
[geven] van een opgroeiend meisje in
een Rotterdams elitegezin." De culturele
betekenis van dit soort portretten, en
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daarmee dus de legitimatie om ze als
kennisbron in dit onderzoek op te voeren, mag de lezer zelf invullen.
Opmerkelijk is ten slotte het nogal vitterige, en soms nogal onnauwkeurige,
commentaar op het gebruik van literaire
teksten en de vele bedenkingen over representativiteit van bronnen in andermans werk, waarna de auteur vervolgens precies hetzelfde doet als wat hij
anderen verwijt. Het veelvuldig citeren
uit familiearchieven blijft zowel verleidelijk als methodologisch problematisch. De lezer moet de auteur voortdurend maar geloven als deze stelt dat een
geciteerd brieffragment van iets 'een
goed beeld geeft' . De conclusie moet zijn
dat we hier te maken hebben met een onderhoudend boek, dat zijn wetenschappelijke pretenties echter volstrekt niet
waar maakt. Daarvoor ontbreekt het
deze studie te zeer aan systematiek en
analytische diepgang.
Henk Gras
Universiteit Utrecht

Kenneth Pomeranz, The Great Divergence: China, Europe, and the Making
0/ the Modern World Economy (Princeton: Princeton University Press 2000) X
+ 382 p. ISBN 0691005435
This brilliant book is the product of a
highly analytical mind. It displays great
perseverance in mulling through and
then evaluating a huge body of secondary literature. It is also a product of the
Northern American university system in
which historians of China and Japan
share their teaching programs with historians of the West. By teaching in a
broader context one asks different questions, which results in much more decentered teaching programs, collective
textbooks and collective research. This
book is yet another example of how
fruitful this is and quite a contrast with
my own Dutch university system, in
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which we still train historians mainly in
Western history and essentially without
any knowledge and awareness of what
is out there and vice versa. Pomeranz
shows us how asking questions about
China should matter when thinking
about Europe as well as the other way
round . He does so without coming up
with simplistic answers, but rather discusses possible factors as parts of larger
explanatory structures.
The basic structure of the book is deceptively simple. First, existing approaches are evaluated and rejected or
modified , after which the author presents his own analytical view. The
author's most basic thesis is that even
by the late eighteenth century Europe
(England in particular) was not yet as
advanced as we like to think in terms of
science, technology and industrial development, whereas China was more advanced . The real divergence between
China and Europe (or rather parts of
it) took place only in the nineteenth century. This line of argument is then filled
in with a wealth of qualitative and quantitative information. As a result of all
this information and the detailed analysis, this is not an easy book to read, but
certainly rewards the attentive reader
with much food for thought.
It is fascinating to see how important
the nineteenth century and the role of
military in enabling a colonial system
and the cheap extraction of surplus
again turn out to be in Pomeranz's argument. This is interesting because we have
just had an entire generation of mainly
American scholars who turned away
from the nineteenth century to earlier
periods to explain China's perceived decline from the 1770s onwards. They reacted against their own peers, John K.
Fairbank and his pupils, who focused
on the nineteenth century and the role
of the West in particular, both in negative terms and in bringing to China and
the world a supposedly better model of
modernization. It is good to see the nine-
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teenth century coming into our purview
again, but now without the implicit
claim that the Western model was inherently superior.
Pomeranz insists that China is far too
large an entity to be taken as a whole for
a comparison with developments in
Western Europe. In order to take units
of the same size and coherence as those
European ones that eventually became
our modern states, Pomeranz himself
looks at the Lower Yangzi and the Lingnan regions. We could add Manuchuria
and Taiwan - both of them outside Pomeranz's time frame, but absolutely crucial for twentieth century economical
history. All of these regions had and
have substantially different development paths. What applied to the development trajectory of England did not
necessarily hold true for Europe as a
whole, nor even for its north-western
parts. The same is also valid in Asia of
course. Already in the second half of
the nineteenth century Japan was engaged on a very similar development trajectory as most northern European
countries, supported by societal and
technical innovation as well as colonization, internally towards Hokkaid6 and
outward towards Korea and China.
Once we bring the comparison back to
the proper level of countries or even regions, the question whether Europe was
more successful than Asia largely collapses. Some parts of Europe were earlier, but some parts of Asia (and China)
were also quite early. Many parts of
both continents were indeed quite late
in developing.
It is quite tricky to talk about China,
without proper regional focus . Pomeranz offers a case in point himself
when he emphasizes the increase in
luxury consumption from the mid-sixteenth century onwards. Here his very
own statements are often presented as
" China" -statements, whereas most evidence is actually Lower Yangzi material.
Pomeranz only mentions this by the end
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of this particular section, at p. ISO. He
then tries to make a more general case
with a few rapid quotes, which are not
convincing. For instance one of his references is the famous vernacular novel
of the Golden Lotus. In fact, however,
the original novel that lays at the basis
of the version to which he refers actually
describes the Lower Yangzi region. The
new version was staged in the north only
for narrative reasons!
In general, the reader of Pomeranz
should constantly bear in mind that the
statistical evidence on China is extremely poor. Pomeranz is very creative in
addressing this problem, but the bottom
line stays the same. This is in itself a fact
of some relevance when thinking about
differences between Europe and China,
since it tells us something about the
much lower level of control whether at
the central, regional or more basic organizational level of companies, farmers
and the like in traditional China. We do
not even have proper population figures.
Pomeranz uses the common low estimates for the population of the early seventeenth century (some 150 million by
1644), but recently Martin Heijdra published a detailed argument in the Cambridge History of China, Ming Part 2
(Cambridge: Cambridge University
Press 1998) that places population in
this period at 250 million and probably
much more. The result of different estimates is that one obtains a radically different evaluation of population growth
and average consumption figures during
the actual period studied by Pomeranz.
In this case, China would no longer be
as advanced during the eighteenth century as Pomeranz makes it out to be.
Heijdra's analysis on a number of
issues suggests that instead of the eighteenth century we should look more closely at the late sixteenth and early seventeenth centuries as the real period of
rapid change, with the eighteenth century being a period of recovery and then
stagnation after decades of war, rebel43

lion, epidemics etc. This recovery was
funded by a profitable trade with the
outside world, rather than real internal
development. I find support of this in
the spread of improved forms of rice cultivation with higher productivity and
better abi lities to adapt to local ecological niches. At least one serious Japanese
scholar has analyzed this issue on the basis of a wide range of local histories and
comes to the conclusion that qualitatively this may have started in the eleventh century, but that quantitively the
real spread of these technologies was a
much later phenomenon from the fifteenth or sixteenth century onwards.
This suggests that during the sixteenth
and seventeenth century China was
much more ahead of Europe in relative
terms than later on.
This is a great book to read, ponder
and study. As with good food , it cannot
be described in a short review: the proof
of the pudding is in the eating, in other
words in the detail of its information. It
is, however, not at all easy to read. I
found it difficult to retain all of its arguments throughout the reading process.
One often feels drowned in a sea of factual information, a sentiment that I
share with other readers whom I asked
about this book. It is a must, however,
for historians of Europe and China
alike, a book to be discussed and (dis)agreed with on the level of general argument as well as precise detail. It shows
how deeply China's problems are rooted
in a development path chosen some time
ago and how difficult it may be to get out
from it. Hopefully the book will also
bring more historians of Europe and
China together in common forums to
discuss and study the complicated questions and answers raised by Kenneth Pomeranz.
Barend 1. ter Haar
Universiteit Leiden
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Maarten Prak, (ed.), Early modern capitalism. Economic and social change in
Europe. 1400-1800, Routledge explorations in economic history 14 (Londen/
New York: Routledge 200 I) 236 p.
ISBN 0415217148
Bijna negentig jaar geleden heeft Henri
Pirenne opgemerkt dat iedere tijd zijn
eigen vorm van kapitalisme kent. Deze
wijze woorden hebben niet verhinderd
dat in de decennia die sindsdien zijn verstreken uitvoerig is gedebatteerd over
zaken als de wortels van het kapitalisme,
de transitie van feodalisme naar kapitalisme, de relatie tussen kapitalisme en industriele revolutie, de bijdrage van
kooplieden en van commercieel ingestelde landheren aan de opkomst van
het kapitalisme en de rol van de Europese expansie bij de totstandkoming
van een kapitalistische westerse samenleving. Pirennes woorden in aanmerking
genom en, hoeft het misschien niet te verbazen dat er vooralsnog vee I discussie en
weinig overeenstemming valt te bespeuren o Dat blijkt ook uit de informatieve
historiografische inleiding van Maarten
Prak bij een bundel met negen bijdragen
rond het thema Early modern capitalism.
En het blijkt tevens uit de bijdragen zelf.
Zo schaart Larry Epstein zich in zijn
bijdrage over de Europese crisis van de
veertiende eeuw onder de optimisten
die 66k in de late middeleeuwen en
vroegmoderne tijd economische groei
ontwaren, terwijl een twintigtal pagina's
verder Jan Luiten van Zanden concludeert dat tussen 1500 en 1800 'stagnation seems to have been the norm'
(p. 84). Epstein onderbouwt zijn optirnistische visie door te wijzen op het heilzame effect van marktintegratie en institutionele verandering. Zijn bevindingen
sluiten aan bij die van Ian Blanchard die
aandacht vraagt voor de dalende interestvoet en integratie van de Europese
kapitaalmarkten tussen 1450 en 1750.
In dezelfde bundel betoogt Edwin Horlings even weI dat vroegmoderne econo-
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mieen slecht geintegreerd waren en onderworpen aan talrijke 'constraints' .
Het gebrek aan overeenstemming over
fundamentele zaken vinden we terug in
de discussie over de betekenis van fossiele brandstoffen bij de overgang van
vroegmoderne naar mod erne economische groei. Waar Paolo Malanima in
een artikel over de energievoorziening
tussen 1650 en 1820 veel belang hecht
aan het 'new energy system', betoogt
Jan de Vries in zijn bijdrage over economische groei voor en na de Industriele
Revolutie dat het contrast tussen organische en minerale energiebronnen in
dit verband doorgaans vee I te zwaar
wordt aangezet. Ook op het terrein van
de arbeid heerst weinig overeenstemmingo Jiirgen Schlumbohm en Ad Knotter plaatsen vanuit verschillende invalshoeken kritische kanttekeningen bij een
concept als proletarisering en bij de positionering van proto-industriele productie (voornamelijk door geproletariseerde plattelandshuishoudens) als een
eerste fase in het industrialisatieproces.
Maar in de bijdrage van Jan Lucassen
over de mobilisatie van arbeid in vroegmodern Europa speelt proletarisering het verlies van economische zelfstandigheid door de overgang van eigen (boeren) bedrijf naar loonafhankelijkheid juist een grote rol.
Op het meest algemene niveau is er
tot slot nog een tegenstelling te ontwaren tussen degenen die economische ontwikkeling tijdens de vroegmoderne tijd
willen onderscheiden van de mod erne
'self-sustained' economische groei en
iemand als Jan de Vries die in zijn "modest proposal" (om onnaspeurbare redenen in deze bundel opgenomen onder de
kop Conclusion) juist betoogt dat dit onderscheid problema tisch is en het zicht
op de zaak vertroebelt. Zijn bijdrage laat
zich dan ook lezen als de programmatische verantwoording van Nederland
1500-1815, de eerste ronde van moderne
economische groei, het boek dat hij samen met Ad van der Woude schreef.
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De verscheidenheid aan meningen en interpretaties maakt duidelijk dat we hier
te maken hebben met een dynamisch
veld van onderzoek en met een gezonde
dosis eigenwijsheid bij de betrokken
auteurs. Maar de bijdragen aan de bundel demonstreren ook dat er weinig
overeenstemming bestaat over de inhoud van het te bestuderen fenomeen vroegmodern kapitalisme - en daarmee
ook over de vraag op welke wijze dit fenomeen bestudeerd dient te worden .
Daar wreekt zich het feit dat achter de
term 'kapitalisme' een heel complex
van op zichzelf al gecompliceerde en
veelsoortige ontwikkelingen schuil gaat.
Bij het gebrek aan coherentie ontleent
deze bundel zijn waarde overigens niet
uitsluitend aan de kwaliteit van de individuele bijdragen. Van grote waarde is
ook de blik die het boek biedt op de veranderende belangstelling en aanpak van
onderzoekers op dit terrein (zie tevens de
Introduction, pp.18-20). Vooral in de jaren zeventig, maar ook nog daarna, ging
de belangstelling uit naar grote, allesomvattende theorieen. Met Marx, Malthus,
Smith, Chayanov of een andere grootheid als leidsman wist men vaak al 'hoe
het zat' en historisch onderzoek diende
slechts om het verhaal van enkele pakkende voorbeelden te voorzien. Die aanpak is nu vervangen door een grotere terughoudendheid waar het de toepassing
van meta-theorieen betreft en een verhoogde belangstelling voor onderzoek
op meso- en micro-niveau. De bijdrage
van Schlumbohm is in dit opzicht illustratief. Mede door die veranderende belangstelling vertonen vrijwel aile bijdragen ook een veel grotere 'gevoeligheid'
voor regionale en temporele variaties
dan gebruikelijk was. Het nationale kader is inderdaad niet de meest geschikte
eenheid van analyse. Steeds duidelijker
wordt immers hoezeer economische ontwikkeling verbonden was met factoren
(politiek, sociaal, cultureel en institutionee I) die zich vooral lieten gelden op regionaal niveau. In de lappendeken van
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interdependente regio's die Europa toen
was, maakten ook niet aile gebieden op
hetzelfde moment een vergelijkbare ontwikkeling door. Het alomvattende beeld
is aan het vergruizen, maar wat er voor
in de plaats komt doet meer recht aan de
complexiteit en varieteit van het verleden .
Cle Lesger
Universiteit van Amsterdam

Wim Ravesteijn , De zegenrijke heeren
der wateren. Irrigalie en staat op Java,
1832-1942 (Delft: Delft University Press
1997) xxii + 411 p. ISBN 9040714614
Proefschrift Technische Universiteit
Delft 1997
Bengawan, ofwei 'de zegenrijke Heer der
Wateren ', waarnaar de titel van dit boek
verwijst, is de bijnaam van de langste rivier op Java: de Solo. De poging van de
heeren der wateren (de ingenieurs), die
zich omstreeks 1900 oppermachtig voelden, om deze rivier naar hun hand te zetten liep op een groot fiasco uit. Dit is een
van de boeiende geschiedenissen van de
Indische waterstaat die Ravesteijn in
zijn proefschrift de revue laat passeren.
De kunstmatige watervoorziening van
landbouwgewassen, ofwei irrigatie, is
een verschijnsel dat al eeuwenlang wijd
verbreid is op Java. De Javaanse irrigatiesystemen waren kleinschalig, eenvoudig van opzet maar ook weinig duurzaam. Bij plotseling optredende watervloeden spoelden de eenvoudige dammen regelmatig weg. In de 1ge eeuw
werd de 'inlandsche of wilde irrigatie'
grotendeels verdrongen door het zogeheten technische waterbeheer. Onder
leiding van Nederlandse irrigatie-ingenieurs werden westerse irrigatietechnieken
gei"ntroduceerd en toegepast. De Nederlandse ingenieurs zagen zichzelf als de
redders van de bevloeide rijstbouw en
schiepen daarmee naar eigen zeggen de
voorwaarden om de miljoenenbevolking
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van Indie welvaart te verschaffen . De 45
meter lange en acht meter hoge raamdam (een dam gemaakt uit een raamwerk van zware balken opgevuld met
riviersteen) die in 1832 door de Nederlandse ingenieur Van Thiel in de rivier
Sampean werd gebouwd, was het eerste
mod erne (lees op Westerse leest geschoeide) ingenieurswerk dat op Java
ten behoeve van de irrigatie werd gebouwd. Ravesteijn beschrijft in zijn
boek vier voorbeelden van moderne irrigatieprojecten op Java, te weten de aanleg van de Sampeanstuw (1832-1887), de
Pemaliwerken (1889-1910), de Solovalleiwerken (1881-1917) en de Tangerangwerken (1916-1942). Aan de hand van
deze projecten illustreert hij niet aileen
de technische ontwikkeling van de moderne irrigatie op Java, maar beschrijft
hij ook het ingewikkelde spel dat de waterstaatsingenieurs in een sterk veranderende samenleving speelden. Ravesteijn
probeert een antwoord te vinden op
twee vragen. In de eerste plaats gaat het
hem erom te laten zien welke voorwaarden de staat schiep voor de ontwikkeling
van de irrigatie. In de tweede plaats onderzoekt hij of de ontwikkeling van de
moderne irrigatie voorwaardenschfppend was voor het veranderingsproces
van de koloniale staat.
Terwijl de auteur de beschikking had
over meer dan 400 irrigatiewerken die
als modern gedefinieerd kunnen worden, beperkt zijn onderzoek zich tot vier
casussen. Die beperking tot het aantal
van vier heeft vooral te maken met de
veelheid aan onderzoeksmateriaal dat
voorhanden was. De keuze van de werken die in aanmerking kwamen om onderzocht te worden, maakte hij op grond
van de volgende criteria: de irrigatiewerken moesten indertijd door de koloniale
ingenieurs als belangrijk worden beschouwd en het moesten monumenten
van koloniale techniek zijn. Aileen de
grote irrigatiewerken kwamen dus in
aanmerking. Om iets te kunnen zeggen
over de irrigatie op geheel Java, dienden
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de werken gelijkmatig over het gebied
verspreid te liggen. En omdat hij de relatie tussen irrigatie en staatsvorming onderzoekt, moesten de werken ook verdeeld zijn over de verschillende te
onderscheiden perioden in de koloniale
geschiedenis: de vroege staat (18161870/1890), de overgangsperiode (1870/
90-1920) en de laat-koloniale staat
(1920-1942).
De zegenrijke heeren der waleren is om
meerdere redenen een bijzonder boek.
In de eerste plaats vanwege het onderwerp. Ravesteijn vult een leemte op in
de geschiedschrijving. Er bestonden geen
postkoloniale studies over de ontwikkeling van de moderne irrigatie in Indie .
Ten tweede is ook de opbouw van het
boek bijzonder. Ieder hoofdstuk begint
met een persoonlijke reiservaring van de
auteur of een lang citaat van een kenner
van Java. In een aantal boxen , verspreid
over het boek, geeft Ravesteijn nuttige
kerninformatie over bepaalde projecten.
In de epiloog worden de lijnen na 1942
doorgetrokken . Helaas zijn de kaartjes
in het boek vaak slecht leesbaar. Hoofdstuktitels zijn (evenals de hoofdtitel van
het boek) citaten, die, als je hun context
niet kent, vaak wat mysterieus aandoen .
Aan de hand van de casussen schetst Ravesteijn op heldere wijze hoe de moderne
irrigatie zich op Java ontwikkeld heeft.
De geboorte van de moderne irrigatie
lag bij de suikercultuur, die onder het
cultuurstelsel (1830-1870) een belangrijke bron van inkomsten werd voor de
staat. Vanuit die optiek kreeg de overheid belangstelling voor moderne irrigatiewerken. Daarnaast hoopte de
overheid door aanleg van mod erne irrigatiewerken de voedselvoorziening voor
de inheemse bevolking te verbeteren
waardoor onrust voorkomen zou kunnen worden . Aanvankelijk concentreerden de ingenieurs zich op losse hoofdwerken binnen de irrigatiesystemen, om
zich vanaf circa 1885 bezig te houden
met hele irrigatiesystemen. Ais in het begin van de twintigste eeuw de SolowerNEHA-BUL L ETIN 16 - 2002 - nr. 1

ken, die het grootste irrigatieproject aller tijden hadden moeten worden, op
een mislukking uitlopen, krijgen de ingenieurs weer oog voor de Javaanse irrigatie en wordt de aanpak tijdelijk weer wat
kleinschaliger. Ravesteijn beschrijft ook
het proces van professionalisering van
de ingenieurs in Indie . De strijd die de ingenieurs, werkzaam voor het bureau en latere departement - van Burgerlijke
Open bare Werken (BOW) moesten leveren met de ambtenaren van het Binnenlands Bestuur, de ingenieursideologie,
de opleiding en de verwetenschappelijking van de kennis geven inhoud en betekenis aan wat onder de ontwikkeling
van de moderne irrigatie begrepen moet
worden . Minder overtuigend - en ook
minder gelukkig - vind ik de uitwerking
van de stelling dat de irrigatieontwikkeling van invloed is geweest op de
staatsvorming. De ingenieurs brachten
volgens Ravesteijn het moderniseringsproces van de staat op gang. De auteur
strooit makkelijk en veelvuldig met ingewikkelde en veelomvattende begrippen
als staatsvorrning, staatkundige ontwikkeling en modernisering. Niet altijd is
duidelijk wat de auteur op een bepaald
moment wil verklaren of welke verbanden hij wil leggen. De conclusie dat de
irrigatieontwikkeling duidelijk van invloed was op het proces van staatsvorrning wordt getrokken zonder dat duidelijk wordt in welke mate dat dan het
geval was en zonder te onderzoeken
wat de invloed van andere factoren op
het proces van staatsvorming is geweest.
Ravesteijn boort met zijn onderzoek
een nog tamelijk onontgonnen terrein
aan. Door de noodgedwongen be perking tot vier irrigatieprojecten en door
de koppeling aan ingewikkelde processen als staatsvorming, werpt het boek
ook vele vragen op. Vragen die hopelijk
inspireren tot verder onderzoek, want
dat is zeker de moeite waard .
Charles Jeurgens
Gemeentearchief Dordrecht
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Ariadne Schmidt, Over/even na de dood.
Weduwen in Leiden in de Gouden Eeuw
(Amsterdam: Prometheus/Bert Bakker
2001) 332 p. ISBN 903512362X
Proefschrift Universiteit van Amsterdam 2001
Welke betekenis had het weduwschap
voor vrouwen wier man overleed in het
Leiden van de zeventiende eeuw? Deze
brede vraagstelling staat centraal in de
dissertatie van Ariadne Schmidt. Aan
de hand van een schat aan archivalia
schetst zij de economische, sociale en juridische gevolgen van het weduwschap
in het vroegmoderne Leiden. Onderzoek
naar vrouwen in de vroegmoderne periode is geen geringe opgave. Vaak blijyen zij onzichtbaar in het bronnenmateriaal. Juist weduwen vormen echter een
interessante uitzondering op deze - letterlijk en figuurlijk - ongeschreven regel.
Na de dood van hun man werden zij volgens het rechtssysteem in de Republiek
handelingsbekwaam en hoofd van het
huishouden. Vooral door deze laatste
verworvenheid duiken zij dikwijls op in
de Leidse bronnen.
Schmidt behandelt in haar boek een
aantal belangrijke aspecten van het weduwschap. Zij begint met de contemporaine theorievorming over de weduwe.
Zeventiende eeuwse moralisten hadden
een duidelijke voorstelling van het geoorloofde gedrag van vrouwen na de
dood van hun man . Zij bedienden zich
hierbij van twee stereotiepe beelden: de
'slechte weduwe' en de 'ware weduwe'.
De slechte weduwe werd met name in
kluchten en blijspelen ten tonele gevoerd
als negatief rolmodel. Zij was niet, of
slechts ogenschijnlijk, bedroefd over de
dood van haar man. Al snel nadat zij weduwe was geworden liet zij zich met een
of meer andere mannen in . Dit wellustige gedrag werd door de moralisten
scherp veroordeeld . Helemaal erg werd
het wanneer een oudere weduwe een vee I
jongere man aan de haak sloeg. Deze
'ongelijke liefde' lOU maar al te vaak be-
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rusten op het feit dat de jongeman uit
was op de rijkdom van de weduwe. De
goede of ware weduwe werd daarentegen in instructiewerken beschreven als
een vrouw die oprecht bedroefd was
om het overlijden van haar man . Haar
droefenis was echter ingetogen, want
het te zeer uiten hiervan werd als ongepast en bovendien ongelOnd beschouwd. Zo beschreef de Leidse Susanna de Malapert haar recent weduwe
geworden dochter Elisabeth van der
Meulen als " niet al te wei varende, se
c1acht seer dat se soo groote benauwheijt
aen het haerte heeft ick dencke dat het
haer van drouffhyt comt. Se is seer intreckende van harten, can qualijck het
hastich afschaijden van haren man vergeten. " (p. 26-27) In haar verdere leven
lOU de ware weduwe zich wijden aan de
godsdienst en, indien zij kinderen had ,
aan de verzorging en opvoeding van
het gezin.
Vervolgens komt de juridische positie
van weduwen in Leiden aan bod. In tegenstelling tot ongetrouwde meerderjarige vrouwen waren getrouwde vrouwen
handelingsonbekwaam. Na de dood van
haar man , onder wiens voogdij vrouwen
volgens het geldende recht vielen, verwierf de weduwe echter de handelingsbekwame status. Als hoofd van het huishouden kreeg zij nu voor het eerst de
zeggenschap over haar eigen bezit en
haar minderjarige kinderen . Zo werd
haar juridische status dus aangepast
aan haar nieuwe rol in het gezin, aldus
Schmidt. Om de langstlevende echtgenoot een redelijk bestaan te gunnen,
troffen veel echtparen regelingen voor
of tijdens hun huwelijk. Zonder huwelijkscontract trouwde een stel in gemeenschap van goederen . Wanneer geen testament was opgemaakt, lOU de boedel
na het overlijden van een van de echtgenoten weer worden gescheiden en de in
leven blijvende echtgenoot niets erven .
Volgens het erfrecht ging het goed van
een gestorvene in de eerste plaats naar
de kinderen, en als die er niet waren,
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naar verwanten in de zijlijn. Om te voorkomen dat een weduwe berooid zou achterblijven sloten veel paren daarom een
contract op huwelijkse voorwaarden of
maakten zij een testament. Het onderzoek van Schmidt wijst uit dat uit de
meeste testamenten een groot vertrouwen spreekt in de langstlevende. Desondanks waren de rechten van de kinderen
meestal het belangrijkst. Voor hen werd
vaak een deel apart gezet. Mocht de weduwe hertrouwen, dan verviel in veel gevallen haar recht op de erfenis van haar
man zaliger.
Maar wat betekende het verlies van
een echtgenoot nu in de praktijk? Voor
de meeste weduwen hield dit immers in
dat de belangrijkste kostwinner in het
gezin wegviel. Schmidt onderzocht een
aantal strategieen van weduwen om na
de dood van hun man een enigszins
draaglijk bestaan te realiseren . Het eerst
aangewezen middel was natuurlijk werk.
Alhoewel veel beroepen niet toegankelijk waren voor leden van het vrouwelijk
geslacht, blijken er toch een aantal specifieke functies te zijn, lOals marktkoopvrouw, vroedvrouw en uitdraagster, die
van oudsher vaak door vrouwen werden
vervuld. Ook konden vrouwen in bepaalde beroepen door het weduwenrecht
dat zij van een gilde kregen, het ambacht
na de dood van hun man voortzetten,
mits zij aan bepaalde voorwaarden voldeden.
Vrouwen die niet of niet voldoende
konden werken , konden een beroep
doen op de stedelijke armenzorg. In
principe was de toegang tot deze vorm
van lOrg voor weduwen relatief makkelijk . Haar beroep op de armenzorg werd
niet snel kritisch benaderd en zij werd
doorgaans beschouwd als een 'eerlijke'
arme. De term 'arme weduwe' was dan
ook praktisch een pleonasme in de
vroegmoderne Republiek. Niet alleen
had een vrouw haar man verloren en
daarmee een belangrijke bron aan inkomsten. Ook moest zij het voortaan
stellen lOnder zijn bescherming en daar-
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om hadden zij bijna onvoorwaardelijk
recht op publieke steun. Een andere mogelijkheid die weduwen hadden was hertrouwen. Mits niet te snel na de dood
van de vorige man , was dit - vooral voor
nog jonge weduwen - een geoorloofde
optie. Hierbij valt op dat vrouwen in de
middelste sociale groepen (weduwen van
ambachtslieden) het meest hertrouwden. Voor vrouwen in de hoogste standen, hing dit waarschijnlijk grotendeels
samen met het feit dat haar bezit in de
familie diende te blijven. De armste
groepen weduwen daarentegen waren
juist weinig aantrekkelijke huwelijkskandidaten.
In het laatste hoofdstuk worden de
uiteenlopende bestaansstrategieen van
weduwen geanalyseerd en wordt er een
duidelijke grote lijn getrokken. De
vroegmoderne samenleving was met name gericht op het (kern)gezin. Alhoewel
het weduwschap voor de meeste vrouwen betekende dat zij erop achteruit gingen in economische en sociale positie,
slaagden de meeste weduwen erin de positie van hun gezin lOveel mogelijk te
continueren. Veel weduwen bleven een
redelijk zelfstandig bestaan voeren als
hoofd van het huishouden. In dit licht
moet ook de nieuwe juridische status
van weduwen worden bezien. Deze was
er namelijk vooral op gericht om de situatie binnen het gezin lOveel mogelijk
te continueren.
Op evenwichtige wijze en met tal van
interessante voorbeelden worden in dit
proefschrift de gevolgen van het weduwschap in de vroegmoderne tijd in beeld
gebracht. De lezer wordt overstelpt met
prachtige citaten, waardoor soms helaas
de indruk ontstaat dat de auteur wei erg
dicht bij het bronnenmateriaal blijft.
Aan eigen interpretatie ontbreekt het
niet, maar deze had wellicht nog iets stelliger kunnen worden gebracht. Het omvangrijke archiefonderzoek dat Schmidt
getuige haar bronvermelding heeft verricht, verdient grote waardering. Met
haar heldere schrijfstijl is zij erin ge-
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slaagd een groot aantal Leidse vrouwen,
die waren geconfronteerd met de dood,
werkelijk tot leven te brengen!
Elise van Nederveen Meerkerk
IISG/NEHA, Amsterdam

Richard W. Unger, A history o/brewing
in Holland 900-1900. Economy, technology and the state (Leiden: Brill 200 I)
428 + xxii p. ISBN 9004120378
Het was insiders al een tijdje bekend dat
twee economisch-historici, Richard Unger en Richard Yntema, werkten aan
boeken over de ontwikkeling van de
bierbrouwerij in Holland (of Nederland)
in de (late) Middeleeuwen en de vroegmoderne periode. Het had soms iets
van een race: wie zou er als eerste het
boek over dit fascinerende onderwerp
publiceren. Het leende zich zeer goed
voor een lange-termijn studie: de opkomst en neergang van deze bedrijfstak
was misschien als geen ander verweven
met het weI en wee van de Hollandse
economie en staat, en kon tevens model
staan voor het succes en falen van Hollands ondernemerschap in de eeuwen
voor de industrialisatie in de 1ge eeuw.
Richard Unger heeft dus nu als eerste
zijn erudiete en prachtig uitgegeven studie het licht doen zien, nog weI bij uitgeverij Brill, die hiermee na jaren van afwezigheid (als ik het goed zie) de
economisch-historische markt weer betreedt. De nadruk binnen de 1000 jaar
die door de titel gesuggereerd wordt, ligt
tussen halverwege de 14e eeuw, toen de
grote bloei een aanvang nam, en pakweg
1850, toen de bedrijfstak een dieptepunt
bereikte. Daarbij beperkt Unger zich
niet tot de strikt economisch kant van
bloei en verval, maar besteedt hij veel
aandacht aan de rol van technologie,
aan de gilden en de relaties met de staat,
en aan veranderingen op de markt.
Het boek getuigt vooral van een
enorme feitenkennis: Unger kent de Iite-
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ratuur en de bronnen tot in aile details,
en wil deze kennis aan ons overdragen.
Hoofdstukken bestaan daardoor tot op
zekere hoogte uit de aaneenschakeling
van gegevens over aile denkbare aspecten van het bedrijf, waarbij de industrie
in aile steden van Holland (en soms het
platteland, hoewel de rol daarvan misschien wat onderbelicht blijft) de revue
passeert, en regelmatig vergelijkingen
worden gemaakt met ontwikkelingen eIders: in de Zuidelijke Nederlanden,
Duitsland of Engeland . De globale ontwikkeling van de productie van de bierbrouwerij in de belangrijkste centra
wordt gereconstrueerd, waarbij overigens voortgebouwd wordt op de niet gepubliceerde dissertatie van Yntema. De
bedrijfsgrootte in de loop der tijd wordt
besproken en er wordt uitvoerig ingegaan op de kostenstructuur en de veranderingen in het gebruik van verschillende inputs: hoeveel haver, gerst, of
tarwe per brouw of vat bier. En ook de
regulering door de stedelijke overheid
van deze en van tal van andere aspecten
van de bedrijfsvoering komen aan bod.
Kortom, geen aspect blijft onbesproken.
Maar soms verwordt het betoog tot een
brij feiten waar slechts met moeite een
Iijn in te ontdekken valt. Unger weet onvoldoende keuzes te maken - wil ons alles vertellen wat er te vertellen vaIt waardoor het boek in analytisch opzicht
tekort schiet.
Er zijn, om dit te illustreren, een paar
grote vragen die mijns inziens door Unger niet of onvoldoende scherp aan de
orde worden gesteld. Ten eerste is daar
de opkomst van de bierbrouwerij als exportindustrie: hoe is het mogelijk dat een
bedrijfstak ontstond die in de 15 c en de
eerste helft van de 16e eeuw voorzag in
een zeer groot deel van de Zuid-Nederlandse vraag naar hoppebier? Dat lijkt
zeer oneconomisch, want de transportkosten van een dergelijk volumineus
vervoer moeten enorm zijn geweest; bovendien moest men de lege vaten retourneren naar Holland, wat de kosten nog
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verder opdreef. Daarenboven: het
graan, verantwoordelijk voor meer dan
de helft tot tweederde van de productiekosten, was verrnoedelijk duurder in
Holland dan in Vlaanderen (Holland
was een groot importeur van granen,
o.a. uit het widen). Lonen waren in beide regio's ongeveer even hoog, en aileen
de kosten van de turf waren in het noorden relatief laag, maar het is zeer de
vraag of dit opwoog tegen de zeer hoge
transportkosten van het bier en van de
vaten. Het is wei denkbaar dat een exportindustrie die zich op de top van de
biermarkt richt, speciale niches kan ontwikkelen die de kostennadelen van het
lange-afstandstransport van het bier
compenseren (zoals er in de 15 e eeuw
op enige schaal Hamburgs bier werd
geimporteerd, en nadien Engels bier).
Maar het succes van de Hollandse bierbrouwerij ging veel verder; op basis van
de studie van Yntema kan men schatten
dat rond 1500 de helft van de productie
geexporteerd werd , en dus voorzag in de
vraag van tussen de 250.000 en 300.000
voornamelijk Zeeuwen en Zuid-Nederlandse consumenten - dat was geen
'niche' meer op een gesegmenteerde
biermarkt, maar het domineren van de
totale markt voor bier in deze gebieden.
Ook het goedkope (kuit)bier kwam in
deze jaren uit Holland. Hoe werd dit bovendien gefinancierd? Unger gaat in op
de gewoonte dat brouwers op ruime
schaal krediet gaven aan hun afnemers,
met name herbergiers en kroeghouders;
hoe financierden de exporteurs hun afzet
in Vlaanderen - het Iijkt wat paradoxaal
dat men Vlaamse afnemers krediet ging
geven, aangezien Vlaanderen veel kapitaalkrachtiger was dan Holland? Het
succes van de Goudse, Haarlemse en
Delftse bierbrouwerij moet dus gebaseerd zijn op een technologische voorsprong - op de voorsprong in het maken
van hoppebier, op grotere efficiency en
de ontwikkeling van eigen merken ; of
zat er een politieke dimensie aan vast,
waren de Zuid-Nederlandse brouwers
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door strikte gildenbepalingen niet in
staat zich aan te passen aan de nieuwe
ontwikkelingen in technologie en
markt?
Wat betreft de neergang van de bierbrouwerij na ongeveer 1650 blijven
eveneens vee I vragen onbeantwoord. Al
in de periode na de Opstand maakt de
bedrijfstak een belangrijke herorientatie
door, die misschien wat onderbelicht
blijft. De bierbrouwerij , in het bijzonder
in Gouda, Haarlem en Delft, was tot op
dat moment een klassieke exportindustrie, wat betekende dat de regulering ervan, door de overheid, vooral gericht
was op het opbouwen en in stand houden van een constante kwaliteit, om het
eigen 'merk' geen schade toe te brengen.
Na het verlies van de Zuid-Nederlandse
(en Zeeuwse) markt in de laatste decennia van de 16e eeuw, kwam de voorziening van de binnenlandse markt centraal te staan. Het is echter niet
helemaal duidelijk hoe dit doorwerkte
in de regulering van het bierbrouwen:
moet de ontwikkeling van de gilden
ook tegen deze achtergrond gezien worden? Wat verder opvalt is dat in de
buurlanden de neergang van de bierbrouwerij vee I minder scherp is geweest
dan in Nederland, hoewel men daar met
dezelfde verschuivingen geconfronteerd
werd, in het bijzonder de opkomst van
alternatieve dranken zoals jenever, thee
en koffie . In de buurlanden daalt de per
capita consumptie van bier daardoor
per saldo met een derde tot de helft
(van ca 300 liter naar 150 tot 200 liter,
als we mogen afgaan op de consumptiecijfer die Unger voor het eind van de 1ge
eeuw geeft) . In Holland is de neergang
veel dramatischer, en daalt de con sumptie per hoofd met zo'n 80 tot 90%. Dit
vindt zijn parallel in het vrijwel ontbreken van technologische vernieuwing in
de eeuwen tussen pakweg 1600 en 1800/
1850; nieuwe biersoorten, die elders wei
ontwikkeld worden , worden evenmin
geintroduceerd. Wat daarbij opvalt is
dat de Hollandse brouwers kiezen voor
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een strategie die ten koste gaat van de
kwaliteit en de goede naam van het bier;
ze gaan vermoedelijk steeds meer goedkoop en weinig belast (scharre)bier maken , en staan de duurdere marktsegmenten af aan importbieren . Daarmee
kiezen ze een geheel andere optie dan
de meeste Hollandse exportindustrieen
als de textiel, de pijpenfabricage of de
haringvisserij, die zich juist steeds meer
op de hoogste marktsegmenten gaan
rich ten. Heeft deze keuze, die misschien
mede is ingegeven door de hoge belastingdruk (maar ook elders was bier een
zwaar belast artikel), mede geleid tot de
dramatisch dalende populariteit van het
bier?
Het boek van Unger geeft veel bouwstoffen va or het beantwoorden van deze
vragen. Maar een Unger-these over de
opkomst en de ondergang van de bierbrouwerij kan aan het boek niet ontleend worden. Wat dat betreft is er nog
steeds ruimte voor een tweede studie
over dit onderwerp.
Jan Luiten van Zan den
IISG/Universiteit Utrecht

Wilbert Schreurs, Geschiedenis van de reclame in Nederland (Utrecht: Uitgeverij
Het Spectrum 2001) 416 p. ISBN
9027469695
Een journalistieke uitgave is het geworden , de herziene versie van Schreurs
klassieker uit 1989, en aileen al op nostalgische gronden een bespreking zeker
waard. Geschiedenis van de reclame in
Nederland lezen betekent een overzicht
krijgen van 130 jaar (1870-2000) indringende 'boodschappen ' die bewust en onbewust in de herinnering van velen zijn
opgeslagen. Het ruime assortiment aan
slagzinnen en de vele kleurenillustraties
maken deze fraai vormgegeven reuzenpocket tot een lust voor de lezer. Wei
jammer dat er geen voetnoot meer voorkomt in deze editie, wat wei het geval
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was met de simpele pocket uit 1989. Je
moet nu als lezer zelf maar met behulp
van register en literatuurlijst zien te achterhalen waar de vele citaten en prachtige one-liners vandaan komen, aan de
hand waarvan Schreurs het fascinerende
verhaal over de geschiedenis van de redame vertel t.
Niet aileen de grafische vormgeving, te
danken aan ondersteuning vanuit het
professionele veld, ook de toevoeging
van een hoofdstuk over de periode
1990-2000 is een opvallende verbetering
ten opzichte van de voorganger uit 1989.
Daaraan voorafgaand biedt" historicus
Schreurs in acht chronologische hoofdstukken de intrigerende institutionele
geschiedenis van de wijze waarop het reclamevak werd geprofessionaliseerd. Hij
doet uit de doeken welke bureaus wanneer ontstonden , welke reclame-uitingen zijn ontwikkelden en voor welke
doelgroepen, wie de snelle jongens' waren achter campagnes', ontworpen door
zogenaamde 'creatieven' - later art directors en copy writers genoemd, en welke media de boodschap(pen) verspreidden. Helaas zijn het overzicht van
oprichtingsdata van organisaties en de
bureauomzetten in miljoenen guldens
uit de steekjaren 1965, 1975 en 1988 uit
de herziene uitgave weggelaten .
Schreurs is met dit handboek over de geschiedenis van de reclame in Nederland
als het ware de 'account executive' geworden van het erfgoed van de comrnerciele creatieven. Hun producten zijn erkende historie geworden. Het collectief
aan bewakers van dit erfgoed, verenigd
in Het ReciameArsenaal , een in 200 I opgerichte stichting, presenteert zichzelf
op de laatste pagina van Schreurs boek.
De erfgoedbeheerder RedameArsenaal
heeft een inventarisatie gemaakt van
het totale bezit aan reclamevoorwerpen,
verpakkingen en andere uitingen , die in
de afgelopen 25 jaar verzameld zijn door
particulieren en open bare organisaties
lOals het IISG, (bedrijfs)archieven en
musea.
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De site www.reciamearsenaal.nl toont
de mogelijkheden van het nieuwste reciamemedium internet: een virtueel museum om recIame-collecties te bezichtigen . Er lOU wat mij betreft best een
chatlist aan kunnen worden toegevoegd ,
bijvoorbeeld om te discussieren over de
in Scheurs boek geciteerde stelling 'Reciame is de prostitutie van de marketing'
(259). De site biedt een uitstekend startpunt voor serieus onderlOek , ook voor
economisch-historische vraagstellingen
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als: wie waren de industriele opdrachtgevers en welke merkartikelen werden
wanneer in de markt gezet. Een goed
idee, zo'n site die de benutting van de
in Nederland aanwezige collecties stimuleert , parallel aan de uitgave van
een. boek over de reciame als spiegel
van de samenleving dat je in je luie stoel
kunt lezen
Helen Doubleyou
Utrecht
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Mededelingen en aankondigingen

Afscheid van de Stichting Maatschappijgeschiedenis

In het NEHA-Jaarboek 65 (2002) zuBen
de proceedings worden gepubliceerd van
de laatste conferentie van de Stichting
Maatschappijgeschiedenis, die gehouden werd in 1999 en als onderwerp had
'Maakbaar Nederland '. Tussen 1969 en
1999 werd zestien maal een Conferentie
Maatschappijgeschiedenis
georganiseerd. Hier voigt een korte terugblik op
drie decennia Stichting Maatschappijgeschiedenis.
De officiele oprichtingsakte van de
stichting dateert van II november
1976. Daarin staat dat de oprichting
voortkomt uit een samenwerkingsverband tussen de Vereniging voor Landbouwgeschiedenis, de Sociaal-Economische Studievereniging, de Nederlandse
werkgroep voor de geschiedenis van de
Noord- en Oostzeehandel, de Historisch-Demografische Kring, de Nederlandse Vereniging voor de beoefening
van de Sociale Geschiedenis en de Afdeling Historische Geografie van het koninklijk Nederlands Aardrijkskundig
Genootschap. Aan dit huwelijk tussen
de deelnemende verenigingen was evenwei een zevenjarige periode van samenwerken vooraf gegaan ; reeds op 29 en
30 april 1969 vond de eerste Conferentie
Maatschappijgeschiedenis plaats.
Het doel van de stichting was het bevorderen van de bestudering van maatschappijgeschiedenis. Dat doel diende
te worden bereikt via de organisatie
van conferenties, het publiceren van
conferentiebijdragen en het bevorderen
van onderzoek op het gebied van de
maatschappijgeschiedenis en het publiceren van de resultaten daarvan . De
conferenties hadden aanvankelijk het
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karakter van 'heidagen ergens ver weg',
eerst liefst in het oosten van het land
(Oosterbeek, Drienerloo), later in het
midden van het land (Doorn, Soesterberg). Vanaf 1989 vonden de conferenties steeds in Amsterdam plaats, meestal
op het SISWO, het Instituut voor Maatschappijwetenschappen. In de loop der
jaren wijzigde ook het karakter van de
conferenties. De eerste conferenties kenmerkten zich door een programmering
waarin aile bijdragen plenair werden besproken. In de avond werd door vertegenwoordigers van verschillende disciplines vrijuit gediscussieerd over
thema's op het gebied van de maatschappijgeschiedenis. Daaraan werd
deelgenomen door een interdisciplinair
gezelschap, varierend van ervaren hoogleraren tot gelnteresseerde ouderejaars
studenten. Eind jaren '80 werd het roer
definitief omgegooid, door de conferentie te beperken tot een dag en de keuze
van een vaste plek. De deelnemers aan
de conferentie konden kiezen uit parallelsessies waarin min of meer bij elkaar
horende bijdragen werden besproken.
Was het aanvankelijk zo dat de conferenties een vast interdisciplinair publiek
van geYnteresseerden in maatschappijgeschiedenis in brede zin trokken, de latere
conferenties had den vooral aantrekkingskracht op een smallere groep van
belangstellenden voor het specifieke
conferen tiethema.
De thema's die behandeld werden op
de Conferenties Maatschappijgeschiedenis had den steeds betrekking op de
Nederlandse samenleving. Daarbinnen
was meestal sprake van een inperking
in tijd en aspect: de Franse tijd, de crisis
van de jaren '30, techniek, industrialisatie, verkeer en vervoer, migrantenstromen, externe relaties, media. Veel van
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deze thema's lijken in eerste instantie een
oorzaak-gevolgrelatie te suggereren,
waarbij de nadruk ligt op de invloed
van de crisis, industrialisatie, techniek,
of migrantenstromen op de Nederlandse
samenleving. Gelukkig is geen van de
conferenties in deze valkuilen gevallen.
De "factoren" blijken moeilijk te isoleren, maken veelal zelf deel uit van de samenleving, terwijl de samenleving zelf
ook van invloed kan zijn op en inhoud
kan geven aan deze factoren. In veel
van de conferenties maatschappijgeschiedenis komt het woord paradox
VOOL De voorbereiders van de achtereenvolgende conferenties ontdekten dat
er op het terre in dat ze aan de orde wilden laten komen sprake is van een kakofonie van meningen en visies, die
dikwijls met elkaar in tegenstelling schijnen te zijn. Menig voorbereidingsbestuur stelde dan ook voor om op het
congres van de stichting die paradox
maar eens te gaan oplossen. Het moge
duidelijk zijn dat dit niet altijd is gelukt.
Sterker zelfs, ik denk dat zonder vee I
moeite de meeste conferentiethema's
zich wederom vanuit vernieuwde inzichten lenen voor bespreking. Dat neemt
niet weg dat de vele honderden case studies zestien maal stof hebben opgeleverd
voor een vruchtbare conferentie.
Men kan zich afvragen in hoeverre er
vandaag de dag nog behoefte is aan
Conferenties Maatschappijgeschiedenis. Het laatste bestuur heeft vastgesteld
dat inmiddels op vele andere fora de interdisciplinaire debatten over thema 's
op het gebied van de maatschappijgeschiedenis ruimschoots de aandacht
krijgen. De onderzoeksscholen organiseren veelvuldig themadagen en conferenties waar jonge onderzoekers in staat
worden gesteld hun bevindingen voor
een selectief forum te presenteren. De
meeste onderzoeksscholen zijn zelf interdisciplinair van karakter of opereren
in ieder geval interdisciplinair. In het
huidige tijdsgewricht wordt tevens het
internationale karakter benadrukt.
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Contacten met buitenlandse collega's
en publicaties in internationale tijdschriften zijn levensvoorwaarde geworden. Er worden vandaag de dag dan
ook vele internationale conferenties georganiseerd waarmee de agenda van de
geinteresseerde op het gebied van de
maatschappijgeschiedenis ruimschoots
kan worden gevuld . Ais broedplaats
lijkt de Stichting Maatschappijgeschiedenis wat minder uitgesproken te kunnen functioneren dan voorheen. Die rol
Iijkt overgenomen door internationale
conferenties en de onderzoeksscholen
circuits.
Een paar heel algemene conclusies
zijn mogelijk op grond van de conferenties en de daaruit voortgekomen publicaties: Ten eerste dat men erg voorzichtig moet zijn met generalisaties. Vanuit
verschillende disciplines, tijden of plaatsen wordt er vaak heel divers tegen een
bepaald verschijnsel aangekeken. Die
originaliteit, die diversiteit van visies
kwam bij de conferenties vaak boven
drijven en dat is niet aileen fraai maar
ook nuttig. Ten tweede wordt men door
de diversiteit van inzichten en visies nog
meer doordrongen van de noodzaak tot
stroomlijning: het zoeken naar kaders,
naar theoretische no ties om de onderzochte verschijnselen te kunnen orden en
en vatten. Ten derde bestaat er een grote
behoefte aan casestudies die als materiaal kunnen dienen voor kaders, om theorieen te onderbouwen of omver te werpen. Onderzoekers moeten fraaie cases,
zoals die op de conferenties werden gepresenteerd , blijven schrijven.
Ik denk dat de Stichting Maatschappijgeschiedenis haar doelstellingen in
de loop der jaren heeft kunnen verwezenlijken. Met grate regelmaat yond
elke twee jaar een conferentie plaats.
Veel van de bijdragen zijn door de stichting zelf via een redactiecommissie gepubliceerd, en in veel van de overige gevallen heeft de stichting als stimulans
gewerkt om te komen tot publicatie. En
daarmee is tevens voldaan aan de derde
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doelstelling. namelijk het geven van een
impuls op het gebied van de maatschappijgeschiedenis. De achtereenvolgende
besturen van de stichting danken al degenen die op een of andere wijze een bijdrage hebben geleverd aan deze onderneming.
Henk Schmal
Universiteit van Amsterdam

Vooraankondiging workshop fotografie
en industrie

Naar aanleiding van actuele tentoonstellingen en publica ties over de laureaten van de Erasmusprijs 2002 Bernd &
Hilla Becher (Stedelijk Museum en Huis
Marseille), over het bedrijfsfotoboek in
naoorlogs Nederland (Museum Boijmans van Beuningen) en over industrie!e
fotografie (Nederlands Fotoinstituut,
NFl) organiseert de Stichting Praemium
Erasmianum in samenwerking met de
Universiteit van Amsterdam (UvA) een
workshop over documentaire fotografie
en de beeldvorming over bedrijven. Vanuit historische en eigentijdse perspectieyen zullen internationale sprekers zich
buigen over de vraag:
De relatie documentaire fotografie & industrie en het gebruik van fotografie
door bedrijven na de Tweede Wereldoorlog: iconografie of ideologie?
Welke theorievorming is er tot nu toe tot
stand gekomen op dit gebied? En welke
functie vervult documentaire fotografie
over bedrijfsleven en industrie in de naoorlogse visuele cultuur? De bijeenkomst is een verkenning van dit thema
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en zal wellicht een kritisch licht werpen
op strategieen in documentaire fotografie en de rol van fotografen , industrielen ,
wetenschappelijk onderzoekers en museumconservatoren in de beeldvorming
over bedrijven. Doelstelling van deze
workshop is meer draagvlak te creeren
in Nederland voor theorievorming en
wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de geschiedenis van de fotografie.
De workshop wordt gehouden op 23 oktober 2002, datum en locatie zullen nader bekend gemaakt worden. De voertaal is Engels. Sprekers zijn onder
anderen: Prof. dr Bram Kempers (hoogleraar Kunst- en Cultuurwetenschappen, faculteit der Geesteswetenschappen, Universiteit van Amsterdam); dr
Susanne Lange (directeur Photograph ische Sammlung! SK Stiftung Kultur,
Keulen); dr Mirelle Thijsen (gepromoveerd op het proefschrift Het Nederlandse bedrijfsfotoboek 1945-1965 (Un iversiteit Utrecht, 2000). De laureaten
van de Erasmusprijs 2002 worden uitgenodigd om als co-referenten op te treden. Doelgroep: academici, kunst- en
cultuurhistorici, bedrijfshistorici, beeldend kunstenaars, fotografen, zowel onderzoekers als studenten (maximaal 45
deelnemers) .
Voor verdere informatie:
spe@erasmusprijs.org
en Mirelle Thijsen: 020-4194545,
mthijsen@xs4all.nl
De workshop is een gemeenschappelijk
initiatief van de Stichting Praemium
Erasmianum (SPE), de Universiteit van
Amsterdam (UvA) en het Prins Bernard
Cultuurfonds (PBC).
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