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WERK IN UITVOERING: NEDERLAND ALS 
GAST- EN THUISLAND VOOR 

MULTINATIONALE ONDERNEMINGEN 

Keetie E. Sluyterman en Onno de Wit 
Universiteit Utrecht 

Aan de Universiteit Utrecht is ditjaar een onderzoek gestart naar de interna
tionalisering van het Nederlandse bedrijfsleven in de twintigste eeuw. Dit 
project, dat is geformuleerd door Jan Luiten van Zanden en Keetie Sluyter
man, wordt gefinancierd door NWO in het kader van het onderdeel 'pro
grammatisch onderzoek'. De volledige titel van het onderzoek is: Nederland 
als gast- en thuisland voor multinationale ondernemingen: de uitdaging om 
te werken binnen verschillende nation ale business systems. 

Dit internationaliseringsproject, dat vier jaar zallopen, maakt deel uit van 
het grotere onderzoeksprogramma 'bedrijfsgeschiedenis in Nederland in de 
twintigste eeuw' (BIN-20), dat door de groep bedrijfsgeschiedenis van de 
Universiteit Utrecht is geentameerd en waaraan ook de Erasmus Universiteit 
Rotterdam en het NERA in Amsterdam deelnemen. Dit programma komt 
voort uit de wens de beoefening van de bedrijfsgeschiedenis binnen Neder
land sterker in het universitaire onderzoek in te bedden. Er bestaat momen
teel een grote belangstelling voor de bedrijfsgeschiedenis, maar de resultaten 
van het onderzoek zijn vaak 'weggestopt' in bedrijfsmonografieen. Met het 
grote onderzoeksprogramma hopen de initiatiefnemers onder meer de resul
taten van al die monografieen tot grotere waarde te brengen. Ret uiteindelijke 
doe! ervan is het in kaart brengen van de belangrijkste ontwikkelingen in het 
Nederlandse bedrijfsleven gedurende de twintigste eeuw om op die manier 
meer inzicht te krijgen in verandering en continulteit van de organisatie van 
het bedrijfsleven op nationaal niveau, of om de gangbare Engelse term te ge
bruiken: het national business system. 

In deze bijdrage zullen we eerst iets vertellen over het overkoepelende on
derzoeksprogramma. Daarna worden de theoretische uitgangspunten toege
licht van zowel het overkoepelende programma als het genoemde onder
zoeksproject dat zich specifiek richt op de internationalisering van het 
Nederlandse bedrijfsleven. Ten slotte zal nader worden ingegaan op de opzet 
en ambities van dit ' internationaliseringsproject'. 

Het overkoepelende onderzoeksprogramma: Bedrijfsgeschiedenis in Nederland 
in de twintigste eeuw 

Gedurende een groot deel van de twintigste eeuw kende het Nederlandse be-
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drijfsleven een nauwe en constructieve samenwerking tussen de overheid en 
het bedrijfsleven, een welwillende houding ten aanzien van kartels, een rede
lijke harmonie in arbeidsverhoudingen, een op consensus gerichte bedrijfs
cultuur, en een solide bescherming van ondernemingen tegen inmenging 
van aandeelhouders of vijandelijke overnames. I Vanaf de jaren tachtig on
derging het Nederlandse bedrijfsleven echter belangrijke institutionele veran
deringen als gevolg van de globalisering van markten, de Europese integratie, 
technologische vernieuwingen en veranderende markten, waaronder liberali
seringen en grilliger consumentenvoorkeuren. Het Nederlandse business sys
tem lijkt zich steeds meer te bewegen in Amerikaanse richting met nadruk op 
het belang van aandeelhouders , lagere belastingen, een geringere invloed van 
de overheid en gemakkelijkere procedures om werknemers te ontslaan. Een 
dergelijke ingrijpende verandering in de manier waarop het bedrijfsleven 
vorm krijgt en ingebed is in de samenleving, vraagt om analyse en reflectie. 
Op wat voor manier kwam dit veranderingsproces tot stand? Gaat het om 
onafwendbare veranderingen ofvalt er iets aan te sturen? Is bezinning op zijn 
plaats over de wenselijkheid van deze veranderingen uit het oogpunt van de 
verschillende maatschappelijke belangen? 

Het overkoepelende onderzoeksprogramma beoogt bij te dragen aan de 
systematische reflectie op deze veranderingen, waarbij ernaar gestreefd wordt 
een brug te slaan tussen historische, economische en sociale disciplines. Zo
wei de institutionele economie, de politi eke economie als de sociologie bieden 
belangrijke theoretische inzichten die kunnen helpen ons onderzoek vorm te 
geven. Door een diepgravend historisch onderzoek hopen we de belangrijkste 
onderdelen van het twintigste eeuwse Nederlandse business system systema
tisch in kaart te brengen: hoe is de specifieke manier waarop het bedrijfsleven 
was georganiseerd tot stand gekomen in de eerste helft van de twintigste eeuw 
en hoe heeft het zich in de decennia na de Tweede Wereldoorlog verder ont
wikkeld? In hoeverre kunnen we spreken van een beweging in de richting van 
de Amerikaanse manier van zaken doen vanaf de jaren tachtig? Wellicht zal 
bovendien in de komende jaren blijken dat hetjaar 2000 opnieuw een omslag
punt betekende. Zo hebben boekhoudschandalen als die rond Enron (2001) 
en Worldcom (2002) de Amerikaanse corporate governance ernstig in diskre
diet gebracht. 2 

Naast een analyse van de vormgeving van de organisatie van het Neder
landse bedrijfsleven willen we ook kijken naar de effectiviteit van het Neder
landse bedrijfsleven. Op welke punten was het succesvol en waar stond het 
zwak? In hoeverre kan het concurrentievermogen van de Nederlandse bedrij
yen in verband gebracht worden met de organisatie van het bedrijfsleven, met 
specifieke kenmerken van de Nederlandse economie (klein en open , tot 1940 
steunend op een aanzienlijk koloniaal rijk), of met veronderstelde kenmerken 
van de Nederlandse samenleving, zoals open , op consensus gericht en tame
lijk egalitair? Bestudering van het business system op nationaal niveau ligt 
voor de hand, omdat de institutionele omgeving van het bedrijfsleven tot 
op grote hoogte nationaal bepaald is. Overigens sluiten we niet uit dat Neder
land vele kenmerken met andere landen gemeen heeft. 
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De analyse zal sowieso een sterk internationaal-comparatieve dimensie 
hebben, want aileen langs deze weg komen de specifieke kenmerken van het 
Nederlandse business system tot hun recht. Identiteiten vormen zich immers 
bij de gratie van het bestaan van en de interactie met andere identiteiten. Voor 
het maken van internationale vergelijkingen zal vermoedelijk voldoende his
torisch onderzoek beschikbaar zijn of komen, want ook internationaal be
staat er momenteel grote aandacht voor onderzoek naar de overeenkomsten 
en verschillen in de organisatie van het bedrijfsleven en de respectievelijke ef
fectiviteit van de systemen.3 

Er zijn in het onderzoeksprogramma een zestal deelstudies geselecteerd, 
die de belangrijkste onderdelen van de organisatie van het bedrijfsleven om
vatten: 
1. ondernemers, managers en bedrijfsleiders; 
2. arbeidsverhoudingen en bedrijfscultuur; 
3. fusies en overnames: concentratie in het bedrijfsleven; 
4. Nederland als gast- en thuisland van multinationale ondernemingen; 
5. financiering en corporate governance; en 
6. bedrijf en overheid. 

Bovendien zal voor een aparte deelstudie over het Nederlandse innovatie
systeem nauw worden samengewerkt met de Stichting Historie der Techniek. 
Het is de bedoeling dat ieder jaar tenminste twee deelstudies van start zullen 
gaan. Het tempo van de studies kan enigszins verschillen . Uiteindelijk zuHen 
de studies resulteren in zes ofzeven synthetiserende boeken . Deze publicaties 
zullen vervolgens als uitgangspunt dienen voor de tweede fase van het pro
ject, namelijk de vertaling van de resultaten in bijdragen aan het maatschap
peJijk debat over koers en inrichting van het Nederlands bedrijfsleven. In 
deze fase zullen onderzoekers van buiten de groep bedrijfshistorici uitgeno
digd worden om te reflecteren op het Nederlandse business system en de re
centeveranderingen daarin , en zuHen ook toonaangevende ondernemers en 
politici in het debat hierover betrokken worden. 

Theoretische uitgangspunten van het overkoepelende onderzoeksprogramma 

De val van de Berlijnse muur en het einde van de Koude Oorlog hebben door 
het wegvallen van de tegenstelling tussen communisme en kapitalisme de be
langstelling voor de verschillende vormen en variaties van het kapitalisme 
sterk aangewakkerd. De Franse journalist Michel Albert plaatste in zwart
wit beelden de Amerikaanse variant van het kapitalisme tegenover het zoge
heten Rijnlandse model en betoogde dat het Rijnlandse model het beste was, 
maar desondanks steeds meer terrein verloor aan de Amerikaanse variant. 4 

Deze tegenstelling tussen Amerika en Rijnland werd snel populair en leidde 
tegelijkertijd tot vee I meer grondig en gedetailleerd onderzoek naar economi
sche stelsels, waarbij ook het aantal te onderscheiden kapitalistische stelsels 
zich uitbreidde. 5 Overigens stond in de kringen van sociologen en politieke 
economen dit onderwerp allanger in de belangstelling.6 
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Voor het onderhavige onderzoeksprogramma wordt met name aansluiting 
gezocht bij het werk van de socioloog Richard Whitley.7 Geinspireerd door 
het economisch succes van sommige Aziatische land en in de jaren zeventig en 
tachtig, ontwierp Whitley een theoretisch kader om de business systems van 
landen met elkaar te vergelijken. Landen met een markteconomie kunnen 
hun economische activiteiten op vee I verschillende manieren organiseren . 
Aan de ene kant staat de hierarchische organisatie met stabiele en langdurige 
relaties, bijvoorbeeld de onderneming, aan de andere kant van het spectrum 
staat de markt met korte adhoc contacten , bijvoorbeeld de zaterdagse markt 
van bloemen en fruit. Daartussen bevinden zich allerlei vormen van netwer
ken met lange termijn relaties tussen verder onafhankelijke actoren. Hoe het 
nationale business system in elkaar zit, kan onderzocht worden door te kijken 
naar de manier waarop bedrijven zijn georganiseerd en hoe markten functio
neren. Zaken als eigendomsstructuren, de interne organisatie, het personeels
beleid en de beloningssystemen typeren de onderneming. De organisatie van 
markten heeft betrekking op de samenwerking tussen ondernemingen, het 
be lang van intermediairs en het optreden van ondernemersorganisaties en 
vakbonden. De systemen van coordinatie en controle binnen en tussen on
dernemingen kunnen persoonlijk of onpersoonlijk zijn, autoritair of demo
cratisch, op afstand of juist dichtbij , gebaseerd op de ondernemingen of op 
de markt. 

Het business system ontwikkelt zich niet in het luchtledige, maar binnen 
een specifieke institutionele context. Belangrijke elementen van deze context 
zijn immateriele zaken zoals vertrouwen, loyaliteit, de wens of het ontbreken 
daarvan tot sam en werking en de houding ten aanzien van gezag, risico en 
innovatie. Maar de context wordt concreet in de politieke en wettelijke ka
ders, de kapitaalmarkt, de rol van de staat, de structuur van de arbeidsmarkt 
en het onderwijs.8 Whitley gaat ervan uit dat er geen 'single best way of or
ganising firms and markets' bestaat: business systems ontstaan en ontwikke
len zich immers binnen een specifieke institutionele context, die op zijn beurt 
weer door het business system wordt beinvloed. Ook zullen de nationale sys
temen niet noodzakelijkerwijs naar elkaar toe groeien. In zijn visie is het zelfs 
de vraag of er veel verandering in de tijd zal optreden. De deelnemers aan het 
onderzoeksprogramma gaan er echter uitdrukkelijk van uit dat er wei veran
deringen in het business system kunnen optreden, zonder dat wordt aange
nomen dat er noodzakelijkerwijs sprake zal zijn van convergentie. De daar
mee voor de hand liggende vraag, hoe en onder invloed van welke krachten 
en factoren business systems veranderen, zal daarbij zeker aan de orde wor
den gesteld. 

Een recente bijdrage tot het debat over de verschillende vormen van kapi
talisme is de studie van Hall en Soskice, Varieties of Capitalism, waarin de 
auteurs een brug slaan tussen bedrijfseconomie en politieke economie. Zij 
willen de onderneming en de strategie van economische actoren een duidelij
ke plaats geven in de vergelijking tussen economische systemen. Evenals AI
bert9 maken zij gebruik van twee uitersten met aan de ene kant de ' Iiberale 
markteconomie' waarvan de Verenigde Staten een goed voorbeeld is en aan 
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de andere kant de 'gecoordineerde markteconomie' waarvoor Duitsland als 
ideaaltype fungeert. Wei geven zij aan dat binnen de twee ideaaltypes weer 
allerlei verschillen kunnen optreden. Ook zij analyseren de manier waarop 
ondernemingen hun coordinatieproblemen oplossen in zaken als interne or
ganisatie, personeelsbeleid, corporate governance en externe relaties, maar zij 
kijken eveneens naar het verband tussen de diverse kenmerken van de syste
men en de strategie van ondernemingen. De beroemde Amerikaanse bedrijfs
historicus Alfred Chandler betoogde dat 'structure follows strategy'. 10 Hall 
en Soskice draaien de slogan om: 'strategy follows (institutional) structure'. 
Dit blijkt bijvoorbeeld in de keuze die ondernemers zullen maken als zij ge
confronteerd worden met een teruglopende vraag. In een systeem waar aan
deelhouders sterk staan en werknemers zwak, zal de ondernemer kiezen voor 
het ontslag van werknemers om zijn winst op peil te kunnen houden. In het 
omgekeerde geval, waar aandeelhouders zwak staan maar werknemers goed 
georganiseerd zijn, zal de ondernemer er naar streven de omzet en daarmee 
werkgelegenheid op peil te houden en een daling van de winst accepteren. 
Zonder te willen beweren dat het ene systeem superieur is aan het andere, 
gaan de auteurs er wei van uit dat het ene systeem beter is in bepaalde zaken 
dan het andere. Zij spreken in dit verband van 'comparative institutional ad
vantages' . II 

Dit brengt ons op een belangrijke thematiek binnen dit project, namelijk 
de vraag naar de concurrentiekracht van de Nederlandse economie . Het feit 
dat Nederland een kleine, open economie heeft, stelt specifieke eisen aan de 
institutionele vormgeving ervan, zoals onder meer door Peter Katzenstein is 
aangetoond. 12 Voor de verschillende onderdelen en kenmerken van het bus
iness system kan dus de vraag gesteld worden hoe deze tot stand gekomen en 
georganiseerd zijn en op welke wijze hun functioneren van invloed is geweest 
op de concurrentiekracht van Nederland. 

Nederland als gast- en thuisland van multinationale ondernemingen 

Op twee manieren is onderzoek naar multinationale ondernemingen van be
lang voor het onderzoek naar veranderingen in nationale business systems. 
Ten eerste weerspiegelen multinationale ondernemingen de sterke en zwakke 
kanten van hun thuisland. 13 Door te vergelijken welke Nederlandse onderne
mingen in het buitenland succesvol zijn en welke buitenlandse ondernemin
gen in Nederland kan men inzicht krijgen in de kansen en kwaliteiten van Ne
derlandse en buitenlandse ondernemingen als ook in hun internationale 
strategieen. Ten tweede werken multinationale ondernemingen in tenminste 
twee verschillende nationale business systems. Dat roept de vraag op in hoe
verre multinationals zich aanpassen aan het systeem dat in het gastland gang
baar is, of dat zij juist door hun aanwezigheid dit systeem veranderen. Hoe 
belangrijk is de invloed v.an multinationals op het nationale business system? 
Is het wellicht zo dat multinationale ondernemingen de verschillende natio
nale systemen dichter bij elkaar brengen? Bij dit thema zal gebruik gemaakt 
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worden van het onderzoek van Whitley naar business systems, van Michael 
Porters beschouwingen over de concurrentiekracht van landen en van John 
Dunnings eclectic paradigm ter verklaring van patronen in internationale in
vesteringen. 

Het werk van Whitley is in het voorgaande al aan de orde geweest. In zijn 
visie zijn nationale business systems verschillend zonder dat aangenomen kan 
worden dat de systemen zullen convergeren of dat het ene systeem superieur 
is aan het andere. Oat neemt niet weg dat in sommige landen meer succesvolle 
ondernemingen in bepaalde sectoren voorkomen dan in andere. De bedrijfs
kundige Michael Porter onderzocht het samenspel van factoren op macro- en 
mesoniveau dat een belangrijke rol speelt bij het , vanuit internationaal per
spectief, al dan niet succesvol opereren van ondernemingen en bedrijfstak
ken. 14 Daarbij had hij oog voor het belang van historisch gegroeide situaties, 
getuige zijn uitspraak: "The process of creating and sustaining competitive 
advantage is one where history matters". Hij onderscheidt vier nauw met el
kaar verbonden factoren. Ten eerste de omvang en de kwaliteit van de thuis
markt, ten tweede het niveau en de samenstelling van de natuurlijke hulp
bronnen maar vooral ook de gecreeerde productiefactoren, ten derde de 
ondernemingsstrategie en de aard en omvang van de concurrentie tussen de 
ondernemingen en ten slotte de manier waarop ondernemingen geografisch 
in clusters van samenhangende activiteiten zijn gegroepeerd. De rol van de 
overheid en van toevallige gebeurtenissen ziet hij als extra factoren. Omdat 
Porter de export performance als maatstaf voor concurrentiekracht neemt 
heeft hij zelf de invloed van multinationale ondernemingen niet expliciet 
een plaats in zijn model gegeven. Dunning laat echter zien dat dit aspect ge
makkelijk in zijn model kan worden opgenomen. 15 

Om te verklaren waarom ondernemingen in het buitenland investeren en 
waarom zij aan bepaalde landen de voorkeur geven, ontwierp John Dunning 
zijn eclectic paradigm. Daarin onderscheidt hij drie soorten voordelen die on
dernemingen in staat kunnen stellen buiten de eigen landsgrenzen actief te 
zijn: voordelen die samenhangen met de eigenschappen en kwaliteiten van 
het bedrijf zelf (ownership advantages), voordelen die samenhangen met 
eigenschappen van of maatregelen in het gast- of thuisland (location specific 
advantages) en voordelen die ontstaan doordat activiteiten en markten intern 
ge'integreerd worden (internalisation advantage).16 Dit onderscheid in drie 
soorten voordelen bleek bijzonder nuttig voor historisch onderzoek naar 
multinationale ondernemingen. Het werd dan ook regelmatig toegepast zo
wei voor onderzoek naar industriele als dienstverlenende organisaties. 17 

Mark Casson stelde recentelijk een nieuwe ondel'zoeksagenda op vool' de 
'economics of international business'. Een van de punten op zijn verlanglijst 
was de inbedding van de theorievorming op het gebied van het internationale 
bedl'ijfsleven binnen een bredere sociale en politieke context. Hij betoogde 
dat de theorie van de multinationale onderneming kan en moet worden gei'n
tegreerd in het onderzoek naar nationale business systems. 18 Het onderhavige 
internationaliseringsproject is een stap in deze richting. 
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Uitwerking van de internationalisering van het Nederlandse bedrijfsleven 

Nederland behoort tot een van de weinige kleine land en die zowel thuisland 
als ook gastland voor belangrijke multinationals zijn.19 Daar internationa
lisering zeker geen vanzelfsprekende bedrijfsstrategie is,20 vraagt deze bij
zondere positie om een verklaring. Terwijl over de geschiedenis van de Ne
derlandse multinationale ondernemingen het nodige (hoewel nog niet 
voldoende) bekend is,21 blijkt het terrein van de buitenlandse ondernemingen 
in Nederland evenwel grotendeels onontgonnen. Voor de peri ode voor de 
Tweede Wereldoorlog zijn aileen incidentele gegevens bekend, terwijl ook 
voor de naoorlogse periode lange tijd vrijwel uitsluitend economisch geogra
fen hiervoor belangstelling toonden .22 Een uitzondering vormt het boek van 
Stubenitsky over Amerikaanse directe investeringen in de Nederlandse indu
strie uit 1970.23 Een systematische vergelijking van de twee stromen van in
vesteringen over een langere periode is tot nu toe niet gemaakt. Wei is er vanaf 
1973 uitvoerig cijfermateriaal van de Nederlandse Bank beschikbaar over de 
ingaande en uitgaande directe investeringen onderverdeeld naar landen en 
bedrijfstakken.24 

Het internationaliseringsproject onderzoekt wat Nederlandse bedrijven in 
het buitenland zochten en het buitenland te bieden hadden, en omgekeerd 
wat buitenlandse bedrijven in Nederland zochten en kwamen brengen. In 
veel economische theorieen over internationalisering wordt ervan uitgegaan 
dat ondernemingen bepaalde voordelen moeten bezitten ter compensatie van 
het nadeel in het buitenland te werken, ervan uitgaande dat een ondernemer 
het gemakkelijkst in zijn eigen land kan werken. Wat voor voordelen hadden 
Nederlandse respectievelijk buitenlandse bedrijven en op welke manier kon 
van deze voordelen gebruik worden gemaakt? Onze hypothese is dat buiten
landse bedrijven vooral actief waren in sectoren die zich kenmerkten door 
snelle technologische inn ova tie, terwijl omgekeerd de kracht van Nederland 
wellicht vooral lag in haar kennis van handel en markten. De techniekge
schiedenis wijst er in ieder geval op dat Nederland zich in de negentiende en 
twintigste eeuw met name profileerde als diffusieland van in het buitenland 
ontwikkelde innovaties, en dat het aanbod van technologie op 'hi-tech' -ge
bieden als de telecommunicatie en leT vrijwel exclusief van buitenlandse 
oorsprong was. Kan voor een verklaring van deze feiten gewezen worden 
op bijvoorbeeld cognitieve, institutionele en marktfactoren? Bij de sterkte 
van Nederland in logistiek en dienstverlening spelen traditie en path depen
dence mogelijkerwijs een belangrijke ro1. 25 Of onze hypothese juist is en of 
zij opgaat voor de hele twintigste eeuw zal het onderzoek duidelijk moeten 
maken. Daarbij zal uiteraard ook aandacht worden besteed aan de vraag, 
in hoeverre er zich in de loop van de twintigste eeuw structurele veranderin
gen en verschuivingen voordeden in de positie van Nederland als gast- en 
thuisland van multinationals en in de verschillende investeringsstromen. De 
veranderende relatie tussen Nederland en Indonesie vormt in dat kader na
tuurlijk een belangrijk gegeven, maar wellicht zijn daarnaast tevens opval
lende continulteiten te constateren. 
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Het onderzoek zal enerzijds gericht zijn op een analyse en synthese van (be
drijfs)historische, economische en economisch-geografische literatuur als
mede allerhande rapporten. Anderzijds zal gericht onderzoek worden ver
richt in Nederlandse en buitenlandse bedrijfsarchieven. Ten denken valt 
daarbij aan bedrijven uit de hoek van de ICT en consumentenelektronica 
als Siemens, IBM, Sony en Philips, maar ook aan in Nederland al sinds lange 
tijd succesvolle bedrijven als Ford en BASF. Door bestaande onderzoeksre
sultaten bij elkaar te brengen en deze aan te vullen met nieuw archiefonder
zoek zal een samenvattende studie ontstaan. Dit onderdeel van het project is 
in handen van Onno de Wit. 

Omdat de dienstensector tot nu toe in de literatuur over multinationals wat 
onderbelicht is gebleven en Nederland juist op dit gebied in staat bleek te in
ternationaliseren, zal deze sector binnen het internationaliseringsproject ex
tra aandacht krijgen via een promotieonderzoek naar de succesvolle entree 
van Nederlandse banken en verzekeraars in de Verenigde Staten. Dit onder
zoek zal worden uitgevoerd door Gerarda Westerhuis. Onderzocht zal wor
den welke eigenschappen de Nederlandse ondernemingen bezaten die hen 
staat stelden een plaats op de Amerikaanse markt te veroveren. Verder wordt 
bekeken in hoeverre de Nederlandse bedrijven zich aanpasten aan het Ame
rikaanse business system of juist dat zij succes wisten te boeken door elemen
ten van het Nederlandse systeem in de VS te introduceren. 'It is fair to say 
that banks have made money at home and then looked for ways to lose it 
abroad', schreef het tijdschrift Euromoney sceptisch in 1991.26 Gekeken zal 
worden in hoeverre de buitenlandse activiteiten van de banken en verzeke
raars ook financieel succesvol waren over een langere periode. 

Een tweede promotieonderzoek, dat wordt uitgevoerd door Maurits van 
Os, zal aandacht schenken aan het zeer specifieke probleem van de grensover
schrijdende fusies. Zo ergens, dan komt het probleem van werken in verschil
lende business systems bij deze fusies pregnant naar voren. Dit onderdeel zal 
zich met name, doch niet uitsluitend, rich ten op Brits-Nederlandse fusies en 
dan met name het samengaan tussen de Nederlandse Koninklijke Petroleum
maatschappij en de Engelse 'Shell' Transport en Trading Co. Het succes van 
de Brits-Nederlandse fusies zal via bestaande literatuur vergeleken worden 
met de minder succesvolle Duits-Nederlandse fusies , die door Rene Olie zijn 
geanalyseerd.27 Daarbij zullen de overeenkomsten en verschillen geanaly
seerd worden met behulp van de theorieen van Geert Hofstede, die betoogde 
dat sommige nationale culturen gemakkelijker te combineren zijn dan ande
ren.28 

De drie onderzoekers van het internationaliseringsproject zijn in septem
ber 2002 van start gegaan binnen het Onderzoeksinstituut voor Geschiedenis 
en Cultuur (OGq en hebben vier jaar de tijd om hun studies af te ronden. 
Halverwege het project is een internationale conferentie gepland waar bui
tenlandse experts op het gebied van multinationale ondernemingen, waaron
der Geoffrey Jones and Mira Wilkins, zullen worden uitgenodigd om hun 
kennis van Nederlandse ondernemingen in het buitenland of buitenlandse 
multinationals in Nederland met ons te delen. 
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Kortom 

In het kader van het onderzoeksprogramma 'Het bedrijfsleven in Nederland 
in de twintigste eeuw' is een project geformuleerd dat zich specifiek richt op 
de internationalisering van het Nederlandse bedrijfsleven via de bestudering 
van multinationale ondernemingen die in of vanuit Nederland opereren. De 
resultaten van dit project moe ten bijdragen tot een beter inzicht in het Neder
landse business system en de eventuele veranderingen die daar in de loop van 
de twintigste eeuw in zijn opgetreden. Bovendien wordt gekeken naar de re
latie tussen het national business sytem en de concurrentiekracht van Neder
land. Bij de analyse van de historische ontwikkelingen zal gebruikt worden 
gemaakt van de theorieen over national business systems en verschillende 
vormen van kapitalisme (Whitley en Hall & Soskice), over internationale
ringstrategieen (Dunning) en over concurrentiekracht van landen (Porter). 
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UITDAGINGEN VOOR DE 
VROEGMODERNE ONDERNEMERS

GESCHIEDENIS 1 

[nleiding 

Oscar Gelderblom 
Universiteit Utrecht 

De Nederlandse ondernemersgeschiedenis is springlevend. De afgelopen ja
ren zijn veel fraaie studies verschenen over ondernemerschap in de Repu
bliek. Natuurlijk is er altijd veel aandacht voor Hollandse kooplieden in de 
Gouden Eeuw. 2 Behalve monografieen over handelaars in ossen, steen en 
graan3 zijn er nu uitvoerige studies over Nederlandse koopmanskolonies in 
Rusland, Italie en het Ottomaanse rijk .4 Ook het debat over de bijdrage 
van Zuid-Nederlandse ondernemers aan de economische ontwikkeling van 
de Republiek werd nieuw leven ingeblazen met studies over nieuwkomers in 
Middelburg, Amsterdam en Rotterdam.5 Het blikveld van ondernemers
historici is bovendien aanzienlijk verruimd. Zo maken de economische stra
tegieen van ambachtslieden6 en boeren inmiddels volwaardig deel uit van de 
vroegmoderne ondernemersgeschiedenis.7 Een voorzichtig begin is ook ge
maakt met de analyse van ondernemerschap in de detailhandel. 8 Zelfs aan 
de geringe belangstelling voor de industriele sector lijkt zo langzamerhand 
een einde te komen. 9 

De rijkdom van het verzamelde materiaal maakt het mogelijk om onder
nemers een centrale plaats te geven in het onderzoek naar de economische 
geschiedenis van Nederland voor 1800. Ondernemersgedrag maakt namelijk 
vee I duidelijk over de aard en de oorzaken van economische groei en ontwik
keling. De wijze waarop kooplieden, winkeliers, pachtboeren en industrielen 
inspeelden op economische, institutionele en politieke omstandigheden laat 
niet alleen zien hoe zij profiteerden van de hen geboden mogelijkheden maar 
ook hoe allerlei omgevingsfactoren het succes en falen van hun onderneming 
bepaalden.1o Zo vergroot de analyse van ondernemersgedrag in landbouw, 
handel of industrie ons inzicht in het functioneren van de vroegmoderne eco
nomie. Daarom ook kan de ondernemersgeschiedenis een belangrijke rol spe
len in tenminste drie debatten die voor de economische geschiedenis van Ne
derland en Europa van grote betekenis zijn: hoe modern was de economie 
van Nederland voor 1800? Welke rol speelden instituties in de economische 
groei en ontwikkeling van Nederland? En hoe verhield de politieke economie 
van de Republiek zich tot die van andere Europese landen? 
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De eerste moderne volkshuishouding 

In 1995 ste1den Jan de Vries en Ad van der Woude in het handboek Nederland 
1500-1815 dat de Republiek de eerste moderne economie van Europa was. I I 
Zij wezen op het bestaan van voldoende vrije en toegankelijke markten voor 
land, arbeid, kapitaal en goederen, een hoge landbouwproductiviteit en daar
uit volgende agrarische, industrieIe en commercieIe specialisatie, groeibevor
derende politieke en economische instituties en tenslotte de mogelijkheid tot 
langdurige economische groei en marktgericht consumentengedrag. Sinds
dien hebben verschillende historici zich gebogen over de vraag hoe modern 
de Nederlandse economie eigenlijk was. Volgens Jan Luiten van Zanden be
gon de modernisering van de Hollandse economie allang voor 1500. Boven
dien wijst hij erop dat de ontwikkeling van de reele lonen en het inkomen per 
hoofd van de bevolking in West-Nederland grotendeels gelijke tred hield met 
die in (Zuid-)Engeland. 12 Herman van der Wee heeft gewezen op de geringe 
verschillen met delen van Italii~ en de Zuidelijke Nederlanden , waar het de 
door De Vries en Van der Woude benadrukte eigenschappen van de eerste 
mod erne economie betrof.13 Karel Davids wees tenslotte op het gebrek aan 
technologische vooruitgang en een ongebreideld corporatisme in de Repu
bliek als onoverkomelijke obstakels voor moderne economische groei. 14 

Ondernemershistorici kunnen het debat over de moderniteit van de Neder
landse economie een stuk vooruit helpen . Oat geldt niet aIleen voor de ana
lyse van instituties en de politieke economie van de Republiek, waarover zo 
dadelijk meer, maar ook voor de reconstructie van het proces van (vroeg)mo
derne economische groei. Onlangs stelde Jan Luiten van Zanden in dit Bulle
tin voor om nationale rekeningen op te stellen voor het gewest Holland in de 
periode 1500-1800.15 In dit project waarin het verzamelen van data op een 
hoog aggregatieniveau (bedrijfstakken, sectoren) centraal staat, Iijkt op het 
eerste gezicht geen plaats voor de bestudering van ondernemers. Toch blijkt 
dat studies naar ondernemers die zich bezighielden met het vetmesten van os
sen, het verschepen van Baltisch graan of het brouwen van bier belangrijke 
macro-economische gegevens opleveren. 16 Zo gebruikt Van Zanden het on
derzoek van Richard Yntema naar Hollandse bierbrouwers om de bierpro
ductie in de Republiek te schatten .17 Bovendien zal de berekening van be
drijfswinsten het inkomen uit kapitaal gelnvesteerd in landbouw, industrie 
en handel door bronnenschaarste in hoge mate afhankelijk zijn van onder
zoek naar individuele ondernemingen.18 

Nog belangrijker is de ondernemersgeschiedenis voor het debat over de 
economische integra tie van de Lage Landen. Een van de pijlers waarop het 
boek van De Vries en Van der Woude rust is de intensieve economische inter
actie die zij waarnemen tussen land- en zeegewesten en tussen stad en platte
land. De vergevorderde specialisatie in landbouw en industrie en de hoge 
mate waarin arbeid, kapitaal en goederen werden uitgewisseld tussen ver
schillende gewesten, steden en dorpen, zou van de Nederlandse economie 
de modernste van Europa hebben gemaakt. 19 Het is echter nog maar de vraag 
wanneer de regionale integratie van de Lage Landen tot stand kwam, welke 
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gewesten hierbij betrokken waren, en wat de uitwerking van deze interactie 
op de nationale economie was. Een nadere analyse van de wissel werking tus
sen stad en platteland en van het verkeer van person en, goederen, diensten en 
kapitaal tussen de verschillende noordelijke gewesten is daarom noodzake
lijk. Bovendien moet onderzocht worden hoe belangrijk de interactie tussen 
de zeegewesten Holland en Zeeland enerzijds, en Brabant en Vlaanderen an
derzijds, was voor de bloei van de Noord-Nederlandse economie. 

De ondernemersgeschiedenis zou een belangrijke bijdrage kunnen leveren 
aan dit onderzoek. Neem bijvoorbeeld de groeiende interactie tussen de 
Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden in het tweede en derde kwart van de 
zestiende eeuw.20 Vanuit het noorden werden graan, vis, turf, bier en zuivel 
aangevoerd, terwijl Hollandse schippers hun diensten in Antwerpen aanbo
den. Tegelijkertijd financierden Antwerpse kooplieden een belangrijk deel 
van de Amsterdamse graanhandel. Over het belang van deze interactie voor 
de Hollandse economie lopen de meningen sterk uiteen, vooral omdat de be
schikbare informatie beperkt is .21 Onderzoek naar de betrokken onderne
mers zou veel duidelijk kunnen maken over de aard en de omvang van het 
verkeer van kapitaal en goederen tussen Noord en Zuid. De bronnen zijn er 
in de vorm van schepenregisters, notariele akten, tolboeken en handelscor
respondentie. Wat nog ontbreekt zijn de onderzoekers. 22 Als de groei van de 
Hollandse economie na 1500 onlosmakelijk verbonden was met mogelijk al 
eerder ingezette processen van regionale specialisatie, dan zou dit vanzelf
sprekend een nieuw licht werpen op het proces van moderne economische 
groei in de Republiek. 

Ook de analyse van de Hollandse proto-industrie zou gebaat zijn bij een 
ondernemersgewijze benadering. Al in de late Middeleeuwen droegen niet
agrarische activiteiten in belangrijke mate bij aan de economische ontwikke
ling van het Hollandse platteland.23 Alhoewel over de aard en omvang van 
deze proto-industrie inmiddels het nodige bekend is, weten we over de orga
nisatie van deze activiteiten nog betrekkelijk weinig. Zou het niet lonend zijn 
om de ondernemers te onderzoeken die, hetzij op het platteland, hetzij vanuit 
de Hollandse steden de turfgraverij, textielproductie, steenbakkerij , inpolde
ringen, konijnenfokkerij , scheepvaart en andere proto-industriele activiteiten 
organiseerden en/offinancierden?24 Hoe vruchtbaar dergelijk onderzoek kan 
zijn, blijkt uit de studie van Cor Trompetter naar ondernemers in de Twentse 
Iinnenindustrie. Zijn reconstructie van de wijze waarop doopsgezinde onder
nemers de productie en verkoop van linnen lakens in Twente organiseerden 
laat duidelijk zien hoe de markt voor vias en linnen, de ontwikkeling van de 
landbouw en diverse politieke en institutionele factoren de ontwikkeling van 
deze tak van nijverheid bepaalden.25 

Tenslotte kan ondernemershistorisch onderzoek bijdragen aan een beter 
begrip van het functioneren van de binnenlandse markt van de Republiek. 
In zijn onlangs verschenen studie Handel in Amsterdam toont Cle Lesger 
overtuigend aan dat de commerciele expansie van Amsterdam voor een be
langrijk dee! voortkwam uit de verkoop van goederen geproduceerd in om
liggende gewesten en de verzorging van een omvangrijk achterland dat zo ver 
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reikte als Duitsland. Gegevens over individuele ondernemers lijken bij uitstek 
geschikt voor het reconstrueren van enerzijds investeringen in de ' randstede
lijke' handel en nijverheid, en anderzijds de uitwisseling van goederen en 
diensten tussen land- en zeegewesten . Zo tonen de boedelpapieren van de 
Amsterdamse kruidenier Hans Martens in het begin van de zeventiende eeuw 
de verkoop van suiker en specerijen aan klan ten uit de geheJe Republiek en 
het westen van Duitsland .26 In een nog te verschijnen boek over de geschie
denis van Almelo gebruikt Cor Trompetter het koopmansboek van de Alme
lose handelaar Arend te Kenckhuis om de handelsbetrekkingen tussen Oost-, 
Midden- en West-Nederland in kaart te brengen.27 

De institutionele uitdaging 

Een minstens zo grote uitdaging voor de vroegmoderne ondernemersgeschie
denis is de nieuwe institutionele economie.28 In navolging van Douglass 
North kan de vraag worden gesteld in hoeverre de bloei van de Nederlandse 
economie tot ongeveer 1670 maar ook de daaropvolgende stagnatie ver
klaard kunnen worden vanuit de specifieke institutionele context van de Re
publiek?29 Om deze vraag te kunnen beantwoorden is allereerst een duidelijke 
definitie van het begrip instituties noodzakelijk. In het gewone taalgebruik 
wordt het begrip al snel vernauwd tot instellingen zoals de staat, de kerk, gil
den of andere (semi-) publieke organisaties. Het begrip zoals het door Dou
glass North en andere institutioneel economen gebruikt wordt omvat echter 
veel meer. Behalve formele en informele organisaties moeten bijvoorbeeld 
ook gewoonten en gebruiken, vestigingsvoorschriften, wetten, markten, kre
dietinstrumenten en eigendomsrechten ertoe gerekend worden. In algemene 
zin kunnen instituties gedefinieerd worden als de spelregels van het econo
misch verkeer en de wijzen waarop deze spelregels worden afgedwongen.3o 

Instituties hebben economische betekenis omdat bij transacties van goede
ren en diensten de bescherming van eigendom, de voorziening van informatie 
en het afdwingen van contracten niet altijd en overal even goed geregeld zijn. 
Neem bijvoorbeeld de bescherming van de persoon en goederen van Neder
landse kooplieden in het buitenland in de Gouden Eeuw, een onderwerp 
waarover de laatste tien jaar zeer vee I geschreven is. 31 Zoals aile kooplieden 
wilden de Hollanders diefstal, inbeslagname, of gevangenneming voorko
men. In Rusland waren ze daarvoor afhankelijk van persoonlijke vergunnin
gen van de tsaar. 32 In Constantinopel trok de sultan een lijn ten opzichte van 
aile vreemdelingen , of ze nu Engels, Italiaans of Hollands waren. 33 In Italie 
regelden de kooplieden hun eigen zaakjes, zij het dat ze een diplomatiek ver
tegenwoordiger konden aanspreken in geval van nood. 34 In Sevilla in Spanje 
leidde de natie van Zuid-Nederlandse kooplieden een slapend bestaan, be
halve wanneer Spaanse confiscatie van Nederlandse goederen dreigde. Pas 
dan mobiliseerden de voormannen aile betrokken handelaren .35 De econo
mische betekenis van dergelijke instituties wordt vooral duidelijk wanneer 
we die vergelijken met de bejegening van vreemdelingen in de Republiek. 
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Hier werd namelijk *een enkel onderscheid gemaakt tussen lokale en buiten
landse handelaren. 3 Een ieder had dezelfde rechten en plichten, met name in 
Amsterdam. Door deze rechtsgelijkheid en rechtszekerheid konden Portu
gese, Engelse, Duitse en Italiaanse kooplieden zich de moeite van collectieve 
actie besparen. De lagere beschermingskosten en grotere bewegingsvrijheid 
van vreemdelingen stimuleerden de economie van de Republiek. 

Het gebruik van verschillende instituties leidt tot verschillen in transactie
kosten. 37 Deze transactiekosten kunnen in drie ca tegorieen onderscheiden 
worden. Ten eerste zijn er de kosten voor het definieren en beschermen van 
eigendomsrechten (protection costs). Ten tweede zijn er de kosten voor het in
winnen van informatie (search and measurement costs). Tenslotte zijn er de 
kosten verbonden aan het afdwingen van contracten (enforcement costS).38 
In theorie kan de doe1matigheid van institutionele regimes dus bepaald wor
den door de hoogte van de gemaakte transactiekosten te berekenen. Pro
bleem is echter dat transactiekosten zeer moeilijk meetbaar zijn. Neem bij
voorbeeld een Amsterdamse koopman die aan het einde van de l6de eeuw 
in Lubeck een partij leer kocht, een transactie waarvan de gedetailleerde af
rekening bewaard is gebleven!39 Uit de rekening blijkt niet op welke manier 
de koopman zijn leverancier op het spoor kwam (informatiekosten), hoe bei
de partijen ervoor zorgden dat afspraken werden nagekomen (contractkos
ten) , of welke maatregelen diefstal of beschadiging van de goederen moesten 
voorkomen (beschermingskosten). De vergoeding van de meeste van deze 
transactiekosten ging namelijk buiten de betreffende aankoop om. Informa
tie kreeg de Amsterdamse koopman van familie en vrienden in Lubeck die 
verder geen aandeel in de koop hadden. Het koopcontract werd mogelijk af
gedwongen door een wederzijds be lang bij toekomstige transacties. Bescher
ming van de goederen tenslotte werd voor een belangrijk deel afgewenteld op 
de betrokken steden en staten, die daarvoor aileen indirect, middels de hef
fing van tollen, invoerrechten, havengelden of accijnzen, een vergoeding kre
gen. 

Hoe ongrijpbaar instituties en de daaraan verbonden transactiekosten 
soms ook lijken, er zijn diverse analytische mogelijkheden om de doelmatig
heid van institutionele regimes te meten. Een eerste oplossing is het meten van 
de omvang van de transactiekostensector. In theorie kan dit gedaan worden 
door het optellen van aile vergoedingen die ondernemers betalen aan derden 
(tussenpersonen, bedrijven, publieke instellingen) die bijdragen aan het be
schermen van eigendom, het verstrekken van informatie en het afdwingen 
van contracten. Deze methode is onder andere toegepast door Wallis en 
North in een artikel over de transactiekosten in de Amerikaanse economie 
tussen 1870 en 1970.40 

voor Nederlandse ondernemershistorici biedt de methode van Wallis en 
North zeker mogelijkheden, vooral waar het gaat om de kosten voor infor
matievoorziening. Wanneer we opnieuw Amsterdam omstreeks 1600 als 
voorbeeld nemen, blijkt dat een groot aantal intermediairs, bijvoorbeeld ban
kiers , makelaars, reders, cargadoors, notarissen en wisselaars hun diensten 
aan kooplieden aanboden. CIe Lesger heeft in zijn recente studie over de op-
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komst van Amsterdam al aangetoond hoe belangrijk informatievoorziening 
voor de groei van de internationale handel was.41 De kosten die deze tussen
personen in rekening brachten, kunnen beschouwd worden als een benade
ring van de transactiekosten die met hun bemiddeling gemoeid waren. In 
ieder geval voor Amsterdamse makelaars en notarissen is voldoende bron
nenmateriaal voorhanden om de omvang van hun activiteiten en daarmee 
de kosten van hun dienstverlening te berekenen.42 Dit zou een eerste stap 
kunnen zijn naar een vergelijking met het optreden van soortgelijke interme
diairs in andere Europese steden.43 

Een tweede mogelijkheid om de invloed van instituties op economische 
groei te meten is een reconstructie van de wijze waarop een bepaalde institutie 
bijdroeg aan de oplossing van problemen waarmee economische actoren zich 
geconfronteerd zagen. Een goed voorbeeld van een dergelijke benadering is 
de onlangs verschenen studie van Hoffman, Postel-Vinay en Rosenthal over 
de rol van notarissen als bemiddelaars op de Parijse kapitaalmarkt tijdens het 
Ancien Regime.44 Vit hun analyse van vele duizenden krediettransacties 
blijkt hoe notarissen zorgden voor de afstemming van vraag en aanbod op 
de kapitaalmarkt. Omdat notarissen door andere transacties waarbij ze be
trokken waren een gedetailleerd inzicht hadden in de kredietwaardigheid 
van hun clienten konden ze een belangrijk informatieprobleem voor poten
tiele kapitaalverschaffers oplossen . Het gevolg was een sterk groeiende markt 
voor lange termijn kredieten in de late zeventiende en achttiende eeuw, waar 
consumenten, investeerders en de overheid dankbaar gebruik van maakten. 

De Nederlandse ondernemersgeschiedenis biedt aanknopingspunten voor 
een vergelijkbare analyse. Door de kredietverlening van individuele kooplie
den te reconstrueren kunnen bijvoorbeeld de aard, omvang en doelmatigheid 
van de private kapitaalmarkt in de Republiek in kaart gebracht worden. Zo 
gebruiken Gelderblom en lonker in een nog niet gepubliceerd artikel de 
boekhouding van een Amsterdamse koopman om aan te tonen hoe het ge
bruik van VOC aandelen als onderpand voor obligatieleningen aan het begin 
van de zeventiende eeuw tot een daling van de rente op de Amsterdamse geld
markt leidde.45 Het gemak waarmee VOC aandelen op de beurs verkocht 
konden worden, verzekerde kapitaalverschaffers van terugbetaling van hun 
geld indien een schuldenaar niet kon of wilde aflossen. Natuurlijk hoeft de 
reconstructie van het functioneren van instituties niet beperkt te blijven tot 
financiele markten. Een recente studie van Milja van Tielhof laat bijvoor
beeld zien hoe makelaars, verzekeraars, schippers of het postwezen bijdroe
gen aan het verlagen van de informatie- en transportkosten van graanhande
laren in het Oostzeegebied.46 

Een derde mogelijkheid om de doelmatigheid van instituties te onderzoe
ken is het formuleren van speltheoretische modellen. Deze geavanceerde ana
lysemethode laat zich het best beschrijven aan de hand van het werk van haar 
belangrijkste proponent, Avner Greif.47 Hij onderzocht de organisatie van de 
handel in de Middellandse Zee in de 12d e eeuw. Stel, een koopman in Algiers 
wil zijn waren verkopen in Italie. Hij kan zelf niet op reis en stuurt zijn goe
deren daarom naar een Italiaanse koopman. Hoe kan hij ervoor zorgen dat 
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deze koopman hem niet bedriegt. Greifs suggestie is dat de koopman die de 
goederen ontvangt deel uitmaakt van een gemeenschap die er aile belang bij 
heeft dat de handel met Noord-Afrika wordt voortgezet. Daarom zullen ze 
hem straffen als hij de koopman uit Afrika bedriegt. Bovendien zeggen ze 
deze handelaar toe de schade in zo'n geval te vergoeden. Opmerkelijk genoeg 
is deze theorie gebaseerd op slechts een hand vol brieven. Vit deze brieven 
blijkt weliswaar dat dergelijke afspraken gemaakt werden, maar niet hoe 
wijdverspreid dergelijke afspraken waren, noch in hoeverre ze de handel in 
de Middellandse Zee bevorderden. Wat Greif echter gedaan heeft, is het ver
talen van de afspraken in een wiskundig model. Door nu met dit model de 
gevolgen van verschillende handelingsalternatieven van de betrokken koop
lieden te berekenen, toont Greifwiskundig aan dat de gekozen methode van 
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid inderdaad leidt tot het maximali
seren van de handel tussen Noord-Afrika en Italie. Het onderzoek van Greif 
naar de doelmatigheid van commerciele instituties heeft inmiddels de nodige 
navolging gekregen. Vergelijkbare speltheoretische analyses hebben duidelijk 
gemaakt welke bijdragen jaarmarkten en koopmansgilden leverden aan het 
bevorderen van de internationale handel in de late Middeleeuwen.48 

Hoe bevreemdend het gebruik van wiskundige modellen ook mag zijn voor 
historici, het is geen reden om het werk van Greif cum suis terzijde te schui
ven. Integendeel, de precisie waarmee de beweegredenen van ondernemers 
gereconstrueerd worden, is nastrevenswaardig. Dit betekent echter niet dat 
we ons volledig moeten bekeren tot de speltheorie. Recente studies van John 
Munro en Larry Epstein laten zien dat ook klassiek-historische analyses bij 
kunnen dragen aan een beter begrip van de instituties die handel over lange 
afstand mogelijk maakten. 49 Waar het om gaat is enerzijds de formulering 
van Nederlands onderzoek in termen die internationale vergelijking mogelijk 
maken en anderzijds het voeden van het debat onder institutioneel economen 
met kennis over ondernemers in de Republiek. Vooralsnog hebben de publi
caties van Greif en anderen namelijk uitsluitend betrekking op de organisatie 
van de handel in Italie en in mindere mate in Engeland en Frankrijk in de late 
Middeleeuwen. De Lage Landen, en zeker de noordelijke gewesten, zijn op
vall end afwezig in het debat over de doelmatigheid van commerciele institu
ties. De oorzaak moet volgens mij vooral gezocht worden in een gebrek aan 
relevante, Engelstalige publicaties op dit terrein. Wie bijvoorbeeld de be
schouwingen van Douglass North over het economische succes van de Repu
bliek naleest, merkt dat hij zich baseert op publicaties van tientallen jaren 
terug, waaronder met name het boek van Violet Barbour, Capitalism in Am
sterdam in the 17th Century uit 1950! 

Het Nederlandse onderzoek naar de vroegmoderne handel van de afgelo
pen tien jaar biedt een groot aantal aanknopingspunten voor speltheoretici 
om het onderzoek naar de doelmatigheid van commerciele instituties uit te 
breiden naar de Lage Landen in de 16de, l7de en 18de eeuw. In het bijzonder 
de verzamelde kennis over de vertegenwoordiging van Nederlandse kooplie
den in het buitenland en het gebruik van sociale netwerken bij het afsluiten 
van handelstransacties sluit naadloos aan bij de belangstelling van institutio-

NEHA-BULLETIN 16 - 2002 - nr. 2 75 



nele economen. Voorwaarde voor opname van de Nederlandse case in het 
door Greif aangeslingerde debat over de institutionele context waarbinnen 
lange afstandshandel rendabel was, is wei dat onderzoekers bereid zijn hun 
onderzoek te formuleren in termen die vergelijking met het werk van institu
tioneel economen mogelijk maken. De nadruk die nu nog vaak ligt op het be
schrijven van de sociale netwerken waarbinnen ondernemers opereerden zou 
plaats moeten maken voor een analyse van de problemen die ondernemers 
door het gebruik van persoonlijke relaties, of alternatieven daarvoor, hoop
ten op te lossen. 50 

De politieke economie van de RepubJiek 

Een terugkerend thema in de historiografie van vroegmodern Europa is het 
verband tussen staatsvorming en economische groei. Of het nu gaat om het 
opbouwen van afhankelijkheidsrelaties (Wallerstein), het afromen van sur
plus (Brenner), het definieren van het eigendomsrecht (North) of het bevor
deren van marktintegratie (Epstein), economisch historici zijn zich ten volle 
bewust van de wederzijdse beinvloeding van politiek en economie. 51 De Re
publiek neemt in het debat over de politieke economie van Europa een bij
zondere plek in, met enerzijds een centrale staat die vooral zorg draagt voor 
de bescherming van ondernemers en anderzijds gewesten of lokale overheden 
met een grote bestuurlijke zelfstandigheid. Op deze lagere bestuursniveaus 
stimuleert en faciliteert de overheid bedrijvigheid maar tegelijkertijd legt ze 
beperkingen op en/of dient ze particuliere belangen.52 

Voor een juiste beoordeling van de invloed van het politieke bestel van de 
RepubJiek op de groei en ontwikkeling van de economie zijn internationale 
vergeIijkingen nodig. Voorwaarde daarvoor is niet aIleen kennis van de eco
nomische ontwikkelingen en de organisatie van de staat, die is er inmiddels in 
overvloed, maar vooral een goed begrip van de voortdurende wissel werking 
tussen economie en politiek. 53 De ondernemersgeschiedenis lijkt bij uitstek 
geschikt om hiervoor de benodigde informatie te verzamelen. Doordat in Ne
derland veel onderzoek gedaan is naar ondernemers in diverse branches en 
regio's is bijzonder veel bekend over de belangenafwegingen en conflicten 
waar zij mee te maken kregen. Een goed beeid hiervan biedt de bundel Onder
nemers en bestuurders, verschenen in 2000 en uitgegeven door Cl6 Lesger en 
Leo Noordegraaf. 54 oit de bijdragen van bijna dertig auteurs blijkt hoe on
dernemers in landbouw, visserij , scheepvaart, handel, industrie en ambachts
wezen probeerden hun belangen te behartigen door deeiname aan, of bein
vloeding van, het openbaar bestuur. Tegelijkertijd wordt onderzocht welke 
invloed overheidsmaatregelen hadden op ondernemers in al deze sectoren. 
Het resultaat is een staalkaart van de mogelijkheden die de ondernemersge
schiedenis biedt om de wederzijdse beinvloeding van politiek en bestuur in al 
haar aspecten te doorgronden. 

De schat aan informatie die Ondernemers en Bestuurders bevat en de uit
gebreide inleiding, waarin Lesger en Noordegraaf de verschiIlende beleidsin-
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strumenten van de overheid en handelingsalternatieven van ondernemers 
nog eens op een rij zetten, maken een pleidooi voor meer onderzoek naar 
de verhouding tussen politiek en economie zonder meer overbodig. Veel be
langrijker is het inrichten van vervolgonderzoek op een manier die internatio
nale vergelijking mogelijk maakt. De bestudering van afzonderlijke beleids
instrumenten of politieke activiteiten van ondernemers is daarvoor wellicht 
niet de meest geeigende methode. Zelfs wanneer de bronnen toestaan om de 
economische gevolgen van een bepaalde maatregel te reconstrueren, dan kan 
dit niet los gezien worden van andere, al dan niet genomen maatregelen. De 
succesvolle interventie van een bepaalde groep ondernemers zal per definitie 
leiden tot het schaden van de belangen van andere belangengroepen. Waar 
het uiteindelijk om gaat, is de afweging van belangen van verschillende (groe
pen) economische actoren (hetzij onderling, hetzij door tussenkomst van de 
overheid) en de economische consequenties van de gemaakte afweging. De 
uitkomst van dit continue proces kan omschreven worden als de politieke 
economie van de betreffende samenleving. 

Ondernemersgeschiedenis kan in het onderzoek naar de politieke econo
mie van de Republiek een belangrijke rol spelen. Afgezien van de inmenging 
van kooplieden in de handelspolitiek en het buitenlands beleid van de Re
publiek, een klassiek thema in de literatuur,55 zou daarbij gekeken kunnen 
worden naar de bijdrage van ondernemers aan het voortbrengen van collec
tieve goederen . Te denken valt aan waterbeheer door waterschappen,56 aan 
de organisatie van trek- en beurtvaarten,57 de handhaving van de openbare 
orde door schutterijen, het bieden van sociale zekerheid middels gildenbussen 
of stedelijke en kerkelijke arrnenzorg. 58 Onderzoek naar deze publieke goede
ren kan laten zien hoe ondernemers onderling, of samen met de overheid, erin 
slaagden hun belangen op elkaar af te stemmen. Voortbouwend op reeds be
staande expertise kan onderzoek naar de betrokken actoren, behalve be
stuurders ook kooplieden, financiers, ingenieurs, gildenmeesters et cetera, 
veel duidelijk maken over de wijze waarop deze voorzieningen tot stand kwa
men en over de verdeling van de kosten en opbrengsten ervan. Vergelijking 
van de gekozen oplossingen en hun economische effecten met vergelijkbare 
voorzieningen in andere delen van Europa zou aan het licht kunnen brengen 
in hoeverre de politieke economie van de Republiek een verklaring biedt voor 
haar econornisch succes en falen in de vroegmoderne tijd. 

Besluit 

De internationale belangstelling voor de economische geschiedenis van Ne
derland voor 1800 is groot. Zeker na de publicatie van Nederland 1500~1815 
door Jan de Vries en Ad van der Woude is duidelijk dat de Republiek een be
langrijk ijkpunt is in het debat over economische groei en ontwikkeling in de 
vroegmoderne tijd. Nederlandse ondernemershistorici kunnen in dit debat 
een vooraanstaande rol spelen. Niet omdat ondernemers een bijzondere bij
drage leverden aan de groei van de Nederlandse economie, maar omdat hun 
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activiteiten inzicht geven in de economische, institutionele en politieke facto
ren waarop economische groei en ontwikkeling gebaseerd waren. Onderzoek 
naar ondernemers in de binnenlandse handel en proto-industrie kan duidelijk 
maken hoe ver de integra tie van markten voor arbeid, kapitaal en landbouw
en nijverheidsproducten gevorderd was. Onderzoek naar de institutionele 
context waarbinnen Hollandse kooplieden opereerden, kan de Gouden Eeuw 
markeren als een cruciale fase in de institutionele verandering van de Euro
pese economie. Onderzoek naar de politieke economie van de Republiek ten
slotte kan duidelijk maken in hoeverre de afweging van belangen tussen on
dernemers onderling, en tussen ondernemers en overheid, de groei van de 
economie belemmerde of stimuleerde. Zo beschouwd is de ondernemersge
schiedenis misschien weI de belangrijkste discipline binnen de economische 
geschiedenis van de RepubJiek. 
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Dit artikel is een bewerking van een voordracht gehouden tijdens de studiemiddag 'Ondernemers
geschiedenis' georganiseerd door het Nederlands Economisch Historisch Archief(NEHA) in Am
sterdam, 7 juni 2002. Met dank aan Bas van Bavel, Jan Luiten van Zanden en de redactie van het 
bulletin voor commentaar op een eerdere versie. 

2 Een fraaie synthese van het onderzoek naar Hollandse kooplieden bij: l. lonker en K. Sluyterman, 
Thuis op de \Vereldmarkt. Nederlandse handelshuizen door de jaren heen (Den Haag 2000). 

3 M.-C. Engels, Merchants, Interlopers, Seamen and Corsairs. The 'Flemish Community in Livorno and 
Genoa ( 1615-1635) (Hilversum 1997); J.W. Veluwenkamp, Archangel. Nederlandse ondernemers in 
Rusland 1550-1785 (Amsterdam 2000); M. Bulut, aI/oman-Dutch Economic Relations in the Early 
Modern Period 1571-1699 (Hilversum 2001). 

4 W.M. Gijsbers, Kapitale ossen. De internationale handel ill slachtvee in NoordlVest-Europa ( 1300-
1750) (Hilversum 1999); G. van Tussenbroek, ' Bouwen voor stad en land: overzicht van het han
delsnetwerk van de aannemersfamilie Van Neurenberg in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlan
den (1480-1640)" Proefschrift Universiteit Utrecht (2001); M. van Tielhof, The 'Mother of All 
Trades'. The Baltic Grain Trade in Amsterdamfrom the Late 16th to the Early 19th Century (Leiden 
2002). 
De belangrijkste bijdragen zij n: V. Enthoven, Zeeland en de opkomst van de Republiek. Handel en 
strijd in de Seheldedelta e. 1550-1621 (z.p. 1996); O.c. Gelderblom, Zuid-Nederlandse kooplieden en 
de opkomst van de Amsterdamse stapelmarkt 1578-1630 (Hilversum 2000); C. Lesger, Handel in Am
sterdam ten tijde van de Opstand. Kooplieden, commercii !Ie expansie en verandering in de ruimtelijke 
economie van de Nederlanden, ca 1550-1630 (Hilversum 2001) en N. de Roy van Zuydewijn, Van 
koopman tot ieoon. lohan van der Veken en de Zuid-Nederlandse immigranten in Rotterdam rond 
1600 (Amsterdam 2002). 

6 B. Panhuysen, Maatwerk: kleermakers. naaisters, oudkleerkopers en degilden ( 1500-/800 ) ( Amster
dam 2000) . Vergelijk voor Belgie: H. Deceulaer, Pluriforme patron en en een versehillende snit. So
eiaa/-economische. institutionele en eulturele transformaties in de k/edingseetor in Antwerpen, Brllssel 
en Gent , 1585-/800 (Amsterdam 2001). 

7 Over ambachtslieden: B. Panhuysen, Maatwerk: kleermakers, naaisters, oudkleerkopers en de gilden 
( 1500-1800) . (Amsterdam 2000). Vergelijk voor Belgie ook: H. Deceulaer, Pluriforme patronen en 
een verschillende snit. Sociaal-economisehe, institutionele en culturele transformaties in de kledingsec
tor in AntlVerpen, Brussel en Gent, 1585-1800 (Amsterdam 2001). Over boeren: P. Brusse, Overleven 
door ondernemen: de agrarische geschiedenis van de Over-Betuwe 1650-1850 (WageningenJArnhem 
1999); P.l. van Cruyningen, Behoudend maar buig:aam. Boeren in West-ZeeulVs- Vlaanderen 1650-
1850 (sI2000) . 

8 In november 200 I organiseerden Roger de Peuter en Hugo Soly in Antwerpen een workshop over 
detailhandel in de Lage Landen in de vroegmoderne tijd , waarvan de verschillende bijdragen in 2003 
gepubliceerd worden. Vergelijk voor een eerste proeve van dit onderzoek: E. Steegen, 'Kleinhandel 

78 NEHA-BULLETIN 



en kramers. De verkoop van genotsmiddelen in Maastricht in de achttiende eeuw' , N EH A Jaw'boek 
LXI (1998),163-195. 

9 Op het grensvlak van landbouw en industrie verscheen Cor Trompetters proefschrift over de tex
tielproducenten in Twente: C. Trompetter, Agriculture, Proto-Industry and Mennonite Entrepre
new·ship. A History of the Textile Industries in Twente 1600-1815 (Amsterdam 1997). Het betreft 
proefschriften van Richard Yntema (bierbrouwerij zie noot 17) Arjan Poelwijk (suikernijverheid), 
Michiel de long (wapenhandel en nijverheid) en Sjoukje Colen brander (zijdenijverheid). 

10 Zie bijvoorbeeld: P.W. Klein and l.W. Veluwenkamp, The role of the entrepreneur in the economic 
expansion of the Dutch Republic' , in: K. Davidsen L. Noordegraaf(red.), The Dutch Economy in the 
Golden Age (Amsterdam 1993) 27-53, aldaar 44-49. 

II J. de Vries en A.M. van der Woude, Nederland 1500-1815. De eerste ronde van moderne economische 
groei (Amsterdam 1995). 

12 J .L. van Zanden, 'The 'revolt of the early modernists' and the 'fi rst modern economy'. An assess
ment. ' Verschijnt in Economic History Review; Vergelijk ook een eerdere bespreking, waarin Van 
Zanden zich minder overtuigd toont van de moderniteit (zoals gedefinieerd door Kuznets) van de 
Nederlandse economie: l.L. van Zanden, 'De laatste ronde van pre-moderne economische groei ', 
Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Neder/anden 112-1 (1997), 49-56. 

13 H. van der Wee, 'Was the Dutch economy during its golden age really modern ' , European RevielV, 7-
4 (1999) 461-469. 

14 K. Davids, 'Van moderne groei naar mod erne neergang? De economische geschiedenis van Neder
land in de vroegmoderne tijd ', Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlan
den 112-1 (1997) 57-65. 

15 1.L. van Zanden, 'Economische groei in Holland tussen 1500 en 1800' , NEHA Bulletin 15-2 (2001) 
65-76. 

16 Van Zanden, Taking the measure of the early modern economy. Historical national accounts for 
Holland in 1510114', te verschijnen in: European Economic History RevielV. 

17 Van Zanden, 'Taking the measure'; R.J. Yntema, The brewing industry in Holland, 1300-1800: a 
study in industrial development', ongepubliceerd proefschrift University of Chicago (1992). 

18 Van Zanden, 'Economische groei', 71. Mijn eigen onderzoek naar de koopmansfamilie Thijs (Gel
derblom, Zuid-Nederlandse kooplieden , bijlage 3) toont bijvoorbeeld winsten in de scheepvaart , de 
koloniale handel en de verkoop van diverse nijverheidsproducten omstreeks 1600. Het klassieke 
voorbeeld is de studie van W. Brulez, 'De scheepvaartwinst in de nieuwe tijden ', Tijdschrift voor 
Geschiedenis, 92 (1979) 1-19. 

19 J. de Vries en A. van der Woude, Nederland 1500-1815,585-600; 763-773. 
20 H. van der Wee, 'De handelsbetrekkingen tussen Antwerpen en de Noordelijke Nederlanden tijdens 

de 14"_15" en 16° eeuw' , Bijdragen voor de Geschiedenis der Nederlanden, XX (1965/66) 267-285; J.L. 
van Zanden, ' Holland en de Zuidelijke Nederlanden in de periode 1500-1700: divergerende ontwik
kelingen of voortgaande economische integratie?', in: E. Aerts et al. (red.), Siudia Hislorica econo
mica. Libel' Amicorum Herman vander Wee(Leuven 1993)41-58; O. Gelderblom, 'From Antwerp to 
Amsterdam: The Contribution of Merchants from the Southern Netherlands to the Rise of the 
Amsterdam Market' (verschijnt in European Economic History RevielV 2003). 

21 V gl. mijn bijdrage aan het discussiedossier over C. Lesger, 'Handel in Amsterdam', te verschijnen in 
Bijdragen en Mededelingen lot de Geschiedenis der Nederlanden (2003). 

22 Vooralsnog is er aileen een kort artikel van G. Asaert, 'Hollandse bezoekers in de haven van 
Antwerpen voor 1585', Neer/andia 89 (1985) 103-114. Vergelijk ook verwijzingen in Gelderblom, 
Zuid-Neder/andse kooplieden (hoofdstuk 3). 

23 J.L. van Zanden, 'A Third Road to Capitalism? Proto-industrialisation and the moderate nature of 
the late medieval crisis in Flanders and Holland', in: P. Hoppenbrouwers and J .L. van Zanden 
(red.), Peasanls into Farmers. The transformation of rural economy and society in the Low Countries 
( Middle Ages_19th century) in light of the Brenner debate (Turnhout 2001) 85-101; B.J.P. van Bavel, 
'Early Proto-Industrialization in the Low Countries? The Importance and Nature of Market-Or
iented Non-Agricultural Activities in the Countryside in Flanders and Holland, c. 1250-1570', te 
verschijnen in Belgisch Tijdschrift voor Fil%gie en Geschiedenis (2003). V gl. over het ontbreken van 
onderzoek naar ondernemers: l. L. van Zanden, Arbeid tijdens het handelskapitalisme (Bergen 1991) 
182. 

24 De genoemde voorbeelden zijn deels ge'inspireerd door lopende onderzoeksprojecten van Petra van 
Dam (konijnenfokkerij , turfgraverij en steenbakkerij) en Leo Noordegraaf (inventarisatie van de 
archieven van Noord-Hollandse inpolderingen). 

25 Trompetter, AgriculTure, passim. 

NEHA-BULLETIN 16 - 2002 - nr. 2 79 



26 O.C Gelderblom, 'Een Antwerpse 'cruydenier' in Amsterdam: Hans Martens (1555-1613)" 
verschijnt in: l aw'boek Oud Utrecht (2002). 

27 Met dank aan Cor Trompetter voor het ter beschikking stellen van nog niet gepubliceerd materiaal. 
28 In het navolgende za l de nadruk sterk liggen op de analyse van commerciele insti tuties. Het sp reekt 

voor zich dat de institutionele uitdaging ook geldt voor onderzoek naar agrarische en indust riele 
ondernemers. 

29 D.C North and R. Thomas, The Rise of the Western World: A Nell' Economic History (Cambridge 
1973). De rol van instituties in de economische ontwikkeling van de Republiek is geproblemaliseerd 
door: CA. Davids, De macht der gelVool1le? Economische ol1lIVikkeling en institutionele context in 
Nederland op de lange termijn (Amsterdam 1995). Vgl. ook 1.L. van Zanden en A. van Riel , Neder
land 1780-19 /4. Staat, instituties en economische ontwikkeling (Amsterdam 2000) 17-70. Overigens 
startte in 1999 al het onderzoeksprogramma "Entrepreneurship and Institutional Context in a 
Comparative Perspective" van het N.W. Posthumus Instituut. De nadruk bij de analyse va n de 
invloed van instituties op economische groei en ontwikkeling Iigt hier echter sterk op vergelijkingen 
tussen hetzij vroegmoderne en moderne economieen, hetzij Europa of de rest van de Wereld. Ver
gelijk het juist verschenen: F. de Goey en 1.W. Veluwenkamp, Entrepreneurs and Institutions in 
Europe and Asia 1500-2000 (2002). 

30 D.C North , Structure and Change in Economic History (New York/London 1981); D.C North, 
Institutions, Institutional Change and Economic Performance (1990). Vgl. over de verschillende de
finities v~~r het begrip: Davids, Macht der GelVool1le, 3-4. De hier gebruikte definitie is mij gesug
gereerd door lean-Laurent Rosenthal. 

31 l.W. Veluwenkamp, 'Merchant Colonies in the Dutch Trade System (1550-1750)' , in: CA . Davids, 
W. Fritschy en L.A. van der Valk (red.), Kapitaal, ondernemerschap en beleid. Studies over economie 
en politiek in Nederland, Europa en Azie (Amsterdam 1996) 141-164. Vgl. ook: Idem, ' Buitenlandse 
octrooien en hun betekenis voor de ontwikkeling van het Nederlandse handelsstelsel in de zeven
tiende eeuw', in: C Lesger en L. Noordegraaf (red.) , Ondernemers en bestuurders. Economie en po
litiek in de noordelijke Nederlanden in de late Middeleeuwen en vroegmoderne tijd (Amsterdam 1999) 
547-556. 

32 Veluwenkamp, Archangel. 
33 Bulut , Olloman-Dutch Economic Relations. 
34 Engels, Merchants. Vergelijk ook het lopende onderzoek van Maartje van Gelder (UvA) naar de 

organisatie va n Nederlandse kooplieden in Venetie. 
35 D. Baute, Cart relaas sedert denjare 1609: de avonturen van een ZeeUivs koopman in Spanje tijdens de 

Tachtigjarige oO/'log, uitgegeven door R. Kuiper, met een inleiding van R. Dekker en R. Kuiper 
(Hilversum 2000). 

36 Gelderblom, Zuid-Nederlandse koopliedefl , hoordstukken 3 en 4. 
37 De belangrijkste litera tuur over transactiekosten (Coase, North, Williamson) wordt kort samenge

vat in: F. de Goey en H. Simons, Transactiekosten in theorie en praktijk. De kosten van het Han
delsregister in de twintigste eeuw', NEHA laarboek 2002, 224-255, aldaar 226-232. 

38 Kosten die gemaakt worden voor het houden van toezicht op arbeiders of andere 'agenten ' worden 
vaak ook omschreven als monitoring costs. In feite gaat het hier echter om een combinatie van in
formatie- en contractkosten. 

39 Het voorbeeld is overgenomen uit de grootboeken van Hans Thijs, een Antwerpse koopman die 
omstreeks 1600 in Amsterdam actief was. Vgl. Gelderblom, Zuid-Nederlandse kooplieden , passim. 

40 1.1. Wallis en D.C North, ' Measuring the Transaction Sector in the American Economy', in: S.E. 
Engerman en R.E. Gallman (red.) , Long-term Factors in American Economic Growth (Chicago/Lon
don 1986), 95-149; geciteerd in: De Goey en Simons, Transactiekosten', 230-23\. 

41 Lesger, Handel in Amsterdam, 209-249. Het belang van informatievoorziening werd op vergelijk
bare wijze omschreven door W.O. Smith, The Function of Commercial Centers in the Moderniza
tion of European Capitalism: Amsterdam as an Information Exchange in the Seventeenth Century', 
The lournal of Economic History , 44-4 (1984) 985-1005. 

42 Milja van Tielhof en Oscar Gelderblom bereiden momenteel een artikel voor over de ontwikkeling 
van het makelaarsbedrijf in Amsterdam. 

43 Vgl. voor Brugge: A. Greve, ' Brokerage and Trade in Medieval Bruges: Regulation and Reality', in: 
P. Stabel , B. Blonde en A. Greve (eds.), International Trade in the Low Countries ( 14th-16th Cen
turies ) (Leuven/Apeldoorn 2000) 37-44. Voor Antwerpen: K. Degryse, ' Boekhouders, notari ssen, 
stadsboden en factors. Het succesverhaal van sommige " financiele experten" te Antwerpen tijdens 
de 18d c eeuw' , Bijdragen tot de Geschiedenis, 84 (2001) 43-62. 

44 Ph. T. Hoffman, G. Postel-Vinay en 1.-L. Rosenthal , Priceless Mark.ets. The Political Economy of 

80 NEHA-8ULLETIN 



Credit in Paris, 1660-1870 (Chicago 2000). Vgl. voor een korte uiteenzetting van de belangrijkste 
argumenten: Idem, ' Information and Economic History: How the Credit Market in Old Regime 
Paris Forces Us to Rethink the Transition to Capitalism' , The American HislOrical Review, 104-1 
(1999) 69-94. 

45 O. Gelderblom en 1. Jonker, The Financial Organization of Dutch East India Trade and the Rise of 
Amsterdam's Private Debt Market Market (1595-1612)', ongepubliceerd paper Universiteit 
Utrecht. 

46 Van Tielhof, Mother oj all trades, passim. 
47 A. Greif, 'Reputation and Coalitions in Medieval Trade: Evidence on the Maghribi Traders', Jour

nal oj Economic History (December 1989) 49(4), 857-82. Vergelijk over hetzelfde onderwerp: 'Con
tract Enforceability and Economic Institutions in Early Trade: The Maghribi Traders' Coalition', 
American Economic Review (1993) 83(3) 525-48. Zie ook de door Greif geformuleerde onder
lOeksagenda The fundamental problem of exchange: A research agenda in Historical Institutional 
Analysis ', European Review oj Economic History, 4 (2002) 251-284. 

48 Vgl. over laatmiddeleeuwse koopmansgilden: A. Greif, P. Milgrom and B. Weingast, 'Coordina
tion, Commitment, and Enforcement: The Case of the Merchant Gild' , Journal oj Political Econo
my, 102-4 (1994) 912-950. Over jaarmarkten: P. Milgrom, D. North and B.R. Weingast, 'The Role 
of Institutions in the Revival of Trade: The Medieval Law Merchant, Private Judges and the Cham
pagne Fairs', Economics and Politics 2 (I) (1990), 1-23. 

49 J.H. Munro , The ' New Institutional Economics' and the Changing Fortunes of Fairs in Medieval 
and Early Modern Europe: The Textile Trades, Warfare, and Transaction Costs', VierteljahschriJt 
Jiir So:ial-und WirtschaJtsgeschichte, 88-1 (2001) 1-47; S.R. Epstein, ' Regional Fairs, Institutional 
Innovation, and Economic Growth in Late-Medieval Europe', Economic History Revielv, 2nd series, 
447 (1994) 459-482. 

50 Een aanzet tot een meer probleemgerichte benadering, zij het met nadruk op niet-economische doe
len die ondernemers nastreefden bij: C.M. Lesger, 'Over het nut van huwelijk, opportunisme en 
bedrog. Ondernemers en ondernemerschap tijdens de vroegmoderne tijd in theoretisch perspectief , 
in: Davids e.a. (red .), Kapitaal, ondernemerschap en beleid. Studies over economie en politiek in Neder
land, Europa en Aziif (Amsterdam 1996). 

51 Een kort overzicht van de belangrijkste bijdragen aan het debat bij: S.R. Epstein, Freedom and 
Growlh. The Rise oj Slates and Markels in Europe, 1300-/750 (LondonfNew York 2000) . 

52 Vgl. over de belangrijkste politieke instellingen en het gevoerde beleid: M. ' t Hart, Freedom and 
Restrictions. State and Economy in the Dutch Republic, in: K. Davidsen L. Noordegraaf(red.), The 
Dulch Economy in Ihe Golden Age (Amsterdam 1993), 105-130. 

53 Een heldere analyse van het corporatisme dat lOwel het economisch leven als de politieke besluit
vorming in de Republiek beheersten bij: M.R. Prak, Republikeinse veelheid, democralischenkelvoud: 
sociale verandering in het Revolutietijdvak. 's-Hertogenbosch 1770-1820 (Nijmegen 1999). 

54 C. Lesger en L. Noordegraaf (red.), Ondernemers en bestuurders. Economie en politiek in de noorde
lijke Nederlanden in de late Middeleeuwen en vroegmoderne tijd (Amsterdam 1999). 

55 Vgl. bijvoorbeeld de discussie over de Spaanse handelsembargo's tijdens de Tachtigjarige Oorlog: 
J.H. Kernkamp, De handel opden vijand 1572-1609 (Utrecht 1934); J. Israel , Dutch Primacy in World 
Trade (Oxford 1989). Voor recente studies van ondernemershistorici over dit thema, zie de bijdragen 
van Enthoven, De Jong en Van Loo in de bundel Ondernemers & Bestuurders. 

56 D. Aten, 'A Is het gewelt comt ' Politiek en economie in Holland benoorden het 11, 1500-1800 (Hilver
sum 1995). 

57 Vgl. Lesger, Handel in Amsterdam, 231-236. 
58 Recente studies over armenzorg zijn: S. Bos, 'Uyt IieJde 101 malcander': onderlinge hulpverlening 

binnen de Noord-Nederlandse gilden in inlernationaal perspeclieJ (1570-1820 ) (Amsterdam 1998); 
H. van Wijngaarden , Zorg voor de kost . armenzorg, arbeid en onderlinge hulp in Zwolle, 1650-
1700 (Amsterdam 2000). Vergelijk ook het inmiddels afgesloten onderzoeksproject naar zekerheids
regelingen van J. van Gerwen en M.H.D. van Leeuwen, Studies over zekerheidsarrangementen: 
risico's, risicobestrijding en verzekeringen in Nederland vanaJ de Middeleeuwen (Amsterdam 1998). 

NEHA-BULLETIN 16 - 2002 - nr. 2 81 



Besprekingen 

Doreen Arnoldus, Family, family firm , 
and strategy, six Dutch family firms 
in the food industry, 1880-1970 (Ak
sant: Amsterdam 2002) 448 p. ISBN 
9052600244 
Proefschrift Vrije Universiteit Amster
dam 

De laatste jaren heeft de waardering 
voor familiebedrijven een opmerkelijke 
kentering ondergaan. Voorheen golden 
ze als schoolvoorbeelden van hoe het 
niet moest: kortzichtig, behoudend, niet 
innoverend, weinig kapitalistisch-ratio
neel, paternalistisch, kortom het tegen
deel van modern bedrijfsbeheer in zijn 
hoogste vorm, de naamloze vennoot
schap, planmatig geleid door professio
nele en wetenschappelijk gevormde ma
nagers. Deze misvattingen vonden hun 
canonisatie in het invloedrijke werk van 
Alfred Chandler. Hij beschouwde het fa
miliebedrijf als een ietwat primitief stadi
um in de evolutie van het kapitalisme, 
voorbijgestreefd en overbodig geworden 
door grootschalig opererende, multidi
visionele NV's naar Amerikaans model. 

Toen Scale and scope in 1990 ver
scheen, waren de eerste bars ten in 
Chandlers ideaalbeeld al zichtbaar. 
Conjuncturele tegenwind en toene
mende concurrentie op de wereldmarkt 
legden de zwakke plekken van grote 
concerns in en buiten de Verenigde Sta
ten genadeloos bloot: de vormloosheid 
van conglomera ten lOnder visie of stra
tegie, het conformisme van starre bu
reaucratieen en gevestigde belangen, 
een gebrek aan durf en innovatie, het fi
nanciele opportunisme in de strijd om de 
beleggersgunst. In het verlengde daar
van yond, min of meer parallel aan de 
heruitvinding van het gezin als hoek
steen van de samenleving, een herwaar-
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dering plaats van familiebedrijven. Ze 
zouden de voedingsbodem van het mo
derne kapitalisme zijn: kleinschalig, in
formeel , fiexibel en dus innovatief, niet 
onderworpen aan de dictatuur van de ef
fectenmarkt, met persoonlijke aandacht 
voor klant en werknemer. 

Zoals wei vaker voltrok deze kente
ring zich zonder veel diepgaand empi
risch onderzoek. De ene karikatuur 
werd eenvoudig door een andere vervan
gen. Wat later kwam er ook een histo
risch debat op gang, waarbinnen het 
proefschrift van Doreen Arnoldus past. 
Zij presenteert een uitvoerige en gedegen 
analyse van zes familiebedrijven met een 
overvloed aan nieuwe gegevens opge
diept uit familie- en bedrijfsarchieven. 
Het is aileen al om die reden een belang
rijk boek, maar bovendien geeft de ge
volgde analysemethode allerlei prakti
sche aanknopingspunten voor andere 
onderzoekers. Arnoldus achtte zich te
recht ontslagen van de noodzaak aan te 
tonen dat familiebedrijven in de indu
striele economie uitermate succesvol 
konden opereren en ze concentreerde 
zich op de vraag, hoe ze dat deden. De 
kern van het boek bestaat uit vijfhoofd
stukken die de hoofdpunten van be
drijfsbeleid behandelen: achtereenvol
gens ten aanzien van opvolging en 
bedrijfsstructuur (3 en 4), kapitaalvoor
ziening (5), personeel (6), grondstoffen 
en marketing (7) . Hoofdstuk 8 behan
delt ten slotte de sociale netwerken voor 
lOver deze van belang waren voor het 
functioneren van de familiebedrijven. 
Telkens passeren de zes bedrijven de re
vue en worden ze met elkaar vergeleken 
op hun beleid en de uitkomsten daarvan. 
Zodoende overlappen de hoofdstukken 
elkaar nogal eens, een onvermijdelijk 
nadeel van de gekozen methode dat ge-
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makkelijk opweegt tegen het praktische 
voordeel van snelle vergelijkingen. 

De kracht van het boek schuilt in de 
consequente vergelijking tussen de geko
zen bedrijven. Ze waren aile zes actief in 
de voedingssector. Wessanen & Laan, 
Duyvis en Honig vonden hun oorsprong 
in de typisch Zaanse oliezaadhandel en 
verwerking; Van den Bergh, Zwanen
berg en Hartog hadden hun wortels in 
Oost-Brabant en legden zich toe op de 
verwerking van veeteeltproducten: bo
ter, margarine en vlees. Het grootste ver
schil tussen beide groepen ondernemers 
school in de economische dynamiek van 
hun respectieve branches . De Zaanse be
drijven bewogen zich voornamelijk op 
de binnenlandse markt en ontwikkelden 
zich gestaag, zonder ingrijpende techno
logische veranderingen en daarmee ge
paard gaande financieringsproblemen . 
Ze namen de NV-vorm pas aan omwille 
van de financiele continuiteit en om een 
uitdijende groep erfgenamen van de 
stichter formele zeggenschap te geven , 
een beursnotering was niet aan de orde. 
De Brabantse bedrijven daarentegen 
richtten zich vanaf het begin op de ex
port, stichtten daarvoor buitenlandse 
vestigingen en kregen vervolgens te ma
ken met een snel stijgende kapitaalinten
siteit van hun productieproces. Ze ont
wikkelden zich dus veel eerder tot 
grootschalig werkende beursgenoteerde 
NV's, maar uitgekiende juridische con
structies zorgden ervoor dat de oprich
ters en hun erfgenamen grote zeggen
schap behielden. De zes bedrijven 
ondergingen dus de transformatie van 
familiefirma tot NV op verschillende 
momenten, maar de getroffen oplossin
gen vertonen grote overeenkomst. 

Daarmee houdt de gelijkenis ook wei 
zo ongeveer op, want ten aanzien van de 
andere onderscheiden beleidsterreinen 
bleken individuele bedrijfsposities en 
daaruit voortvloeiende ondernemersbe
slissingen gewoonlijk doorslaggevend. 
Dat lijkt een voor de hand liggend in
zicht, maar in het familiebedrijvendebat 
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betekent deze conclusie toch een belang
rijke vooruitgang. Opvattingen over fa
miliebedrijven hebben al te lang ge
steund op gemakkelijke generalisaties 
en stereotypen, die door Arnoldus' afge
wogen oordelen en de omvangrijke em
pirische basis ervan, niet langer houd
baar zijn. Bovendien geeft ze fraaie 
voorbeelden waarin gangbare noties 
volkomen op hun kop gezet worden. 
De directie van Van den Berghs Ltd. 
stuitte bij haar expansieplannen regel
matig op verzet van externe aandeelhou
ders, die liever hoge dividenden zagen; 
als gevolg daarvan namen leden van de 
familie Van den Bergh sommige investe
ringen voor hun persoonlijke rekening, 
waarvoor ze uiteindelijk zelfs een aparte 
maatschappij opzetten (198-202). De fa
milie was dus ondernemender dan de 
NVen had meer oog voor kansen en lan
getermijn perspectieven dan de aandeel
houders. Bij de andere onderzochte be
drijven betoonden de families zich even 
actief en geneigd tot vooruitdenken, 
een vierkante weerlegging van Chandler 
die juist het tegenovergestelde beweerde. 

Daarmee stelt het boek een nieuw en 
intrigerend probleem aan de orde. Ar
noldus hanteert een brede definitie van 
het verschijnsel familiebedrijf als een be
drijf dat een bepaalde familie gedeelte
lijk of geheel in eigendom heeft, terwijl 
tenminste een familielid een belangrijke 
directiefunctie bekleedt (20). Dat biedt 
voldoende ruimte om een zeer groot deel 
van het Europese bedrijfsleven tot ver na 
de Tweede Wereldoorlog als familiebe
drijf te kenschetsen: Heineken, Ford en 
tot voor kort Volkswagen zouden nog 
familiebedrijven zijn, wat wei niemand 
zal willen beweren. Ten slotte hebben 
ze vee I meer kenmerken van Chandlers 
managerial corporate enterprise. Kort
om, met een dergelijk ruime definitie 
blijft er weinig specifieks meer over en 
verdwijnt het familiebedrijr. We hebben 
dus eigenlijk een nieuwe omschrijving 
nodig om het verschijnsel in zijn eigen
heid te kunnen vatten. Of hebben we al 
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die tijd een hersenschim nagejaagd en 
heeft het familiebedrijf inderdaad nooit 
bestaan? Die vraag klemt te meer waar 
Arnoldus overtuigend aantoont dat be
slissingen ten aanzien van kapitaal, per
sonee1, grondstoffen en marketing ge
woonlijk economisch rationeel waren , 
dat wil zeggen: onder de omstandighe
den lOuden niet-familiebedrijven in die 
sector hetzelfde gedaan hebben . 

Dat brengt me op een aantal andere 
vragen die zich bij lezing aan mij op
drongen. De titel bevat een probleem, 
dat Arnoldus slechts ten dele in een voet
noot oplost (18). De term strategie im
pliceert bewust genomen beslissingen 
basis van uitgestippeld beleid en derge
Iijke voorafgaande overwegingen vin
den natuurlijk zelden neerslag in archief
materiaal. Daardoor lukte het Arnoldus 
lang niet altijd om de oorspronkelijke 
oogmerken te reconstrueren ; soms ook 
valt er over haar oordeel te discussieren, 
lOals inzake de trustkantoorconstructie 
van de familie Duyvis (82-83 , 88). Werd 
die nu gekozen om dochters en zwagers 
buiten spel te zetten, of om de onafhan
ke1ijkheid van het bedrijfte garanderen? 
In ieder geval, het boek schetst voorna
melijk patronen van beleid. In de be
drijfskunde is het woord strategie al lo

danig misbruikt dat er weinig betekenis 
meer aan ontleend kan worden. Waar de 
spanning tussen bedoeling en resultaat 
juist in de geschiedwetenschap een cru
ciale rol speelt, is het van belang om er 
lOrgvuldig mee om te springen. Een an
der probleem doet zich voor op pagina 
264 en volgende, waar Arnoldus voor 
het analyseren van het bedrijfsbeleid 
ten aanzien van grondstoffen en marke
ting, aansluiting lOekt bij de wellui
dende gemeenplaatsen van Michael 
Porter over competitive strategies. Der
gelijke modieuze termen mogen het goed 
doen in consultancykringen, maar voor 
de geschiedwetenschap deugen ze niet. 
Arnoldus ziet dat ook in (318), echter 
niet dan nadat ze zich er ondertussen 
ruim van bediend heeft. Dan had de le-
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zer toch een betere discussie over de toe
pasbaarheid verdiend. 

Verder ervoer ik het als een bezwaar 
dat de splitsing over deelonderwerpen 
het soms moeilijk maakt om de algeme
ne ontwikkeling te volgen. Hoe zwaar 
trof de depressie van de jaren '30 Duyvis 
nu precies (83-84), bijvoorbeeld , of bij 
welke omvang bleek het nodig om ex
tern kader te gaan werven (85)? Hoofd
stuk 7 (263 ff.) geeft pas wat meer gede
tailleerde beschrijvingen van productie 
en resultaten, maar ook dan valt het vin
den van antwoorden niet altijd mee. Per
soonlijke aspecten en familierelaties Iij
ken meer aandacht opgeeist te hebben 
dan bedrijfsontwikkelingen, wat gezien 
de noodzaak om orde in de gecompli
ceerde stambomen te houden overigens 
alleszins begrijpelijk is. Des te eigenaar
diger is het dat somrnige toch relevante 
persoonlijke aspecten buiten beschou
wing blijven, bijvoorbeeld de scholing 
en opleiding van toekomstige bedrijfslei
ders, toch iets dat tot de opvolgingsstra
tegie zal hebben gehoord. Slechts ter
loops verneemt de lezer van twee 
studerende Duyvissen (85). De term ne
potisme lijkt me overigens ongelukkig 
als tegenbeeld van familial meritocracy 
(bijvoorbeeld 60, 158), want deze sugge
reert dat bij de selectie van nieuwe be
drijfsleiders helemaal niet naar kwaliteit 
en alleen naar afkomst gekeken zou zijn. 
Zo cru lagen de zaken gelukkig meestal 
niet , lOals Arnoldus overigens uitge
breid laat zien. Tenslotte twee kleine 
slips: het veranderen van de verhouding 
tussen vlottende en vaste activa heet ten 
onrechte een omzetting van commercial 
capital in industrial capital (172, 204); 
en de merkenwet van 1880 was welis
waar de eerste formele nationale rege
ling (298), maar deze had minder ver
strekkende gevolgen dan gesuggereerd 
omdat hande1s- en fabrieksmerken al 
sinds de zeventiende eeuw plaatselijk be
scherming genoten . Deponering bij de 
lokale rechtbank volstond. 

Kortom, met dit boek helpt Arnoldus 
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de Nederlandse bedrijfsgeschiedenis een 
belangrijke stap vooruit, al belanden we 
ermee in een impasse ten aanzien van het 
familiebedrijf. Chandlers opvattingen 
hebben nu definitief afgedaan, maar we 
hebben er eigenlijk nog niets voor in de 
plaats. Bestond er dan eigenlijk geen 
kwalitatief onderscheid of verschil in 
kwantitatieve prestatie, zolang een be
drijf tenminste familial meritocracy bo
yen nepotisme plaatste? Moeten we het 
begrip familiebedrijf laten vallen, of 
handhaven en van een nauwere definitie 
voorzien? De discussie kan beginnen en 
ik wens Doreen Arnoldus toe dat haar 
boek daarbij ook de verdiende interna
tionale weerklank vindt. 

Joost Jonker 
Universiteit Utrecht 

Nele Bracke, Bronnen voor de induslrii/le 
geschiedenis. Gids voor OOSI- Vlaanderen 
(1750-1945 ) (Gent: Academia Press 
2000) 424 p. ISBN 9038202423 

In zijn inleiding op deze gids belijdt Eric 
Vanhaute zijn 'geloof in de vooruitgang 
van de geschiedschrijving dankzij het 
moeizame maar onontbeerlijke heuristi
sche veldwerk'. Elke nieuwe generatie 
historici geeft inderdaad de indruk er
van overtuigd te zijn dat ze het er beter 
vanaf brengt dan haar voorgangers en 
dat ze het onderzoek zovee! grondiger 
en kritischer aanpakt. Of er sprake is 
van een intrinsieke vooruitgang van de 
kennis dan wei eerder van een andere 
lectuur van de bronnen, is een punt van 
discussie. Die bronnen als dusdanig, 
meer bepaald het bronnenmateriaal be
treffende de negentiende en twintigste 
eeuw, zijn anderzijds wei beter gekend 
dan pakweg vijftig jaar geleden. Vooral 
de opkomst van de sociale en economi
sche geschiedenis betreffende de periode 
na de Franse Revolutie en de pogingen 
om het veri eden te denken in termen 
van sociale structuren en economische 

NEHA-BULLETIN 16 - 2002 - nr. 2 

conjuncturen heeft de verkenning van 
'nieuwe' bronnen bevorderd . 

Belgie heeft enige traditie in het uitge
yen van gidsen op bronnenmateriaal (H. 
Balthazar e.a., Bronnen voor de sociale 
geschiedenis van de XIXe eeuw, 1794-
1914 (Leuven, 1965); P . Van den Eeck
hout en E. Witte, Bronnen voor de studie 
van de hedendaagse Belgische samenle
ving (Antwerpen , 1986); J. Art e.a., Hoe 
schrijf ik de geschiedenis van mijn 
gemeenle? I: Nieuwsle lijden, 19de en 
20sle eeuw (Gent 1993); P. Van den 
Eeckhout en G. Vanthemsche (eds.), 
Bronnen voor de studie van he! heden
daagse Belgie' 19de-20ste eeuw (Brussel , 
1999). Een gids betreffende de bronnen 
voor de bedrijfsgeschiedenis verschijnt 
dit najaar. De gids die Nele Bracke pu
bliceerde, onderscheidt zich van zijn 
voorgangers door een duidelijke territo
riale en thematische afbakening en door 
de combinatie van een bronnenbespre
king en een exhaustieve bibliografie 
(1.493 titels) . 

N. Bracke presenteert de bronnen die 
kunnen worden aangewend voor de stu
die van de industriele geschiedenis van 
de provincie Oost-Vlaanderen in de pe
riode 1750-1945. Met betrekking tot elk 
type bron wordt verwezen naar de litera
tuur, de context waarbinnen een bron 
ontstond, de vindplaats, de inhoud van 
de bron, het gebruik dat er kan van ge
maakt worden en de problemen die zich 
in dat verband kunnen voordoen. De 
auteur is zeer grondig te werk gegaan 
en de informatie wordt op een overzich
telijke manier gepresenteerd . Zij gaat 
onder meer in op de economische tellin
gen en beroepstellingen, bevolkingsre
gisters en akten van de burgerlijke stand, 
fiscale en kadastrale bescheiden, bouw
dossiers, dossiers opgesteld in het kader 
van de hinderwetgeving, aangiften van 
nalatenschap, hypotheekbewaring, regi
stratie van akten , uitvindingbrevetten , 
fabrieks- en handelsmerken, industriele 
tekeningen en modellen, nijverheidsten
toonstellingen, gerechtelijke en notariele 
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archieven, bedrijfs- en familiearchieven , 
pers, naslagwerken allerhande, reisver
halen , cartografische en iconografische 
bronnen, film , redame, industrieel erf
goed en mondelinge bronnen. 

Hoewel de gids gericht is op de ont
sluiting van bronnenmateriaal voor het 
schrijven van de industriele geschiedenis 
van Oost-Vlaanderen, kan de informatie 
aangaande de inhoud van de bronnen en 
de context waarin zij ontstonden, ook 
worden gebruikt door onderzoekers die 
werken over andere regio's. Gegevens 
over de vindplaatsen van het bronnen
materiaal zijn daa rentegen vooral afge
stemd op wie specifiek in Oost-Vlaande
ren gei'nteresseerd is. Dat is vooral nuttig 
voor de economische tellingen waarover 
men in de meer algemene gidsen vaak te 
weinig concrete gegevens aantreft. De 
gids besluit met een adressenlijst waarin 
a rchieven , bibliotheken, documentatie
centra, lokale musea, geschied- en heem
kundige kringen en andere verenigingen 
kort worden voorgesteld. 

Wie als enige auteur een gids met een 
brede waaier aan bronnen samenstelt, is 
verplicht zich te baseren op de kennis die 
daarover in de literatuur en in de andere 
bronnengidsen te vinden is. Dat heeft na
tuurlijk een enigszins 'conserverend ' ka
rakter, want de aandacht gaat vooral 
naar de vertrouwde, traditionele manier 
om met bepaalde bronnen om te gaan en 
niet aile bronnen worden even uitputtend 
behandeld. Zo wordt er in dit overzicht 
zeer uitvoerig ingegaan op de economi
sche tellingen, maar is de bespreking 
van bijvoorbeeld iconografische bron
nen, film , orale geschiedenis en indu
strieel erfgoed vee I beknopter. Men kan 
het de auteur bezwaarlijk verwijten want 
deze geringere aandacht voor niet-ge
schreven bronnenmateriaal is een perfec
te weergave van de stiefmoederlijke 
behandeling ervan in de Belgische histo
riografie. 

Patricia Van den Eeckhout 
Vrije Universiteit Brussel 
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Margreet van del' Burg, 'Geen tweede 
boer. ' Gender, landbouwmodernisering 
en onderwijs aan plattelandsvrouwen in 
Nederland, 1863-1968. A.A.G. Bijdra
gen 41 (Wageningen: Afdeling Agrari
sche Geschiedenis Wageningen Univer
siteit 2002) 468 p. ISBN 9065506934 
Proefschrift Landbouwuniversiteit Wa
geningen 2002 

De dissertatie van Margreet van del' 
Burg voorziet niet aileen in een behoefte 
maar betekent tegelijk ook een doorbre
king van de traditie van de 'Wageningse 
School' qua thematiek en benaderings
wijze. Zij heeft de betekenis van het 
landbouwonderwijs voor vrouwen on
derzocht in de periode van 1863 (Wet 
Middelbaar Onderwijs) tot 1968 (Mam
moetwet) en heeft zich daarbij vooralla
ten lei den door de antropologische en de 
cultuur- en mentaliteitshistorische aan
pak. De keuze voor het vakonderwijs 
voor boerinnen, andere plattelands
vrouwen en hun dochters is ingegeven 
door het feit dat dit onderwijs als poli
tiek instrument we I'd ingezet om vrou
wen bij de landbouwmodernisering en 
plattelandsontwikkeling te betrekken. 
Onderwijs is hier ruim opgevat en strekt 
zich uit over het wijdvertakte netwerk 
van instellingen en person en die zich in 
de bestudeerde periode met behartiging 
van vrouwenbelangen op het platteland 
gingen bezighouden. 

Na twee inleidende hoofdstukken met 
een introductie van het onderzoeksthe
rna, volgen vijf hoofdstukken waarin 
respectievelijk aan de orde komen de 
pioniers van het landbouwonderwijs 
voor vrouwen, de bijzondere positie 
van agrarische vrouwen met betrekking 
tot de zuivel en het ontstaan en de ver
dere ontwikkeling van het landbouw
huishoudonderwijs zoals het vakonder
wijs voor boerinnen en plattelands
vrouwen ging heten. Ter afronding is er 
een slotbeschouwing met suggesties 
voor verdeI' onderzoek. De vijf helder 
geschreven kernhoofdstukken bieden' 
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een schat aan nieuw materiaal. De uit
voerige introductie en slotbeschouwing 
hadden op zich wat beknopter gekund. 
Het gebrek aan actuele studies naar de 
geschiedenis van agrarische vrouwen is 
immers evident. 

Kenmerkend voor de (ontluikende) 
discussie rond de arbeid en scholing 
van vrouwen in de landbouw is het grote 
aandeel van mannen daarin. Van de vier 
voortrekkers, A.M.M . Storm-van der 
Chijs, W.C.H. Staring, B.W.A.E. Sioet 
tot Oldenhuis en J .P . Amersfoordt, is 
de feministe Storm-van der Chijs (1814-
1895) de enige vrouw. Met haar pleidooi 
voor de uitbreiding van de werkkring en 
het onderwijs voor vrouwen in de land
bouw op de jaarlijkse Landhuishoud
kundige Congressen nam zij een unieke 
positie in . Deze congressen vormden in 
de negentiende eeuw een landelijk forum 
voor actuele landbouw en plattelands
vraagstukken , waar tot dan toe uitslui
tend mannen het woord voerden. Op 
een enkele uitzondering na, waarin zij 
ten tonele wordt gevoerd als een 'excen
trieke zonderling', is het aandeel van 
Storm-van der Chijs in de landbouwde
batten geheel buiten beeld van de agrari
sche of vrouwengeschiedschrijving ge
bleven (p. 63). Ten onrechte, zoals Van 
der Burg met haar portret van Storm
van der Chijs aannemelijk weet te ma
ken. 

Een belangrijke thematiek in 'Geen 
tweede boer' is de dubbele belasting van 
vrouwen; een kwestie die, tot op zekere 
hoogte, associaties oproept met de he
dendaagse problematiek. Juist vanwege 
de eenheid van gezin en bedrijf, werden 
boerinnen vaak in beslag genomen door 
hun vele en diverse arbeidstaken zoals 
het huishouden doen , koeien mel ken, 
bijspringen bij de oogst, kippen en jong
vee verzorgen , de moestuin bijhouden en 
ook iets aan zuivelbereiding doen. Zo
doende bleef er voor de specifieke taken 
van echtgenote, moeder en opvoedster 
nauwelijks tijd over. Het burgerlijk (ste
delijk) ideaalbeeld dat deze taken meer 
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en meer centraal stelde, strookte be
paald niet met hel boerenleven van alle
dag. Kunnen aanpakken stond destijds 
in hoger aanzien dan een luisterend oor 
bieden bij een kopje thee (p. 153). Op 
den duur zou ook in het boerenbedrijf 
de dienende en opvoedende taak van 
huisvrouw en moeder de overhand krij
gen maar dan nog stond deze altijd in 
dienst van het bedrijf. De inrichting 
van het landbouwhuishoudonderwijs 
dat na 1900 tot ontwikkeling kwam, 
sloot aan bij deze gedachtegang. Of nu 
het accent op het algemeen huishoudelij
ke onderwijs of juist op het landbouw
vakgerichte onderwijs moest liggen , de 
mislukte pogingen om in Nederland zui
velonderwijs van de grond te krijgen 
vormden een verhaal apart, het land
bouwhuishoudonderwijs beoogde in 
ieder geval niet de boerin tot een 'tweede 
boer' op te leiden. Wanneer in 1919 het 
landbouwhuishoudonderwijs ondanks 
heftig verzet uit agrarische kringen toch 
wettelijk wordt ondergebracht bij het 
huishoudonderwijs, probeert men de 
eigen identiteit zoveel mogelijk bewaren. 
Men staat hier voor enkele, voortva
rende landbouwhuishoudleraressen die 
in navolging van buitenlandse voorbeel
den en gesteund door lei den de figuren 
uit de landbouw(politieke) wereld de 
professionalisering van het landbouw
huishoudonderwijs in Nederland tot 
stand brachten. Met deze voormannen 
deelden zij de visie dat modern land
bouwonderwijs niet aileen de indivi
duele leerlinge maar het gehele platte
land ten goede moest komen. De uit 
Groningen afkomstige Theda Mansholt 
nam hierbij het voortouw als directrice 
van de eerste rijksopleiding voor 1erares
sen in het landbouwhuishouden (1913-
1941). Zij bereidde boerinnen en andere 
plattelandsvrouwen uit voornamelijk de 
meer gegoede agrarische kringen voor 
op ontwikkelingswerk onder hun min
der welgestelde of moderniseringsge
zinde zusters. 

De verdienste van 'Geen tweede boer' 
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is dat er een duidelijke verbinding is ge
legd tussen enerzijds de agrarische en 
plattelandsgeschiedenis en anderzijds 
de vrouwen- en gendergeschiedenis. De 
eerste vertoonde een blinde vlek voor 
genderverschillen, terwijl de tweede 
meestal aan stad-plattelandsverschillen 
voorbijging. Kortom, zonder meer lof 
voor dit Wageningse proefschrift : niet 
aileen vee I nieuwe informatie over de ge
schiedenis van het landbouwonderwijs 
voor boerinnen en plattelandsvrouwen 
maar ook een aanzet tot een weten
schappelijke discussie over genderaspec
ten van de ruim honderdjarige geschie
denis van de landbouwmodernisering 
en plattelandsontwikkeling in Neder
land. 

Hilde Krips- van der Laan 
Rijksuniversiteit Groningen 

Piet Clement, Government consumption 
and investment in Belgium: 1830-1940: 
the reconstruction of a database (Leuven: 
Leuven University Press 2000) 245 p. 
ISBN 9058670597 
Bewerking van proefschrift Universiteit 
van Leuven 1995 

Net als in Nederland gebeurde, heeft 
ook in Belgie de afgelopen jaren een on
derzoek plaatsgevonden waarin ge
poogd werd het nationale product te re
construeren vanaf 1795 tot, in het geval 
van Belgie, 1953. Het onderzoek naar de 
omvang van de overheidsuitgaven van 
Piet Clement yond in dit kader plaats 
en bestrijkt de periode 1830-1940. In 
deze studie worden de verschillende on
derdelen van de publieke sector behan
deld. Naast de gemeentelijke, provincia
Ie en centrale overheid komt daarbij ook 
het gesubsidieerde onderwijs aan bod. 
De nadruk ligt steeds op het Inter
bellum. De jaren 1913-1919 blijven gro
tendeels buiten beschouwing. 

Het is een zeer gedetailleerde, voorna
melijk kwantitatieve studie geworden 
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die zich richt op de gehele Belgische 
overheid, inclusief de lagere overheden. 
Clement baseerde zich op eigen bron
nenonderzoek en dat van Joseph Pirard , 
die al eerder de cijfers verzamelde van de 
Belgische centrale overheid voor de pe
riode 1830-1913. 

Het doel van het onderzoek was vast 
te stellen wat de bijdrage van de gehele 
overheid aan het bruto nationale pro
duct is geweest, een bijdrage die in de 
systematiek van de nationale rekeningen 
wordt bepaald aan de hand van de over
heidsconsumptie en overheidsinveste
ringen . 

Zoals misschien te verwachten is, is de 
betrouwbaarheid van het cijfermateriaal 
groot waar het de centrale overheid be
treft. Dejaarlijkse rekeningen van de be
groting leverden hiervoor de gegevens. 
Van de provinciale bronnen bleek het 
eveneens redeJijk eenvoudig een com
pleet beeld te vormen aan de hand van 
landelijke statistieken op dit terrein . 
Echter, de bronnen waarop Clement de 
raming van uitgaven van de lagere over
heden baseerde, laten te wensen over, a l 
was het aileen maar door de enorme om
yang van het bronnenmateriaal. Bron
nenonderzoek bij ieder van de 2500 ge
meenten bleek onmogelijk; daarom zijn 
de cijfers tot 1913 voor de gemeenten ge
baseerd op de wei beschikbare, voor een 
deel jaarlijkse cijfers van de zeven groot
ste gemeenten; deze werden vertaald 
naar de totale gemeentelijke uitgaven 
aan de hand van enkele statistieken met 
landelijke gegevens van de gemeentelijke 
uitgaven. 

Clement concludeert dat de over
heidsuitgaven na 1850 absoluut, en na 
1900 ten opzichte van het bruto na tio
naal product groeiden, waarbij tot aan 
de Eerste Wereldoorlog de uitgaven 
van de lagere overheden in belang toena
men en na 1920 de uitgaven van de cen
trale overheid het sterkst groeiden. 

Over de investeringen door de over
heid bleek veel minder te zeggen: aileen 
voor het Interbellum was voor de gehele 
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overheid vast te stellen welke omvang 
deze investeringen hadden. Voor de pe
riode tot 1912 was het aileen mogelijk 
voor de centrale overheid cijfers te pro
duceren. In de eerste naoorlogse jaren 
stegen de investeringen, maar deze lie
pen al snel terug. In de jaren dertig yond 
opnieuw een toename van investeringen 
plaats, maar het niveau van vlak na de 
Eerste Wereldoorlog werd niet meer ge
haald. 

De waarde van de studie is gelegen in 
het omvangrijke cijfermateriaal dat ge
presenteerd wordt en de gedetailleerd
heid waarmee de reeksen onderbouwd 
worden. Er is niet een specifieke vraag
stelling als uitgangspunt genomen en er 
wordt ook niet getracht ontwikkelingen 
op te mer ken en te relateren aan, bij
voorbeeld, de algemene economische 
ontwikkeling ofhet door de overheid ge
voerde beleid. Het is jammer dat deze 
vragen niet aan de orde komen. Ge1nte
resseerden in kwantitatieve lange ter
mijn ontwikkelingen in Belgie kunnen 
echter niet om deze studie heen . Ook in
ternationaal zal deze studie belangstel
ling trekken omdat er voor gekozen is 
in het Engels te publiceren. 

Rene van der Voort 

10han Dambruyne, Mensen en centeno 
Het 16de-eeulVse Gent in demografisch 
en economisch perspectiej Verhandelin
gen der Maatschappij voor Geschiede
nis en Oudheidkunde te Gent deel XXVI 
(Gent: Maatschappij voor Geschiedenis 
en Oudheidkunde te Gent 2001) 446 p. 
ISSN 07798482 

10han Dambruyne laat er in zijn inlei
ding geen misverstand over bestaan: de 
Gentse historiografie ontbeert een eco
nomische en demografische geschiedenis 
van de zestiende eeuw. Des te meer aan
dacht is er be steed aan de politiek-reli
gieuze geschiedenis van de stad. Daar
naast betrof het onderzoek vooral de 
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Middeleeuwen en waren historici voor 
langere tijd meer ge'interesseerd in cul
tuur en mentaliteit. Mensen en centen 
moet deze lacune gaan opvullen. Dam
bruyne stelt dat de economische geschie
denis, in tegenstelling tot de mentali
teitsgeschiedenis, beter in staat is om 
materiele omstandigheden in verbinding 
te brengen met mentaliteit en daaruit 
voortvloeiend gedrag. 

Met zijn boek wil hij een beter begrip 
van de economische en demografische 
geschiedenis van het zestiende-eeuwse 
Gent krijgen om zodoende transforma
tieprocessen beter te kunnen verklaren. 
Kwantitatief gericht onderzoek zou 
daarvoor de meest geschikte methode 
zijn, omdat cijfermateriaal zijns inziens 
een betere basis biedt voor nieuwe in
zichten. De vraag is of de auteur er in
derdaad in slaagt om 'mensen' en 'cen
ten' met elkaar in relatie te brengen. 
Maar eerst iets over opbouw, inhoud 
en bevindingen van het boek. 

Mensen en centen bestaat uit twee de
len. Het eerste deel bevat een overzicht 
van de Gentse stedelijke economische 
conjunctuur. Daarna voigt specifiek on
derzoek naar drie economische sectoren: 
de textielnijverheid, de graanhandel en 
de transportsector. Om de plaats van 
Gent in de Nederlandse en soms ook Eu
ropese hierarchie te bepalen, maakt de 
auteur vergelijkingen met andere steden. 
Dambruyne sluit aan bij verschillende 
historische debatten die over de Neder
landse vroegmoderne economie zijn ge
voerd. Zo vraagt hij zich of Van der 
Woude in de (N)AGN gelijk had dat de 
groei van de Zuidelijke Nederlanden 
v66r 1580 voornamelijk Antwerpen 
gold. Klopt daarnaast Van Uytvens stel
ling dat de Antwerpse economie de groei 
van andere Zuid-Nederlandse handels
centra belemmerde? Moet verder ook 
het beeld van langdurige economische 
achteruitgang in zestiende-eeuws Gent, 
met een kort hers tel in 1540-1565, wor
den bijgesteld? 

Dambruyne ziet het bevolkingsver-
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loop en de rente- en onroerendgoed
markt als belangrijkste indicatoren van 
de Gentse economische conjuncluur. 
Hij is van oordeel dat uit zijn gegevens 
blijkt dat het bestaande beeld aan her
ziening toe is. Het demografisch en eco
nomisch herstel van Gent zette al tijdens 
de eerste decennia van de zestiende eeuw 
in. Pas na 1560 ging het slechter. Er werd 
minder kapitaal belegd , het bevolkings
aantal daalde, en de prijzen van goedko
pere woningen daalden navenant. In de 
jaren tachtig was de Gentse economie 
naar een dieptepunt gedaald om pas 
weer rond 1590 op te klimmen. Een 
tweede belangrijke conclusie van zijn 
boek is, dat de invloed van Antwerpen 
geen belemmerende, maar juist een sti
mulerende rol voor de Gentse economie 
speelde. De stad profiteerde van de Ant
werpse economie door te fungeren als 
doorgangscentrum tussen de Antwerpse 
exportmarkt en de Vlaamse plattelands
producten. Gent was niet aileen een be
langrijke leverancier van producten en 
diensten , zij was ook een belangrijke af
zetmarkt voor agrarische en industriele 
producten uit de regio. 

Soms doet zijn betoog wat kunstmatig 
aan: als de gegevens over de 100c pen
ning niet overeenkomen met wat hij wil 
betogen over Gents economische ont
wikkeling dan wijt hij dat aan de bron. 
Maar meestal is het belang dat de auteur 
in het bijzonder hecht aan bevolkings
aantallen als indicator voor de economi
sche conjunctuur toch overtuigend. Hij 
trekt met name de conclusie dat het hoge 
aantal inwoners erop duidt , dat Gent in 
de zestiende eeuw een belangrijkere stad 
was dan Brugge. Gent moet in ieder ge
val een centrale economische plaats heb
ben ingenomen in het graafschap Vlaan
deren. 

Dambruyne heeft met zijn boek een 
mooie bijdrage geleverd aan de geschie
denis van Gent en aan enkele relevante 
economische debatten. De veelheid aan 
bronnen en cijfermateriaal staan een he 1-
der en prettig leesbaar betoog niet in de 
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weg. Maar het verwijt dat hij mentali
teitshistorici maakt, is ook hem zelf aan 
te rekenen. De opzet om mentaliteil en 
materiele omstandigheden met elkaar 
in verbinding te brengen, komt niet goed 
uit de verf. We zien uileindelijk toch 
meer van de centen dan van de mensen 
achter deze centeno 

Manon van der Heijden 
Vrije Universiteit Amsterdam 

lohan Francke, Utiliteyt vaal' de gemee
ne saake. De Zeeuwse commissievaarr en 
haar achterban lijdens de Negenjarige 
OO/'log, 1688-1697 (Middelburg: Ko
ninklijk Zeeuwsch Genootschap del' 
Wetenschappen 2001) 498 p . ISBN 
9070534339 
Proefschrift Universiteit Leiden 2001 

Het onderzoek naar de Nederlandse 
kaap- of commissievaart is lange tijd vrij 
beperkt geweest. Als er al historici met 
interesse in het onderwerp waren, dan 
ging die doorgaans uit naar de spectacu
laire kanten van de kaapvaart; bijvoor
beeld de acties van de watergeuzen of 
de verovering van de zilvervloot door 
Piet Hein. De bedrijfsmatige kant van 
de Nederlandse kaperactiviteiten is v~~r 
het eerst in 1975 door J.R . Bruijn op de 
kaart gezet met zijn artikel over de 
'kaapvaart in de Tweede en Derde En
gelse oorlog' in de BMGN. Daarna was 
het enkele jaren stil totdat l.Th.H. Ver
hees-van Meer in 1986 op De ZeeulVse 
kaapvaart tijdens de Spaanse Success ie
oorlog 1702-1713 promoveerde. En nu 
is er sinds kort het proefschrift van 10-
han Francke over de Zeeuwse commis
sievaart tijdens de Negenjarige oorlog. 
Langzaam maar zeker worden de con
touren van de Nederlandse kaapvaart 
ten tijde van de Republiek zichtbaar. 

Utiliteyt voor de gemeene saake vall in 
drie delen uiteen , waarin Francke ach
tereenvolgens de organisatie aan wal , 
de zee als werkterrein en de markt uil-
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voerig behandelt. In het eerste deel 
wordt al meteen duidelijk gemaakt hoe 
belangrijk de commissievaart voor de 
economie van het gewest Zeeland is ge
weest. Reeds aan het begin van de zeven
tiende eeuw hadden de Zeeuwen het in 
commercieel opzicht tegen de handels
vaart van de Hollandse steden moeten 
afteggen. In oorlogstijd vormde de kaap
vaart derhalve een goed alternatief voor 
de kwijnende handel van Zeeuwse koop
lieden . Het mes sneed daarbij aan twee 
kanten. Enerzijds zorgde de kaapvaart 
voor werkgelegenheid en financieel 
gewin voor particuliere ondernemers. 
In de Negenjarige Oorlog waren 126 
Zeeuwse kaperschepen met een geza
menlijke bemanning van ongeveer 
11.000 koppen gedurende kortere oflan
gere tijd aetief. laarlijks vonden naar 
sehatting 3.650 bemanningsleden werk 
op de kaapvaarders tegen 3.400 op 
Zeeuwse marineschepen. Daarnaast 
zorgden de bouw, het onderhoud en de 
bevoorrading van de sehepen voor vee I 
bedrijvigheid aan de wal. Anderzijds 
was deze privatisering van oorIogvoe
ring op zee gunstig voor de admiraliteit 
van Zeeland, die wegens chronisch geld
gebrek te weinig schepen kon uitreden. 
De vijand werd Forse schade toegebracht 
en een deel van de opbrengst van de buit
goederen moest worden afgestaan aan 
de kas van de admiraliteit, die overigens 
zelf als prijsrechtbank fungeerde. 

In het tweede deel komen de activitei
ten van kaapvaarders op zee uitvoerig 
aan bod. De Zeeuwen opereerden bij 
voorkeur op de aanlooproutes naar 
Franse havens en in het Middellandse 
Zeegebied, waar zij de meeste kans had
den op een rijke buit. Vanwege de grote 
afstand tot de thuishaven had een aantal 
schepen Cadiz, Livorno of Genua als 
standplaats. In deze neutrale havenste
den werden ook de veroverde 'prijzen' , 
de term voor de buitgemaakte sehepen 
met hun lading, opgebraeht en geveild. 
Kaapvaarders opereerden bij voorkeur 
aileen, omdat men dan de buit niet 
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hoefde te delen. Aileen als het echt nood
zakelijk was, voeren kaapvaarders in 
compagnie en verdeelden zij de op
brengst onder elkaar. 

Deel drie is geheel gewijd aan de reve
nuen van de eommissievaart. Tijdens de 
Negenjarige Oorlog werden maar liefst 
960 'prijzen' opgebracht, die bij verkoop 
officieel ruim dertien miljoen gulden op
leverden. Volgens Francke was de op
brengst in werkelijkheid waarsehijnlijk 
een kleine drie miljoen gulden meer, 
een sehatting die is gebaseerd op 182 
'prijzen' waarvan geen verkoopgegevens 
in archiefstukken zijn gevonden. De op
gebrachte schepen vormden overigens 
maar 13,4 procent van de buit. Veel be
langrijker was de geconfisqueerde la
ding, meestal wijn, die voor goed geld 
werd verkoeht. De Zeeuwen, die in vre
destijd een fors aandeel in de wijnhandel 
op Frankrijk hadden, presteerden het 
zelfs om het tijdens de oorlog uitgevaar
digde importverbod te omzeilen, en wijn 
vanuit Franse havens naar de Republiek 
en elders te smokkelen. Onder het motto 
'zaken zijn zaken' belegden vee I Zeeuw
se reders hun kapitaal in kaapvaart, 
koopvaart of smokkel, al naar gelang 
de winstgevendheid van een dezer be
drijfstakken. Maar hoe de kaapvaart 
zieh als 'bedrijfstak' verhield tot de an
dere maritieme seetoren van Zeeland 
blijft onbesproken. luist in deel drie 
was een dergelijke vergelijking op zijn 
plaats geweest. Nu moet de lezer het 
doen met de constatering dat de kaap
vaart van groot belang is geweest, welis
waar ondersteund door vee I tabellen en 
bijlagen, maar zonder zieht op haar wer
kelijke plaats binnen de eeonomie van 
het gewest Zeeland. 

Francke heeft een schat aan gegevens 
in zijn Utiliteyt vaar de gemeene saake 
verwerkt, maar dat is nog geen garantie 
voor een goed verhaal. Wie dit lijvige 
proefsehrift als lezer ter hand neemt, 
dient niet aileen over een behoorlijk uit
houdingsvermogen te beschikken, maar 
heeft ook weinig literair genoegen te ver-
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wachten. Storend zijn de te pas en te on
pas opduikende vergelijkingen tussen 
Zeeuwse kaapvaarders en Duitse onder
zeeers tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
Ten slotte stelt Francke in het resume 
van de epiloog, de samenvatting van de 
samenvatting, dat de commissievaart 
aan het eind van de zeventiende eeuw 
een louter economische bedrijfstak was 
geworden, ontdaan van elke vorm van 
religieuze en patriottistische romantiek. 
Het is evenwel zeer de vraag of dit 
typisch negentiende-eeuwse romanti
sche beeld van de kaapvaart ook klopt 
voor de Zeeuwse bevolking van v66r de 
Negenjarige Oorlog. De kaapvaart 
stond in Zeeland immers al tijdens de 
Opstand te boek als een belangrijke pij
ler van de Zeeuwse economie in oorlogs
tijd. Francke heeft met zijn onderzoek 
een berg werk verzet. Oat komt door 
de moeizame formuleringen en het ge
brek aan analyse niet altijd goed uit de 
verf. Desondanks kan de oplettende le
zer veel informatie uit zijn werk halen. 

Henk den Heijer 
Universiteit van Amsterdam 

Gertjan de Groot, Fabricage van ver
schillen. Mannenwerk , vrouwenwerk in 
de Nederlandse industrie ( /850-1940 ) 
(Amsterdam: Aksant 2001) 584 p. ISBN 
9052600112 
Proefschrift Universiteit Utrecht 2001 

Fabricage van verschillen is de uitgave 
van de dissertatie van Gertjan de Groot, 
die promoveerde op een onderzoek naar 
de seksesegregatie in de Nederlandse in
dustrie tijdens het industrialisatieproces 
tussen 1850 en 1940. De auteur veron
dersteIt dat de intrigerend hardnekkige 
verschillen tussen mannen- en vrouwen
werk gefabriceerd worden op de werk
vloer. In het verlengde van deze con
structivistische invalshoek geniet de 
legitimatie van deze verschillen uiter
aard de nodige aandacht. Zijn onder-
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zoek concentreerde zich eveneens op de 
relatieve impact van de verschillende as
pecten van het arbeidsproces, op de wij
ze van totstandkoming, op de vraag hoe 
deze verschillen in stand werden gehou
den en in welke context er wijzigingen 
optraden. Ten slotte gaat hij na hoe de 
verschillen zich uitdrukten in 'meetbare' 
verschillen qua loon, loopbanen en ar
beidsverloop. 

Ge'inspireerd door de publicaties van 
Britse en Zweedse historicae opteert hij 
voor een comparatieve aanpak die zowel 
globaal als in de diepte werkt: hij analy
seert eerst vier sterk van elkaar verschil
len de bedrijfstakken (sigaren-, kleding-, 
schoenen- en textielnijverheid) en bestu
deert vervolgens grondig vier geselec
teerde bedrijven (de aardewerkfabriek 
De Sphinx in Maastricht, de Koninklij
ke Nederlandse Papierfabriek in Maas
tricht, de Nederlandse Katoenspinnerij 
in Hengelo en Philips gloeilampen- en 
radiofabrieken te Eindhoven) . Zijn ar
gument om de ten gronde onderzochte 
bedrijven niet te kiezen uit de eerst bestu
deerde sectoren - n1. het aantal gevals
studies zo vergroten- lijkt me wei wat 
zwak ten opzichte van de grotere repre
sentativiteit die hij zou bereikt hebben 
mocht hij bedrijven uit de eerder onder
zochte sectoren hebben genomen. 

Het omvangrijke en zeer gevarieerde 
bronnenonderzoek waarop deze studie 
steunt, is ronduit indrukwekkend: voor
al personeels- en loonboeken, in drie van 
de vier bedrijfscasussen vergezeld van 
een omvangrijk bedrijfsarchief, vorm
den de hoofdmoot. Zo kon niet enkel 
de 'vanzelfsprekende', niet bediscus
sieerde segregatie bestudeerd worden, 
maar werden ook bewuste strategieen 
van actoren en hun respectieve vertogen 
geanalyseerd. Het gebruik van informa
tie uit overheidsrapporten (zoals deze 
van het einde van de 1ge eeuw en van 
de jaren 1930) en uit interviews brengt 
het meer kwantitatieve materiaal tot le
yen en levert 'pareltjes' op van bewerin
gen en argumenten. Zo werd op het eind 
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van de 1ge eeuw telkens weer de zedelijk
heid ingeroepen om de ruimtelijke schei
ding tussen mannen en vrouwen te be
pleiten en gehuwde vrouwen uit de 
fabriek te weren of leidden crisisvoor
stellen op het eind van de jaren 1930 tot 
expliciete debatten over wat mannen- en 
vrouwenwerk was. 

Zijn verschillende niveaus van onder
zoek ressorteren in afzonderlijke hoofd
stukken: na een kort globaal beeld van 
de seksesegregatie in de Nederlandse in
dustrie voigt een sectorieie doorlichting, 
terwijl het diepte-onderzoek in vier be
drijven het derde deel vormt. De minder 
aandachtige lezer zou zich kunnen ver
liezen in de overvloed aan technische 
informatie en beschrijvingen (bijv. de 
uitgebreide uitleg over het productiepro
ces per sector in het tweede dee!) en de 
rode draad van hetonderzoek kwijtra
ken . Anderzijds is het precies deze aan
pak die de lezer overtuigt van het weinig 
eenduidig karakter van het proces van 
seksesegregatie. 

Door in de diepte te werken brengt 
zijn concreet historisch onderzoek dui
delijk de complexiteit, de particularis
men en regionale verschillen in lokale 
settings in beeld . Dit ontbreken van vas
te patronen sluit ook een algemeen gel
dende verklaring uit. Anderzijds be let 
deze complexiteit van het proces van 
constructie van sekseverschillen de 
auteur gelukkig niet om in een afsluitend 
generaliserend hoofdstuk op zoek te 
gaan naar die aspecten die meer alge
meen een rol speelden bij de creatie van 
verschillen tusen mannen- en vrouwen
werk. Zes aspecten keren daarbij steeds 
terug: fysieke kracht, 'biologische' of 
aangeleerde vaardigheden, al dan niet 
geschoold werk, arbeidsintensief dan 
wei arbeidsextensief werk, de plaats in 
het productieproces en hoofd- dan wei 
hulpfuncties. Hij toont overtuigend aan 
dat deze geen objectieve grondslag had
den, maar geconstrueerd werden en dat 
deze daarbij zowel in ruimte als in tijd 
sterk konden verschillen. 
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Dankzij zijn comparatieve aanpak 
kan de auteur eveneens uiteenlopende 
herkomstbronnen van deze verschillen 
blootleggen. In sommige sectoren wer
den ze overgenomen uit de thuisnijver
heid, in andere gelmporteerd uit het 
buitenland of ingevuld door de onderne
mers. Tegelijk wijst de auteur op de vlot
heid waarmee seksesegregatie vastroest
te en door werknemers en werkgevers 
gezien werd als 'vanzelfsprekend' en 'na
tuurlijk'. Slechts fundamentele verande
ringen in het productieproces waren 
soms, niet a ltijd , bij machte de patronen 
te doorbreken. Diepgaande wijzigingen 
in het economisch beleid (zoals de bezui
nigingsmaatregelen tijdens de economi
sche depressie van de jaren 1930) bleken 
eveneens in te werken op de seksesegre
gatie. Ze vormden een kader waaraan 
specifieke actoren als ondernemers, 
werknemers en kerk verder een invulling 
konden geven, of schoon de auteur de rol 
van deze actoren als minder belangrijk 
onderkent (dan bijv. in het buitenland) 
en deze invullingen bovendien lang niet 
unaniem zijn. 

De comparatieve aanpak heeft ook 
een internationale dimensie, doordat 
hij aan de hand van uitgebreid litera
tuuronderzoek- zijn vaststellingen kon 
toetsen aan buitenlandse bevindingen 
in vergelijkbare sectoren en fabrieken. 
Uiteraard heb ik dit boek met bijzondere 
aandacht gelezen wat de verschillen en 
overeenkomsten met Belgie betreft. Ik 
stelde vast dat de bibliografie enkele 
leemtes vertoont als het op publica ties 
van Belgische historici aankomt. (Voor 
de minder recente publicaties kan de le
zer zich orienteren via de referenties over 
'arbeid' in M. De Metsenaere, M. Huys
seune en M . Scheys (1993), 'Gewapend 
met het gewicht van het verleden: enige 
resultaten van vrouwengeschiedenis in 
Belgie' , in: (eds.), G. Duby en M. Perrot, 
Geschiedenis van de vrouw. De twintigste 
eeuw, Amsterdam, Agon, 523-556 en via 
het overzicht 'Femmes au travail ' in 
L.Courtois, J.Pirotte en F.Rosart (eds.) 
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(1992), Femmes et pouvoirs. Flux et reflux 
de /'emancipalionjeminine depuis un sie
cle (Bruxelles- Louvain-Ia-Neuve) 183-
184. Meer recent verschenen o.m. (zon
der hier volledigheid te pretenderen) pu
blicaties van Eliane Gubin, Jean Puis
sant en Jean-Pierre Nandrin over 
nachtarbeid in de 1ge eeuw in Sextant,4 
(1995) (Revue bisannuelle publiee par Ie 
Groupe interdisciplinaire d 'Etudes sur 
les Femmes de I'ULB), twee artikels 
van Nele Bracke (1996), 'De vrouwenar
beid in de industrie in Belgie omstreeks 
1900', Belgisch TUdschrifi voor Nieuwste 
geschiedenis,26, 1-2, 165-207 en Bracke 
(1996) in: Brood en rozen (3, 9-25) over 
de visie van de Belgische Werklieden 
Partij op fabrieksarbeid van vrouwen, 
1885-1914, E. Vanhaute (1998) over het 
kostwinnersmodel als historische fictie 
(in: W.Van Dongen, E.Vanhaute en K. 
Pauwels, Het kostwinnersmodel voorbU? 
Naar een nieuw basismodel voor de 
arbeidsverdeling binnen de gezinnen, 
(Leuven-Apeldoorn, 55-70). K. Pittom
viis (200 I) bestudeert de fictie en realiteit 
van het kostwinnersmodel voor Gentse 
fabrieksarbeidsters en Brusselse kleding
werksters in de eerste helft van de 1ge 
eeuw in het gelijknamige artikel in , 
Tweespraak Vrouwenstudies Economie 
feministisch bekeken (Centrum voor 
Vrouwenstudies VUBrussel, 115-139).) 
Nederlandstalige en Franstalige publica
ties zijn schaars in dit domein en ze doen 
niets af aan de bevindingen van de Groot 
noch aan het belang van zijn werk, maar 
deze informatie zou het boek nog 
aantrekkelijker gemaakt hebben voor 
Vlaamse lezers. 

Machteld De Metsenaere 
Vrije Universiteit Brussel 

D.J. Henstra, The evolution of the money 
standard in medieval Frisia. A treatise on 
the history of the systems of money of ac
count in theformer Frisia (c.600-c.1500) 
(Groningen: Grafisch Centrum RUG) 
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462 p. ISBN 9036712625 
Proefschrift Rijksuniversiteit Gronin
gen 2000 

In deze dissertatie wordt verslag gedaan 
van een onderzoek naar het gebruik van 
geld als waardemaatstafin de Friese lan
den tussen 600 en 1500. In de vroege 
Middeleeuwen omvatte dat gebied nog 
Holland en Zeeland en delen van 
Utrecht, maar sinds ca. 1100 kan het 
ruwweg gedefinieerd worden als de lang
gerekte, vruchtbare kuststrook tussen 
Alkmaar en Bremen, inc1usief Gronin
gen. Kenmerk ervan, althans in de pe
riode 1150-1450, was het ontbreken 
van een centraal bestuur. Waar elders 
in deze tijd grote aaneengesloten lands
heerlijkheden ontstonden, viel het Friese 
gebied uiteen in kleine regio 's die elkaar 
wei geregeld steunden, een gemeen
schappelijk oorsprongsbewustzijn koes
terden en dezelfde wetten aanhielden, 
maar die in politiek opzicht autonoom 
opereerden . Vorsten waren afwezig en 
van krachtig overheidsingrijpen was 
geen sprake, waardoor de maatschappe
lijke krachten er als het ware vrij spel 
hadden. Dat laatste vormde voor de 
schrijver nu juist reden Frisia als onder
zoeksgebied te kiezen . Hoe kon binnen 
een dergelijke 'blanco' context een eco
nomische institutie als de geldstandaard 
zich ontwikkelen? 

Met de keuze voor Frisia maa kte 
Henstra het zich echter niet gemakke
lijk , omdat de bronnen voor zijn onder
werp buitengewoon schaars zijn. Waar 
een centrum ontbreekt, zijn immers 
ook weinig archiefvormende instanties 
en is de overlevering van geschreven tek
sten slecht. De gegevens waarmee de 
promovendus moest werken waren dan 
ook ongelijksoortig en disparaat. Naast 
juridische teksten , die we slechts uit late 
handschriften kennen, zijn er eigenlijk 
aileen oorkonden uit de vijftiende en zes
tiende eeuw voorhanden. Daarin komen 
veel munten voor waarvan de waarde 
echter moeilijk is vast te stellen. Het on-
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derzoek bestond daarom in eerste in
stantie uit moeizame reconstructiear
beid met behulp van hypotheses, waar
bij vee I gerekend en vergeleken moest 
worden, met als centraal uitgangspunt 
de herleiding van de rekenmunten tot 
hun zilverequivalent. 

Een belangrijk hulpmiddel was de lo

genaamde 'weergeldhypothese', die er
van uitgaat dat de zilverwaarde van het 
bedrag dat voor een doodslag aan de fa
milie van het slachtoffer moest worden 
betaald (namelijk 1.664 gram zilver, 
wat berekend werd uit het in de Lex Fri
sionum van ca. 790 vermelde aantal Me
rovingische gouden solidi) in de loop der 
eeuwen stabiel gebleven is. Dat lOU dan , 
gegeven de vele vermeldingen van weer
geld in de rechtsbronnen, een mogelijk
heid bieden de waarde van diverse 
geldeenheden in de loop der tijd te her
leiden. Zo zou dan bijvoorbeeld, ervan 
uitgaande dat een mark 144 penningen 
bevatte, het weergeldbedrag van 80 
mark Fries in het derde boeteregister 
van Hunsingo uit de eerste helft van de 
dertiende eeuw, voor de toen vigerende 
Friese penning wijzen op een gehalte 
van [1664: (80 x 144) =] 0,14 gram zilver. 
Langs deze weg valt dan d us lOwel een 
eventuele ontwaarding van de Friese 
penning in de loop der tijd vast te stellen, 
als de relatie tussen de (reken)munten in 
de diverse elkaar opvolgende systemen. 
Henstra geeft eerlijk toe dat het spijker
harde bewijs voor de validiteit van de be
doelde hypothese niet te leveren valt. 
Maar het aantal gegevens dat er mee 
tot leven wordt gewekt, is weI lo groot 
dat ik me heb laten overtuigen. 

Er moest overigens vaak en creatief 
gerekend worden, want, ook al is de 
naam hetzelfde, de ene munt is de andere 
niet. Vaak worden voor lOwel de klin
kende munt, de rekenmunt als voor 
muntveelvouden dezelfde namen ge
bruikt, terwijl de waarden daarvan evi
dent verschillen. Dankzij een menigte 
sommen is de auteur vier elkaar opvol
gende rekengeldstelsels op het spoor ge-
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komen. In de zevende eeuw werd de basis 
gevormd door de Anglo-Friese penning 
(ook weI scealta genoemd) van 1,3 gram 
zilver, die gerelateerd was aan de gouden 
solidus. In 794 doet een zwaardere Karo
lingische penning zijn intrede, die dan 
wordt opgevolgd door Friese imitaties. 
De elfde en twaalfde eeuw is de periode 
van de Oudfriese penning die op naam 
van de graaf in diverse Friese markt
plaatsen als Staveren, Bolsward, Dok
kum en Winsum werd vervaardigd. Hen
stra gaat er overigens vanuit dat de 
grafelijke controle weinig tot niets voor
stelde. De muntslag zou zijn uitgeoefend 
door private muntmeesters die hooguit 
onder protectie van de graven, in deze 
periode de Brunonen of Brunswijkers 
en hun opvolgers, tegen beta ling van 
'sleischat' hun profijtelijke bedrijf uitoe
fenden. Ik vraag me af of hier niet al te 
gemakkelijk het be lang van het centrale 
gezag wordt weggeredeneerd. Recente 
studies over de machtsfundamenten 
van de grafelijkheid in Friesland laten 
zien dat deze belangrijker zijn geweest 
dan tot dusver werd aangenomen. 

Hoe dan ook, de 'oudfriese' penning 
werd in de loop van de tijd steeds lichter, 
volgens Henstra als gevolg van een nor
male waardedaling, tot het zilverequiva
lent in het midden van de dertiende eeuw 
niet meer dan 0,1 gram bedroeg en het 
punt was bereikt waarop het niet prak
tisch meer was om de bedoelde penning 
de functie van rekeneenheid te laten ver
vullen. Die functie werd toen overgeno
men door de Engelse penning met een 
zilvergehalte van opnieuw 1,3 gram, 
waarvan uiteraard na verloop van tijd 
weer imitaties werden uitgebracht. In 
Westergo en de Ommelanden bleef deze 
sterling de standaardrekenmunt tot het 
einde van de Middeleeuwen . In Oost
friesland, Groningen, de Ommelanden 
en Oostergo werd hij afgelost door een 
lokale 'nieuwfriese' penning. Aan het 
eind van de veertiende eeuw koos men 
in de stad Groningen , en daarna ook in 
de gebieden die onder de Pax Gronin-
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gana kwamen , voor de oude Vlaamse 
groot en later de daarvan afgeleide stui
ver (= twee groten) als standaardmunt. 

Ais de auteur de opeenvolgende stel
sels op afstand beoordeelt, spreekt hij 
van een 'vrij stabiele monetaire ontwik
keling', een stabiliteit die nogal verras
send is voor een stel heerloze gewesten. 
De vrije markt werkte blijkbaar zo slecht 
nog niet, aldus de auteur. Misschien, zo 
meent hij, vormt de evenwichtige ont
wikkeling van het geldsysteem zelfs wei 
een van de verklaringen voor het raad
sel , dat Frisia ondanks de vele politi eke 
woelingen in de late Middeleeuwen rede
lijk welvarend bleef. Deze beoordeling 
staat of valt vanzelfsprekend echter met 
het antwoord op de vraag of een doorlo
pende waardedaling van 1,3 naar 0, I 
gram voor de Friese penning in tweeen
halve a drie eeuwen normaal is. 

Over de compositie van het boek kan 
men verschillend den ken. Om het be
toog kort te houden heeft Henstra vee I 
van het materiaal in excursen gestopt. 
Dat heeft als nadeel dat er regelmatig 
heen en weer gebladerd moet worden, 
als de lezer behoefte heeft aan een nadere 
uitleg, en dat komt bij deze weerbarstige 
materie vaak voor. Monetaire historici 
en onderzoekers van de Friese geschie
denis hebben in ieder geval wei vee I baat 
bij de twee bijlagen, waarin respect ie
velijk de weergeldcasussen beschreven 
staan en een overzicht wordt gegeven 
van de bewijsplaatsen in de oorkonden 
inzake de zilvermuntwaarde van op 
goud gebaseerd rekengeld. De studie is 
verder naar behoren ontsloten met een 
index op personen en zaken . 

Hans Mol 
Fryske Akademy Leeuwarden 

Steven King en Geoffrey Timmins, Ma
king sense of the Industrial Revolution. 
English economy and society 1700-1850 
(Manchester: Manchester University 
Press 2001) 402 p. ISBN 0719050227 
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Dit boek is bedoeld voor jongerejaars 
studenten sociaal-economische geschie
denis. Een handboek maken betekent 
kiezen, zeker bij een thema als de Indus
triele Revolutie. De auteurs hebben niet 
'alles' willen doen, maar ervoor gekozen 
een aantal fundamentele thema's gron
dig uit te benen. Bovendien willen ze stu
denten kennis laten maken met bron
nenmateriaal en laten zien wat je ermee 
kan doen, zonder te vervallen in uiterst 
ingewikkelde econometrische redenerin
gen. Verhalen over 'everyday lives and 
life-cycles of real individuals' zijn een be
langrijk element in dit boek (p.4), niet 
zomaar als hier en daar een leuke toe
voeging, maar bewust gebruikt om te la
ten zien dat de micro-historische invals
hoek relief geeft aan generalisaties op 
nationaal en regionaal niveau , en om 
bij studenten interesse te wekken voor 
de sociaal-economische geschiedenis. 
Dat gebeurt niet aileen in het derde deel 
dat gaat over de Industriele Revolutie en 
de aspecten van het dagelijks leven, 
maar ook in de twee eerdere delen . Deze 
aanpak maakt het boek inderdaad zeer 
geschikt voor inleidende cursussen eco
nomische en sociale geschiedenis. 

Dee! 1 behandelt de historiografie en 
de regionale diversiteit in economische 
en sociale ontwikkeling. Deel 2 legt het 
accent op de ontwikkeling van de econo
mische infrastructuur. Aan de orde ko
men de technologische veranderingen, 
de financiering, de rol van vraag en aan
bod, en de agrarische veranderingen. 
Het derde deel gaat in op socia Ie aspec
ten: de demografie, de gezins- en huis
houdstructuren en de veranderingen in 
de gezinseconomie. Een beetje los bun
gelt er een hoofdstukje bij over de veran
deringen in de gebouwde omgeving als 
gevolg van de industrialisatie. Veel van 
wat belangrijk is in het hedendaagse de
bat over de Industriele Revolutie komt 
zodoende aan de orde. Aspecten zoals 
bijvoorbeeld het groeitempo, de urbani
satie, of de levensstandaard worden 
uiteraard ook besproken. De hoofd-
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stukken zijn erg helder geschreven. Elk 
hoofdstuk begint met een bespreking 
van de begrippen die belangrijk zijn, 
daarna zetten de auteurs op begrijpelijke 
wijze uiteen waar de debatten over gaan, 
laten zien wat de problemen zijn bij het 
doen van onderzoek en het analyseren 
en interpreteren van onderzoeksresulta
ten. Op deze manier worden studenten 
gestimuleerd om mee te denken. Deze 
heldere en levendige opzet maakt het 
boek uitermate geschikt om in het on
derwijs te gebruiken. Het is een boek 
dat je studenten kunt laten lezen zonder 
dat je vooraf college hoeft te geven om 
het begrijpelijk te maken. 

Toch is er wei wat op aan te merken. In 
de eerste plaats: het boek gaat aileen over 
Engeland, dus zelfs niet over Schotland 
en Wales. Slechts een heel enkele maal 
valt het woord Belgie of Duitsland. Oat 
is voor studenten aan Engelse universi
teiten misschien niet zo'n bezwaar, maar 
elders zal men toch graag wat breder te 
werk gaan. Verder is het natuurlijk pri
ma als auteurs keuzen maken en niet 'ai
les' proberen te behandelen, maar een 
handboek dat in het begin van de 21 ste 

eeuw verschijnt, zou beslist meer aan
dacht moeten besteden aan gender, en 
meer specifiek de veranderende rol van 
vrouwen in het productieproces en de ge
zinseconomie. Het is toch echt te mager 
om in twee hoofdstukken die bij uitstek 
hierop zouden moeten ingaan, namelijk 
'Families, households and individuals' 
en 'The changing economics of the 
household', op welgeteld 2,5 van de in 
totaal 78 bladzijden (p. 265-266, 298) de 
veranderende positie van vrouwen even 
aan te stippen. Hetzelfde geldt voor het 
hoofdstuk 'Technological change and 
work organisation'. Andere hoofdstuk
ken hebben helemaal niets te melden op 
dit gebied. Desalniettemin een geslaagd, 
gedegen en bruikbaar boek. 

Boudien de Vries 
Universiteit van Amsterdam 
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Han Knapen, Forests of Fortune? The 
environmental history of Southeast Bor
neo, /600-/880 (Leiden: KITLV Press 
2001) vii + 487 p. ISBN 9067181587 

Bij de leek roept Borneo het beeld op 
van "de gordel van smaragd": de rijke 
flora en fauna van een overweldigend 
equatoriaal oerbos dat tot in de twintig
ste eeuw haar oerkarakter wist te behou
den. Niet aileen bij leken vinden we dit 
idee van onveranderlijkheid terug. Ook 
in wetenschappelijke studies wordt vaak 
uitgegaan van de vooronderstelling dat 
er maar weinig veranderde voordat de 
moderne exploitatie van de jungle van 
Borneo onder invloed van de opdrin
gende wereldhandel ter hand werd geno
men. 

In zijn studie Forests of Fortune?, die 
dee I uitmaakt van het EDEN-onder
zoeksproject van het Koninklijk Insti
tuut van Taal- en Volkerenkunde te Lei
den naar lange termijn veranderingen in 
het milieu van Indonesie, laat Knapen 
zien dat in delen van met name Zuid
Oost-Borneo al vanaf een relatief vroeg 
tijdstip belangrijke veranderingen in de 
natuurlijke omgeving aantoonbaar zijn. 
Het doel van zijn studie is om de relatie 
tussen de historische ontwikkeling en de 
huidige milieuproblematiek in het zuid
oostelijke deel van Borneo te onderzoe
ken. De vraag die centraal staat is : hoe 
hebben keuzes van bevolkingsgroepen 
de natuurlijke omgeving veranderd? 

Het boek gaat terug naar het vroegste 
moment dat er geschreven bronnen over 
dit gebied beschikbaar zijn, zo rond het 
begin van de 17e eeuw. Het eindigt daar 
waar anderen het proces van verande
ring laten starten, rond 1880. Eerst 
wordt ingegaan op de enorme diversiteit 
in de natuurlijke omgeving van Zuid
Oost-Borneo. Van de kust stroomop
waarts het binnenland in is sprake van 
een vijftal grote ecologische zones: de ge
tijdenzone, de moeraszone, de merenge
bieden, de verspreid liggende laaglanden 
en het uitgestrekte heuvel- en berggebied 
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van het binnenland. Binnen elk daarvan 
doen zich ook nog een groot aantal mi
cro-milieuzones voor. De bruikbaarheid 
en de kwetsbaarheid voor economisch
agrarische activiteiten kunnen per ge
bied sterk verschillen. 

De hoofdstukken die volgen gaan 
over de wissel werking tussen de wijze 
waarop de bevolking door de tijd heen 
deze grote diversiteit aan ecologische zo
nes wist te exploiteren en de veranderin
gen die daardoor in het natuurlijk milieu 
van de verschillende zones ontstonden. 
Een belangrijke factor in dit dynamische 
proces vormen de demografische ont
wikkelingen en de toenemende contac
ten van Zuid-Oost-Borneo met het Ma
leisische deel van de wereld en van de 
Indische Oceaan na ca. 1450. Niet aileen 
assimilatie maar vooral ook migratie is, 
volgens de auteur, van groot belang ge
weest voor de wijze waarop de verschil
lende bevolkingsgroepen zich tussen ca. 
1600 en 1880 wisten aan te passen aan 
veranderende politieke, economische en 
ecologische condities. Het kiezen voor 
of weI risicomijding, risicospreiding en 
een zekere mate van isolationisme, of weI 
het juist inspelen op nieuwe uitdagingen 
die ontstonden door toenemende exter
ne contacten, blijkt van grote invloed te 
zijn geweest op de verandering van de 
natuurlijke omgeving in de verschillende 
ecologische zones. 

In dit historische proces onderscheidt 
Knapen twee fasen . De eerste van 1600 
tot 1800, wordt gekenmerkt door een 
zeer lage bevolkingsdichtheid in het 
grootste deel van Zuid-Oost-Borneo. 
Weliswaar kon de bevolking lokaal vrij 
dicht zijn: Dayaks, gevestigd aan de bo
venloop van de rivieren, woonden veelal 
in relatief permanente, gefortificeerde 
dorpen en gebruikten de nabije omge
ving voor de winning van sago, voor 
zwerfiandbouw en om te jagen en verza
melen. Maar onrust, lokale bevolkings
druk en de onzekerheid van het klimaat 
zouden Dayaks ertoe hebben bewogen 
hun gezinseconomie liever uit te breiden 
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met slaven dan met kinderen. Door een 
bewuste manipulatie van de vruchtbaar
heid zou zo de bevolkingsontwikkeling 
zijn geremd, wat naast koppensnellen, 
slavenjacht, endemische ziekten, mala
ria en pokken leidde tot een lage bevol
kingsdichtheid . In de verspreid liggende 
laaglanden van het Banjarese kernge
bied was, in reactie op de Europese 
vraag, in de 17e en 18e eeuw de verbouw 
en de export van peper belangrijk wor
den. Toenemende druk op de grond 
door de productie van dit handelsgewas 
leidde tot Banjarese expansie naar het 
aan de bovenloop van de Negara-rivier 
gelegen Hulu Sungai. De peperproduc
tie zelf leidde tot landdegradatie en de 
opkomst van graslanden, die vervolgens 
bewust in stand werden gehouden en 
zelfs uitgebreid ter wille van de jacht op 
buffels en ge"importeerde Javaanse her
ten door de Banjarese elite. Na de instor
ting van de peper handel in de late 18e 

eeuw richtten voormalige peperprodu
centen en migrerende Dayaks zich op 
rijstverbouw in de merengebieden. 

De tweede fase , tussen 1800 en 1900, 
wordt gekenmerkt door de Nederlandse 
pacifica tie (vanaf 1817), de val van het 
Banjarese sultanaat (1859- '60) en de 
'Pax Neerlandica' , met als gevolg de af
name van rivierpiraterij , slavenjacht en 
koppensnellen , de uitbreiding van han
delsmogelijkheden, veranderingen in de 
vestigingsstructuur en de succesvolle 
bestrijding van pokken. Doordat de 
Dayaks onder deze veranderende om
standigheden de voorkeur gingen geven 
aan meer kinderen, begon vanaf ca. 1840 
bevolkingstoename ook buiten het Ban
jarese gebied zichtbaar te worden . Tege
lijkertijd resulteerden nieuwe economi
sche mogelijkheden in een toenemende 
lokale nijverheid en exploitatie van de 
rijkdommen van het regenwoud. Druk 
op de landbouwgrond leidde tot migra
tie en rudimentaire vormen van agrari
sche intensivering. De migratiestroom 
ging in eerste instantie naar de door de 
'Pax Neerlandica' veiliger geworden ge-
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tijdengebieden van de Sunda-regio. In 
tweede instantie werden voorheen nage
noeg ongebruikte gebieden, zoals de 
moeraszone, met drainage en kana len 
ontsloten en economisch rendabel ge
maakt met nieuwe gewassoorten en het 
houden van dieren. Ook jachtvelden 
werden nu voor de landbouw geschikt 
gemaakt. Aansluitend bij de theorie 
van Boserup concludeert Knapen dat 
toenemende bevolkingsdruk de motor 
achter deze ontwikkelingen was. Hij 
heeft al met al duidelijk kunnen aanto
nen dat historische ontwikkelingen de 
natuurlijke omgeving in delen van 
Zuid-Oost-Borneo al v66r 1880 sterk 
deden veranderen. 

Een doelstelling van Forests of For
tune? komt niet geheel uit de verf. Het 
was niet aileen de bedoeling om het pro
ces van milieuverandering te analyseren . 
Ook de percepties, ideologieen en waar
den die mensen ten aanzien van hun ver
anderende omgeving hadden noemt de 
auteur als analyseniveau. Het onderzoek 
maakt echter vrijwel uitsluitend gebruik 
van geschreven documenten van Euro
pese, met name Nederlandse, buiten
staanders, die Borneo langer of korter 
bezochten. De afwezigheid van het ge
bruik van 'orale bronnen ' kon slechts 
zeer ten dele worden gecompenseerd 
door gebruik te maken van gepubli
ceerde studies. Aangezien keuzes, die 10-
kale bevolkingsgroepen met betrekking 
tot hun natuurlijke omgeving door de 
tijd heen maakten, centraal staan in dit 
verhaal is kennis van hun discours en 
ontologie van groot belang. Het vormt 
een belangrijke gids om inzicht te krijgen 
in het gedrag ten opzichte van elkaar en 
van de omringende natuur en kan zo een 
licht werpen op de vraag hoe verande
ringen die uit de geschreven brannen 
naar voren komen door lokale bevol
kingsgroepen (mogelijk) werden beoor
deeld. Oat zou bijvoorbeeld wei eens 
kunnen leiden tot een ander oordeel over 
de rol van de 'Pax Neerlandica' dan nu 
in deze studie aan te treffen is. 
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Maar ondanks deze kanttekening 
geeft Forests of Fortune? toch vooral 
een mooi, gedetailleerd overzicht van 
veranderingsprocessen die zich in dit 
dee! van de wereld al v66r 1880 voorde
den. Met deze belangrijke correctie op 
het idee dat heel Borneo tot in de 20e 

eeuw bestond uit een onveranderlijke, 
stabiele, regenwoudzone wordt ook de 
huidige milieuproblematiek in de regio 
meteen meer in haar juiste historische 
context geplaatst. 

Frans Huijzendveld 
Vrije Universiteit Amsterdam 

Ton Oosterhuis, Niet om het gewin, maar 
voor het gezin. De geschiedenis van de 
verbruiksc06peratie in Nederland vanaf 
1865 (Den Haag: SOU Uitgevers 2000) 
237 p . ISBN 9012089344 

De geschiedenis van de cooperatieve be
weging, halfweg de negentiende eeuw 
ontstaan als een alternatief maatschap
pijmodel voor de heersende kapitalisti
sche economie en praktisch middel voor 
de oplossing van de 'sociale quaestie ' , 
kon in Nederland totnogtoe op weinig 
belangstelling rekenen van sociaal-eco
nomische historici. Hoewel de ver
bruikscooperaties op hun hoogtepunt 
een half miljoen verbruikers verenigden 
en daarmee sterk verankerd lagen in het 
maatschappelijke buurtleven, waren ze 
als onderzoeksitem blijkbaar minder 
aantrekkelijk dan traditionee! beter be
studeerde bewegingen zoals vakbonden 
en politieke partijen. Met Niet am het ge
win, maar vaar het gezin vult Ton Ooster
huis dus een lacune. De auteur, zelf 
jarenlang tewerkgeste!d bij co-op Neder
land, reconstrueert in deze publicatie op 
een erg minutieuze wijze de geschiedenis 
van de Nederlandse verbruiksc06peratie 
vanaf de oprichting van de eerste succes
volle maatschappij in 1865 tot de roem
loze neergang van de beweging in 1973. 

Oosterhuis opteerde voor een strikt 
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chronologische verhaallijn. Het boek is 
onderverdeeld in vijf periodes van exact 
vijfentwintigjaar. Deze aanpak laat hem 
toe een klassiek verhaal te brengen van 
opkomst, bloei en ondergang maar ver
doezelt anderzijds toch weI de werkelijk 
betekenisvolle breukmomenten uit de 
cooperatieve geschiedenis. Tot de jaren 
1890 bleven de verbruikscooperaties 
een marginaal fenomeen (slechts tweeen
twintig maatschappijen in 1890). De 
meeste kwamen voort uit ambtenaren
verenigingen (Eigen Hulp) en initiatie
yen van sociaal-liberale voormannen. 
Met de oprichting in 1894 van de SOAP 

geraakte de cooperatieve beweging in 
een stroomversnelling. Onder invloed 
van het sociaal-democratisch gedachte
goed zouden de verbruikscooperaties 
door het verlenen van steun aan vakbe
weging en partij de ruggengraat moeten 
vormen van de arbeidersbeweging. Tot 
aan de Eerste Wereldoorlog groeide het 
aantal verbruikscooperaties gestadig, 
ondanks tegenstand van de midden
stand. Van een echte samenhang was 
even weI weinig sprake. Het aantal socia
Ie, politieke en religieuze groeperingen 
die naar het middel van de cooperatie 
grepen, nam toe en leidde onvermijdelijk 
tot versnippering. 

Een eerste lichtpunt in de evolutie 
naar meer concentratie was de aanslui
ting van de socialistische cooperaties 
tot de neutrale Nederlandsche Coopera
tieve Bond (NCB) in 1905, maar voor hun 
niet-commerciele belangen bleven ze 
aangesloten bij de Bond van Neder
landse Arbeiderscooperaties (BVNAC). 

De fundamentele twistappel bleef im
mers de financiele steun die de socialisti
sche cooperaties gaven aan partij en 
vakbond. Nadat de BVNAC dit principe 
van winstoverdracht had laten vallen, 
was de weg geeffend voor een toenade
ring tot de NCB. Beiden fuseerden in 
1920 tot een Centrale Bond van Neder
landse Verbruikscooperaties (CBNV) , 

maar de invloed van de verzuiling bleef 
voelbaar en de fusieplannen op regio-
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naal niveau bleven dode letter, zelfs na
dat tijdens een volgende stap in 1947 de 
NCB samenging met de CBNV, de groot
handelsvereniging Haka en de katholie
ke en protestantse bonden in een nieuwe 
Centrale van Nederlandse Verbruiksco
operaties (co-op Nederland). Er was uit
eindelijk een structuurplan nodig dat in 
1964 de ruim tweehonderd bestaande 10-
kale cooperaties verenigde in negentien 
grote streekcooperaties. De oude ideolo
gische scheidslijnen werden nu definitief 
uitgewist en in de plaats van de oude na
men die nog naar politieke programma's 
verwezen (Voorwaarts, Help U Zelven) 
kwamen nuchtere namen als co-op 
Gelderland , co-op Centrum, etc. Deze 
reorganisatie bleek de beweging echter 
niet te kunnen wapenen tegen de op
komst van nieuwe distributietechnieken 
zoals self-service en grootwinkelbedrij
yen. Bezweken aan haar eigen principes 
werd het cooperatieve concern in 1973 
zo goed als volledig verkocht. 

De grote verdienste van Oosterhuis is 
dat hij erin geslaagd is de grote lijnen van 
een complex en weinig gekend aspect uit 
de Nederlandse sociaal-economische ge
schiedenis te synthetiseren en in een erg 
leesbare tekst te presenteren . Evenwel 
moet de lezer zich niet verwachten aan 
onthullingen ofvernieuwende inzichten. 
Daarvoor is het bronnenapparaat on
toereikend. Oosterhuis consulteerde 
spijtig genoeg geen archiefbronnen maar 
beperkte zich tot een literatuurlijst, 
waarin overigens onvoldoende recente 
werken werden opgenomen. Een andere 
tekortkoming is het ontbreken van ver
gelijkingen met de cooperatieve ontwik
keling in de andere Europese landen . 
Hierdoor blijven we bijvoorbeeld wat 
op onze honger zitten bij de vraag waar
om de cooperatieve beweging in Neder
land zo moeizaam van start is gegaan. 
Verder ontbreekt een algemeen besluit 
en neemt de bijdrage over de ondergang 
van de cooperatie een ietwat te ruime 
plaats in het geheel in. 

Niettegenstaande zijn jarenlange par-
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ticipatie in de cooperatieve beweging 
slaagt Oosterhuis er weI in voldoende af
stand te houden van zijn onderwerp. 
Een stellige uitzondering op deze regel 
is de wat overbodige epiloog waarin hij 
wijst op een mogelijk reveil van de 
c06peratieve beweging en niet kan weer
staan aan de verleiding om met enige 
nostalgie terug te blikken op de eens zo 
'trotse toren in de Lage Landen' . 

Jan Laplasse 
Amsab-Instituut voor Sociale Geschie
denis, Gent 

Peter van Overbeeke, Kachels, geisers en 
Jornuizen. Keuzeprocessen en energiever
bruik in Nederlandse huishoudens, 1920-
1975 (Hilversum: Verloren, 2001) 346 
p. ISBN 9065506470 
Proefschrift Technische Universiteit 
Eindhoven 200 I 

Wie zijn boek simpelweg de titel Kachels, 
geisers en Jornuizen meegeeft, getuigt 
van grote liefde voor zijn onderwerp. 
Die liefde blijkt ook uit de rest van het 
boek: Van Overbeeke geeft een helder 
geformuleerd beeld van de processen 
die het energieverbruik in Nederlandse 
huishoudens tussen 1920 en 1975 be
paalden. Daarbij gaat het hem in de 
eerste plaats om de keuzes die gebruikers 
ten aanzien van verwarming, warm
watervoorziening en kookapparatuur 
maakten. Die aandacht voor het gebrui
kersperspectief komt voort uit ontevre
denheid met de standaard-veronderstel
ling dat energiebedrijven en fabrikanten 
van huishoudapparatuur hun producten 
handig aan pas sieve consumenten heb
ben opgedrongen. Van Overbeeke heeft 
van techniekhistorica Ruth Schwartz 
Cowan geleerd dat gebruikers door hun 
keuzegedrag en werkzaamheden bin
nenshuis een actieve inbreng hebben in 
technologische ontwikkeling. Om die in
breng op het spoor te komen moet on
derzocht worden waar en wanneer con-
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sumenten een keuze maakten uit 
verschillende alternatieven. Oat mo
ment van confrontatie tussen verschil
lende opties wordt door Cowan de con
sumption junction genoemd, tevens het 
centrale theoretische begrip in Van 
Overbeeke's proefschrift. 

Eerst het antwoord op de vraag naar 
de rol van gebruikers in het keuzeproces: 
die rol blijkt beperkt te zijn geweest. Ten 
aanzien van de verwarming en warmwa
tervoorziening waren het niet zozeer de 
consumenten, maar de rijksoverheid, ge
meenten, woningbouwverenigingen, ar
chitecten en intermediaire actoren als 
huishoudorganisaties en huishouddes
kundigen die de dienst uitmaakten, ze
ker na de Tweede Wereldoorlog. Zij ad
viseerden en bepaalden of de vele 
huurhuizen van Nederland met gas
kachels, centrale verwarming, geisers of 
boilers moesten worden uitgerust. Zo 
hield de rijksoverheid de huurwoningen 
tot in de jaren '60 dusdanig sober dat 
Nederland wat douchevoorzieningen 
en centrale verwarming betreft hopeloos 
achterliep. Aileen ten aanzien van het 
koken had de consument werkelijk be
wegingsruimte. Elektrisch koken werd 
bijvoorbeeld nooit populair, de vele de
monstraties en kooklessen van elektrici
teitsbedrijven ten spijt. Oat kwam onder 
meer omdat Nederlandse vrouwen de 
tijd wilden nemen voor het koken, onder 
de pannen wilden kijken en de aanschaf 
van een nieuwe pannenset te duur von
den. 

Deze constateringen leiden er toe dat 
Van Overbeeke vraagtekens plaatst bij 
het nut van de consumption junction aan
pak. Het waren immers niet de eindge
bruikers die verschillende opties tegen 
elkaar afwogen, maar andere actoren. 
Die kritiek doet Cowan mijns inziens 
geen recht. In haar benadering zijn de 
actoren die voor derden - zoals huurders 
- kopen multiple consumers waarvan de 
consumption junction afzonderlijk moet 
worden vastgesteld. En actoren als go
vernment agencies die de keuze van de 
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consument beperken, moeten gewoon in 
de analyse van het socia le netwerk rond 
de consument worden meegenomen. 
Dat is precies wat Van Overbeeke doet. 
Met Cowans aanpak is dus niets aan de 
hand. Tegelijkertijd stelt Van Overbeeke 
teleurgesteld vast dat de rol van huis
houdens in zijn onderzoek onvoldoende 
uit de verfis gekomen omdat er te weinig 
historisch bronnenmateriaal beschik
baar was. Hier moeten we wei wakker 
worden. 

Want inderdaad: waar blijft de gebrui
ker? We krijgen schitterend advertentie
materiaal en prachtige statistieken van 
aantallen apparaten aangereikt, maar 
gebruikers zelf komen zelden aan het 
woord . Nu weet iedere onderzoeker dat 
bronnenmateriaal waarin de gebruiker 
tot ons spreekt moeilijk te vinden is. 
Maar is het lO onmogelijk als Van Over
beeke doet voorkomen? In zijn inleiding 
kondigt hij aan dat hij brieven van klan
ten aan bedrijven gaat gebruiken. De 
enige brief die we vervolgens te zien krij
gen is er een uit een album van een elek
triciteitsbedrijf met louter positieve refe
renties. Zijn er geen klachtenbrieven 
bewaard gebleven? En stuurden gebrui
kers nooit brieven naar gemeenten, ka
merleden en, vanaf 1953, de Consumen
ten bond? Ook had Van Overbeeke de 
beschikking over dagboeken van een le
rares in elektrisch koken, maar hij citeert 
die niet. Stond er niets interessants over 
de curs is ten in? Van Overbeeke verwijst 
bovendien slechts een maal naar een 
rapport van het Instituut voor Gezond
heidstechniek TNO, terwijl dit instituut 
vanaf de vroege jaren vijftig kwalitatief 
en kwantitatief 'woningonderlOek' deed 
naar de behoeften van mensen uit ver
schillende welstandsklassen, waaronder 
hun wensen ten aanzien van warmte-iso
latie en badgelegenheid in woningen (zie 
archief TNO-PG in Leiden). En waar 
zijn de Huishoudrekeningen die het CBS 
in de jaren dertig publiceerde? Van Over
beeke vermeldt zelf dat het interessant 
lOU zijn geweest om patronen in consu-
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mentengedrag op basis van verschillen 
in leefstijl te verklaren. Waarom dan lO
veel bronnen niet gebruikt? 

Wat het boek niettemin heel goed laat 
zien is hoe de energievoorzien ing van het 
huishouden van turf, hout en kolen via 
gas, petroleum en elektriciteit naar aard
gas verschoof, welke gebruiken daarmee 
samenhingen, hoe individuele centrale 
verwarming de wijk- en stadsverwar
ming verving en waarom in de jaren vijf
tig het lavet lO om zich heen greep. Ook 
berekent Van Overbeeke steeds precies 
wat de prijzen van de verschillende alter
natieve apparaten waren en in hoeverre 
prijsvergelijkingen de ontwikkelingen 
belnvloedden: ze bleken veelal van door
slaggevend belang. Economisch histori
ci zullen daar niet van opkijken, maar in 
het techniek-historisch onderzoek wor
den prijzen vaak niet lO interessant ge
vonden. Peter van Overbeeke heeft zich 
daarvan terecht niets aangetrokken. 

Karin Bijsterveld 
Universiteit Maastricht 

Mary B. Rose, Firms, networks and bus
iness values. The British and American 
cotton industries since 1750 (Cambridge: 
Cambridge University Press 2000) 336 
p. ISBN 0521782554 

Deze studie over de geschiedenis van de 
Britse en Amerikaanse katoenindustrie 
is een bijdrage tot het debat over het 'fa
len' van de Britse industrie, een debat 
dat aan het eind van de negentiende 
eeuw begon en nog steeds de penn en in 
beweging zet. Groot-Brittannie was 
lOnder twijfel het eerste land dat zich 
op het pad van de industrialisatie begaf. 
Tegen het eind de negentiende eeuw 
werd de leidende rol echter overgeno
men door de Verenigde Staten en Duits
land. Dit riep de vraag op of er sprake 
was van een fa len van de Britse onderne
mers, en lO ja, waaruit dat falen dan be
stond. Door de prestaties van de Britse 
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en Amerikaanse katoenindustrie vanaf 
1750 tot 1980 met elkaar te vergelijken, 
sluit Mary Rose aan bij dit debat. Zij 
kiest daarbij voor een lange termijn per
spectief en een brede theoretische invals
hoek. 

Op basis van bestaande literatuur 
geeft Mary Rose een zorgvuldige analy
se van de opkomst en de daarop vol
gende strijd om het bestaan van de Britse 
en Amerikaanse katoenindustrie. Voor 
iedereen die in de katoenindustrie is 
geinteresseerd , is dit boek daarom een 
'must'. Het boek gaat grotendeels over 
de bedrijfstak als geheel, maar soms is 
er ook aandacht voor individuele bedrij
yen en heel af en toe komt de individuele 
ondernemer naar voren. Het boek be
staat uit twee delen. In het eerste deel 
wordt de opkomst en ontwikkeling van 
de katoenindustrie in Groot-Brittannie 
en de Verenigde Staten van 1750 tot 
1860 besproken in een algemeen hoofd
stuk en drie thematische. Achtereenvol
gens besteedt de auteur aandacht aan de 
interne organisatie van de ondernemin
gen, de arbeidsverhoudingen en de ex
terne organisatie en de verhouding tot 
de overheid, dit alles geplaatst binnen 
de context van geschiedenis, structuur, 
cultuur en technologische ontwikkelin
gen. Aanvankelijk uitgaande van een 
zelfde technologie ontwikkelden de ka
toenindustrieen in Groot-Brittannie en 
de Verenigde Staten zich al spoedig op 
geheel eigen wijze. In het tweede dee I 
wordt vervolgens in drie chronologisch 
afgebakende hoofdstukken geanaly
seerd hoe de industrieen in beide land en 
zich verder ontwikkelden tussen 1860 en 
1980. Daarbij komen steeds de eerdere 
thema 's van strategie, bedrijfsorganisa
tie, netwerken, arbeidsverhoudingen en 
relatie tot de overheid terug. De katoen
industrie in beide landen ontwikkelde 
zich steeds in reactie op veranderingen 
in de omgeving, zoals veranderingen in 
smaak of in in ternationale concurren tie
verhoudingen. De auteur laat daarbij 
zien hoe die reacties van beide landen 
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steeds weer verschilden en afhankelijk 
waren van de eigen specifieke situatie. 

In het eerste hoofdstuk legt de auteur 
uit door welke economische en sociale 
theorieen zij zich heeft laten inspireren. 
Startend bij Schumpeter en Penrose, 
voert zij de lezer via Wiliamsons transac
tiekosten theorie naar de bedrijfshistori
ci Chandler en Lazonick en verder naar 
de (nieuwe) institutionalisten met aan
dacht voor spelregels, netwerken en na
tionale en bedrijfsculturen. Deze inlei
ding dient om aan te tonen dat de 
strategie en structuur van de onderne
ming ontstaan in reactie op het verleden 
en dat beide een antwoord zijn op de 
omgeving. Omgekeerd hangt de manier 
waarop de ondernemingen op hun om
geving reageren nauw samen met hun 
bedrijfscultuur, die weer onlosmakelijk 
verbonden is met de samenleving waar
van de onderneming dee I uit maakt. De 
economische theorieen die in het eerste 
hoofdstuk worden besproken, keren in 
de rest van het boek aileen impliciet te
rug. De auteur gebruikt begrippen als 
strategie, instituties, padafhankelijk
heid, netwerken en 'business values' om 
de ontwikkelingen uit het verleden te 
verklaren en inzichtelijk te maken. Aan 
het eind van het boek doet zij geen uit
spraken of in haar ogen sommige theo
rieen een betere verklarende ofvoorspel
lende waarde hebben dan andere. Noch 
hanteert zij een verklaringsmodel om de 
lange termijn veranderingen te analyse
reno Wellaat zij consequent zien hoe on
dernemingen ingebed zijn in netwerken 
en zich ontwikkelen op basis van hun za
kenmoraal en strategieen. 

Haar brede aanpak levert nieuwe in
zichten en interessante doorkijkjes op. 
Dit blijkt bijvoorbeeld uit de behande
ling van de naoorlogse peri ode. Zorg
vuldig ontleedt Mary Rose de ontwikke
lingen in de Britse en Amerikaanse 
katoenindustrie, waarbij zij overtuigend 
laat zien hoe politieke keuzes succes of 
falen van een industrie konden bepalen. 
Het is te simpel om te zeggen dat de on-
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dernemers in Lancaster faalden omdat 
zij onvoldoende oog hadden voor de 
voordelen van grootschalige productie. 
De neergang van de katoenindustrie 
van Lancaster na de Tweede Wereldoor
log hield nauw verband met de import 
van katoenen stoffen uit lage lonen lan
den (de voormalige kolonien) in Groot
Brittannie. De fabrikanten uit de VS 
had den daarentegen het voordeel van 
een grote homogene markt alsook van 
bescherming van die markt via invoer
heffingen. Maar hiermee stopt het ver
haal nog niet. Rose probeert ook te 
verklaren waarom de Amerikaanse on
dernemers succes hadden in het weren 
van de import van katoenen stoffen daar 
waar de Britse collega's geen politieke 
steun wisten te verwerven voor bescher
ming van hun markten. Dit hield weer 
verband met het Britse systeem van ' im
perial preferences' aan de ene kant en de 
gedecentraliseerde machtsverhoudingen 
in het politieke systeem in de VS aan de 
andere kant. Daarmee laat zij zien hoe 
de ontwikkelingen na de Tweede We
reldoorlog niet begrepen kunnen wor
den zonder inzicht in de historische ont
wikkelingen in de jaren daarvoor. 

Mary Rose vindt het onjuist om on
dernemers uit Lancaster verwijten te 
maken . De ontwikkelingen in beide in
dustrieen moeten op hun eigen merites 
worden beoordeeld zonder dat de Ver
enigde Staten op voorhand als blauw
druk wordt genomen. Comparatieve ge
schiedenis moet niet gebruikt worden 
om, uitgaande van een veronderstelde 
convergentie, de een te koste van de an
der te veroordelen, maar deze moet juist 
dienen om diversiteit aan te tonen. Dit is 
een stimulerend boek voor wie van goed 
uitgebalanceerde en genuanceerde beto
gen houdt. 

Keetie E. Sluyterman 
Universiteit Utrecht 

104 

Pier Angelo Toninelli (ed.), The rise and 
fall of state-owned enterprise in the Wes
tern lVorld(Cambridge: Cambridge Uni
versity Press 2000) xii + 320 p. ISBN 
0521780810 

In 'de lange twintigste eeuw' zien we in 
de Westerse landen een opkomst van 
staatsbedrijven en vervolgens vanaf de 
jaren tachtig een proces van privatise
ring. Het is dit opvallende historisch 
proces dat centraal staat in de door To
ninelli geredigeerde bundel. Het boek 
bestaat uit twee delen: een viertal alge
mene bijdragen en acht landenstudies. 

Toninelli noemt drie categorieen van 
argumenten om staatsbedrijven te vor
men: politiek-ideologisch (vergroten 
van gelijkheid), sociaal (scheppen van 
werkgelegenheid, verbeteren van de ar
beidsomstandigheden, bevorderen van 
de arbeidsrust) en economisch (stimule
ren van economische groei, steun aan 
noodlijdende bedrijven en sectoren, ver
helpen van het 'falen van de markt'). In 
Europa was na 1945 sprake van een 
'massive government intervention' (II), 
maar in Amerika beperkte de staat zich, 
eigenlijk al sinds 1887, tot regulering 
door middel van in totaal47 onafhanke
lijke toezichthouders. De argumenten 
voor nationalisatie verloren in de jaren 
zeventig en tachtig aan waarde toen de 
indruk ontstond dat staatsbedrijven in
efficient, bureaucratisch en weinig inno
vatief waren. Het Verdrag van Maas
tricht noopte regeringen bovendien hun 
begroting op orde te brengen en de ver
koop van staatsbedrijven en staatsdeel
nemingen werd gezien als een manier 
om de staatskas te vullen . Dit Ieidde tot 
een golf van privatiseringen . 

Van de algemene bijdragen zijn vooral 
die van Yair Aharoni en Erik S. Reinert 
interessant. Aharoni stelt de vraag of 
staatsbedrijven weI zoveel slechter pres
teren dan particuliere bedrijven. Uit zijn 
literatuurstudie blijkt dat de bevindin
gen elkaar tegenspreken. Dat komt me
de doordat het meten van de presta tie 
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van staatsbedrijven buitengewoon lastig 
is. Dezelfde maatstaven hanteren als 
voor particuliere bedrijven leidt tot ver
keerde conclusies omdat veel staatsbe
drijven nu eenmaal niet worden opge
richt om winst te maken (bijvoorbeeld 
energiebedrijven en waterbedrijven). In 
zijn inleiding is Aharoni overigens veel 
stelliger dan in zijn conclusie. Erik Rei
nerts bijdrage is een combinatie van eco
nomische geschiedenis en een geschiede
nis van het economisch denken . Hij laat 
zien dat al ver voor Adam Smith uitge
sproken ideeen bestonden over de eco
nomische rol van de staat, bijvoorbeeld 
op welke manier de staat de welvaart 
kon vergroten. Zijn bijdrage laat impli
ciet zien dat de hele discussie over het 
publieke en private domein een veellan
gere geschiedenis heeft. 

In de landenstudies wordt een vrij ge
detailleerd beeld gegeven van de op
komst en neergang van staatsbedrijven 
in Duitsland, ltaW:, Groot-Brittannie, 
Frankrijk, Spanje, Oostenrijk, Neder
land en Amerika. Opvallend afwezig zijn 
de Scandinavische land en die juist be
kend staan om hun grote staatsinvloed. 
Vit de landenstudies blijkt dat onder de 
vlag van privatisering een hele waaier 
aan configuraties schuil gaat. Dit loopt 
van louter 'administratieve privatise
ring' tot een feitelijke afstoting van acti
viteiten. Ook blijkt dat er grote fa sever
schillen zijn tussen de landen, die 
wellicht mede komen door de verschil
lende niveaus van economische ontwik
keling en culturele verschillen. 

Louis Galambos en William Baumol 
be trek ken in hun korte conclusie de 
theorie van 1. Schumpeter, lOals uiteen
gezet in diens boek Capitalism, socia
lism, and democracy (1942). Schum peter 
voorspelde het einde van particuliere be
drijven. Die rol zou worden overgeno
men door staatsbedrijven, een logische 
stap naar het socialisme. De geschiede
nis heeft zijn ideeen achterhaald, want 
wellicht nooit eerder was het marktden
ken zo sterk ontwikkeld als in de laatste 
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decennia van de 20e eeuw. Galambos en 
Baumol willen geen voorspelling doen 
over de vraag of dit slechts een tijdelijke 
opleving is. Zij geloven echter dat het 
particuliere initiatief het meest efficient 
is en het op de lange duur zal winnen 
van staatsbedrijven. 

Voor wie geinteresseerd is in ver
schijnselen als nationalisering en privati
sering biedt dit boek een goed overzicht 
van de belangrijkste argumenten en 
theorieen, met daarnaast vee I informatie 
over de besproken landen. Wat ont
breekt is de onderlinge samenhang en 
kruisbestuiving, een probleem bij de 
meeste bundels. In het boek wordt niet 
systematisch de vraag gesteld wat priva
tisering nu eigenlijk betekent, welke 
vorm het aan kan nemen en hoe die in 
elk land verschilt. Elke bijdrage hanteert 
z'n eigen begrippenkader en definities en 
dat komt de onderlinge samenhang tus
sen de bijdragen niet ten goede. Er lOU
den mogelijkheden te over zijn geweest 
om enige integratie te bewerkstelligen. 
Zo hadden de auteurs van de landenstu
dies bijvoorbeeld best gebruik kunnen 
maken van theoretische concepten die 
door Nicola Bellini en Erik Reinert wor
den aangedragen. Of ze hadden kunnen 
ingaan op de constatering van Aharoni 
dat het empirisch moeilijk is aan te tonen 
dat staatsbedrijven minder efficient zijn 
dan particuliere bedrijven. Dat Galam
bos en Baumol de denkbeelden van 
Schumpeter noemen is aardig, maar 
komt volledig uit het niets vallen. 
Schumpeters opvattingen spelen in het 
he Ie boek geen enkele rol. 

Viteindelijk wreekt zich het gebrek 
aan systematiek in de statistiek die in 
het boek gepresenteerd wordt. De statis
tiek representeert het belang van de pu
blic enterprises voor de nationale econo
mieen. Deze statistiek toont dat dit 
nauwelijks afneemt. Tegelijkertijd ne
men de meeste bijdragen het als gegeven 
aan dat de privatisering in de verschil
lende landen sterk is toegenomen. De 
statistiek en het onderliggende paradig-
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rna lijken aldus met elkaar in tegen
spraak. Dit wordt veroorzaakt door het 
feit dat het begrip 'privatisering' niet ge
problematiseerd wordt, en verschillende 
definities tegelijkertijd worden gehan
teerd. Mogelijke verklaringen waren 
best te vinden geweest voor de opmerke
lijke statistiek: het kan zijn dat er wei op 
nationaal niveau geprivatiseerd is, maar 
op het niveau van de provincies, Bonds
landen, gemeenten, niet of nauwelijks. 
Helaas wordt in de landenstudies niet 
systematisch ingegaan op de verschil
lende lagen van overheidsbestuur. 

Ferry de Goey 
Erasmus Universiteit Rotterdam 

Jan F. Voerman, Verstedelijking in hel 
Oost-Groningse Veengebied 1800-1940. 
Groninger Historische Reeks deel 21 
CAssen: Van Gorcum 2001) 549 p. ISBN 
9023237609 
Proefschrift Rijksuniversiteit Gronin
gen 2001 

De hoofdvraag van dit proefschrift is 
hoe de verstedelijking in het Oost-Gro
ningse veengebied verliep, met name 
hoe de economische ontwikkeling van 
het veengebied heeft ingewerkt op de 
verspreiding van de verzorgingscentra 
op het gebied. Het gaat hierbij primair 
om drie plaatsen, te weten Hoogezand
Sappemeer, Veendam en Winschoten, 
hoewel Voerman ook de nodige aan
dacht besteedt aan de kleinere centra in 
het gebied , zoals Onstwedde, Oude 
Pekela en Wildervank . 

In het eerste deel van het boek be
schrijft Voerman in drie vrijwel identiek 
gestructureerde hoofdstukken, over de 
perioden 1800-1855, 1855-1900 en 
1900-1940, het proces van economische 
ontwikkeling in het Oost-Groningse 
veengebied. In elk van de hoofdstukken 
worden infrastructuur, beroepsstruc
tuur, de verdeling tussen verschillende 
bedrijfstakken, de verzorgende functies 
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van de verschillende kernen en de onder
linge verhoudingen tussen de centra be
handeld. In het tweede deel gaat hij ver
volgens dieper in op een aantal aspecten 
van het verstedelijkingsproces in de drie 
belangrijkste plaatsen: beroep en in
komen, bevolkingsontwikkeling en mi
gratie . 

Voerman constateert dat er zich in 
Oost-Groningen, in tegenstelling tot 
wat in andere gebieden met een sterke 
economische ontwikkeling zoals Twen
te, Noord-Brabant en Limburg ge
beurde, geen nieuwe stedelijke centra 
ontwikkelden die de oude naar de kroon 
staken of deze zelfs voorbijstreefden. In 
de provincie bleef de stad Groningen het 
onbetwiste centrum. Veendam en Win
schoten, in tegenstelling tot het dichter 
bij de stad gelegen Hoogezand-Sappe
meer, werden weliswaar centra met een 
zekere regionale betekenis, maar verder 
kwamen ze niet. Veelzeggend hierbij was 
dat het gebied als geheel met een vertrek
overschot te maken had , ondanks de op
komst van achtereenvolgens de verve
ning, de scheepvaart en scheepsbouw; 
de aardappelmeel- en strokartonindu
strie en enige chemische industrie. On
danks de centrale positie van de stad 
Groningen als 'poort' tot het veenge
bied, werd dit gebied in de tweede helft 
van de negentiende eeuw opgenomen in 
een landelijk migratienetwerk. 

Tot een samenhangend stedelijk sub
systeem kwam het niet. Oost-Groningen 
werd geen regio waarin de verschillende 
centra sterk op elkaar waren aangewe
zen. De samenhang lag in de orientatie 
op de stad Groningen, niet in onderlinge 
relaties tussen de centra. Het Oost-Gro
ningse veengebied maakte eerder deel uit 
van een regio met de stad als middel
punt, dan dat het gebied zelf als een re
gionaleeenheid beschouwd kan worden. 

Ais oorzaak voor de uitblijvende 
stadsvorming wijst Voerman op het feit 
dat belangrijke economische ontwikke
lingen buiten de drie hoofdkernen 
plaatsvonden, zoals in de kleinere plaat-
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sen Oude en Nieuwe Pekela, Wilder
yank en Stadskanaal. Bovendien was 
de vorm van de verschillende plaatsen, 
lange linten langs het water, niet be
paald bevorderlijk voor echte centrum
vorming. 

De auteur gaat in dit omvangrijke 
proefschrift op verschillende plaatsen 
uitgebreid in op 'centrale plaatsen' theo
rieen, evenals op migratietheorieen. 
Vanuit de centrale plaatsen theorieen 
probeert Voerman de ontwikkeling van 
verschillende kleinere en grotere centra 
in onderlinge samenhang te beschrijven. 
De migratietheorieen wendt hij vooral 
aan om de verschuiving van migratie
stromen van en naar Oost-Groningen 
te verklaren. Hoewel dat bij een onder
zoeksvraag als deze de geeigende weg 
is, is het de vraag of deze theoretische ex
cursen veel opgeleverd hebben voor de 
beantwoording van de vragen die Voer
man zich stell. De heuristische waarde 
van de theorieen is voor mij in ieder ge
val niet duidelijk geworden. Omdat aan 
het einde van elke sectie van het boek de
zelfde vragen opnieuw gesteld worden, 
komen de theoretische excursen het ver
loop van het betoog niet ten goede. Een 
afsluitend theoretisch hoofdstuk ware 
misschien beter geweesl. Jammer is dat 
Voerman in zijn conclusies niet ingaat 
op de betekenis van een perifere regio 
als het Oost-Groningse veengebied in 
het bredere perspectiefvan de ontwikke
ling van de Nederlandse economie vanaf 
1800, in het bijzonder met betrekking tot 
de vraag naar de mate van groei van de 
Nederlandse economie voor de indu
strialisatie. In de inleiding refereert hij 
wei aan deze discussie. Tegenover deze 
minpunten staat dat Voerman met zijn 
disserta tie een economische en demo
grafische geschiedenis van het Oost
Groningse veengebied heeft geschreven 
waar we, gezien de grondigheid van het 
onderzoek, lange tijd mee vooruit zullen 
kunnen. 

Cor Trompetter 
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Johan de Vries, Hooggebergte der IJde/
heid. Bedrijfshistorische herinneringen 
(Amsterdam: Boom 2001) 132 p. ISBN 
9053527370 

Met Hooggebergte der IJdelheid heeft 
Johan de Vries (1927) een alleraardigst 
boekje voor oude en jongere vakgenoten 
geschreven over zijn herinneringen als 
economisch-historicus, wegbereider van 
de Nederlandse bedrijfsgeschiedenis en 
historicus van de Nederlandsche Bank. 
De Vries ' oeuvre is, zoals alom bekend, 
divers en omvangrijk. Het merendeel 
van zijn publica ties kwam na een op
dracht tot stand. Zijn loopbaan is nauw 
verweven met de ontwikkeling van het 
vakgebied economische en bedrijfsge
schiedenis vanaf de jaren zestig. Tal van 
personen die ook in de geschiedenis van 
het NEHA een prominente rol speelden 
kruisten zijn pad , zoals prof. N. W. Post
humus, diens opvolger prof. U. Brug
mans, mr. H . van Riel en Eric Fischer, 
na Huib Vleesenbeek de tweede hoogle
raar in de bedrijfsgeschiedenis . Veel ont
moetingen en gebeurtenissen vonden 
plaats in de Economisch-Historische Bi
bliotheek aan de Herengracht 218-220 te 
Amsterdam, tot 1989 het centrum voor 
aile beoefenaren van de economische en 
bedrijfsgeschiedenis in Nederland. 

Op luchtige en soms ironische wijze 
schetst De Vries een beeld van zijn vele 
opdrachtgevers en van de belangrijkste 
ontwikkelingen op het vakgebied zoals 
de fusie van het Jaw'boek voor de Ge
schiedenis van Bedrijf en Techniek en 
het Economisch- en Sociaal-Historisch 
Jaarboek tot NEHA-Jaarboek, de ver
schillende werkgroepen op het terrein 
van de bedrijfs- en techniekgeschiedenis 
en de academische doorbraak van de be
drijfsgeschiedenis. Terugkerende the
rna 's in Hooggebergte der IJdelheid zijn 
de onafhankelijkheid van de bedrijfshis
toricus, de confrontatie met de bedrijfs
archieven en de spanning tussen de 
'vierhoek' opdrachtgever, begeleidings
commissie, archivaris en onderzoeker. 
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De Vries wekt de indruk dat opdracht
gevers hem bij de opeenvolgende op
drachten vrijwel altijd een grote mate 
van vrijheid hebben geboden om het on
derzoek zo onafhankelijk mogelijk te 
verrichten. De flaptekst vermeldt dat 
De Vries veel boeken schreef en dat hij 
nog vaker deel uitmaakte van een bege
leidingscommissie. Jammer genoeg be
steedt hij geen aandacht aan zijn rol bin
nen talloze begeleidingscommissies. Het 
lidmaatschap hiervan is van groot be
lang omdat men vanuit deze positie zo
wei de opdrachtgever als de onderzoeker 
zo nodig kan (bij-)sturen en mogelijke 
spanningen in de 'vierhoek' kan neutra
liseren. 

Begin jaren negentig, met de pensio
nering in het vooruitzicht, kwam De 
Vries voor de keuze te staan een bedrijfs
geschiedenis van Nederland te schrijven 
of in opdracht van de uitgever Wolters 
Kluwer een Engelstalige publicatie te 
maken . Helaas voor vakgenoten koos 
hij voor het laatste, "( ... ) mede uit de 
overweging dat de kans om een boek in 
het Engels te publiceren zich niet dage
lijks voordeed ( ... )" . Herhaaldelijk heeft 
De Vries immers het schrijven van een 
bedrijfsgeschiedenis van Nederland 
sterk bepleit. Onder vakgenoten is hij 
de aangewezen persoon om over dit on
derwerp de pen ter hand te nemen. In 
Hooggebergte der fJdelheid laat hij ons 
echter delen in zijn twijfels of het er nog 
ooit van komt: "Zoals doorgaans het ge
val is, zijn het vragen die men het beste 
zelf kan oplossen door het schrijven 
van een dergelijk boek, als een laatste 
uitdaging voor wie het geschetste pad 
vanaf 1960 heeft afgelegd. En als dit te 
hoog gegrepen zou zijn, ontfermt een 
jong bedrijfshistoricus zich hopelijk 
over het onderwerp" . Het ziet ernaar 
uit dat op korte termijn een collectief on
der aanvoering van Jan Luiten van Zan
den en Keetie Sluyterman een lang ge
koesterde wens in vervulling zal laten 
gaan. 

En Johan de Vries dan? Ik zie uit naar 
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S.T. Oliviers versie van Max Dender
mondes roman De /aatste beeldschone 
zwendel, een schitterende sleutelroman 
over een schrijver van bedrijfshistori
sche gedenkboeken. 

Jacques van Gerwen 
NEHA Amsterdam 

H.C.Wytzes, En het geld verantwoordl 
alles: een financii!'le geschiedenis van he! 
Koninkrijk der Neder/anden (Amster
dam: VU Uitgeverij 2002) 421 p. ISBN 
9053837698 

Dit boek bestrijkt het tijdvak tussen 
1813 en 1999 en verhaalt over bijna twee 
eeuwen de Nederlandse financiele ge
schiedenis in vogelvlucht. Het vertelt 
achtereenvolgens over de lotgevallen 
van de overheidsuitgaven met de rente
betalingen op de staatsschuld, de groei 
naar een volwassen en afgewogen stelsel 
van belastingheffing, de geschiedenis 
van de gulden als nationale munt, het 
epos van de Nederlandsche Bank en 
haar monetaire politiek, en ten slotte 
het verhaal van het ontstaan en de bloei 
van het bankwezen in Nederland. Begin
punt is de vorming van Nederland als 
koninkrijk en eenheidsstaat onder Wil
lem 1. Eindpunt is het opgaan in 1999 
in de Economische en Monetaire Unie, 
waarmee Nederland zijn monetaire au
tonomie opgaf en zijn vrijheidsgraden 
bij he! begrotingsbeleid aanmerkelijk 
zag verminderen. Het verhaal speelt zich 
dus aftussen twee grotendeels door poli
tieke beslissingen bepaalde momenten , 
waarop Nederland zelf geen beslissende 
invloed heeft uitgeoefend . Voor de tus
senliggende gebeurtenissen, die in dit 
boek op levendige en informatieve wijze 
worden beschreven, gold dit meestal 
weI. De hiervoor vermelde vijf hoofdlij
nen bepalen op een overtuigende manier 
de structuur van deze historische mono
grafie. Het boek berust in hoofdzaak op 
literatuurstudie, zo nu en dan aangevuld 
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met raadpleging van primaire bronnen. 
Bij de grote verscheidenheid van on

derwerpen die de revue passeren trekken 
drie zaken in het bijzonder de aandacht. 
Ten eerste is dit de geleidelijke evolutie 
van het minder goede of zelfs het on
doelmatige naar het betere, in nauwe 
wissel werking met de omstandigheden. 
Ten tweede is dat de rol die op bepaalde 
momenten toekomt aan verbeeldings
kracht en visie gepaard gaande aan be
sluitvaardige bestuurskracht. Ten slotte 
valt op dat bepaalde financiele of be
stuurlijke fenomenen van aile tijden lij
ken te zijn. Ik licht dit toe door enkele 
voorbeelden uit dit boek naar voren te 
halen. 

Een illustratie van een geleidelijke ver
betering is de herziening van het weinig 
systematisch opgebouwde belastingre
gime. Vanuit inzicht in maatschappelijke 
verlangens en door taaie bestuurlijke 
vol harding ontstond heel langzaam een 
overzichtelijker en de economische ont
wikkeling minder verstorend belasting
stelsel. Hoogtepunt daarvan was, en 
Wytzes schetst dit op pakkende wijze, 
de invoering van de inkomstenbelasting 
in 1892 door minister N.G. Pierson, 
waarmee onder andere de ondoelmatige 
patentbelasting kon worden afgeschaft. 
Een tweede illustratie biedt de geleidelij
ke groei van de in 1813 door Koning 
Willem I gestichte Nederlandsche Bank 
van een overwegend commercieIe naar 
een uitsluitend maatschappelijke instel
ling. Die kreeg zijn definitieve beslag in 
1948 met de naasting van haar aandelen 
en de parlementaire aanvaarding van de 
Bankwet 1948. 

Met de wijsheid achteraf kunnen we 
vasts tell en dat deze wet, evenals Pier
sons belastinghervorming, tevens ge
tuigt van maatschappelijke verbeel
dingskracht: een schot in de roos, 
waarmee de Bank een duidelijke plaats 
kreeg binnen onze parlementaire demo
cratie. Wytzes laat ook nog andere voor
beelden zien van bestuurlijke verbeel
dingkracht. Ik noem de schuldsanering 
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door Van Hall in 1842 na de afscheiding 
van Belgie en de geldzuivering van 1945 
door minister Lieftinck. Ook de vesti
ging van het kantorennet van de Neder
landsche Bank in de jaren rond 1865 
door Bankpresident Mees is een voor
beeld, evenals het begin van het com
merciele bankwezen in diezelfde tijd als 
motor van de eerste industrialisatie. 
Wytzes vertelt hier boeiend over. 

Het mooiste voorbeeld van zich her
halende geschiedenis vind ik het verhaal 
van de strijd tegen de hoge staatsschuld 
en het budgettaire sneeuwbaleffect daar
van in de gedaante van een ondragelijke 
rentelast, die elke vorm van nieuw beleid 
in de kiem smoorde. De cijfers van Wyt
zes laten zien dat in de beginjaren van 
het Koninkrijk, toen de 'schuldquote' 
150 procent van het bruto binnenlands 
product bedroeg, ook in Nederland, 
om een hedendaagse term te gebruiken, 
'Italiaanse toestanden' heersten , waarbij 
de rentelast meer dan een derde van de 
staatsuitgaven vergde . Net als later in 
dejaren 1980 waren pijnlijke bezuinigin
gen nodig om de ontspoorde overheids
fin ancien weer in het gareel te brengen. 
Een ander voorbeeld van zich herha
lende geschiedenis tonen de lotgevallen 
van het bankwezen, waar fusiegolven 
en rustperiodes elkaar met de regelmaat 
van de klok opvolgden. Een van de 
meest opvallende uitkomsten van dit 
proces is ongetwijfeld de verdwijning 
van de spaarbanken uit het straatbeeld 
van onze dagen. De ideele opvoedings
gedachte van 1817 heeft plaats gemaakt 
voor commerciele overwegingen en is 
kennelijk een succes gebleken. Dit is 
slechts een van de verschijningsvormen 
van het zich veranderende bancaire 
landschap, door Wytzes in dit boek met 
vaardige houtskoollijnen beschreven. 
Ook het enorm toegenomen be lang van 
pensioenfondsen en levensverzekering
maatschappijen maakt daar deel van uit. 

Dit boek is een financieIe en mone
taire geschiedenis in vogelvlucht voor le
zers met enige financiele scholing en his-
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torische belangsteJling, aldus de schrij
ver. Een dergelijke opzet noodzaakt tot 
keuzes en weglatingen. Men kan over de 
gemaakte keuzes van mening verschil
len, maar dat is voornamelijk een kwes
tie van smaak en doet in dit geval niets af 
aan de waarde van het boek. Zelf zou ik 
bijvoorbeeld meer aandacht gewild heb
ben voor het bedrijfseconomisch toe
zicht op de financiele sector, waarvan 
de auteur op pagina 283 bewust afziet, 
omdat hij het monetaire toezicht belang
rijker vindt. Voor het verleden is dat on
getwijfeld een juist stand punt geweest. 
Dit boek is echter geschreven met een 
toekomst in het vooruitzicht, waar mo
netaire politiek niet langer een nationale 
aangelegenheid is en waarin nationale 
centrale banken naar taakverbreding 
moeten zoeken om hun bestaansrecht 
te bewijzen. Aldus bezien is het ignore
ren in deze geschiedschrijving van het 
toezicht op de financieIe sector toch een 
opvaJlend schoonheidsfoutje. Hetzelfde 
geldt voor de geringe aandacht voor de 
opkomst en neergang van het kantoren
net van de Nederlandsche Bank in de pe
riode sinds 1863, die een interessante 
vergelijkingsmogelijkheid onderbelicht 
laat. Het netwerk van agent- en corres
pondentschappen van de Bank is niet aI
leen de aanzet geweest tot de ontwikke
ling van het fijnmazige Nederlandse 
commerciele bankwezen van thans. De 
daaropvolgende neergang ervan kan 
ook gezien worden als een voorafscha
duwing van de positie van kleine natio
nale centrale banken, zoals de Neder
landsche Bank, binnen het Europese 
stelsel van centrale banken. De mogelij
ke historische analogie doet vrezen voor 
het bestaansrecht van een aantal natio
nale centrale banken en verklaart wel
licht hun huidige krampachtige pogen 
nieuwe taken naar zich toe te trekken 
op toezichts- en statistisch terrein. 

Deze kritische ontboezeming wil niets 
afdoen aan de verdiensten van dit leven
dig geschreven boek. Onder het vaan 
van enkele welgekozen woorden uit Pre-
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diker biedt het een prachtige en interes
sante beeldopname in vogelvlucht van 
de financiele geschiedenis van Neder
land. 

M.M.G.Fase 
Universiteit van Amsterdam 

Nagekomen signalement 
lahrbuchfiir Wirlschaftsgeschichte 200 II 
I (Berlin: Akademie Verlag) ISBN 
3050036419 ISSN 00752800 

De jaargang 200 I van het lahrbuch fiir 
Wirtschaftsgeschichte is speciaal gewijd 
aan de Nederlandse economie in de 
twintigste eeuw. Het nummer begint 
met een overzichtsartikel van Rainer 
Fremdling, Herman de Jong en Jan Pie
ter Smits waarin zij de nadruk leggen op 
de technologische vernieuwing en de 
productiviteitsgroei die plaatsvonden in 
de Nederlandse economie vanafhet eind 
van de negentiende eeuw. In lijn met het 
eerdere werk van De Jong concluderen 
zij onder andere dat de lagelonenstrate
gie na 1982 op lange termijn de versprei
ding van nieuwe technologie zou kun
nen vertragen. Na deze inleiding zijn er 
de volgende vier artikelen: Herman de 
Jong schrijft over de Nederlandse indu
strie tussen 1913 en 1965; Hein Klemann 
behandelt de Nederlandse economie in 
de ban van de oorlog (tussen 1938 en 
1948); Erik Bloemen plaatst de Neder
landse overlegeconomie in een ruimer 
perspectief; en Bart van Ark en Jacob 
de Haan vergelijken het proces van 
groei , stagnatie en herstel vanaf 1960 
voor Nederland en Duitsland. 

J. Touwen 
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Verslag XIII Economic History 
Congress, Buenos Aires 

Van 22 tot 26 juli 2002 werd in Buenos Aires het dertiende congres gehouden 
van de International Economic History Association. Ondanks de moeizame 
economische situatie in Argentinie vond het congres toch doorgang, waarbij 
kan worden opgemerkt dat van sociale onrust weinig te merken was. Het ver
blijf in de stad was aanmerkelijk goedkoper geworden door de gekelderde 
peso en de komst van internationale congresbezoekers leverde een kleine 
doch welkome bijdrage aan de buitenlandse valutareserves van het land, zo 
bleek heel duidelijk bij de onvermijdelijke bezoeken aan de plaatselijke hore
ca. In totaal waren er 712 deelnemers uit 55 landen, hetgeen wat minder is dan 
bij voorgaande congressen in Europa, maar toch genoeg voor een uitgebreid 
en boeiend programma met ongeveer tachtig sessies in vijf dagen. Er waren 
twintig Nederlandse deelnemers en veertien Belgische. 

Uiteraard is het niet mogelijk om hier van aile sessies een samenvatting te 
geven. Om een soort dwarsdoorsnede van het congres te geven noem ik hier 
de bijdragen van een aantal Nederlandse en Belgische deelnemers, die samen 
vele belangrijke historiografische thema's behandelen (behalve dan de finan
ciele crisis in Argentinie, waar een uitgebreide sessie aan gewijd was). Wan
neer deze opsomming niet volledig is, wil dat niets zeggen over de kwaliteit 
van de presentaties die aan de aandacht van de auteur zijn ontglipt. 

Op de website van het congres, die via de website Economic History Servi
ces (www.eh.netIXIIICongress) eenvoudig toegankelijk is, staan vrijwel aile 
gepresenteerde papers. Ook de nagekomen papers, die niet op de ter plaatse 
uitgereikte CD-ROM staan, zijn hier te vinden. Het navolgende moge de 
lezer derhalve prikkelen om op deze website een kijkje te nemen . 

Bart van Ark was organisator van een sessie over moderne economische 
groei en inkomensverdeling op grond van Historische Nationale Rekenin
gen. Peter Boomgaard presenteerde een paper over landbouwproductiviteit 
in Europa en Azie in de achttiende en negentiende eeuw. Thomas Lindblad 
organiseerde een succesvolle sessie over financiele instituties en economische 
crisis in het twintigste eeuwse Oost- en Zuidoost Azie, waarin ook Bart van 
Ark en Pierre Van der Eng optraden. Paul Brusse leverde een bijdrage aan de 
sessie waarin de geschiedenis van krediet-cooperaties in de negentiende eeuw 
centraal stond. Herman de Jong presenteerde een paper samen met Jan Pieter 
Smits in de sessie over internationale integratie en globaJisering in de kleine 
Europese landen sinds het einde van de negentiende eeuw. Jan Pieter Smits 
was tevens betrokken bij een sessie over technologische ontwikkeling en hu
man capital. Marco van Leeuwen organiseerde een sessie over individuele 
carriere-geschiedenissen en arbeidsmarktmobiliteit en presenteerde in deze 
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sessie een paper, evenals Kees Mandemakers. J os van der Linden gar een pre
sentatie in een sessie over spaarbanken. Jan Lucassen presenteerde een paper 
in (en organiseerde) een sessie over work incentives in Oost-Europa in de ne
gentiende en twintigste eeuw (ook Marco van Leeuwen had een paper in deze 
sessie). Daarnaast was Jan Lucassen ook actief in een sessie over de geschie
denis van havens. Robert Ross presenteerde een paper over etnische compe
titie in grond-claims in Zuid-Afrika. Herman van der Wee gaf een spranke
lende key-note lezing over verieden, heden en toekomst van de economische 
geschiedenis (,Flexibility and growth: the discipline of economic history in 
the mirror of its past') en organiseerde ook een drukbezochte sessie de veran
deringen in de wereldeconomie in de laatste decennia en de blik van de histo
ricus daarop. Jan Luiten van Zanden ten slotte was actief en alom tegenwoor
dig als secretaris van het IEHA-bestuur en presenteerde papers over 
levensstandaarden op wereldniveau sinds de dertiende eeuw en over de ver
gelijking tussen Java en Nederland in de negentiende eeuw. Hiernaast waren 
er twee Nederlanders genomineerd in de dissertatie-sessies. Oscar Gelder
blom verdedigde tegenover de jury zijn dissertatie over vroegmoderne 
Vlaamse kooplieden in Amsterdam, en Jeroen Touwen presenteerde zijn dis
sertatie over de Buitengewesten van Nederlands-Indie. 

Voor zover het bovenstaande nog niet getuigt van de reikwijdte van het 
congres kan nog vermeld worden dat ook andere momenteel populaire the
rna's op het programma stonden, zoals de wereldgeschiedenis (en verschillen 
in moderniseringstempo tussen Oost en West), institutionele economische ge
schiedenis (dit maal zonder Douglass North zoals in Milaan in 1994), de lan
ge-termijn productiviteit in verschi llende landen, haven- en handelsgeschie
denis, en economsiche aspecten van migratie. 

In het algemeen viel het op dat de sessies in dit congres goed georganiseerd 
waren. Hoewel het nadeel van pre-conferences, die lei den tot een voorge
kookte sessie waar de discussie grotendeels wegvalt, nog steeds aanwezig 
was hielden vrijwel aile sessievoorzitters in door mij bezochte sessies zich 
aan de instructies betreffende tijdslimieten (door middel van een systeem 
met gele en rode kaarten) en altijd was er ruimte voor vragen of discussie van
uit het publiek. Dat het onderscheid tussen A-, B- en C-sessies is afgeschaft is 
goed verdedigbaar, omdat een dergelijke hierarchie in de praktijk lang niet 
altijd aan te brengen is (vernieuwend onderzoek komt soms uit onverwachte 
hoek). Wei was hetjammer dat de dissertatie-sessies vroeg in de morgen wa
ren geroosterd , op de dag dat de meeste deelnemers een excursie gingen ma
ken, en dat ze ook nog eens waren opgesplitst in parallelsessies per tijdvak. 

Menig deelnemer aan het congres participeerde in de historische stads
rondleidingen door het sfeervolle Buenos Aires of bezocht in de avonduren 
restaurants waar live de Argentijnse tango weerklonk. Dit was een plezierig 
congres dat door zijn relatief geringe opkomst (voor dit type congressen) niet 
leed onder teveel massaliteit. Het valt te bezien of dat in 2006 in Helsinki ook 
zo zal zijn. 

Jeroen Touwen 

112 NEHA - BULLETIN 






	neha-bulletin_16_2_0001
	neha-bulletin_16_2_0002
	neha-bulletin_16_2_0003
	neha-bulletin_16_2_0004
	neha-bulletin_16_2_0005
	neha-bulletin_16_2_0006
	neha-bulletin_16_2_0007
	neha-bulletin_16_2_0008
	neha-bulletin_16_2_0009
	neha-bulletin_16_2_0010
	neha-bulletin_16_2_0011
	neha-bulletin_16_2_0012
	neha-bulletin_16_2_0013
	neha-bulletin_16_2_0014
	neha-bulletin_16_2_0015
	neha-bulletin_16_2_0016
	neha-bulletin_16_2_0017
	neha-bulletin_16_2_0018
	neha-bulletin_16_2_0019
	neha-bulletin_16_2_0020
	neha-bulletin_16_2_0021
	neha-bulletin_16_2_0022
	neha-bulletin_16_2_0023
	neha-bulletin_16_2_0024
	neha-bulletin_16_2_0025
	neha-bulletin_16_2_0026
	neha-bulletin_16_2_0027
	neha-bulletin_16_2_0028
	neha-bulletin_16_2_0029
	neha-bulletin_16_2_0030
	neha-bulletin_16_2_0031
	neha-bulletin_16_2_0032
	neha-bulletin_16_2_0033
	neha-bulletin_16_2_0034
	neha-bulletin_16_2_0035
	neha-bulletin_16_2_0036
	neha-bulletin_16_2_0037
	neha-bulletin_16_2_0038
	neha-bulletin_16_2_0039
	neha-bulletin_16_2_0040
	neha-bulletin_16_2_0041
	neha-bulletin_16_2_0042
	neha-bulletin_16_2_0043
	neha-bulletin_16_2_0044
	neha-bulletin_16_2_0045
	neha-bulletin_16_2_0046
	neha-bulletin_16_2_0047
	neha-bulletin_16_2_0048
	neha-bulletin_16_2_0049
	neha-bulletin_16_2_0050
	neha-bulletin_16_2_0051
	neha-bulletin_16_2_0052
	neha-bulletin_16_2_0053
	neha-bulletin_16_2_0054
	neha-bulletin_16_2_0055
	neha-bulletin_16_2_0056
	neha-bulletin_16_2_0057
	neha-bulletin_16_2_0058
	neha-bulletin_16_2_0059
	neha-bulletin_16_2_0060
	- Nele Bracke, Bronnen voor de industride geschiedenis. Gids voor Oost-Vlaanderen (1750-1945) (Patricia van den Eeckhout)

