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Beste lezers,
Dit is het laatste nummer van het NEHA Bulletin voor de economische geschiedenis. Zoals u inmiddels heeft vernomen gaan het NEHA Bulletin en
het NEHA laarboek fuseren met het Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis.
Het nieuwe Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis zal vaker verschijnen (vier keer per jaar) en tevens meer recht doen aan de kruisverbanden die bestaan tussen de economische, sociale en culturele geschieden is alsmede de ondernemers-, techniek- en bedrijfsgeschiedenis.
Het NEHA Bulletin heeft met het huidige nummer haar 17e jaargang
volgemaakt. Sinds 1987 werden de leden twee keer per jaar op de hoogte
gebracht van recente publicaties in het vakgebied door middel van recensies, signalementen, aankondigingen en historiografische overzichtsartikelen. Het NEHA Bulletin vormde een nuttige aanvulling op het NEHA laarboek, waarin slechts een maal per jaar artikelen op ons vakgebied konden
verschijnen. Daarbij slaagde het NEHA Bulletin er dikwijls in om, met name van proefschriften, recensies sneller te laten verschijnen dan in de andere wetenschappelijke geschiedenistijdschriften in Nederland en Vlaandereno Wij streven ernaar deze traditie in het nieuwe tijdschrift voort te zetten.
De redactie is zeer verheugd over de fusie en is ervan overtuigd dat het nieuwe Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis Mt orgaan zal worden voor de economische en sociale geschiedenis van Nederland en Vlaanderen.
De redactie
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DE KRAMPACHTIGE RELATIE TUSSEN
INDUSTRIELE ARCHEOLOGIE EN
ECONOMISCHE GESCHIEDENIS. EEN
RENOVATIE-ESSAY
Peter Scholliers
Vakgroep Geschiedenis, Vrije Universiteit Brussel

If historical geography is suspected of being economic history with the difficult
bits left out, then industrial archaeology is in danger of being a study merely of
even more superficial aspects of the subject. I

Hoogst uitzonderlijk hebben economisch historici oog voor resultaten van
het industrieelarcheologisch onderzoek. Dat was zo omstreeks 1970 en dat
is vandaag niet anders. Ik kan deze uitspraak staven door te verwijzen naar
de NEHA-Jaarboeken waarvan kan worden aangenomen dat zij de ontwikkelingen in de economische geschiedschrijving gepast weergeven. Het lijkt me
overbodig voorbeelden aan te halen van artikelen waar een industrieelarcheologische invalshoek succesvol had kunnen zijn. Studie van fabrieksgebouwen om de organisatie van de arbeid te kennen, analyse van oude foto's
van machines om kennis van productieprocedes te vergaren, of gebruik van
kadasterplannen om de inplanting van een bedrijf te duiden, lijken me aile
cruciaal binnen de economische geschiedschrijving? Zeker, bijdragen over
techniek- en bedrijfsgeschiedenis zijn al meer geneigd naar industrieelarcheologische kennis te grijpen, maar er bestaat grote aarzeling. Vaak - ik zou
zelfs beweren, altijd - primeert immers de informatie die uit geschreven bronnen wordt gehaald boven die van industrieelarcheologische komaf, terwijl
iconografisch materiaal al te dikwijls uitsluitend als vermakelijke illustratie
wordt gebruikt. 3 De macro-economische historiografie denkt er zelfs niet'
aan relicten of bouwplannen te bestuderen om de ontwikkeling van het
BNP, de productiviteit of de winstcijfers te duiden.
Er zijn nochtans goede redenen waarom de economische geschiedenis in
het algemeen, en de techniek- en bedrijfsgeschiedenis inhet bijzonder, gebruik zouden kunnen maken van methoden, inzichten, praktijken en resultaten van de industrieIe archeologie. Economische historici weten dat weI. Een
voorbeeld uit eigen rangen is het gebruik van foto's, een van de hoofdbronnen van de industriele archeologie. Sinds jaargang 1992 versiert een foto de
kaft van het NEHA-Bulletin. Ais ik me correct herinner - ik was (corresponderend) lid van de redactie van het Bulletin van 1992 tot 1998 - nam kersvers
secretaris Len Winkelman het initiatief om foto 's in het tijdschrift op te nemen. Iedereen was daar zeer over te spreken. 4 In het nummer 2 van 1994 verNEHA·BULLETIN 17·2003· nr. 2
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schenen, op 'witte' plekken in het tijdschrift en los van de bijdragen, vijffoto's
uit de collectie 'Project Industrieel Erfgoed' (PIE), die deskundig werden becommentarieerd vanuit economisch-historische hoek. In nummer I vanjaargang 1995 (rubriek 'Werk in uitvoering') werd het Nederlands FotoarchieJ
voorgesteld en meer in het bijzonder enkele mijnbouwfoto's. In nummer 2
uit hetzelfde jaar verscheen de nieuwe rubriek 'Fotokatern' . Ik citeer even
uit de inleiding op dit katern, die mij als muziek in de oren klinkt:
Op uitnodiging van de redactie van het NEHA-Bulletin ste1den enke1e 1eden
van de Vereniging Nederlands Fotogenootschap (NFg) dit keer een fotokatern samen om zo aan te geven hoe deze vorm van industrieel erfgoed als bron
kan dienen voor economische geschiedenis. [.. .] Al deze foto 's samen vormen
ons visuele geheugen (noot van de redactie van het NEHA-Bulltin: uiteraard
met de collecties prenten, kaarten, schi1derijen en films; zie ook 'Signa1eringen'). Medische ontwikke1ingen, economische bedrijvigheid, stedenbouw, de
aan1eg van spoorwegen en kana1en , de scheepsbouw en de ko10nia1e arbeidsverhoudingen: foto's zijn bronnen waaruit steeds meer geschiedschrijvers
putten, naast de documenten, brieven en het andere archiefmateriaal dat zij
doorgaans gebruiken. 5
De idee dat industrieel erfgoed a1s bron voor economische geschiedenis kan
dienen, het feit dat de redactie van het Bulletin het initiatiefheeft genomen, en
dat deze redactie het nodig yond een noot ter precise ring omtrent visueel archief toe te voegen, lijken me betekenisvol. Fotokaternen werden gepubliceerd in de nummers 1 en 2 van 1996 en het nummer 1 van 1998, maar later
niet meer. De jongste nummers van het NEHA-Bulletin beperken zich andermaal tot een sprekende foto op de kaft. Is ook dat betekenisvol voor de nieuwe problematische relatie tussen economische historici en industrieel archeologen?
Deze laatsten wijzen graag op het nut van hun discipline voor de kennis van
ons (economisch) verleden.6 Ik neem een voorbeeld uit de tijd van de pioniers.
Ret komt uit de fraaie en nog steeds bruikbare catalogus En toen kwam de machine bij de gelijknamige en druk bezochte tentoonstelling (Brussel1975), die
de nieuwe discipline volop in de publieke belangstelling bracht. Dit voorbeeld
is tekenend voor de hoop die toen bij velen in Europa leefde: door middel van
de industriele archeologie zou het complexe proces van de industrialisatie, en
meer in het bijzonder van de Industriele Revolutie (met hoofdletters), grondiger gekend zijn. Georges Van den Abeelen, de voortrekker van de industriele
archeologie in Belgie en Algemeen Adviseur bij het Verbond van Belgische Ondernemingen , drukte zich als voigt uit: " Op het ogenblik dat men steeds meer
de industriele omwenteling tracht te begrijpen in al haar belang en zelfs al haar
tegenstrijdigheden, bleek de archeologie een noodzaak. Ze wordt dan ook al
25 jaar beoefend in Engeland; dat is normaal vermits dat land lang de werkplaats van de ganse wereld is geweest ( ...) en omdat daar de industrieIe omwenteling begonnen is" .7 Ret woordje 'noodzaak' moet worden onderstreept:
archeologie levert een meerwaarde, zij voegt een dimensie toe en kan bijgevolg
4
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door niemand worden genegeerd. Hoewel de band tussen industriele archeologie en Industriele Revolutie (dus, economische geschiedenis) zeer nauw
werd aangehaald, bleef zulke ambitie niet beperkt tot de geschiedenis van de
industrie. Zij sloeg in feite op de geschiedenis in het algemeen. In haar zoektocht naar het zo nauwgezet mogelijk kennen van de historische realiteit, zeg
maar de reconstructie van het verleden, beloofde de aandacht voor oude fabrieken, arbeidershuizen, machines, treinstellen of industriele sites nieuwe en
essentiele inzichten aan te reiken. Met enige overdrijving kan worden gezegd
dat de aandacht voor relict en ruimte de kers op de taart vormde van de toenmalige, objectivistische historiografie. 8
Ik had de eerste zin van dit essay op zijn kop kunnen zetten en als voigt zijn
begonnen: 'Hoogst uitzonderlijk hebben industriele archeologen oog voor
resultaten van de economische geschiedschrijving'. Ik leg dan verantwoordelijkheid voor de impasse die ik meen waar te nemen bij de industrieel archeologen en beschouw de economische geschiedenis als eengegeven waaruit te
weinig wordt geput. Ik zou inderdaad zonder problemen ettelijke voorbeelden kunnen aanhalen van industrieelarcheologisch onderzoek waar de economische geschiedenis op een bedroevende (stip naar believen aan: naleve,
verouderde, eenzijdige, oppervlakkige et cetera) wijze wordt gebruikt. Dat
heeft mogelijk te maken met het feit dat industrieel archeologen een zeer diverse opleiding achter de rug hebben en vaak zelfs helemaal geen academische scholing. Een kunsthistoricus, sociaal geograaf, ingenieur of arbeider
kan bezwaarlijk worden verweten weinig kennis te hebben van het economisch verleden. Maar eigenlijk doet het er niet toe wie 'schuldig' zou zijn
aan de impasse. Het is me echt niet te doen om welk specialisme of welke discipline ook onverschilligheid, onkunde of kortzichtigheid aan te wrijven. Ik
wil de relatie onderzoeken tussen twee benaderingen waarvan ik denk dat zij
van elkaar kunnen leren, terwijl zij momenteel amper of niet in dialoog treden, laat staan elkaar gebruiken. Precies zoals de pioniers van de industriele
archeologie, ben ik ervan overtuigd dat (economische) geschiedenis baat kan
hebben bij (industriele) archeologie. Ik voeg daaraan gaarne toe dat uiteraard ook de (industriele) archeologie baat heeft bij de (economische) geschiedenis. Dat het NEHA-Bulletin dit essay publiceert, is een teken dat ook anderen deze dialoog willen stimuleren.

De archeologie van de industriele archeologie

Ik heb hierboven enkele verbanden gelegd, nogal boude uitspraken gedaan
en snel een aantal stellingen geponeerd. Zo liet ik doorschemeren dat economische historici maar beter hun best moeten doen en meer kennis nemen van
de resultaten van het industrieelarcheologisch onderzoek of zelf enige industrieelarcheologische knepen toepassen. De vraag is maar of het hen gemakkelijk wordt gemaakt. Het antwoord is neen. Om dit te verklaren moet ik de
ontwikkeling van de industriele archeologie resumeren. Ik heb het in dat verband over de archeologie van de industriele archeologie. Van bij de start waNEHA-BULLETIN 17 - 2003 - nr. 2

5

ren er inderdaad diverse richtingen binnen de nieuwe specialisatie van de industriele archeologie, waarvan er uiteindelijk een dominant is geworden en
dat gedurende een kwart eeuw is gebleven. De andere zijn echter nooit van
tafel geveegd en hebben een min ofmeer bedolven bestaan geleid. Ik wil deze
laatste opdelven, afstoffen en uitstallen, voordat ik aangeef wat de belangrijkste ontwikkelingen zijn. Dit verhaal vangt aan in Groot-Brittannie en
krijgt vervolgens een meer internationale dimensie, waarbij de ontwikkelingen in Belgie en Nederland tevens aandacht krijgen.
Industriele archeologie is Brits van oorsprong. 9 Na de tweede wereldoorlog kwam daar een bescheiden beweging op gang die aandacht wilde voor relicten uit de prille industrialisatie van pakweg 1780-1830. Die interesse werd
als het ware massaal toen een befaamd lieu de memo ire, de Dorische zuilen

De Poort van Euston Station, ontworpen door Philip Hardwick in 1838, gesloopt in 1962.

van Euston Station in Londen, met afbraak werden bedreigd. In 1962 werden
zij ook gesloopt, ondanks protesten, een betoging en ruime aandacht in de
media - die afbraak is intussen zelf een lieu de memo ire geworden binnen de
geschiedenis van de industriele archeologie. Historici met zeer diverse interesses, ingenieurs, heemkundigen, bedrijfsleiders, arbeiders, geografen, kunsthistorici en ook allerhande amateur-historici wilden toen dringend werk maken van de redding van oude fabrieken , machines, bruggen, stapelplaatsen,
stations et cetera. Relicten uit de periode van de Industriele Revolutie, een
vrijwel onbetwist concept in de jaren 1960-1980, genoten uitsluitend de attentie en waren per definitie het bewaren waard. Duizenden trokken laarzen aan
en gingen op zoek naar industriele monumenten. Die belangstelling bracht
mensen samen die zich graag industrial archaeologists noemden, een term
die voor het eerst was gebruikt door historicus Michael Rix. to De pioniers6
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periode was er een van enthousiaste exploraties en inventarisatie, zonder al te
veel bekommernis om de zin van deze grootscheepse, voluntaristische en redelijk ongecoordineerde maar sympathieke opera tie. II De industriele archeologie ging goed vooruit, maar zonder aansluiting te zoeken bij andere historische specialismen, terwijl andere disciplines niet zonder interesse maar met
argwaan toekeken.
In de jaren zeventig brak een periode van bezinning en een beetje controverse aan. Neil Cossons, toen directeur van het Ironbridge Gorge Museum publiceerde in 1975 een standaardwerk waarin hij methoden en bronnen besprak en kort de Britse economische geschiedenis overliep. Hij codificeerde
als het ware de toenmalige hoofdactiviteit toen hij schreef dat 'in simple terms
[industrial archaeology] is the examination and analysis of the physical remains of the Industrial Revolution period,.12 Neem goed nota van de begrenzing tot relicten uit de eerste fase van de industrialisering. Tegen die periodisering kwam reactie. Sommigen meenden dat de beperking tot de Industriele
Revolutie onhoudbaar was: industriele relicten uit .HIe perioden vormen het
vakgebied van de industriele archeoloog. 13
Ernstige kritiek op de inventarisatie- en verzamelwoede kwam van de techniekhistoricus Angus Buchanan. Hij wenste dat dejndustrieJe archeologie de
dominante interesse voor relicten zou overstijgen door vragen te stellen over
het nut van het louter inventariseren en te pleiten voor meer 'geschiedenis' en
theorie in de industriele archeologie. Hij publiceerde artikelen vanaf 1965 en
een bestseller in 1972. Voor hem was de industriele archeologie '[ .. ] a field of
study concerned with the investigation, surveying, recording and, in some cases, the preservation of industrial monuments'. 14 Die benadering heeft niet
langer uitsluitend oog voor relicten, maar stoelt op een historische aanpak.
Slechts in enkele gevallen moest instandhouding worden overwogen, wat ketterse taal was in de oren van toenmalige industrieel archeologen. Voor het
eerst stelde Buchanan het probleem van de selectie. Bovendien onderstreepte
hij dat de industrial monuments moeten worden beschouwd in de context van
de sociale, economische en technologische geschiedenis. Een sleutelpassage is
de volgende: 'However important these practical functions of industrial archaeology, they can only achieve scholarly significance as part of a general
interpretation of industrialization'. Hij pleitte, met andere woorden, voor
een 'hoger doe!' voor de industrieJe archeologie, namelijk een bijdrage tot
de kennis van het proces van industrialisering. Hij wilde de industriele archeologie aan de economische geschiedenis koppelen door te pleiten voor een serieuze economisch-historische achtergrond. Dat zagen sommige economische historici niet helemaal zitten. Berucht werd de recensie van Buchanan's
boek door textielhistoricus Negley Harte in het gezaghebbende Economic
History Review. Harte haalt scherp uit (,There is little to indicate that the
function of industrial archaeology can be more than illustrative') en is nijdig
over de rol die economische geschiedenis krijgt toebedeeld (,Economic history is thus made to serve as the handmaiden of industrial archaeology'), om
uiteindelijk zijn lezers te waarschuwen voor dit boek en de industriele arche010gie. 15 Hij verdedigde zich tegen de interesse van amateurs, archeologen,
NEHA·BULLETIN 17 - 2003 - nr. 2
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architecten en geografen die via de industriele archeologie meenden aanspraken te kunnen maken op 'zijn' terrein. Harte's visie was niet uniek en weerspiegelde uitstekend de argwanende of alleszins behoedzame houding van
vele (sociaal-)economische historici.
Buchanan's opvattingen werden evenmin goed onthaald door de meerderheid van de industrieel archeologen. Mogelijk had dat te maken met het feit
dat de Britse industriele archeologie intussen zodanig populair was geworden, dat historici een minderheid bleken tussen de vele praktijkgerichte liefhebbers, terwijl vele historici niet echt waren te vinden voor de 'hogere doelen' en de theorie die Buchanan promootte. De meeste Britse industrieel
archeologen konden zich dan ook vinden in de definitie van hun tijdschrift
Industrial Archaeology Review: "At its heart is the history of industry and
technology in the period ofIndustrial Revolution , emphasis being on the surviving material evidence", te vinden in het colofon van het nummer van 1982.
Rond 1990 is 'Industrial Revolution' weggelaten en is een consensus gevonden rond het benadrukken van relicten die getuigen van de periode vanaf de
industriele revolutie, met uitsluiting van de pre-industriele tijd. 16 Textielhistoricus Stanley Chapman deed overigens in dezelfde jaargang (1982) van dit
tijdschrift nog een poging om het 'hogere' doe I van de industriele archeologie
te omschrijven, namelijk 'to provide new insights into the process of industrialisation', tevens een van de betrachtingen van de economische geschiedenis. 17 In de jaren zeventig en tachtig lieten zich dus twee specialismen in met
het industriele verleden, de economische geschiedenis en de industriele archeologie, maar hun contacten waren bijzonder schaars en zelfs wat agressief. 18
Intussen was de interesse voor industriele archeologie ook in Belgie, Nederland en diverse andere Europese landen op gang gekomen. 19 De Britse invloed was dominant, wat in Belgie niet op noemenswaardige problemen
stuitte, maar Nederland met grote aarzelingen en tijdverlies opzadelde. Dat
had onder meer te maken met de verschillende economische ontwikkeling in
beide landen en de deels daaruit voortvloeiende verschillen in mentaliteit.
Belgie bezat nijverheden en monumenten die Brits aandeden, zoals ijzernijverheid, mijnen en katoenfabrieken van voor 1850, Nederland niet. Het
Britse accent op de Industriele Revolutie kon quasi probleemloos door de
Belgen worden overgenomen. Nederlandse economische historici waren toen
volop aan het zoeken naar de aard van de economische ontwikkeling na 1800:
achterlijk, achter of anders?
De Belgische pionier Georges van den Abeelen nam de eerste Britse definitie klakkeloos over: 'C'est l'etude rationnelle, scientifique des vestiges physiques de la Revolution Industrielle'. Hij bekommerde zich niet om het Britse
debat omtrent definitie en periodisering.20 Van den Abeelen werd voorzitter
van het Centrum voor Industrie"le Archeologie (organisator van de tentoonstelling En toen kwam de machine) ,21gaflezingen in het hele land, publiceerde
regelmatig en werd algemeen beschouwd als de autoriteit. 22 Net zoals in Engeland, bestond er ook in Belgie echter een alternatieve vi~ie op de industriele
archeologie, die theoretisch was onderbouwd, vooral door sociaal-economische historici werd gedragen en tot grote activiteit leidde, hetgeen zich uitte in
8
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publica ties, colloquia, werkcolleges aan universiteiten, enzovoorts. De exclusieve gerichtheid op reJicten kwam onder vuur te liggen van Roland Baetens,
geschiedenisprofessor aan de Antwerpse Universiteit. Hij yond dat 'vele publicaties te uitsluitend gericht [zijn] op wat vandaag nog als industrieel monument aanwezig is. Archiefstudie en iconografie betekenen een noodzakelijke
aanvulling en leveren soms de enig bewaard gebleven getuigenissen'.z3 Baetens omarmde een ronduit historische benadering, verkoos interdisciplinaire
samenwerking en zag de industriele archeologie als een hulpwetenschap van
de geschiedenis 'die een bijdrage levert tot de materieIe geschiedenis van een
samenleving,.24 De nadruk die hij legde op het gebruik van diverse bronnen
was niet uniek. Kenneth Hudson suggereerde dat het juist die veelheid aan
zeer verscheiden bronnen is, zoals het feit dat naast relicten ook geschreven,
mondelinge en iconografische bronnen meeteIlen, die de industriele archeologie apart maakt. 25
Andere Belgische academische auteurs zaten min of meer op hetzelfde
spoor als Baetens. Ais een rode draad in hun theoretische en methodologische beschouwingen liepen de multidisciplinariteit, het ruime tijdsperspectief,
de combinatie van bronnen, de bekommernis omtrent het doel van de industriele archeologie en de ronduit historische visie. Twee voorbeelden. Alfons Thijs, medewerker van Baetens aan de Antwerpse universiteit, sloeg de
nagel op de kop to en hij steJde dat indien aIleen maar relicten worden bekeken, er een zeer eenzijdig beeld van de materiele cultuur uit het verleden dreigt
te ontstaan .26 Marinette Bruwier, hoogleraar in de Geschiedenis aan de Universite de Mons, hekelde de dominante interesse voor de inventarisering en
redding van monumenten en pleitte voor een systematisch en op archief en
iconografie gesteund onderzoek als vertrekpunt voor de inventarisatie. Immers, 'het industrieellandschap van onze steenkoolbekkens bij voorbeeld is
letterlijk van de kaart geveegd'. 27 En hoe zou kennis van het verleden kunnen
worden opgedaan indien aIleen maar gebruik wordt gemaakt van industrieIe
relicten die er niet meer zijn? De industriele archeologie kreeg in Belgie dus
bijzonder veel academische aandacht, waartegen de meer populaire stroming
wat bleekjes afstak. Dit was een belangrijk verschil met Groot-Brittannie,
waar academische en populaire stromingen bestonden en elkaar verstevigden, hoewel ze elkaar nu en dan ook bestreden.
Het vaJt op dat de Belgische auteurs de Britse ontwikkeling op de voet
volgden, er bewondering voor hadden, maar kritisch waren. De Britse obsessie voor de Industriele Revolutie werd bijvoorbeeld niet ernstig genomen omdat, ondanks gelijkenissen, de Belgische en zeker de Vlaamse industrialisatie
anders waren veri open dan de Britse, wat een andere chronologie impliceert.
Dit laatste kwam scherp tot uiting tijdens internationale congressen.

De pragmatische aanpak triomfeert
De derde internationale conferentie omtrent de bewaring van industriele gebouwen, zeg maar de internationale club" van industriele archeologen, werd in
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Zweden georganiseerd in mei 1978. Onder de 124 deelnem~rs waren er 15
Britten (definefleur wat publicaties betreft), acht Nederlanders en een Belg.
Zweden waren in de meerderheid, terwijl ook de Duitsers goed vertegenwoordigd waren. De deelnemerslijst vermeldt 21 historici, 32 museumwerkers, 16 monumentenzorgers en II architecten naast uitgevers, ingenieurs,
archivarissen, onderzoekers, archeologen en toegepaste wetenschappers. Enkele (sociaal-)economische historici die deelnamen aan dit congres waren
Maurice Daumas (Parijs), Jose Harris (Birmingham), Yves Lequin (Lyon)
en Arnoudt van Schelven (Enschede).28 De informatie over desamenstelling
van de deelnemersgroep is van belang, omdat de algemene vergadering de
statu ten heeft vastgelegd van The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage (nCCIH) en zo richting heeft gegeven aan de
industriele archeologie voor de daarop volgende twintigjaar. 29 De betekenis
van Zweden '78 is niet te onderschatten.
Er werd beseft dat het 'Britse model' van industrialisatie weinig betekenis
had voor andere landen. Deze hadden een economische ontwikkeling met een
eigen tempo en eigen kenmerken. Melkerijen in Nederland circa 1920, bijvoorbeeld, hadden evenveel recht op belangstelling als de mijnnijverheid in
Wales omstreeks 1780. Dat werkte bijzonder bevrijdend in landen als Zweden
of Nederland. Vervolgens wilden de deelnemers af van de voluntaristische
aanpak van de inventarisatie, en werd gestreefd naar professionalisering en
overheidssteun . In zijn Opening address verwoordde Neil Cossons dat zo:
'(oo.) we have to take a broader and more pragmatic approach and (oo.) pay
very specific attention to the reconciliation of the needs of scholarship, of
the voices of the past, with the pragmatic necessities of the present and the
future ,.3o Het feit dat het woordje 'pragmatic' twee keer in de zin verscheen,
was geen toeval. Dat betekende een koerswijziging die ook formeel naar buiten werd gebracht door 'archeologie' te vervangen door 'erfgoed' (heritage,
patrimoine). Het congres van 1978 luidde dus de pragmatic turn van de industriele archeologie in, of juister, deed deze aanpak volkomen domineren op
deze van de historici van het eerste uur. De stem van degenen die, zoals Buchanan of Baetens, had den gepleit voor meer theorie en historische context,
werd nog amper gehoord. De pragmatic turn impliceerde samenwerking met
de overheid en toenemende invloed van haar ambtenaren: museumverantwoordelijken, stadsgeografen, architecten, ingenieurs. Het industrieel erfgoed werd toen uitgevonden. In de jaren tachtig kreeg het een flink elan in
heel Europa, met de oprichting van verenigingen en almaar meer publieke
aandacht voor spectaculaire industriele sites. Hoe reageerden Belgen en Nederlanders?
Rene De Herdt, werkzaam bij het Gentse Museum voor Industride archeologie en Textiel, was niet erg opgetogen met deze wending wegens de dubbelzinnigheid van sommige definities, maar waardeerde weI de aandacht voor
verdwenen relicten en bijgevolg voor de combinatie van historische en archeologische methoden, naast de naamsverandering tot 'erfgoed', wat de langdurige disputen zou beeindigenY Een enthousiaste reactie kwam van historicus Adriaan Linters, een van de co-organisatoren van En toen kwam de
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machine in 1975, en stichter van .de Vlaamse Vereniging voor Industriide Archeologie (VVIA) in 1978. 32 Hij juichte de meer professione1e aanpak toe,
loofde de wetenschappelijke pijler voor het behoud, benadrukte de band tussen studie, instandhouding en presentatie en beklemtoonde de noodzakelijke
combinatie van diverse bronnen. 33
De pragmatic turn werd in Nederland even geestdriftig onthaald, maar wegens diverse moeilijkheden duurde het enkele jaren voor de geestdrift in daden kon worden omgezet. 34 In 1979 richtte de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen een bijzondere commissie op om de belangsteUing
voor het industrieel erfgoed verder te promoten en enigszins leiding te geven.
Dat leidde gauw tot de eerste landelijke organisatie, de Vereniging tot Behoud
van Monumenten voor Bedrijf en Techniek, die slechts een korte levensduur
beschoren was, en, vooral, tot een nieuw tijdschrift, Industrie'le archeologie
(1981-1991), uitgegeven door de Stichting Industrie'le Archeologie. Neem nota
van de naamgeving: 'monumenten van bedrijf en techniek' en 'industriele archeologie' (en dus niet 'erfgoed'). Dit getuigt van onenigheid tussen academici en amateur-historici, maar evengoed van de verschillende visies binnen de
academische wereld. 35 Sociaal-economisch historicus H. van den Eerenbeemt was de leidende figuur van het tijdschrift Industriele archeologie. Het
had een ruime sociaal-economische blik en regelmatig schreven sociaal-economische historici een bijdrage over industrialisatie, spoorwegen, fabrieksarchitectuur oftextielindustrie (lukraak noem ik Herman Diederiks, J.G .C.M.
Jansen, Harry Lintsen, Henk Muntjewerff en Ton Wagemakers). Ook verschenen er vaak bijdragen over theorie, bronnen en methode, naast een zeer
degelijke recensierubriek en, natuurlijk, stukken over behoud en hergebruik.
Nummer 41 van Industrie'le Archeologie (1991) kondigde het einde van dit
tijdschrift aan en meteen de fusie met Histechnicon, het blad van de (Delftse)
techniekhistorici, om Erfgoed van industrie en techniek te gaan heten (1992- ).
Die fusie geeft uitstekend weer dat de aandacht voor behoud en hergebruik in
Nederland gaandeweg meer op de voorgrond was gekomen, terwijl deze voor
de (sociaal-economische) context was afgebrokkeld. De oprichting van de Federatie Industrieel Er[goed Nederland (FIEN) in 1984 was van die beweging
tegelijkertijd symptoom en katalysator. 36 FIEN herbergde bestaande initiatieven, terwijl het mee aan de wieg stond van nieuwe. Het Projectbureau Industrieel Erfgoed(PIE) ging van start in 1991 en eindigde in 1997, na hetJaar van
het Industrieel Erfgoed in 1996. In 31 brochures bracht PIE verslag uit over
het erfgoed per industriele branche. Noteer tel kens het gebruik van het
woordje 'erfgoed' en niet 'archeologie' in de naamgeving van organisaties en
initiatieven, wat de pragmatic turn onderstreept. Peter Nijhof, in die jaren
goed op weg om de leidinggevende figuur van de discipline in Nederland te
worden, juichte dat toe: overheidsbeleid, professionelere aanpak, grootschalige en dure overheidsprojecten voor documentatie, inventarisatie, onderzoek, toerisme en musea bevielen hem in hoge mate. 37 In zijn bijdrage vo<?r
de geprezen serie Geschiedenis van de techniek in Nederland uit 1995 sprak Peter Nijhof nog maar weinig van industriele archeologie, maar vooral van industrieel erfgoed. Hij geeft volgende definitie: 'Industriele archeologie wordt
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in Nederland gedefinieerd als het interdisciplinaire werkterrein van al degenen die zich richten op de inventarisatie, documentatie en zonodig het
behoud van de materiele getuigen van voorbije fasen in de ontwikkeling van
bedrijf en techniek. Anders geformuleerd: de tastbare getuigen van het industrieel verleden,.38 Het accent lag dus volledig op de relicten die het uitgangspunt van historisch onderzoek kunnen zijn, maar niet op een historische
probleemstelling waar relicten als bron kunnen dienen. Een chronologische
begrenzing was afwezig, maar er was weI een concentratie op de industrie,
wat strikt genomen een reeks thema's uitsluit, zoals bijvoorbeeld sportinfrastructuur of onderwijsinstellingen.
De economische geschiedschrijving zou ook baat kunnen hebben bij de
pragmatische aanpak van het industrieel erfgoed. Dat werd gesuggereerd in
het boekje van de economisten (!) A. van Dalen en Willem Boon uit 1986.39
Zij vonden dat de aandacht voor industrieel erfgoed een 'betere bril' op het
verleden bood en meenden dat 'de studie van het industrieel erfgoed [..J de
mogelijkheid biedt tot relativering en correctie', een zin die volgde op de vaststelling van tekortkomingen van de economische geschiedenis in het algemeen en de bedrijfsgeschiedenis ('als promotiemiddel van het bedrijfin kwestie'!) in het bijzonder. 40 Het boek van Van Dalen en Boon werd door Van den
Eerenbeemt gunstig besproken, maar het beroerde de economische historici
niet. 41 Leuk - voor een Belg, althans - is dat niet alleen de ontwikkelingen in
Groot-Brittannie maar ook die in Belgie als referentiekader werden genomen.
Twintigjaar na Zweden 78 was het terrein van de industriele archeologie in
Europa duidelijk afgebakend. Het accent lag helemaal op relicten zoals bij de
Britse pioniers uit de jaren zestig, weliswaar niet zozeer meer de inventarisatie, dan weI het behoud en het hergebruik. Theorievorming was vrijwel afwezig en het erfgoed werd geplaatst binnen hedendaagse bekommemissen,
waarbij de historische betekenis of interpretatie niet zelden werd uitgehold
ofzelfs vernietigd en vervangen door nieuwe betekenissen, bijvoorbeeld prestige voor een bedrijf - op zich een apart studieobject. Deze ontwikkeling kan
en moet worden gezien als de verzelfstandiging van een specialisme. Een vakgebied werd gemaakt of alleszins gedefinieerd, en het verwierf eigen methoden, tijdschriften, verenigingen, coryfeeen en colloquia. Dat dit deel uitmaakt
van een brede maatschappelijk nieuwe belangstelling, waar de aandacht voor
ruraal en stedelijk landschap sterk is toegenomen, hoeft geen betoog.42 De
vele verenigingen voor industrieel erfgoed hebben zonder enige twijfel bijgedragen tot wetgeving omtrent monumenten- en landschapzorg en tot subsidies voor musea en onderzoek. En daar is natuurlijk niets mis mee. De aandacht voor erfgoed heeft echter wei als gevolg gehad dat industrieel
archeologen in een andere wereld gingen leven dan (sociaal-)economische
historici en dat, op schaarse uitzonderingen na, er geen contacten waren tussen beide.
Dat laatste heeft natuurlijk ook te maken met de weg die de economische
geschiedschrijving in de jaren zestig, zeventig en tachtig was ingeslagen, namelijk deze van de modelmatige, analytische, sterk op de economische weten12
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schap gerichte en dikwijls kwantitatieve benaderingen. Behalve bij enkele
techniek- of bedrijfshistorici, verdween bij economische historici vrijwel aIle
aandacht voor stoommachines, oude foto's en bedrijfsplannen.
Blijft de vraag in welke mate het industrieel erfgoed van de voorbije twintig
jaar heeft bijgedragen tot de historische kennis en het inzicht in het verleden.
Is al die aandacht voor behoud, hergebruik en wettelijke bescherming van belang geweest voor het landschap (wat ik van cruciaal belang acht), maar veel
minder of zelfs niet voor onze kennis van het verleden (wat ik een even groot
belang toeken)? Relicten van de industrialisatie werden behouden, maar welke kennis en welk beeld van het verleden dragen zij?

De theoretische reflectie Jeeft

In de jaren negentig begon de wetenschapsbeoefening geleidelijk maar radicaal te veranderen. Dat was het geval in de archeologie en de geschiedenis,
waar het structuralisme uit de jaren zeventig en tachtig werd uitgedaagd door
wat ik gemakshalve omschrijf als postmodern denken.43 De economische geschiedenis ontsnapte daar niet aan, maar ik betwijfel of de economische historici die zichzelf als postmodern of poststructuralist zouden omschrijven,
met meer dan drie zijn in de wereld. Niettemin heeft het postmoderne den ken
de (sociaal-)economische en zeker de techniekgeschiedschrijving beinvloed,
zij het onrechtstreeks via de sluipweg van de cultural turn .44 Britse historici
hebben bijvoorbeeld het concept IndustrieIe Revolutie herzien, waarbij de
nadruk almaar meer werd gelegd op continuileit, transformatie en maatschappelijke inbedding. 4S Echter, deze veranderingen in de archeologie en
de geschiedenis en andere sociale wetenschappen hebben de opvatting en de
beoefening van de industrieIe archeologie en het industrieel erfgoed volkomen ongemoeid gelaten. Kan dit worden verklaard door het feit dat de beoefenaars bijzonder pragmatisch zijn, weinig of geen oog hebben voor theorie
of voor wat in andere disciplines omgaat?
Daarin is pas heel onlangs en moeizaam wat verandering gekomen. In 2001
liet Kenneth Hudson een korte bijdrage verschijnen in het gerenommeerde
Industrial Archaeology Review, met de tartende titel 'Has Industrial Archaeology lost its way?,.46 Hij vat daarin vooral zijn eigen, essentiele bijdrage aan
de Britse industrieIe archeologie sedert meer dan dertigjaar samen. Hij doet
dat kritisch, niet zozeer voor hemzelf maar voor de wijze waarop de industrieIe archeologie zich heeft ontwikkeld in de voorbije vijftig jaar. Al in de jaren
zeventig vroeg hij zich af wat het nut was van een oude fabriek of machine,
eens zij van de sloop waren gered. De jaren zestig en zeventig waren goede,
vruchtbare jaren voor de industriele archeologie 'because the people [.. ] were
contributing to the common stock of historical knowledge', maar 'during the
1980s and 1990s, however, the appeal [of industrial archaeology] has been fading, largely because people had become aware of grazing on the same old
pastures'. De woorden 'industrial heritage' vloeiden niet uit zijn pen, maar
zou het toeval zijn dat de eminence grise Hudson een achteruitgang aanwijst
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op net ogenblik waarop 'erfgoed' het heeft overgenomen van 'archeologie'?
Hij wil zijn terrein verlevendigen en pleit voor hernieuwde interesse in het
veldwerk: de dirt archaeologist heeft zijn warme sympathie. Ook pleit hij voor
de uitbreiding van thema's (niet aileen fabrieken , maar ook oude hotels, benzinestations of winkels) en, tenslotte, voor een naamsverandering. Hudson
suggereert workplace archaeology of kortweg work archaeology, wat de werkende mens helemaal centraal zou plaatsen. Hudsons voorsteIlen zijn niet onaardig, maar ze zijn ook niet echt baanbrekend.
De betekenis van zijn bedenkingen Iigt vooral in het feit dat hij getuigt dat
er ergens iets verkeerd gelopen is, dat er te veel verzameld en blindelings behouden werd, en dat er ruim onvoldoende historisch perspectief aanwezig is
waardoor de industriele archeologie zich heeft afgesneden van andere historische specialismen. Hij herhaalt, met andere woorden, de kritiek van Buchanan, Baetens en anderen uit de jaren zeventig. Hudson is niet van de minsten
(hij maakt in zijn essay een grapje over zijn status als Father of Industrial Archaeology ), en zijn appreciatie komt hard aan. Zijn mening wordt allicht niet
gewaardeerd door de duizenden liefhebbers die inventarissen hebben opgesteld en zeker niet door beleidsmensen en onderzoeksc06rdina toren die gestreden hebben voor geld, behoud en aandacht voor industrieel erfgoed.
Hudson staat echter niet aIleen, hoewel hij de impressie geeft weI een eenzaam gevecht te willen aangaan. Zijn essay verscheen in Industrial Archaeology R eview, zoals gezegd het leidinggevende blad in Groot-Brittannie.
Sinds enkele jaren zijn de post-medieval archeologen Marilyn Palmer en Peter Neaverson dejoint editors. 47 Zij zijn zeer kriti sch over de wijze waarop de
industriele archeologie in Engeland is geevolueerd en bieden beloftevolle alternatieven. Hun opvattingen kwamen treffend tot uiting in hun boek Industrial Archaeology uit 1998 en vonden als het ware een toepassing tijdens het
'millennium congres' van TICCIH (Londen, 2000).48 Het boek definieert industrieie archeologie als 'the study of the tangible evidence of social, economic and technological development of the period of industrialisation, generally the last 250 years'. Ik geeft toe dat tangible evidence ietwat dubbelzinnig
is, immers een kasboek van een bedrijf is ook 'tangible', maar de auteurs vragen juist aandacht voor aIle mogelijke bronnen van de sociaal-economische
geschiedenis, met in de eerste plaats de materiele aspecten, zelfs indien daarvan geen sporen meer zijn. Zij beperken zich dus niet tot industrieel erfgoed.
Zij pleiten voor meer serieux binnen hun discipline, wat de industriele archeologie (eindelijk) moet doen aanvaarden door, wat zij noemen, de professionele archeologie. Deze laatste poogt immers aan de hand van artefacten uit
het veri eden zo grondig mogelijk dat verleden te Ieren kennen, terwijl de
industriele archeologie juist faalt 'to put [sites] in any wider topographical,
social or cultural context'.
Dat laatste is uiteraard de kern van hun kritiek. Het doel is om de industrieie archeologie de plaats te geven die zij verdient, als een echte wetenschap, met universitaire opleiding en gerespecteerd door en nuttig voor andere specialismen en disciplines. Hiervoor moet zij zinvol worden, een
theoretical turn ondergaan, vragen stellen en band en met andere disciplines
14
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creeren of aanhalen. Voor Palmer en Neaverston vol staat het nochtans niet
langer industrieelarcheologisch onderzoek te plaatsen in een economische
context. Daarvoor had Marilyn Palmer in 1994 nog hevig gepleit to en zij inzichten van economische historici met betrekking tot de industrieIe revolutie
voorstelde aan industriele archeologen en hen wees op de mogelijkheden om
deze inzichten nog te verfijnen door middel van industrieelarcheologische
studie.49 Dat was een mooi voorbeeld van een poging om de dialectiek tussen
industrieel archeologen en economische historici op gang te brengen. In hun
boek pleiten Palmer en Neaverson echter voor een veel ruimere inbedding in
het maatschappelijk gebeuren en zij vinden daarvoor theoretische achtergrond bij de contextual archaeolQgy van de postprocessual archeoloog Ian
Hodder, wat neerkomt op aandacht voor productieverhoudingen en sociale
reiaties. 50 Met andere woorden, een oude stoommachine moet niet aileen
worden onderzocht voor de technische aspecten en voor de economische omkadering en effecten, maar ook voor de gevolgen op de werkgelegenheid, de
aard van de arbeid, het loon, de sociale verhoudingen, de werkduur, de beeldvorming et cetera, kortom voor de 'social context of production'. Deze ruime
visie betekent dat de industriele archeologie aandacht moet besteden aan aspecten die nog niet tot haar terrein behoren, zoals prestige die tot uiting komt
in de architectuur van een fabriek en klassen- en machtsverhoudingen zoals
de gebouwen van c06peratieven en arbeiderswoningen. Ook moet gedacht
worden aan arbeiderscultuur (cafes, sportstadia), consumptie (markten,
grootwarenhuizen), betekenisgeving (auto's, meubels en andere dingen) en
ideologie (zowat alles!). Zij pleiten dus sterk voor een cultural turn van de industriele archeologie.
Dit zijn bekommernissen van sociale historici en sinds enkele jaren laten
deze bekommernissen de economische historici evenmin onberoerd. De bijdrage van de industriele archeologie is bijgevolg de studie van de materieIe
sporen van (immateriele) sociale relaties bestuderen. 'In this way, industrial
archaeology may make a distinctive contribution to an understanding of the
development of human society', aldus Palmer en Neaverston . In feite komt
die visie neer op de ambities van de Franse Annales om een histoire totale te
schrijven, maar wei een waarin objecten, ruimten en landschappen een centrale plaats krijgen toebedeeld . Het is duidelijk dat Palmer en Neaverston
vee I verder willen gaan dan de eerder bescheiden work archaeology van
Hudson.
Palmer's en Neaverston's principes kwamen aan bod tijdens The Millennium Congress van TICCIH in 2000. Zij organiseerden dit evenement en hoopten er de industriele archeologie in.de nieuwe richting te duwen. Zij lanceerden een call for papers die voor sommige industriele archeologen buitenissig
leek: het centrale thema was immers de archeologie van de consumptie. Dat
was een onderwerp waarbij vele industrieel archeologen en erfgoedbewakers
absoluut niets konden bedenken. Het gevolg was dat heel wat voorstellen
voor papers traditioneel waren en wellicht dat velen hebben afgehaakt. Voor
de acta selecteerde het duo bijdragen die, in mindere of meerdere mate, sporen van de vernieuwing vertonen.51 Enkele titels illustreren dat: 'Technology
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transfer and peripheral culture', 'The social archaeology of the textile industry', 'People, process, power and place' en 'Innovative materials and utilitarian beauty'. Heel wat auteurs besteedden ook veel meer aandacht aan de sociaal-economische context en theorie; getuige daarvan de verwijzing naar
historici als Joel Mokyr, John Burnett, David Landes, Franklin Mendels,
Sydney Pollard of Michael Sonenscher, namen die eerder zelden of nooit in
industrieelarcheologische teksten opdoken. In Palmer's en Neaverston's inleiding wordt de accentverlegging benadrukt. Zij herhalen er kort hun principes: de arbeidende mens moet centraal staan (cf. Hudson's workplace archaeology), productieprocessen moe ten kaderen binnen brede culturele
ontwikkelingen, theorie moet aanwezig zijn, en industrieel erfgoed kan niet
worden genegeerd omdat het op unieke wijze getuigt van sociale verhoudingen.
Hoe vernieuwend deze visie ook mag zijn, zij zal menig Duits sociaal historicus vertrouwd in de oren klinken. Cultuur, sociale relaties, materiele cultuur, verhoudingen tussen mensen en dingen, sociaal-economische context...
het zijn aBe aandachtspunten van de Industriekultur . Deze laatste term verdringt in Duitsland almaar meer het oudere Industrielle Archiiologie, wat
daar blijkbaar niemand erg vindt. Net zoals bij de strijd tussen 'archeologie'
en 'erfgoed' uit de late jaren zeventig, gaat het nochtans om meer dan aileen
de terminologie. Een sluitende definitie van industriecultuur is even weI niet te
vinden, wat wellicht te maken heeft met de algemeenheid van het woordje cultuur. Zelfs het Gesellschaft fur Industriekultur komt niet verder dan het opsommen van enkele aandachtsvelden. 52 Wat precies wordt bedoeld met Industriekultur komt het beste tot uiting in een aantal boeken waar aandacht
wordt be steed aan zulke diverse zaken als architectuur, mentaliteit, schilderkunst, arbeid, dagelijks leven, beeldhouwwerken en stedenbouw in de 1ge en
20e eeuw. 53
Het concept industriecultuur heeft Erik Nijhof en mezelf aangesproken. In
1996 deden we een poging dit ingang te doen vinden in Belgie en Nederland. 54
Onze definitie was 'het geheel van uitingen van materieIe en immaterieIe aard
die kunnen worden opgevat als een reflectie van maatschappelijke actoren op
de industrialisatie'. Deze uitingen kunnen zeer divers zijn en betrekking hebben op kunst, bedrijfscultuur, vormgeving, wetgeving, levensstijl, literatuur,
architectuur en onderwijs, en natuurlijk ook aandacht bested en aan erfgoed.
We hadden het over 'industriele mentaliteit' en 'conjuncturele waardering
voor erfgoed'. Onze kernvraag betrof dus niet 'de eigenlijke economische geschiedenis, maar de vraag hoe de belangrijkste actoren deze verwerkten'
(p.1S). We concludeerden dat 'industriecultuur tot het domein van de wetenschap (behoort), de zorg voor het industrieel erfgoed tot het domein van het
beleid en politiek' (p. 19). Met dit laatste bedoelden we natuurlijk niet dat wetenschap geen politieke dimensie zou hebben; we wilden aileen dit onderscheid maken om uit de impasse te raken waar de industriele archeologie volgens ons in verzeild was geraakt. Industriecultuur laat theorie meer aan bod
komen en een bijdrage leveren tot een betere en meer genuanceerde, zelfs relativerende kennis van het verleden - een verleden dat voor Belgie en Neder16
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land sinds 200 jaar een overwegend industrieel verleden is. Industriecultuur
stelt zich niet in de plaats van industrieel erfgoed, maar uiteraard heeft industriecultuur de plicht bij te dragen tot de wijze waarop met industrieel erfgoed
wordt omgegaan. Wordt de industriele archeologie geherdefinieerd via het
maken van een onderscheid tussen industrieel erfgoed (de praktijkgerichte
poot) en industriecultuur (de wetenschappelijke basis), dan laat dat toe industriecultuur stevig vast te ankeren binnen historiografische tradities. Dat er
nauwe banden blijven bestaan tussen beide, is evident. Voor de hand liggend
lijkt me de aandacht voor materiele cultuur, niet zozeer de ietwat vage bepaling a la Fernand Braudel, maar eerder de toepassing ervan door bijvoorbeeld Han Baudet of Anton Schuurman. 55 Deze laatste wijst op de mogelijkheid tot nog ruimere inbedding, waarbij het industrieel verleden (dus, de
industriecultuur) deel uitmaakt van het hele verleden (dus, de geschiedenis)
en diensten levert aan de tegenwoordige interpretatie van industriele relicten
(dus, het industrieel erfgoed), wat kan en moet bijdragen tot 'culturele planologie' (of het zinvol en contextueel bewaren en vormen van onze ruimte).
Kortom, 'de geschiedenis van objecten - ofhet nu landschappen zijn, gebouwen, een groep van gebouwen of anderszins - wint aan betekenis wanneer ze
verb on den wordt met de algemene geschiedenis,.56

Conclusie

Kritiek op de nieuwe aanpak Jigt voor de hand: zij neemt te veel hooi op de
york. Cuituur, mentaliteit, ideologie, sociale relaties en betekenisgeving zijn
complexe begrippen. Wordt daaraan de materiele wereld van objecten, landschappen en ruimten toegevoegd, dan is het hek helemaal van de dam. Het
lanceren van alternatieve termen, zoals social archaeology, work archaeology,
Industriekultur zet die wijde ambitie nog sterker in de verf. Leidt die verruimde aandacht dan niet tot een nieuwe impasse? Neen, integendeel. Er zijn
echter wei voorwaarden. De nieuwe industrieIe archeologie zoekt aansluiting
bij andere historische specialismen en plaatst de materieIe cultuur centraal.
Het gaat dan niet enkel om het erfgoed, maar ook om wat thans niet meer
bestaat. Zij is probleemstellend, heeft oog voor theorie en schenkt alle aandacht aan relaties tussen mensen onder ling en tussen mensen, objecten, ruimten en landschappen vanaf, pakweg, het einde van de achttiende eeuw. Doel
is beter en genuanceerder inzicht in het verleden te bekomen en, en passant,
criteria voor het behoud van erfgoed aan te reiken en dit erfgoed met zijn historische context in de huidige tijd te interpreteren.
Laat ik dit alles toetsen aan de economische geschiedschrijving.57 Na de
cultural turn in de economische geschiedenis, klinkt wat hierboven staat in
rnindere of meerdere mate vertrouwd bij economische historici. Er kan bijgevolg een gemeenschappelijke grond worden gevonden voor een osmose tussen industriecuituur en economische geschiedenis rond een specifieke vraagstelling. Economische groei, een klassiek thema uit het yak, vormt allang het
onderwerp van kwantitatief, modelmatig onderzoek. Men kan dan den ken
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aan Paul Bairoch, Angus Maddison en Nick Crafts, om slechts enkele onderzoekers te noemen. Recent werden volop culturele factoren, zoals mentaliteit
en arbeidsethos, aangedragen om de economische groei te duiden. Het controversiele boek van David Landes mag hier als een sprekend voorbeeld dienen. 58 Culture!e historici maken echter geen onderscheid tussen materiele
cultuur en cultuur tout court, want 'culture must be about how people perceive and act, how their artefacts, values, ideas and emotions not only are
made but also appropriated by their users, and how such possessions in turn
may help to transform their own perception'. 59 Zo geschiedschrijving van de
cultuur wordt beschouwd als geschiedschrijving van de materiele cultuur,
dan krijgt deze er een essentiele dimensie bij. Economische groei wordt dan
niet langer geduid door productiviteit (economie), handelspolitiek (beleid) en
arbeidsethos (cultuur), maar door voorwerpen, marketing, betekenisgeving
en bezit (materiele cultuur).
Ik kan deze benadering kort illustreren met eigen onderzoek.6o De verkoop
van kleding door de Gentse sociaal-democratische verbruikscooperatieve
Vooruit schoot pijlsnel omhoog tussen 1884 en 1913. Deze groei kan worden
verklaard door technologische innovatie en reorganisatie van de arbeid, door
toenemende koopkracht van de Gentse bevolking en de prijsevolutie van kleren ten opzichte van andere goederen. Concurrentiepositie en marketing
kunnen eveneens worden ingeroepen. Deze factoren verklaren vee!, maar niet
alles. De producten zelf (kwaliteit, varieteit in het aanbod, imago), hun beteken is voor het publiek, de uitstalramen en toonbanken, de architectuur en
design van de winkel, de liften en het elektrisch licht, de rode vlaggen en de
socialistische iconografie op dak en gevel van de cooperatieve, de taal van de
publiciteit ... dat alles kan niet worden genegeerd bij de verklaring van de
groei van de omzet. Dat geldt ook voor de percepties van objecten en ruimten
door mensen - zoals de led en van Vooruit, de directie, uitgesproken tegenstanders, concurrenten.
Economische geschiedenis plus industriecultuur zou tot vernieuwende benaderingen en inzichten kunnen leiden, waarbij de twee specialismen baat
hebben.

Noten
Recensie door Nigley Harte van R. A. Buchanan, Industrial archaeology in Britain, Economic His-

tory Review 26 (1973) 697.

3

Het nut van de industrieelarcheologische bronnen voor de (economische) geschiedenis (met talloze
bibliografische verwijzingen) komt aan bod in mijn cursusnotities Industride archeologie (te bekomen via pscholli@vub.ac.be). Zie ook Peter Scholliers, IA @ WWW in .BE en .NL (De muis & de
muze I. Industriele archeologie) (Brussel 2002). Hierin is aandacht voor internetadressen omtrent
definitie, bronnen, musea en verenigingen van industriele archeologie in Belgie en Nederland.
Wat dit laatste betreft, bestaan er uiteraard uitzonderingen, zoals bijvoorbeeld Jan Lucassen, Noar
de kusten van de Noordzee. Trekarbeid in Europees perspectief, /600-/900 (Utrecht 1984), waarin
(ruim) commentaar en bronnenverwijzing wordt gegeven bij elke foto. Recent is de zorg voor iconografie echter sterk toegenomen , waarvan de serie Techniek in Nederland in de twintigste eeuw
(Zutphen , 7 dIn. 1998-2003), onder redactie van 10han Schot, Harry Lintsen , Arie Rep en Adri
Albert de la Bruheze et a!., mooi getuigt.
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Even een zelfkritiek. Twee jaar voordien repten Jan Blomme en ikzelf in onze ' De economische
geschiedenis van Belgie tijdens de nieuwste tijd: onderzoektrends in de jaren tachtig' (NEHA-Bulletin 7 (1993) 5-38) met geen woord over de mogelijkheden van de industriele archeologie v~~r de
kennis van het economisch verleden, hoewel wij de economische geschiedenis wilden verrijken met
cultuur-, mentaliteits-, sociale en politieke geschiedenis, ecenomische theorie, kwantitatieve technieken , actuele problemen en wat al niet meer.
Mattie Boom, 'Op zoek naar een schat aan (bedrijfs)foto's', NEHA-Bulletin 9 (1995:2) 197-198.
Zie de voorbeelden in A. van Dalen en Willem Boon, Nieuw gezicht op oud werk. In"dustriiile archeologie: introductie en bibliografie (Rotterdam 1986) 19-20.
Georges van den Abeelen, ' De industriele archeologie', in: En toen kwam de machine. Ontmoeting
met de Industride Archeologie (Brussel 1975) 12.
Om het met de woorden van gezaghebbende auteurs te zeggen: De industriele relicten en hun studie
vormen de perfecte bronnen 'to show how past generations lived and worked' (1. Alfrey en T. Putnam, The industrial heritage (Londen 1992) I). Immers, relicten en sites lieten de wijze van werken en
leven zien zonder de omweg van de interpretatie van teksten door de historicus. Voor Nederland kan
ik de woorden van Van den Eerenbeemt aanhalen die dit standpunt verdedigd heeft: ' De materiele
bron heeft naar mijn overtuiging een complementaire functie ten aanzien van de gegevens die uit de
schriftelijke of gedrukte bron te putten zijn. De greep op het te bestuderen object neemt toe, wanneer
men dit in zijn 'Ievende' vorm kan zien, liefst in een functioneel verband': H.F.J.M . van den
Eerenbeemt, ' Industriele archeologie; waar hebben wij het over? Herbezinning en de kunst van
het herbestemmen ', Industriiile Archeologie 32 (1989) 157. Relicten bevatten dus meer waarheid ..
Over de ontwikkeling van de industriele archeologie in Groot-Brittannie, zie bijvoorbeeld. Marilyn
Palmer, ' Industrial archaeology: continuity and change', Industrial Archaeology Review 16 (1994)
135-156. Zij doet (beknopt) verslag over de Britse industriele archeologie in relatie tot nieuwe inzichten uit de economische geschiedenis (zie ook verder).
Michael Rix , 'Industrial archaeology', The Amateur Historian 4 (1955) 225-9. De term was al eerder
gebruikt maar zonder veel effect. Rix' artikel heeft de term op grote schaal ingang doen vinden.
Tekenend voor die fase lijkt me het handboek van J.P.M. Pannell, The techniques of industrial archaeology (Newton Abbot 1966), waar slechts in de laatste 20 pagina's enige aandacht wordt besteed
aan theorie, opzet en ontwikkeling van de industriele archeologie.
Neil Cossons, The BP book of industrial archaeology (Londen 1975) 15.
Arthur Raistrick, Industrial archaeology. An historical study (Londen 1972); Kenneth Hudson,
World industrial archaeology (Cambridge 1979). Over de tijdafbakening, zie Marilyn Palmer, ' Industrial archaeology: a thematic or a period discipline?' , Antiquity 64 (1990) 275-85.
Robert Angus Buchanan, Industrial archaeology in Britain (Londen 1972).
Negley. B. Harte, in Economic History Review 26 (1973) 696-7 (zie ook het citaat bij het begin van dit
essay).
In de vroege jaren negentig heeft het tijdschrift deze definitie laten varen. Het heeft thans een zeer
ruime benadering, hoewel de nadruk ligt op de 'surviving evidence of industrial activity' en op 'practical aspects of a subject in which fieldwork plays an essential part' Industrial Archaeology Review 16
(I 993): I, colofon.
Stanley D. Chapman, 'The Arkwright mills. Colquhan's census of 1788 and the archaeological evidence', Industrial Archaeology Review 6 (1982) 5.
Het zou relevant zijn te onderzoeken in welke mate economische historici toen verwezen naar het
werk van industrieel archeologen, en vice versa. De oogst zou bijzonder mager kunnen zijn. De lezer
kan echter opwerpen dat intellectuele openheid tussen tal van specialismen doorgaans nogal gering
IS.
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Overzichten van de ontwikkeling van de discipline in beide landen zijn veelvuldig; handig is Erik
Nijhofen Peter Scholliers, 'Ontstaan van een industriecultuur', in: idem (red.), Het tijdperk van de
machine. Industriecultuur in Belgie en Nederland (Brussel 1996) 25-79. Bibliografieen omtrent industriele archeologie in beide landen kunnen worden opgespoord via de website bij de universiteitscursus Industriele archeologie die ik aan de VUB doceer (http://www.vub.ac.be/SGES/iaibiblio.html). Patrick Viaene publiceert jaarlijks in het Tijdschrift voor Indus/riele Cultuur een
bibliografie voor Belgie, die in 2004 via het internet kan worden bekeken (http://www.miat.gent.be
ofhttp://www.viatvzw.centerall.com!customl.php). Voor zover ik weet, bestaat er momenteel geen
on-line noch gedrukte (lopende) bibliografie voor industriele archeologie of industrieel erfgoed in
Nederland (wellokaal of thematisch).
Georges Van den Abeelen, ' L'archeologie industrielle', Industrie 1972: 2, 98.
Dit Centrum bestond enkele maanden en ging ten onder aan ruzie en vooral geldgebrek.
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Nog onlangs verscheen van hem postuum L 'archeologie industriel/e. De I'aventure Ii la science (Brussel 1997), een collage van eerder verschenen artikelen. Voor een kritiek op dit boek verwijs ik naar
mijn recensie in het Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, 77 (1999) 1249.
Roland Baetens, 'Een onderzoek naar het beo~fenen van de industriele archeologie in Belgie', Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 92 (1977) 71.
Ibidem, 75.
Hudson, World industrial archaeology, II.
Alfons Thijs, 'Industrial archaeology as a branch of the study of the history of material culture, some
theoretical and methodological considerations' , Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis
(l975) 148.
Marinette Bruwier, ' In het 109 van Engeland: het begin van de industriele archeologie in Belgie',
Driemaandelijks Tijdschrift van het Gemeentekrediet van Belgii' 114 (1975) 231-32. Zij besluit met te
stellen dat '(men tracht) door de industriele archeologie, meer nog dan door traditioneel historisch
opzoekingswerk, diep contact te krijgen met de werkelijkheid uit het verleden', waarmee zij dat
typische geloof in de grondiger kennis van het verI eden via de industriele archeologie bekrachtigt.
Marie Nisser (red.), The industrial heritage. The third international conference on the conservation of
industrial monuments. Transactions 3 (Stockholm 1981) 411-4. Mijn keuze van sociaal-economische
historici is natuurlijk subjectief (Daumas was techniekhistoricus, Harris sociale historicus, Lequin
stadshistoricus en Van Schelven textielhistoricus).
The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage, http://www.mnactec.comffICCIH/, opgericht in 1973, organiseert internationale congressen, publiceert de acta en
fungeert vooral als een netwerk.
Neil Cossons, 'Opening address' , in: Nisser, Industrial heritage, 9.
Rene De Herdt, 'Een nieuwe wetenschap op zoek naar een eigen identiteit: de industriele archeologie', Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en oudheidkunde te Gent, 33 (1979) 221-36.
Vlaamse Vereniging voor Industriele Archeologie, http://www.vvia.be.
Adriaan Linters, De wortets van Flanders technology. Industrieel erJgoed, industrie'ie archeologie in
Vlaanderen (Leuven 1987).
Voor een kort maar verhelderend overzicht, zie J. A. Van Da len , '20 jaar industrieel erfgoed in
Nederland', Erfgoed van industrie en techniek 7 (1998):3, 77-83. Een uitgebreider overzicht (tot
1995) staat bij Erik Nijhof en Henk Weevers, 'Tussen afschuw en nostalgie: industrieel erfgoed
als barometer van een nieuwe tijd in Nederland', in: Nijhof en Scholliers, Tijdperk van de machine,
183-200.
Van Dalen en Boon, Nieuw gezicht op oud werk, 59.
http://www.industrieel-erfgoed.nl/
Peter Nijhof, 'Industriele archeologie in Nederland tussen 1987 en 1990', Industrilile archeologie, 36
(1990) 113-123.
Peter Nijhof, ' Industrieel erfgoed in Nederland', in: Harry Lintsen e.a. (red.), Geschiedenis van de
techniek in Nederland. De wording van een moderne samenleving 1800- 1890 (Zutphen 1995) 241.
Van Dalen en Boon, NieulV gezicht op oud lVerk.
Ibidem, 21.
H .F .M.J. van den Eerenbeemt, Industriele Archeologie 22 (l987) 28-30.
De aandacht voor erfgoed stelt nieuwe problemen: welk landschap, door wie gedefinieerd, welke
betekenissen worden door wie toegekend , welk beleid in dat verband? Zie in dat verband Marc
Jacobs, Erfgoed in Vlaanderen (Brussel 2003).
Over veranderingen in de geschiedenis en de archeologie (vooral de zogenaamde post-processual
archaeology), zie Gerard Noiriel, Sur la 'crise' de I'histoire (s.l. , 1996); het themanummer van het
Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 23 (1997): 2; Ian Hodder, Theory and practice in archaeology
(LondenlNew York 1992); Colin Renfrew en Paul Bahn, Archaeology. Theories, methods and practice (Londen 1996).
Zie daarover Paul Klep, 'Reculturalisation in economic and social history?" NEHA-Jaarboek voor
economische. bedrijfs- en techniekgeschiedenis 64 (2001) 6-27. Klep onderstreept de slingerbeweging
tussen seriele, modelmatige en culturele, narratieve benaderingen. tast het concept cultuur kritisch
af en peilt naar de mogelijkheden en de wenselijkheid dit concept in de (sociaal-)economische
geschiedschrijving toe te passen.
Hein Klemann, ' Recente geschiedschrijving over de industriele revolutie', N EHA-Bul/etin, 9 (1995)
101-19, met oog voor de louter economische benadering; Pat Hudson, The industrial revolution
(Londen 1992), met oog voor een brede maatschappelijke benadering.
Industrial Archaeology Review 23 (2001):1, 6-9.
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Post-medieval wordt in Angelsaksische landen gebruikt om het onderscheid te maken met de archeologen van de Oudheid, die de regels van het metier hebben opgesteld en de discipline domineren. De
term post-medieval werd gelanceerd om een plaats te creeren binnen de traditionele archeologie.
Marilyn Palmer en Peter Neaverson, Industrial archaeology. Principles and practice (LondenlNew
York 1998); Marilyn Palmer en Peter Neaverson (red.), TICCI H 2000. Transactions. From industrial
revolution to consumer revolution: international perspectives on the archaeology of industrialisation
(Leeds/Cambridge (MA.) 2001).
Palmer, 'Industrial archaeology: contunuity and change'.
Palmer en Neaverston, Industrial archaeology, 4-5, 8.
Palmer en Neaverson, From industrial revolution to consumer revolution, 3.
' Die Geschichte der Technik, die Sozialgeschichte der Arbeit, die Architekturgeschichte der Fabriken, die Entwicklung des geografischen Raumes den wir ' Industrielle Kulturlandschaft' nennen ~ all
dies sind Fascetten der Industriekultur', 'Was ist Industriekultur', in Deutsche Gesellschaftfur Industriekulrur, http://www.industriekultur.de.
Bijvoorbeeld: Hermann Glaser, Industriekultur und Alltagsleben. Von Bierdermeier zum Postmoderne (Frankfurt 1994). Andere titels van deze auteur zijn bijvoorbeeld Maschinenwelt und AlltagsIeben (1981) en Automobil in der Kunst (1986).
Nijhof en Scholliers, Tijdperk van de machine.
Han Baudet, ' Mensen en dingen. Inleiding tot een historisch onderzoek van consumentengedrag',
Tijdschrift voor Geschiedenis 82 (1969) 250-79; Anton 1. Schuurman, Materiele cultuur en levensstij!. Een onderzoek naar de taal der dingen op het Nederlandse platteland in de 19de eeuw: de
Zaanstreek, Oost-Groningen, Oost-Brabant. A.A.G. Bijdragen 30 (Wageningen 1989).
Anton Schuurman, 'Verte!, Muze, verte!. Geschiedenis, ruimte en culturee! erfgoed', in: M.A.W.
Gerding, Belvedere en de geschiedenis van de groene ruimte. Historiae Agriculturae 33 (Groningen/
Wageningen 2003) 23.
De koppeling tussen industriecultuur en economische geschiedenis ligt niet meer voor de hand , terwijl deze tussen industriecultuur en volkscultuur bijvoorbeeld nauw wordt aangehaald. Sedert kort
fungeert het Vlaams Centrum voor Volkscultuur (http://www.vcv.be) als 'steunpunt' voor heemkunde, familiekunde, volkskunde en industriele archeologie.
David Landes, The wealth and poverty of nations: why some are so rich and some so poor (New York
1998). Kritiek op Landes is onder meer te lezen in het discussie-dossier van het Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 25 (1999): I, 55-86. Peer Vries plaatst het debat in een langere historiografische
traditie: ' Recente en komende pogingen the rise of the West te verklaren', NEHA-Bulletin 15 (2001)
18-33.
Willem Frijhof, 'Uneasy history: some reflections on ego, culture, and social institutions' , NEHAlaarboek voor economische. bedrijfs- en techniekgeschiedenis 64 (200 I) 99.
Peter Scholliers, The social-democratic world of consumption: the path-breaking case of the Ghent
cooperative Vooruit prior to 1914', International Labor and Working-Class History 55 (1999) 71-91;
Peter Scholliers, 'Goods and stores for the workers. The shaping of mass retailing in late nineteenthcentury Ghent', in: David Barker en David Cranstone (red.), The archaeology of industrialization.
.
Post-Medieval Monograph 2 (Leeds 2003).
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HISTORISCHE STEEKPROEF
NEDERLANDSE BEVOLKING (HSN)
Kees Mandemakers
Internationaal Instituut voor Sociale Gechiedenis

Doel van de Historische SteekproefNederlandse bevolking (HSN) is het aanleggen van een representatieve database met negentiende en twintigste eeuwse levensgeschiedenissen. De basis voor de HSN-database wordt gevormd
door een steekproef uit de geboorteakten uit de periode 1812-1922. De
HSN is gehuisvest op het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
(IISG) te Amsterdam. In dit korte bestek zal het belang van de HSN voor het
wetenschappelijk onderzoek, de aard van deze data-verzameling en de internationale context worden toegelicht. Ten slotte wordt ingegaan op de organisatie en ontwikkeling van de HSN in de afgelopen tienjaar en het project
Life courses in context. Dit project zal door de HSN in samenwerking met het
Nederlands Instituut voor Wetenschappelijke Informatiediensten (NIWI) in
de peri ode 2003-2007 worden uitgevoerd.

Levensloopbenadering

Voor vee I historische vraagstellingen is het micro-niveau van individu of familie het meest geschikt voor onderzoek. Vanwege het ontbreken van dergelijk 'enquete-materiaal' werd voor veel van deze vragen in het verleden noodgedwongen op een 'hoger' onderzoeksniveau naar an two orden gezocht. Een
voorbeeld hiervan is het onderzoek naar de relatie tussen de daling van de
huwelijksvruchtbaarheid en de religieuze achtergrond waarbij steevast werd
uitgegaan van de gemiddelde vruchtbaarheid en de gemiddelde godsdienstige
samenstelling per gemeente. I De werkelijkheid is echter complexer. Binnen
een gemeente kunnen zeer grote verschillen in vruchtbaarheid bestaan. Verschillen die niet aileen afhankelijk zijn van de godsdienstige achtergrond
maar ook van de sociale achtergrond van de desbetreffende individuen. Deze
verschillen blijven verborgen bij een benadering die uitgaat van gemeentelijke
gemiddeldes.
Ook bij het onderzoek naar binnenlandse migratie kan men niet volstaan
met het verzamelen van jaarlijkse vertrekcijfers. Men moet daadwerkelijk de
archieven in, om de verhuizende personen te zoeken en deze tijdens hun leven
zoveel mogelijk te volgen. In de archieven vinden we veel meer aspecten van
het leven dan aileen de veranderingen van adres. Het gaat dan vooral om
gezinssituaties, sociale mobiliteit, geboorte, huwelijk en sterfte. Onderzoek
waarbij dit type gegevens op een geintegreerde wijze worden behandeld, heeft
zowel binnen de sociologie als de socia Ie en economische geschiedenis een
22
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vaste plaats gevonden onder de noemer 'levensloopbenadering'.2 Het gaat bij
de analyse van levenslopen met name om de vraag op welk moment bepaalde
gebeurtenissen in een gezin, zoals het uit het huis gaan van kinderen, samenvallen met andere gebeurtenissen, zoals de sterfte van een van de ouders.
Voor het onderzoek naar levenslopen of cruciale momenten binnen de levensloop, zoals het huwelijk, zijn er de afgelopen twintig jaar al diverse bestanden aangelegd met gegevens betreffende individuele personen uit de negentiende eeuw. Meestal zijn ze slechts van 10k ale aard en worden ze maar een
keer gebruikt, namelijk voor dat ene onderzoek waarvoor ze worden verzameld. 3 De HSN daarentegen gaat niet uit van een speciale onderzoeksvraag,
maar bouwt aan een groot basisbestand waarin op uniforme wijze gegevens
worden verzameld van een steekproef uit de Nederlandse bevolking. Dit is
niet aIleen van belang voor de reeds bestaande onderzoeksvragen, ook wordt
het mogelijk antwoord te krijgen op nieuwe nog niet eerder gestelde vragen.
Een ander belangrijk aspect van de HSN is het landelijke en algemene karakter. Het maakt het mogelijk om regionaal 'diepte-onderzoek' - dat altijd
nodig zal blijven - in de juiste context te plaatsen en eventueel te generaliseren
naar grotere eenheden. Ook biedt het landelijk perspectief de mogelijkheid
om als controle-bestand te dienen en zo bijvoorbeeld Zeeuwse data te vergelijken met die van andere regio 's of steden om op deze wijze vast te kunnen
stellen in hoeverre de ontwikkeling in Zeeland anders was dan in de rest van
Nederland (of juist niet) .

Geboorte, huwelijk en overlijden
De onderzoekspersonen voor de HSN-database zijn geselecteerd via een a-selecte steekproef in de geboorteregisters uit de peri ode 1812-1922.4 De steekproef omvat ongeveer 77.000 personen. Dit is gemiddeld iets meer dan een
half procent van de in totaal14,5 miljoen personen die in deze periode in Nederland zijn geboren. Een aantal van 77.000 is voldoende om statistisch verantwoorde uitspraken te kunnen doen voor relatiefkleine subpopulaties binnen de Nederlandse bevolking. Het steekproefkader is dusdanig opgezet, dat
indien de aantallen voor specifieke onderzoeksvraagstellingen te klein zijn er
op een gemakkelijke en ondubbelzinnige wijze extra gevallen kunnen worden
bijgetrokken. Inclusief dergelijke 'oversamplings' zijn er inmiddels ongeveer
85.000 geboorteakten ingevoerd.
In de database van de HSN worden voor elke persoon op systematische
wijze gegevens verzameld uit het in de openbare archieven bewaard materiaal. In de eerste plaats zijn dit de geboorteakten, de overlijdensakten en de
persoonskaarten. Met de geboorte-akten is niet aileen de basis gelegd voor
het onderzoek naar de levenslopen. In de akten zelf vinden we meteen al
een groot aantal gegevens, zoals de namen, adressen, leeftijden en beroepen
van de ouders. Tevens zien we of de aangever (meestal de vader) zijn handtekening kon zetten of niet. Dit laatste biedt de basis voor het onderzoek naar
het verdwijnen van het analfabetisme in de 1ge eeuw.
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De volgende stap binnen de HSN-strategie was het zoe ken naar de overlijdensakten van vroeg-overleden personen. Dit gaf niet aileen inzicht in de
vraag hoeveel volwassen personen er uiteindelijk overblijven in de database,
maar gaf ook meteen de mogelijkheid onderzoek te doen naar kindersterfte.
Inmiddels zijn er ongeveer 22.000 overlijdensakten ingevoerd, waarvan ongeveer 80% vanjong overledenen. Van de overblijvenden waarvan vermoed kon
worden dat ze op 1 januari 1940 nog leefden, werden de persoonskaarten aangevraagd bij het Centraal Bureau voor Genealogie. In totaal zijn er nu ca.
19.000 persoonskaarten (inclusiefde persoonslijsten van na I oktober 1994)
ingevoerd. Op de persoonskaart zijn onder andere de beroepsvermeldingen
(vanaf 1940), de oorzaak van overlijden (tot 1953), het gehele migratietraject
(aile adressen), de gezinssamenstelling en de godsdienstige gezindte te vinden.
Deze gegevens bieden talloze mogelijkheden voor onderzoek, onder andere
naar onderwerpen als kindersterfte, sociale mobiliteit, ontkerkelijking, veranderingen in de gezinssamenstelling en migratiepatronen.
De volgende stap bestaat uit de invoer van de gegevens uit de huwelijksakten. Deze akten geven informatie over de beroepstitels, analfabetisme (handtekening), woonplaatsen van bruid en bruidegom, de ouders van de huwenden en de getuigen (veelal vrienden of familie van de huwenden). Inmiddels
zijn er zo'n 16.000 huwelijksakten ingevoerd. Het invoeren van de huwelijksakten concentreerde zich in eerste instantie op de borelingen uit de provincies
Utrecht, Zeeland en Friesland. Samen met de gegevens van overlijden en geboorten gaf dit een voldoende gevulde database om symposia te organiseren
waar de eerste resuItaten werden gepresenteerd en vervolgens gepubliceerd. 5
Doreen Gerritzen analyseerde op basis van de geboorteakten voor Zeeland
en Friesland de frequentie van het voorkomen van voornamen en de veranderingen daarin in de loop van de tijd. Ret geven van meerdere voornamen bleek
samen te hangen met de sociale achtergrond (hoe hoger de sociale positie hoe
meer kans dat een kind meerdere voornamen kreeg). Frans van Poppel en
Kees Mandemakers onderzochten de verschillen in kindersterfte tussen
Utrecht, Zeeland en Friesland. De kindersterfte lag in Friesland aanmerkelijk
lager dan in de andere twee provincies en was waarschijnlijk een gevolg van
het grotere belang van borstvoeding in Friesland. En juist in de provincies
Zeeland en Utrecht, met een relatief weinig voorkomen van borstvoeding,
was de kwaliteit van het oppervlakte-water slecht. Ret belang van de regionale setting bleek dermate groot dat verschillen in sociale achtergrond
nauwelijks van invloed waren op de kans op een relatief vroeg overlijden. AIleen kinderen van ongehuwde moeders of ongeschoolde arbeiders toonden een
- ondanks de regionale setting - duidelijk grotere kans op vroeg overlijden.
Op deze symposia werden ook diverse analyses gepresenteerd van de huwelijksmobiliteit. Getest werd in hoeverre de huwelijkskeuze in de loop van de
tijd meer open werd naar sociale achtf>rgrond. Dit bleek voor Friesland in de
1ge eeuw nog nauwelijks het geval te zijn, met uitzondering van kinderen uit
'gebroken' gezinnen. Onder de titel 'Vrijt daar je zijt' kwam Jan Kok tot dezelfde conclusies voor Zeeland, met name binnen arbeiderskringen werd zowel in sociaal als in geografisch opzicht in hoge mate 'intern' gehuwd.
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Bevolkingsregister
Het uiteindelijk doel van de HSN is de reconstructie van de gehele levensloop. Hiervoor moet aIle informatie over de onderzoekspersonen die in de
bevolkingsregisters is te vinden, worden overgenomen. Deze registers werden
in Nederland vanaf 1850 op een dynamische wijze bijgehouden. Dynamisch
wil zeggen dat een register niet aIleen een weergave is van een bepaalde situatie op een bepaald moment, maar ook dat aIle veranderingen betreffende
adres, familie-omvang en migratie zijn geregistreerd. Dit betekent dat in principe aile verhuizingen van de onderzoekspersonen over het gehele land kunnen worden gevolgd.6
Uiteraard is het altijd mogelijk dat personen tijdens het onderzoek kwijtraken als gevolg van een slechte administratie of omdat verhuizingen niet werden
doorgegeven. Een groot deel van de na 1870 geboren onderzoekspersonen zijn
echter weer terug te vinden in het reeds aangeduide persoonskaartenarchief
van het Centraal Bureau voor Genealogie. Voor deze personen kan het migratie-pad dan in omgekeerde richting worden gevolgd en wordt de kans op het
definitiefverliezen van een onderzoekspersoon geminimaliseerd .
Het overnemen van de registers gebeurt niet aIleen voor de onderzoekspersonen maar ook voor aile andere personen die zich in dezelfde gezinssituatie
bevinden. Een typische levensloop kenmerkt zich dan door vier verschillende
situaties: a) ouderlijk gezin, b) inwonend bij andere gezinnen of kosthuissituaties als dienstbode, schoolleerling, ambachtsleerling, kostganger, dienstplichtige of anderszins, c) eigen gezin en d) inwonend als bejaarde of behoeftige. Het zal, aIleen al gezien de kindersterfte duidelijk zijn, dat lang niet
iedereen aile fasen zal meemaken. En ook niet iedereen kwam aan een huwelijk toe of zal voor het huwelijk het huis hebben verlaten.
Op beperkte schaal maakte de HSN reeds gebruik van de bevolkingsregisters voor de reconstructie van levenslopen. Inmiddels zijn er twee dissertaties
verschenen, waarbij voor Rotterdam en een deel van Zeeland dit soort gegeyens zijn verzameld. Het eerste was een epidemiologisch onderzoek van Luc
Smits naar overdraagbare vormen van verminderde vruchtbaarheid. Het
tweede was van Hilde Bras die een groep van 700 'Zeeuwse meiden' volgde
op hun loopbaan binnen beroep en huwelijk. 7 Op dit moment vinden ook
promotie-onderzoeken plaats binnen het kader van het pionierproject van
Leo Lucassen. In dit project worden gegevens verzameld over de levensloop
van personen die zich in de periode 1870-1880 of 1920-1930 te Rotterdam
vestigden. Het betreft hier (im)migranten uit Duitsland en Italie en de Nederlandse provincies Noord-Brabant en Zeeland. Een vierde project betreft een
promotie-onderzoek naar strategieen van huishoudens van Marijke van der
Woude. 8

Internationale positie HSN
Buiten Nederland kent men al geruime tijd vergelijkbare projecten, met name
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in Canada, Zweden, Engeland, N oorwegen, Belgie, Frankrijk en de Verenigde
Staten. Hierbij moet een onderscheid gemaakt worden tussen bestanden die
zijn gebaseerd op census-gegevens en projecten waarbij in principe de gehele
levensloop wordt gevolgd. 9 Een toonaangevend voorbeeld van een census-database is het IPUMS-project in Minneapolis. IPUMS staat voor Integrated
Public Use Microdata Series. Het doel is niet aileen het overnemen van de gegevens van steekproeven uit de Amerikaanse volkstellingen maar ook om deze
op een vergelijkbare wijze op te nemen in een database over een peri ode die
loopt van 1850 tot 1990. Vrij recent is hier een internationale variant aan toegevoegd die zich ten doel stelt samples van volkstellingen uit de gehele wereld te
verzamelen over de periode 1950-2000. Grootste succes tot nu toe is de opname
van een sample van 0, I % van de Chinese volkstelling van 1982. Vrij uniek is dat
aile IPUMS- data zonder enige restrictie rechtstreeks kunnen worden gedownload. lo
Een voorbeeld van een dynamische gegevensverzameling is, naast de HSN,
de Demographic Database in Vmea. Deze verzameling betreft een vijftigtal
parochies in vier Zweedse regio's waarvan de gegevens van aile individuen
zijn verzameld en gedigitaliseerd tot het jaar 1900. Sommige parochies beschikken al over kerkelijke registers vanaf 1721. II Een nieuwe ontwikkeling
is de wetenschappelijke bewerking van de reeds door de leden van de Church
ofJesus Christ Latter-day Saints (Mormonen) volledig ingevoerde census van
1880 (1881) voor de Verenigde Staten, Canada en Engeland & Wales. Hierbij
hebben zich Noorwegen en I1sland aangesloten waarbij besloten werd de
volkstellingen van hetzelfde jaar volledig in te voeren. Bij elkaar gaat het hierbij om een enorm bestand. De census van de Verenigde Staten aileen al telt
50.000.000 individuen. Door middel van een koppeling van de bestaande
steekproeven uit de tellingen van 1860 tot 1900 met de volledige van 1880 is
het vervolgens mogelijk een deel van de populatie over een periode van twintig jaar quasi-dynamisch te volgen. 12 Quasi-dynamisch omdat, vergeleken
met de HSN en de database in Umea, de individuen niet continu gedurende
de gehele levensloop worden gevolgd, maar slechts op enkele punten in de
tijd, namelijk tijdens de momenten van de census.
De HSN onderscheidt zich van bovenstaande voorbeelden, doordat het
onderzoek zich hier niet over bepaalde regio's maar over het gehele land uitstrekt en het bovendien mogelijk is de gehele levensloop te volgen. De HSN
gaat uit van een onderzoeksconcept waarbij Nederland als een gebied en de
daarin bewaard gebleven registers van de burgerlijke stand, de bevolking en
de belasting als een bron worden beschouwd, ondanks de geografische verspreiding en optredende plaatselijke verschillen in de kwaliteit en toegankelijkheid van dit onderzoeksmateriaal. In deze zin is de HSN-database uniek te
noemen. In Nederland is het ook niet nodig om he Ie archieven in te voeren,
om de levenslopen van slechts een deel van de onderzoekspersonen te completeren. Dit komt door de talloze mogelijkheden die er zijn om onderzoekspersonen die 'zoekraken', weer terug te vinden bijvoorbeeld via het reeds
genoemde Persoonskaartenarchief van het CBG of de toenemende beschikbaarheid van indices op de burgerlijke stand, zoals GenLias. 13 Ook de in26
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dexen die in vee! gemeenten op de registers zijn gemaakt, bieden talloze mogelijkheden om het onderzoek weer op te pakken.

Beschikbaarheid en privacy
De database van de HSN bestaat uit een grote hoeveelheid persoonlijke kenmerken van at random getrokken personen. Gegeven de periode van geboorte (tot en met 1922) is een deel van de in het HSN-bestand opgenomen personen momenteel nog in leven. Door middel van een reglement wordt het
'privacy'-karakter van de gegevens gewaarborgd. Basis van dit reglement is
de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Ais tweede uitgangspunt
geldt dat voor het al dan niet openbaar zijn van de gegevens dezelfde regeling
wordt gehanteerd als die van het archief waaruit de desbetreffende gegevens
zijn betrokken . In de praktijk betekent dit dat een groot dee I van het data-bestand uitsluitend in geanonimiseerde vorm kan worden verkregen.
Afgezien van deze beperking zijn de gegevens in principe vrij beschikbaar
voor onderzoek. Een eerste vrij verkrijgbare geanonimiseerde dataset voor de
provincie Utrecht is reeds beschikbaar. 14 Voor wetenschappers zijn inmiddels
diverse andere releases gemaakt. Een dee! hiervan, met name de versies van
de provincies Friesland en Zeeland, zullen binnen niet al te lange tijd ook in
een openbare variant verschijnen. Ook wordt er gewerkt aan de release met
de min of meer definitieve versie van aIle geboorteakten. Er wordt gesproken
over een 'min of meer definitieve versie' omdat er bij het historische materiaal
vanuit moet worden gegaan, dat het tot in lengte van dagen mogelijk moet
blijven het in de database aanwezige materiaal te corrigeren.

Organisatie en ontwikkeling van de HSN
De HSN werd in 1987 opgericht door academici uit de historische, sociale en
demografische wetenschappen. In 1991 werd huisvesting gevonden op het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. Gedurende de periode
1991-1995 werden de activiteiten van de HSN gefinancierd door het Ministerie van Onderwijs & Wetenschappen. In eerste instantie gebeurde dit door
financiering van het HSN-proefproject in de provincie Utrecht. Vervolgens
nam het Ministerie vanaf 1993 de verdere uitbouw van de 'Utrechtse database' vanaf 1993 en een uitbreiding van de steekproef met Zuid-Hollandse
en Zeeuwse geboorteakten door voor zijn rekening.
Op basis van een uit het fonds NWO-middelgroot toegekende investeringssubsidie is er tot hetjaar 2000 verder gewerkt aan de bovengenoemde projecten en werd de steekproef uitgebreid tot geheel Nederland. Voor de periode
2000-2002 werden door NWO-middelgroot opnieuw middelen ter beschikking gesteld en wei voor de invoer van huwelijksakten en de zogenaamde
eerste inschrijvingen in de bevolkingsregisters. Dat zijn de inschrijvingen bij
de geboorte van de onderzoekspersoon . Daarnaast werd een pilot-project geNEHA-BULLETIN 17 - 2003 - nr . 2
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start voor de invoer van volledige levenslopen uit de bevolkingsregisters.
In het algemeen kunnen de door de HSN verrichte activiteiten in drie categorieen worden ondergebracht: a) projecten zoals hierboven beschreven die zijn
gericht op de bouw van het HSN-basisbestand met levensgeschiedenissen, b)
projecten die samen met andere onderzoekers/organisaties worden uitgevoerd en waarbij naast de uitbouw van het bestaande bestand ook nieuwe onderzoekspersonen kunnen worden toegevoegd (bijvoorbeeld 2e genera ties)
enlof materiaal wordt ingevoerd dat niet in directe zin tot het HSN-basisbestand wordt gerekend, bijvoorbeeld kadastrale ofbelastinggegevens en c) het
bouwen van software en vastleggen van expertise waarmee de verschillende
projecten worden uitgevoerd, gearchiveerd en ter beschikking gesteld.
De HSN is tot nu toe partner geweest in vijftien samenwerkingsprojecten,
waarvan er momenteel vijf lopen. Afgeronde projecten zijn o.a. de data-verzameling voor het migranten-project van Leo Lucassen en die voor de al genoemde dissertaties van Luc Smits en Hilde Bras. Met name te Rotterdam
zijn er een flink aantal projecten uitgevoerd. 15 Indien we het hierna te bespreken project Life courses in context niet meerekenen is er bij de HSN tot op
heden € 3,4 miljoen aan directe en indirecte kosten omgegaan. Daarbovenop
komen de kosten van huisvesting en beheer die het nSG voor haar rekening
neemt. De afgelopen tien jaar is de HSN ook sterk afhankelijk geweest van
gesubsidieerde arbeid. Het werk is decentraal opgezet. Een groot deel van
de staf werkt buiten het nSG op de diverse archieven die Nederland rijk is.
Het aantal medewerkers groeide van 3 in 1991, naar 17 eind 1996 en 25 eind
2002. Met de start van Life courses in context is het aantal medewerkers gegroeid naar bijna 50. Overigens, het merendeel van de meeste medewerkers
werkt 4 dagen per week of minder. In full time equivalenten bedraagt de huidige sterkte ongeveer 30 personen.
De HSN is niet aIleen een data-verzameling in opbouw. Het is vooral een
gemeenschap van onderzoekers die gemeen hebben dat ze (een deel van) hun
werkzaamheden concentreren rond de data die de database oplevert. Dit alles
heeft inmiddels geresulteerd in een 70-tal publicaties en bijna 150 lezingen of
andere vormen van publiciteit in relatie met de HSN.

Life courses in context
In de periode 2003-2007 staat de HSN in het teken van het project Life courses in context. Onder deze titel werd een subsidie-aanvraag van de HSN en het
NIWI gehonoreerd binnen het investeringsprogramma NWO-groot. De
subsidie van € 3,1 miljoen werd verder aangevuld met € 600.000 van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Het is uniek dat een
onderzoekprogramma op het gebied van geesteswetenschappen een subsidie
ontvangt uit het programma voor grote investeringen van NWO. Doorgaans
gaat het om grote apparaten als sterrenkijkers of hersenscanners. Nu betreft
het dus voor het eerst een historische database.
Life courses in context omvat het verzamelen en verwerken van de levens28
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lopen van alle HSN -onderzoekspersonen uit de geboorteperiode 1863-1922.
Het gaat hier om 40.000 levenslopen die worden gereconstrueerd uit de historische bevolkingsregisters en in hun context geplaatst met gegevens uit de
volkstellingen uit de periode 1859-1947. De volkstellingen werden doorgaans
om de tienjaar gehouden en geven dwarsdoorsneden van de bevolking op het
moment van de telling. In sommige jaren werden ook beroepen en woningen
geteld. De belangrijkste gegevens zijn als totalen op het niveau van elke gemeente, en.soms voor buurten ofwijken, beschikbaar. Omdat de volkstellingen in aIle gemeenten van het land werden gehouden, vormen zij de perfecte
achtergrond voor de !evens!open. In een eerder project heeft het NIWI in samenwerking met het CBS de volkstelling van 1899 reeds als database digitaal
toegankelijk gemaakt. 16
Met de gecombineerde database zal onderzoek gedaan worden in samenwerking met landelijke sociaal-wetenschappelijke en historische onderzoekscholen, universiteiten en andere instituten. Bestudering van deze gegevens
zal nieuwe inzichten opleveren over de Nederlandse bevolking in een peri ode
van snelle industrialisering en verstedelijking, gedurende de tweede he1ft van
de negentiende en de eerste helft van de twintigste eeuw.

Noten
Voor een goed voorbeeld van deze benadering zie O.W.A. Boonstra en A.M. van der Woude, ' Demographic transition in the Netherlands. A statistical analysis of regional differences in the level and
development of the birth rate and fertility ', AAG Bijdragen 24 (1984) I-58.
2 Zie O.a. J. Kok, 'Transities en trajecten. De levensloopbenadering in de sociale geschiedenis', Tijdschrifr 1'001' Sociale Geschiedenis 26 (2000) 309-329; A.C. Liefbroer en P.A. Dykstra, Levenslopen in
verandering. Een srudie naar ontlVikkelingen in de levenslopen van Nederlanders geboren tussen 1900 en
1970 (Den Haag 2000).
3 Yoorbeelden zijn de databestanden gebruikt in de studies van A. Janssens, Family and social change.
The household as a process in an industrializing community (Cambridge 1993) en F.W.A. van Poppel,
Trouwen in Nederland. Een historisch-demografische studie van de 1ge en vroeg-20e eeuw, AAG
bijdragen 33 (1992). Zie ook J. Kok, A. Knotter, R. Paping en E. Yanhaute (eds.), Levensloop en
levenslot. Arbeidsstrategieen van gezinnen in de negentiende en tlVintigste eeuw (GroningenlWagenin-
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gen 1999).
Yoor een uitgebreide beschrijving van de HSN, zie de website: http://www.iisg.nl/-hsn/ enlof K.
Mandemakers, 'Historical Sample of the Netherlands' , in: P. Kelly Hall, R . McCaa and G. Thorvaldsen (ed.) , Handbook of international Historical Microdatafor Population Research (Minnesota
Population Center Minneapolis 2000) 149-178.
Zie K. Mandemakers en O. Boonstra (ed.), De levensloop van de Utrechtse bevolking in de 1ge eeulV
(Assen 1995); K. Mandemakers, O. Hoogerhuis en A. de Klerk (ed.), Over Zeeuwse mensen. Demografische en sociale ontwikkelingen in Zeeland in de negentiende en twintigste eeuw. Zeeland 7, 3
(1998); J. Frieswijk, L. Jansma , K. Mandemakers en B. Oosterhaven (red.), Oer Fryske minskenl
Over Friese mensen. It Baeken 63,314 (2001) .
Voor de bevolkingsregisters, zie A. Knotter en A. C. Meijer (ed.), De gemeentelijke bevolkingsregisters 1850-1920 (Den Haag 1995).
L. J . M. Smits, Preconceptional determinants of the fecundity offemale offspring [dissertatie KUN]
(Nijmegen 1998); H. Bras, ZeeulVse meiden. Dienen in de levensloop van vrouwen, ca. 1850-1950 (Amsterdam 2002).
Zie verder de website voor aile HSN-projecten en -publicaties, http://www.iisg.nl/-hsn/.
Zie het meest recente (hoe weI niet volledige) overzicht van P. Kelly Hall, R. McCaa and G. Thorvaldsen (ed.) , Handbook of international historical microdatafor population research (Minnesota Population Center Minneapolis 2000). Elke zichzelf respecterende database onderhoudt een website
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met aile benodigde infonnatie; voor een ingang op de meeste websites, zie http://www.rhd.uit.no/
nhdc/micro.html. Vertegenwoordigers ontmoeten elkaar binnen de International Microdata Access
Group (IMAG), zie http://www.prdh3.demo.umontreal.ca/dillon/IMAG/.
10 De steekproeffracties bedragen maximaal 1%, voor minderheden als Hispanics of Blacks zijn de
fracties nogal eens groter om hiervan voldoende aantallen te verkrijgen. Voor verdere informatie
over IPUMS en voor het downloaden van gegevens, zie http://www.ipums.umn.edu/.
II Zie verder http://www.ddb.umu.se/index_eng.html.
12 North Atlantic Population Project, zie verder http://www.nappdata.org/.
13 Zie verder, http://www .genlias.nll.
14 K. Mandemakers en J. Kok, HSN. Historical Sample a/the Netherlands. Data Set R elease Utrecht
UT.03 (IISG Publishers Amsterdam 1998), 54 p. + diskette.
15 Voor de projecten te Rotterdam, zie K. Mandemakers, 'De Historische steekproef Nederlandse bevolking (HSN) en haarprojecten te Rotterdam ', in: S. Boef-van der Meulen & W.J.H.M. van de Laar
e.a. (red.), Migranten en passanten. Vaorbeelden uit een eeuwenlange geschiedenis (Rotterdam 2002),
93-105; zie verder ook de HSN-jaarverslagen en d'e website (http://www.iisg.nll-hsnl).
16 Voor meer informatie over de digitalisering van de volkstellingen zie de website van dit project: http://
www.volkstelling.nl. Zie ook de publica ties op CD-ROM met gescande versies: CBSINIWI, Publicaties Volkstellingen 1795-1971 en CBSINIWI, Data en publicatie volkstelling 1899. Zie ook J.G.S.J.
van Maarseveen en P.K. Doorn (eds .), Nederland een eeuw geleden geteld. Een terugblik op de samenleving rand 1900 (Amsterdam 2001).
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Besprekingen

Eric Berkers, Teehnocraten en bureauera ten. Ontwikkeling van organisatie en
personeel van Rijkswaterstaat, 18481930 (Zaltbommel: Europese Bibliotheek 2002) 223 p. ill. ISBN 9028815376
Proefschrift Eindhoven 2002
De laatste jaren verschijnen met regelmaat prachtige boeken over wiskundigen, ingenieurs en andere wetenschappers die aan de wieg hebben gestaan
van onze kennis over de aarde. Boeken
als The map makers van John Noble
Wilford en Mercator. The man who
mapped the planet van Nicholas Crane
brengen boeiend in beeld hoe individuele wetenschappers pionierden op
het gebied van het meten en in kaart
brengen van onze aarde. Op die kennis
bouwden anderen voort, waarmee grote
ingrepen in het landschap mogelijk werden ter verbetering van de infrastructuur
of ter vergroting van de veiligheid . Het
proefschrift van Eric Berkers gaat over
dergelijke ingrepen. In dit boek staat
echter niet de individuele ingenieur,
landmeter of inspecteur centraal, maar
Rijkswaterstaat, de technische dienst
van de nationale waterstaat die in 1798
werd opgericht.
De pretenties van de auteur zijn bescheiden. Hij wil met zijn boek slechts
een antwoord geven op de vraag hoe de
organisatie van Rijkswaterstaat zich
ontwikkelde in de periode tussen 1848
en 1930. Het resultaat is een interessante
institutionele geschiedenis over een organisatie die beroemd is geworden vanwege de 'watertovenaars', de ingenieurs,
die respect afdwongen vanwege hun onvermoeibare strijd om de veiligheid van
het land te vergroten, maar die ook berucht werd als een arrogant en bijna ontastbaar instituut. De diepe crises waarNEHA-8ULLETIN 17 - 2003 - nr. 2

in zij een aantal malen heeft verkeerd is
Rijkswaterstaat iedere keer weer te boven gekomen. Berkers beschrijft in drie
kernhoofdstukken de feitelijke ontwikkeling in de periode 1848-1930. Nadat
het keurkorps van de waterstaatsingenieurs in het tweede kwart van de negentiende eeuw in snel tempo leek te degenereren, als gevolg waarvan de nadruk
vooral kwam te liggen op toezicht, onderhoud en beheer, waaraan niet veel
eer te behalen viel, kwam halverwege
de jaren veertig een omslag, waarna de
dienst weer met elan aan de weg timmerde.
De verklaring voor de omslag zoekt
de auteur in de groeiende ontevredenheid bij jonge, militair opgeleide ingenieurs die genoeg hadden van de door
Potgieter beschreven ingedomroelde
tijdgeest. Volgens Berkers keken de
jonge ingenieurs met afgunst naar de ingenieurskunst in het buitenland. Onder
hen leek een besef te groeien dat zij met
grote waterstaatkundige en infrastructurele plannen, lOals de aanleg van een
nationaal spoorwegnet, de inpoldering
van de Zuiderzee en de aanleg van het
Noordzeekanaal, de jonge eenheidsstaat
op zouden kunnen stuwen in de vaart
der volkeren. Rijkswaterstaat reorganiseerde zich, waarbij met name de door
Berkers bewonderde hoofdinspecteur
van de Rijkswaterstaat L.J.A. van der
Kun zich ontpopte als de belangrijkste
motor van de vernieuwing. Zijn invloed
op de beleidsvorrning en op de uitvoering van de spoorwegaanleg kan nauwelijks worden overschat.
Sinds de oprichting van Rijkswaterstaat was de dienst regionaal georganiseerd, een vorm die noodzakelijk werd
geacht om voldoende tegenspel te kunnen bieden aan de traditionele spelers:
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de waterschappen en de provincies. Berkers schetst tegen de achtergrond van
het voortdurende spanningsveld tussen
een regionale dan wei functione1e orientatie waarom in sommige gevallen het
regionale organisatieprincipe werd ingewisseld voor een functionele organisatiestructuur. Vooral wanneer technisch ingewikkelde vraagstukken aan de orde
waren , werd de regionale structuur nogal eens opzij geschoven. De spoorwegaanleg was daar een goed voorbeeld
van. De aanleg werd ondergebracht in
een aparte 'Dienst voor de Staatsspoorwegen '. Mede door toedoen van Van der
Kun werd de peri ode 1860-1880 een
gouden tijd voor Rijkswaterstaat. De
dienst was betrokken bij een groot aantal uitdagende projecten en dit had uiteraard gevolgen voor de organisatie. Het
aantal bureau-ambtenaren nam in deze
peri ode sterk toe om de ingenieurs en
opzichters in administratief opzicht te
ontlasten, en ze lOvee1 mogelijk met de
werken zelf bezig te laten zijn. Rijkswaterstaat werd niet aileen een technocratische maar ook een sterk bureaucratische
dienst.
Dit bleek des te duidelijker toen met
het verminderen van het aantal bouwprojecten aan het einde van de negentiende eeuw het aantal technici afnam,
terwijl het beambtenapparaat bleef
groeien. Rijkswaterstaat bleek daardoor
niet in staat innovaties op technisch
vlak, zoals de intrede van gewapend beton, de benzinemotor en de e1ektriciteit,
te incorporeren. De dienst werd ingehaald door gespecialiseerde ingenieursbureaus. Berkers schetst hoe Rijkswaterstaat daardoor ten tweede male de
boot leek te missen. Toen in het begin
van de twintigste eeuw het technisch ingewikke1de en prestigieuze project van
de afsluiting van de Zuiderzee voor de
lOveelste keer op de politieke agenda
stond, bleef Rijkswaterstaat in zijn
plannen uitsluitend vertrouwen op oude
technieken. De kritiek op de oude dienst
was meedogenloos. Rijkswaterstaat
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werd door de minister niet in staat geacht de bouw van de afsluitdijk voor zijn
rekening te nemen, omdat ' in hoger waterstaatskringen, historisch belast met
langjarige gebruiken C... ) de vereiste soepelheid voor de uitvoering van een lo
bijlOnder werk' ontbrak. Traagheid, onkunde, conservatisme en logheid waren
de weinig vleiende kenmerken die aan
Rijkswaterstaat werden toegeschreven.
De top van de dienst reageerde, ondanks
de grote aandrang van de Tweede Kamer om tot reorganisatie over te gaan,
nauwelijks op de aanhoudende stroom
van kritiek.
Maar in 1929 werd J .A. Ringers benoemd op de nieuwe functie van directeur-generaal. Met die benoeming begon
het tij te keren, zoals voordien onder
Van der Kun. Onder Ringers' leiding
werd het technocratische aandeel in de
dienst vergroot en door het organiseren
van onderzoek en functionele specialisatie binnen de dienst krabbelde Rijkswaterstaat langzaam op uit een diep dal om
uit te groeien tot een speier die er weer
toe deed. Berkers beschrijft niet aileen
hoe de organisatie reageerde op de veranderende eisen die eraan gesteld werden, maar schetst ook de ontwikkeling
die het personeel van Rijkswaterstaat
doormaakte, en de verhouding tussen
ambtenaren en beambten, tussen ingenieurs met een militaire en met een burgerIijke achtergrond, en tussen specialisten
en generalisten.
Institutionele studies zijn niet bij iedereen populair, maar ze vormen wei een
goudmijn voor andere onderzoekers. Ze
zijn van onschatbare waarde, omdat ze
context en houvast bieden aan hen die
ander onderzoek doen in de archieven
van betrokken instellingen. InstitutioneIe studies hebben wei vaak de neiging wat
saai te zijn. Berkers studie ontkomt daar
niet helemaal aan. Reorganisatie na reorganisatie passeert de revue en aan de
ve1e so orten beambten en ambtenaren
lijkt maar geen einde te komen : bijlage
twee bevat maar liefst duizend aan de
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Staatsalmanak ontleende namen en bijbehorende gegevens. Een aantrekkelijk
tegenwicht zijn echter de vele citaten en
de mooie foto's. Met Berkers boek is er
al met al niettemin een fraaie institutionele geschiedenis beschikbaar gekomen
over een organisatie die een hoofdrol
heeft gespeeld in de vorming van het huidige Nederlandse landschap.
Charles Jeurgens

1.1. Blanken, Een industriele wereldfederatie. Geschiedenis van Koninklijke
Philips Electronics N. v., Deel V (19501970) (Zaltbommel: Europese Bibliotheek 2002) 475 bladzijden, Illustraties,
grafieken, register. ISBN 9028836381

Boek vijf van de bedrijfsgeschiedenis
van Philips behandelt de periode 19501970. In dit deel bespreekt Blanken de
diversificatie van Philips (componenten,
professionele en consumentenproducten), de internationalisering (Japan en
Amerika) en de organisatorische spanningen die ontstonden door de vergroting van de scale en scope van het bedrijf. De meeste aandacht gaat echter
uit naar het eerstgenoemde onderwerp:
het zoeken naar en de ontwikkeling van
nieuwe (half)producten. De spanningen
tussen de nationale organisaties, de productdivisies en Eindhoven komen wei
regelmatig aan de orde, maar het uit andere publicaties (zie M. Metze) al bekende eigengereide optreden van sommige nationale organisaties werd
uiteindelijk toch geaccepteerd door de
directie. Kennelijk had men de regie niet
altijd goed in handen of wilde men dat
ook niet. De matrixstructuur die Philips
in deze periode uiteindelijk bedacht
heette veelzeggend: 'de wereldfederatie'.
In deze structuur konden landenorganisaties een grote mate van zelfstandigheid
ontwikkelen. Blanken laat zich er niet
over uit of dit schadelijk of profijtelijk
was voor het concern.
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In hoofdstuk twee wordt de invoering
van de televisie in Nederland besproken,
waar Philips de drijvende kracht achter
was. In hoofdstuk drie komen aan de orde de activiteiten op het gebied van de
platenindustrie (Phonogram), telecom
(telefooncentrales en HolJandse SignaaJ)
en chemie (Duphar). Hoewel niet allemaal 'technische' producten volgens
Philips, werden ze toch opgepakt. Uit
hetgeen Blanken hierover schrijft krijgt
de lezer sterk de indruk dat het hierbij
vooral ging om hobby's van enkele leden
van de Raad van Bestuur die werden geaccepteerd, zolang de resultaten aanvaardbaar waren.
Hoofdstuk vier behandelt Philips als
innovatieve organisatie, waarbij de ontwikkeling van het NatLab, de halfgeleiders en de relatie met IBM centraal
staan. In de twee daarop volgende
hoofdstukken wordt de aandacht gericht op ontwikkelingen buiten de onderneming: de internationale positie en
de effecten van de Europese eenwording. Hoofdstuk zeven richt zich weer
op Philips zelf, waarbij onder andere de
compact cassette - het succesnummer
van de jaren zestig - aan bod komt. Na
het hoofdstuk over Amerika volgen de
mislukte avonturen van Philips op het
terrein van de computerindustrie. Het
tiende hoofdstuk gaat in op de belangrijke divisie consumentenproducten en de
strategie die Philips daarbij koos. Omdat men, na de nodige aarzelingen, koos
voor het verder vergroten van het assortiment maar daarvoor de kennis niet altijd in huis had, werden in hoog tempo
bedrijven overgenomen (bijvoorbeeld
Ignis en Pye). Hoofdstuk elf bevat een
overzicht van de resultaten van Philips
in deze peri ode.
Door de zeer snelle groei van de
onderneming in de jaren vijftig kwam
Philips steeds vaker te staan voor grote
investeringen die men niet direct nodig
achtte, maar om andere redenen toch
niet wilde laten lopen. Een reden die
Blanken noemt was het prestige van de
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onderneming, waarbij men graag het
beeld presenteerde van Philips als een
technisch hoogstaande, internationaal
belangrijke onderneming (biz. 4, 6 en
77). Een andere interessante reden die
Blanken noemt was de bereidheid van
Philips om bij te dragen aan de werkgelegenheid in Nederland door maatschappelijke doelstellingen te laten prevaleren (biz. 9 en 15). Deze opstelling
van Philips werd vooral verwoord door
Frans Otten en zijn opvolger Frits
Philips. Uit hoofdstuk II (de resultaten)
wordt niet duidelijk in hoeverre deze
houding van Philips de resultaten negatief heeft belnvloed. Blanken lijkt het
succes en falen van sommige activiteiten
vooral te willen verklaren uit de mate
waarin de Raad van Bestuur als een geheel achter een beslissing stond. Bij de
televisie lukte dit wei, in tegenstelling
tot bijvoorbeeld de computerindustrie
waar men vanaf het begin verdeeld over
was. Voor een deel kwam dit, aldus
Blanken, omdat er in de Raad van Bestuur een veel fundamenteler verschil
van mening bestond over de koers van
de onderneming. Sommige leden zagen
veel meer heil in een sterke positie van
Philips als producent van componenten
(bijvoorbeeld chips), dan als leverancier
van allerhande eindproducten, zoals
haardrogers, brood roosters en keukenhulpen . Met de verkoop van componenten kon vee I meer worden verdi end en
deze producten waren ook minder conjunctuurgevoelig.
Hoewel Blanken constateert dat
Philips in deze jaren uiteindelijk toch
uitgroeide tot een onderneming met het
grootste assortiment aan elektronische
producten, wordt eigenlijk nergens de
vraag gesteld of dit nu wei zo'n goede
ontwikkeling was. Het rendement van
de onderneming was in vergelijking met
de directe concurrenten laag (zie de resultaten in hoofdstuk II). In de jaren
na 1970 zou vooral dit gegeven de onderneming in grote problemen brengen.
Omdat net als in de vorige delen een
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relatief korte peri ode wordt behandeld
is de gekozen thematische opzet een
goede beslissing. Over de keuze van de
thema's kan men altijd vragen stellen.
Naar aanleiding van de benoeming van
Frits Philips tot president-directeur in
1961 , merkt Blanken op dat deze vooral
belangstelling had voor de arbeidsverhoudingen (biz. 227). Een hoofdstuk of
paragraaf over dit thema zou dan ook
niet hebben mogen ontbreken. Omdat
deze studie is gebaseerd op archiefstukken krijgt de lezer vooral een blik op de
onderneming vanaf de top. De stijl van
Blanken is rustig en bedachtzaam. Hij
lijkt zich niet erg snel te kunnen opwinden over wat er met Philips gebeurde,
dat maakt dat ook de lezer niet wordt
meegesleept in het verhaal.
Ferry de Goey
Erasmus Universiteit Rotterdam

Kees Boersma, Inventing structures for
industrial research: a history of the
Philips Nat. Lab. 1914-1946 (Amsterdam: Aksant 2002) 307 p. ISBN
9052600333
Kees Boersma's proefschrift gaat over
de eerste 42 jaar van het grootste industriele onderzoekslaboratorium in
Nederland, het Natuurkundig Laboratorium (NatJab) van Philips. Dit is de
periode waarin Gilles Holst de leiding
had over het Natlab, en waarin het uitgroeide van een klein laboratorium een
belangrijke factor in het succes van Philips.
Het Natlab werd in 1914 opgericht.
Holst, afkomstig van de Leidse universiteit, was de eerste onderzoeker. Zijn
voornaamste taak was het oplossen van
problemen met de productie van gloeilampen. Op eigen initiatief begon Holst
ook met meer fundamenteel onderzoek
en schiep hij een omgeving die vee I weg
had van een universitair laboratorium:
onderzoekers mochten hun resultaten
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in wetenschappelijke tijdschriften publiceren en er werden regelmatig toonaangevende fysici uitgenodigd om lezingen
te geven. Tegelijkertijd hield Holst echter scherp het belang van Philips in de
gaten . Het Natlab bezorgde Philips octrooien die het bedrijf goed van pas kwamen . De belangrijkste concurrenten
konden nu bij kartelbesprekingen niet
meer om Philips heen, omdat ze geen
gloeilampen konden maken zonder gebruik te maken van Philips' octrooien.
De geschiedenis van het Natlab was in
grote lijnen al bekend uit studies over
Philips en over R&D in Nederland.
Boersma voegt aan deze kennis een aantal gevalstudies toe. Zoals ook uit de titel
blijkt, is hij in zijn analyse vooral gei"nteresseerd in de ontwikkeling van de
structuur van het Natlab en van het handelen van onderzoekers binnen die
structuur. De structuur van een industrieel onderzoekslaboratorium is volgens Boersma vooral interessant omdat
er ten tijde van de oprichting van het Natlab nog geen standaardmodel voor was .
Het Natlab moest pionieren en gaandeweg een structuur vinden die zowel voor
Philips als voor de medewerkers van het
Natlab aantrekkelijk was . Door de interactie tussen de structuur en de actoren
zou gaandeweg een identiteit van het
Natlab zijn ontstaan (23). Voor zover ik
weet is Boersma de eerste auteur die de
structuur van industriele laboratoria tot
het centrale thema van een studie maakt.
De gevalstudies vallen in twee groepen uiteen. De eerste studies werpen
licht op de interne structuur van het
Natlab: de opkomst van het onderzoek
naar radiosystemen en het rontgenonderzoek. Ze laten twee heel verschillende
manieren van organisatievorming zien .
Het radio-onderzoek werd gestart nadat
de gebroeders Philips hadden besloten
dat radiolampen een goede aanvulling
vormden op de gloeilampen. Philips
kocht kennis van een uitvinder en zette
daarna de onderzoekers in het Natlab
aan het werk om de radiolampen te verNEHA-8ULLETIN 17 - 2003 - nr . 2

beteren. Na een paar jaar, in 1926, besloten de directie, de betrokken onderzoekers en productiemensen dat Philips
niet alleen radiolampen, maar ook hele
systemen moest gaan maken. Daarop
werd het aantal onderzoekers dat zich
met radio bezig hield, uitgebreid en
stelde het Natlab afzonderlijke groepen
in die zich toelegden op onderdelen van
de systemen. In dit geval volgde de organisatie in het Natlab de beslissingen van
de Philips-Ieiding.
Het rontgenonderzoek begon toen
Nederlandse artsen in de Eerste Wereldoorlog geen rontgenbuizen meer konden
betrekken uit Duitsland. Ze richtten zich
tot Holst, die een jonge fysicus aantrok
om buizen te repareren en later ook zelf
te maken. Anton Philips was enthousiast
over dit nieuwe product, en dankzij zijn
steun kon er een rontgengroep binnen
het Natlab worden gevormd, die zich bezighield met onderzoek en productie.
Commercieel was het geen succes; Philips slaagde er niet in om winst te maken
met de verkoop van rontgenbuizen, ook
niet na de overname van een bedrijf dat
de markt goed kende . Deze studie laat
zien dat ook toevallige omstandigheden
en voorkeuren van directieleden de organisatie van het Natlab bei"nvloedden.
De tweede groep studies heeft de externe contacten van N atlab medewerkers als thema . In deze studies staat
Holst meestal centraal, die als directeur
van het grootste onderzoekslaboratorium een prominente rol vervulde in tal
van verbanden die betrekking hadden
op wetenschap, techniek, en industrieel
onderzoek. Boersma heeft een geval gedetailleerd uitgewerkt. Een landbouwkundig onderzoeker vroeg Philips om
lampen voor proeven naar kunstmatige
belichting van planten , en gaandeweg
het onderzoek raakte het Natlab er
steeds meer bij betrokken. Toen echter
bleek dat de markt voor groeilampen
klein was, althans voor de Tweede Wereldoorlog, stopte Philips de verkoop
en het Natlab het onderzoek.
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Het laatste empirische hoofdstuk vergelijkt de ontwikkeling van het Natlab
met de ontwikkeling van het Research
Laboratory van General Electric. Terwijl Holst er steeds voor zorgde dat het
onderzoek van het Natlab relevantie
had voor Philips, probeerde de leider
van GE's laboratorium, Willis Whitney,
juist om uit de buurt te blijven van het
toegepaste onderzoek. Hij verwachtte
op den duur meer profijt van fundamenteel onderzoek. Dit hoofdstuk had wei
wat verder uitgewerkt mogen worden .
Boersma schrijft de verschillen tussen
de laboratoria vooral toe aan hun leiders, maar het zou interessant zijn om
daarnaast ook verbanden te leggen met
de verschillen tussen de beide bedrijven.
In de conclusies komt Boersma terug
op zijn centrale thema: de ontwikkeling
van de structuren voor industrieel onderzoek . Na de interessante empirische
hoofdstukken en de vergelijking met
GE die naar meer smaakt, viel dit hoofdstuk mij een beetje tegen. De structurele
ontwikkeling verrast niet: van een kleine, informele organisatie groeide het
Natlab uit tot een grotere organisatie
met een formee! vastgelegde structuur
en geinstitutionaliseerde contacten binnen en buiten het laboratorium, zonder
een heel rigide organisatie te worden. De
organisatorische veranderingen kwamen tot stand onder invloed van de groei
van het laboratorium en strategische
wijzigingen van Philips. In die zin wijkt
het Natlab waarschijnlijk ook niet af
van andere onderdelen van Philips. Het
is mij echter niet duidelijk geworden of
Holst bijzondere problemen moest overwinnen of creatieve organisatievormen
uitvond. Het is te prijzen dat Boersma
een originee! thema heeft gekozen, en al
blijft het resultaat op dit gebied achter
bij de verwachtingen, de interessante
empirische hoofdstukken zijn reden genoeg om het boek te lezen.
Jasper Faber
Apeldoorn
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Joost Dankers, Jos van der Linden ,
Jozef Vos, Spaarbanken in Nederland.
Ideeen en organisatie, 1817-1990 (Amsterdam: Boom, 2001) 460 p. ISBN
9053526439
Spaarbanken in Nederland is in de eerste
plaats een gedenkboek, een geschiedschrijving van het spaarbankwezen in
Nederland tot 1990. In dat jaar fuseerde
de verzekeringsmaatschappij AMEV
met de VSB Groep, eigendom van de
Verenigde Spaarbank. Het onderzoek
yond plaats in opdracht van de Stichting
VSB Fonds, waarbij vooral gebruik gemaakt werkt van het VSB archief en
het Walkate archief dat vee! gegevens bevat over de spaarbanken die zijn opgegaan in de SNS Groep. Het is een boek
dat veel medewerkers bij de voormalige
spaarbanken aan zal spreken, maar het
is in een veel bredere context geplaatst
dan de meeste andere gedenkliteratuur.
De uitgave is rijk gelllustreerd maar bevat bijvoorbee!d ook een uitgebreid notena pparaa t.
Het boek is ingedeeld in zeven hoofdstukken die elk een peri ode beschrijven.
Een aantal thema's komen in deze
hoofdstukken aan bod. Zo passeren de
verschillende uitingen van spaarpropaganda de revue . De stichtelijke literatuur van de Maatschappij tot Nut van
't Algemeen wordt uitgebreid geciteerd
maar ook de modernere vormen van
marktbewerking worden besproken.
Centraal staan daarbij de veranderingen van het beeld dat spaarbanken wilden oproepen bij het publiek. In de loop
van zijn geschiedenis verdween het
beeld van de spaarbank die wilde aanzetten tot spaarzin en verantwoordelijk
gedrag en gingen de spaarbanken zich
profileren als de algemene banken die
niet aileen spaardiensten verleenden,
maar die het de burger ook mogelijk
maakten betaalrekeningen bij deze instellingen aan te houden en zelfs leningen af te sluiten. Anderzijds ondervonden de spaarbanken steeds meer
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concurrentie van met name de Boerenleenbanken bij het aantrekken van particuliere spaargelden.
Een ander terugkerend thema in het
werk is de spanning tussen enerzijds de
spaarbank als lokale instelling die vasthoudt aan zijn zelfstandigheid en anderzijds de economische noodzaak tot samen werking en fusie, een doel dat na
1900 steeds vaker werd nagestreefd.
Een belangrijke aanzet tot de professionalisering van het spaarbankwezen werd
aanvankelijk gegeven door de Nederlandse Spaarbankbond. Maar het zijn
vooral de fusies van na 1960 geweest
die zorgden voor de noodzakelijke
schaalvergroting om het voortbestaan
van het spaarbankwezen te garanderen.
In het boek wordt ook uitgebreid ingegaan op de rol van De Nederlandse
Bank hierbij als toezichthouder van het
bankwezen hierbij.
Binnen de spaarbankenbesturen bestond veel weerstand tegen fusering en
het opgeven van de zelfstandigheid,
maar vooral de (bezoldigde) directeuren van de banken zetten zich in voor
het opgaan in grotere verbanden die
uiteindelijk leidden tot de VSB Groep
en SNS Groep. In deze twee, landelijk
opererende organisaties ging uiteindelijk het merendeel van de spaarbanken
op.
Enkele aspecten blijven in dit overzichtswerk onderbelicht. Er wordt
vanuit bedrijfseconomische invalshoek
beredeneerd waarom bijvoorbeeld de
niet-gefuseerde spaarbanken het af
moesten leggen tegen de handelsbanken,
hoewel dit niet cijfermatig wordt onderbouwd. Anderzijds lezen we verschillende malen dat bij opheffing offusering
van spaarbanken vaak grote bedragen
werden overgemaakt aan lokale maatschappelijke instellingen, die overigens
altijd al op warme financiele belangstelling van de spaarbanken konden rekenen. De fusiepartners zaten dus dikwijls
niet bepaald op zwart zaad . Hoewel op
langere termijn de voordelen van samenNEHA-BULLET I N 17 - 20 0 3 - nr . 2

werking duidelijk mogen zijn, was er
blijkbaar op korte termijn niet altijd
een dwingende noodzaak voor niet-gefuseerde banken om in het grotere verband op te gaan.
Een en ander valt overigens voor de lezer niet zelf uit de in het boek opgenomen
gegevens te reconstrueren. Voorzover er
kwantitatief materiaal gepresenteerd
wordt, betreft dat geaggregeerde gegeyens, veelal in grafische vorm. De brongegevens ontbreken in deze publica tie;
hiervoor wordt verwezen naar onderzoek door anderen op dit terrein.
Onderbelicht blijft ook uit welke
groepering of groeperingen in de samenleving de spaarbankbesturen voortkwamen. De spanning tussen de bestuurders
die op vrijwillige basis werkzaamheden
voor de spaarbank verrichten en anderzijds de professionele directeuren van
spaarbanken wordt beschouwd als een
van de belangrijkste redenen van het
trage proces van fusering tussen spaarbanken. Maar wie deze bestuurders nu
waren blijft onduidelijk. Gesuggereerd
wordt dat bestuurders veelal een professionele betrekking bij de handelsbanken
hadden. Als dat zo is, hoe sterk en intens
was deze verbinding tussen deze spaarbanken en hun concurrenten? Wat bewoog deze bestuurders er toe tot in de
jaren zeventig van de vorige eeuw vrijwilligerswerk te verrichten voor een
spaarbank en waarom hielden ze zozeer
vast aan de zelfstandigheid van deze instelling?
Maar afgezien van deze opmerkingen
geldt dat dit gedegen werk een zeer goed
uitgangspunt vormt voor de bestudering
van de spaarbankgeschiedenis. Eenmaal
geven de auteurs zich over aan een cultuurhistorische beschouwing die uit de
lucht gegrepen lijkt. Er wordt een continUlteit gesuggereerd tussen de spaarpropaganda vlak na de tweede wereldoorlog
en het verzet tegen de consumptiemaatschappij in de jaren zestig. De auteurs tonen echter niet aan dat de denkbeelden
van de spaarbankbestuurders en de pro37

vo's van na 1960 een meer dan oppervlakkige overeenkomst vertonen .
Rene van der Voort
Oegstgeest

Howard Dick, Vincent J.H . Houben , J.
Thomas Lindblad en Thee Kian Wie,
The Emergence of a National Economy.
An Economic History of Indonesia,
1800-2000 (St.Leonards: Asian Studies
Association of Australia , i.s.m. KITLV
Press 2002) 286 p. ISBN 1865086657
Bestaat er behoefte aan een nieuw handboek over de economische geschiedenis
van Indonesie? De auteurs van het hier
te bespreken handboek, Howard Dick,
Vincent Houben, Thomas Lindblad en
Thee Kian Wie - allen toonaangevende
specialisten - hebben zich die vraag gesteld en als antwoord een chronologisch
opgezet boek geschreven dat weinig aspecten van de Indonesische economische geschiedenis onbehandeld laat.
Toch is het pas vijf jaar geleden (1998)
dat het handboek van Anne Booth verscheen over de economie van Indonesie
van de laatste twee eeuwen. De auteurs,
die hier zowel in voorwoord als inleiding
op wijzen, merken op dat het boek van
Booth niet voor de 'general reader' is
bedoeld en enige voorkennis van de economische wetenschap veronderstelt.
Booth's boek is strak en thematisch opgezet, terwijl Dick, Houben, Lindblad
en Thee de verhouding tussen politi eke
en economische ontwikkeling als rode
draad door hun wat lesser opgezette
chronologische studie laten lopen. Dit
verklaart ook de programmatische titel
The Emergence of a National Economy.
Het handboek behandelt de economische geschiedenis van Indonesie in de
koloniale periode, dat is vanaf het ontstaan van Nederlands-Indie na het failIissement van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) omstreeks
1800, via de ontwikkeling van de koloni-
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ale staat, de strijd voor onafhankelijkheid en de Indonesische Republiek van
Soekarno en Soeharto, tot aan het presidentschap van Megawati Sukarnoputri
omstreeks 2000. Een inleidend hoofdstuk van Dick behandeIt het thema van
het boek, de 'opkomst van een nationale
economie' . Het wordt gevolgd door
hoofdstukken over de pre-moderne economie (tot ca. 1800) en over Java in de
negentiende eeuw (beide door Houben) ,
over de eilanden buiten Java in de negentiende eeuw en over de periode
1900-1930 (beide door Lindblad) , over
de periode 1930-1966 (door Dick) en
over de periode vanaf de Nieuwe Orde
tot heden (door Thee). Ieder hoofdstuk
wordt gevolgd door een aantal bijlagen,
waarin specifieke economische of his toriografische vraagstukken kort worden
belicht. Het boek wordt afgesloten door
een korte epiloog, waar de historici ook
een blik in de toekomst wagen.
De auteurs onderscheiden zelf drie
them a's die het boek zijn eenheid geven.
Het eerste thema is dat van mondialisering, gezien als een eeuwenlang proces
van wisselwerking tussen de regio en de
wereldeconomie. Het tweede thema is
staatsvorming, van de koloniale staat
tot het huidige Indonesie, het derde therna de geleidelijke opkomst van een nationale economie uit de lokale economieen in de Indonesische archipel. De
samenhang tussen politiek en economie
noemen de auteurs zelfs hun 'Ieidende
beginsel ': het ontbreken van een balans
tussen politi eke en economische ontwikkeling leidt tot spanningen die in de ogen
van de auteurs de geschiedenis van het
twintigste-eeuwse Indonesie haar instabiliteit verlenen. In zijn inleidende
hoofdstuk schetst Dick de visie van de
auteurs op de 'nationale economie', die
volgens hem pas haar structuur kreeg
onder Soeharto's Nieuwe Orde. Pas na
1970 bleek van een ruimtelijke integratie
van productie, consumptie en interinsulaire handel gebaseerd op een binnenlands comparatief voordeel, als gevolg
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van de snelle industrialisatie van Java.
De no ties van ruimtelijke distributie,
kern en periferie, en integra tie en (internationale en interinsulaire) handel keren
in het hele boek terug. Interessant is
Dick's grote aandacht voor de geleidelijke ontwikkeling van een transport-infrastructuur, van scheepvaartverbindingen en zeehavens, en van een financiele
infrastructuur. De ontwikkeling van
een nationale economie, zoveel is duidelijk, was geen natuurlijk proces, verre
van dat zelfs. Het was en is een pijnlijk
proces onder grote (politieke en militaire) druk, waarbij de hedendaagse
mondialisering tot het ontstaan van
nieuwe breuklijnen leidt. De hoofdstedelijke regio Groot-Jakarta ontwikkelt
zich tot een gemondialiseerde regio, hetgeen weer tot nieuwe spanningen aanleiding geeft.
Het hoofdstuk over de pre-moderne
economie - van aile hoofdstukken het
meest abstracte - betoogt dat de pre-koloniale archipel uit een aantal open economieen bestond, waarbij het niveau
van commercialisering en integratie in
de wereldmarkt regionaal nogal verschilde. Houben gelooft niet dat er in
de eeuwen voor 1800 sprake was van
een langdurige economische achteruitgang, maar dat daarvan vooral sprake
was naarmate de monopolisering van
het economisch leven door de VOC
enerzijds en lokale absolute vorsten anderzijds sterker werd. De basis voor een
ge"integreerde economie werd in de negentiende eeuw gelegd op Java, aid us
Houben, die een combinatie van drie
factoren aanwijst als de voorwaarden
hiervoor: het ontstaan van een (quasi-)
moderne staat, duurzame bevolkingsgroei, en economische expansie door
het gebruik van kapitaal en nieuwe technologie. Hierdoor ontwikkelde Java
zich in de negentiende eeuw tot de kern
van de toekomstige nationale economie,
die nog op de archipel als geheel geent
moest worden . In de 'buiteneilanden'
(Lindblad gebruikt de term 'Outer
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Islands') waren er in de negentiende
eeuw twee 'sferen': de 'Maleise sfeer' en
de 'Java-sfeer'. De vele Maleise handelsnetwerken in de buiteneilanden (zoals
het Buginese, Banjarese en Minangkabause netwerk) waren gericht op het in
1819 gestichte Singapore en op Penang,
waar vooral de Chinese handelsnetwerken een hoge vlucht namen. In de loop
van de negentiende eeuw werden de buiteneilanden langzaam ingelijfd in de koloniale staat, die op Java zijn centrum
had. Dit ging gepaard, met name in het
Oost-Sumatraanse Deli, met de opkomst van exportgerichte productie
voor de wereldmarkt: nieuwe producten
en nieuwe organisatievormen, die niet
langer op de traditionele Zuidoost-Aziatische omgeving gericht waren.
De periode 1900-1930 gaf weliswaar
een enorme expansie van de exporteconomie te zien, maar de economische integratie van Indonesie als geheel bleef
ver achter bij de politiek-bestuurlijke integratie. Er werd volgens Lindblad veel
ge'investeerd in infrastructuur en communicatiemiddelen , maar de koloniale
overheid schoot tekort in investeringen
in 'human capital' . Men kan dit met
hem eens zijn, maar zich tegelijk afvragen of de (ook fiscale) basis voor een
grootschalige modernisering niet te smal
was en de exporteconomie wei zo'n hoge
vlucht had kunnen nemen als de overheid de bedrijfswinsten totaal had afgeroomd om die investeringen in 'human
capital' te kunnen financieren . Dick
wijst in zijn hoofdstuk over de periode
1930-1966 op de legitimiteitsproblemen
van de koloniale overheid, tijdens de wereldcrisis van de jaren 1930 en uiteraard
tijdens de onafhankelijkheidsstrijd tot
1950. In de jaren dertig leek de basis gelegd te worden voor duurzame industrialisatie, maar de Japanse bezetting
en de dekolonisatie deden de institutionele voorsprong die in deze periode werd
opgebouwd teniet. Wat bleefwas de economische bureaucratie die zich volgens
Dick tot een 'monster' ontwikkelde. De
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peri ode 1950-1966 werd gekenmerkt
door politieke instabiliteit en groeiend
economisch nationalisme. De kosten
hiervan waren bijzonder hoog: de 'Oude
Orde' van Soekamo was in economisch
opzicht een grotendeels veri oren periode.
De fundamenten van een geYntegreerde nationale economie werden, aldus Thee, gelegd tijdens de Nieuwe Orde
vanaf 1966, die ook een sterke, militairautontalre eenheidsstaat met zich
bracht. De economische integratie werd
mogelijk door de hausse in de olie-export van de jaren 1970 en massale buitenlandse hulp, de ontwikkeling van
transport- en communicatienetwerken
en de herverdeling van inkomsten ten
gunste van armere regio's. Naarmate
de centrale overheid mach tiger werd eigende de politieke elite, in de eerste
plaats de familie en vrienden van president Soeharto, zich steeds meer economische macht toe. De Nieuwe Orde
bracht zichzelf in diskrediet en bracht
ook de economie in gevaar. De 'Aziatische crisis' van 1997-1998 overleefde
het Soeharto-regime niet. In Thee's opvatting is het duidelijk dat duurzame
economische ontwikkeling niet aileen
om een gezond macro- en micro-economisch beleid vraagt, maar ook om sterke
instituties die rechtsregels kunnen vaststellen en afdwingen. De laatste concIusie brengt de auteurs er in de epiloog toe
vooruit te kijken, de eenentwintigste
eeuw in. Hoewel hun stelling dat een autoritaire staatsvorm uiteindelijk aan
duurzame ontwikkeling en welvaart in
de weg staat op zichzelf terecht lijkt,
kunnen bij hun optimistische concIusies
en hun statements over de 'high ideals
on which [Indonesia] was founded as a
nation in 1945' wei wat vraagtekens geplaatst worden . Een democratie heeft
immers niet per definitie de sterke instituties die een staat tot een rechtsstaat
maken .
Het is natuurlijk gemakkelijk kritiek
te leveren op een boek waarin zoveel on40

derwerpen zo gecomprimeerd behandeld moeten worden. Toch nog een paar
kanttekeningen. In een boek waarin de
opkomst van een nationale economie
het centrale thema is, had iets meer
aandacht besteed moeten worden aan
de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd (1945-1950), de economische aspecten daarvan en de gevolgen voor de
langere termijn. Het zijn helaas slechts
net iets meer dan twee bladzijden geworden, waarin de politieke aspecten voorop staan. Het is te hopen dat de auteurs
dit in een volgende druk corrigeren.
Mijn tweede punt van kritiek betreft de
wat ongelijkmatige aandacht voor de
financieie , fiscale en monetaire aspecten
van de economische geschiedenis. De
aandacht van de auteurs loopt op dit
punt nogal uiteen, wat jammer is omdat
het in mijn ogen een centralere rol zou
kunnen spelen in de geschiedenis van
de totstandkoming van een nationale
economie, die niet in de laatste plaats
een fiscale en monetaire ruimte is. Wat
hier verder ook van zij, de auteurs zijn
hun belofte de wederzijdse be"invloeding
van politieke en economische ontwikkeling tot leidend beginsel van hun boek te
maken op bewonderenswaardige wijze
nagekomen. De wijze waarop dit uitgangspunt is uitgewerkt verleent het
boek een eenheid die allerminst vanzelfsprekend is in een studie die door diverse
auteurs is geschreven. Het uiterst leesbare handboek van Dick, Houben,
Lindblad en Thee vult dan ook zonder
meer een lacune die nodig gevuld moest
worden. Iedereen die geYnteresseerd is in
niet aileen de geschiedenis, maar vooral
ook de economie van Indonesie zou het
moeten lezen.

Arjen Taselaar
Leiden
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Paul Frentrop, Corporate governance
1602-2002, Ondernemingen en hun
aandeelhouders sinds de VOC (Prometheus: Amsterdam 2002) 512 p. ISBN
9044602535
Proefschrift Universiteit van Tilburg
De dissertatie van Paul Frentrop over
ondernemingen en hun aandeelhouders
is op een uitstekend moment verschenen. De discussie rondom het thema
'corporate governance' is immers in voIle gang na de debacles van bijvoorbeeld
Ahold en Enron. Bovendien heeft de
commissie Tabaksblatt juist een hernieuwde 'code of best practice' op het
terrein van "corporate governance' in
Nederland ontwikkeld. Interessant is
het feit dat de problematiek van uit een
Nederlandse invalshoek wordt benaderd , en niet lOals veel bestaande studies
vanuit een Amerikaanse. Gekozen is
voor een institutioneel perspectief.
De term 'corporate governance'
wordt tegenwoordig te pas en te onpas
gebruikt. Maar wat houdt die nu precies
in? De schrijver gaat in op die vraag in
het eerste, inleidende hoofdstuk. Verhelderend beschrijft hij hoe de term 'corporate governance' zich heeft ontwikkeld
in de loop der tijd en wat de vragen zijn
in het debat over dit fenomeen. Volgens
Frentrop draait het om twee kernvragen: hoe hebben aandeelhouders in
beursgenoteerde ondernemingen met
gespreid aandelenkapitaal geprobeerd
zich te verzekeren van een rendement
op hun belegging en hoe hebben ze geprobeerd te voorkomen dat managers
te eigen bate handelen of investeren in
niet-rendabele projecten. In de volgende
vijfhoofdstukken onderzoekt hij de manieren waarop aandeelhouders van
beursgenoteerde ondernemingen hebben geprobeerd een antwoord te vinden
op deze vragen . AI vanaf de vijftiende
eeuw blijkt de problematiek rondom
'corporate governance' steeds weer, hoewei in verschillende gedaantes, de kop
op te steken.
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De studie vangt aan bij de oprichting
van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), een van de eerste grote
ondernemingen met gespreid aandeelhouderschap. Door middel van pamfietten, waarin aandeelhouders kritiek
leverden op het gedrag van bewindhebbers, wordt aangetoond waarom de
vroegste 'corporate' instituties faalden.
Opvallend is dat de geuite kritiek vele
raakvlakken heeft met de discussie over
'corporate governance' van heden ten
dage. Zo eisten de investeerders heldere
informatievoorziening, het recht om
managers te benoemen en aanpassing
van de beloning van bestuurders. De
roep om institutionele hervormingen
kreeg echter geen gehoor. Toch kon de
onderneming blijven voortbestaan. Reden was dat de VOC in staat bleek de
aandeelhouders een min of meer vast
rendement te bieden, waardoor de behoefte om het kapitaal terug te vorderen
verdween.
In de peri ode 1680 tot 1848 speelde
het vraagstuk 'corporate governance'
nauwelijks een rol omdat de aandeelhouders toen veelal 'insiders' waren.
Het bedrijfsleven was kleinschalig, interne financiering was voldoende en daarom behoefte er nauwelijks een beroep
gedaan te worden op beleggers. Dit
blijkt ook uit de juridische vorm van ondernemingen; 'partnerships' waren de
meest voorkomende. De opkomst van
de naam10ze vennootschap, de ondernemingsvorm die later centraal lOU komen
te staan in het 'corporate governance'
debat, laat Frentrop zien in het vierde
hoofdstuk (periode 1848-1904). Deze
opkomst werd mogelijk gemaakt door
de inzet van financieringsinstrumenten
met meer open contractuele einden:
van obligatie, via preferent aandeel tot
gewoon aandeel. Zolang het om obligaties en preferente aandelen ging, werd
het 'agency' vraagstuk (de controle van
het bedrijf door aandeelhouders) opgelost door financieie intermediairs als toezichthouders aan te stellen. Beleggers in
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gewone aandelen hebben echter andere
disciplineringrnechanismen nodig dan
beleggers in vastrenderende obligaties.
Terwijl de naamloze vennootschap haar
intrede deed, bleef een wettelijk kader
voor dergelijke mechanismen nog uit,
volgens Frentrop omdat externe aandeelhouders geen reden zagen hierop
aan te dringen zolang de koersen stegen.
Deze institutionele ruimte bood
plaats voor een systeem dat Chandler
'managerial capitalism' noemt. In
hoofdstuk 5 wordt de opkomst van een
oligarchie van managers in de periode
1904-1970 uitvoerig besproken. De onderneming ontwikkelde zich tot een gelaagde organisatie waarin een oligarchie
van professionele managers de touwtjes
in handen had . Oefenden eerst de financiele intermediairs toezicht uit op de managers, nu werd dat steeds meer door
personen gedaan die dee I uitmaakten
van de oligarchie. Vanzelfsprekend was
dit voor de aandeelhouder een stuk minder effectief.
Ais laatste voigt het tijdperk 19702002 (hoofdstuk 6), waarin de keuze tussen de inzet van toezicht door buitenstaanders of de inzet van een overnamemarkt als disciplineringsmechanisme de
discussie over 'corporate governance'
zou domineren. Frentrop concludeert
dat de bestaande mechanismen de kernvragen van 'corporate governance' niet
kunnen beantwoorden bij ondernemingen met een gespreid aandelenkapitaal.
Hij heeft hoop dat de opkomst van de
professionele investeerder in de tweede
helft van de 20e eeuw wei mogelijkheden
biedt voor effectieve disciplinering van
managers. Niet langer is het merendeel
van de aandelen in handen van particulieren die door het gespreide aandelenbezit de neiging hebben hun zeggenschap niet te gebruiken. De aandelen
worden nu gehouden door pensioenfondsen, verzekeraars en beleggingsfondsen. Aangezien zij andermans geld
beheren, zouden zij hun zeggenschap
en rechten moeten gebruiken. Frentrop
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gaat nog een stapje verder en wil het uit
oefenen van deze zeggenschap voor professionele investeerders verplicht stellen.
De nadruk ligt in eerste hoofdstuk 10gischerwijs, gezien de behandeling van
de VOC, op Nederland en dat blijft in
de volgende hoofdstukken ook het geval. Landen als de Verenigde Staten ,
Groot-Brittannie, Frankrijk en Duitsland passeren echter de revue verderop
in de studie en vergelijkingen worden getrokken. Zo wordt duidelijk dat na de
beurskrach van 1929 er wederom behoefte was aan institutionele vernieuwing. Dit proces volgde in Europa een
geheel andere weg dan in de VS.
Frentrop geeft bovendien tal van praktische voorbeelden en anekdotes van ondernemingen waardoor het onderzoek
levendig gepresenteerd wordt. De wijze
waarop de Koninklijke Nederlandse Petroleum Maatschappij zich wapende tegen Amerikaanse avances, illustreert
hoe ondernemingen institutionele veranderingen teweeg kunnen brengen. De
schrijver maakt erg vee I gebruik van
citaten, wat soms wat overweldigend
overkomt, maar maakt dit goed door
heldere analyses. Gezien het belang en
internationale karakter van de vraagstukken mag het vreemd genoemd worden dat Frentrop zijn dissertatie niet direct in het Engels heeft geschreven.
Gelukkig vermeldt hij in de Engelse samenvatting dat een dergelijke vertaling
spoedig zal verschijnen.
Kortom, dit proefschrift is een prachtig en veelzijdig overzichtswerk van de
geschiedenis van bedrijfsbestuur van
beursgenoteerde ondernemingen en
vormt een belangrijke bijdrage aan de
discipline bedrijfsgeschiedenis.
Gerarda Westerhuis
Universiteit Utrecht
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H.M.L. Geurts, Herman Derk Louwes
(1893 - 1960) . Burgemeester van de Nederlandse landbouw. Historia Agriculturae 32 (GroningenIWageningen: Nederlands Agronomisch Historisch Instituut
2002) XVIII +372 p. ISBN 90367l589x
Dit proefschrift heeft, anders dan de titel
doet vermoeden, als thema in welke periode, om welke redenen en op welke
wijze boeren en landarbeiders zich in
een of andere vorm van organisatie verenigden. Het behandelt de periode tussen, ruwweg 1880 en 1954. De nadruk
ligt op de landelijke organisaties en het
uiteindelijk tot stand komen in 1954
van een overkoepelende organisatie
voor de hele landbouw, het Landbouwschap. In de jaren en decennia voorafgaande aan de oprichting van het Landbouwschap speelde Louwes, zowel wat
betreft het vaststellen van de taken van
de overkoepelende organisatie als wat
betreft het tot stand brengen van samenwerking tussen de regionaal, religieus en
sociaal verdeelde landarbeidersorganisaties een steeds grotere ro!. Zijn rol
kon des te groter zijn, doordat zijn neef
Sicco Mansholt na de oorlog minister
van landbouw werd, terwijl zijn broer
S.L. Louwes voor en tijdens de oorlog
een centrale positie innam in de organ isatie van de voedselvoorziening van
Nederland. Daardoor kwam het thema
uiteindelijk neer op het zo getrouw mogelijk in beeld brengen van de wijze
waarop H.D. Louwes de boeren- en
landarbeidersorganisaties na de Tweede
Wereldoorlog in een samenwerkingsverband bij elkaar heeft weten te brengen.
Met deze verschuiving van het algemene
naar het persoonlijke kent het boek een
merkwaardige parallel met het proefschrift van Trienekens over de voedselvoorziening van Nederland in de
Tweede Wereldoorlog. De ontwikkeling
van Trienekens algemene thema bleek
niet los te beschrijven van de visie, de positie en de organisatorische kwaliteiten
en activiteiten van de broer van H.D.
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Louwes' broer, te weten S.L. Louwes.
Het proefschrift van Geurts is hoofdzakelijk chronologisch opgebouwd. In
de hoofdstukken worden, tegen de achtergrond van het algemene beeld van de
behandelde periode, de resultaten van
het archiefonderzoek weergegeven aangevuld met informatie uit interviews en
week bladen en periodieken. De gebruikte archiefstukken zijn voornamelijk verslagen van vergaderingen. De
rond 1995 afgenomen interviews betreffen voornamelijk gesprekken met
hoofdrolspelers uit de na-oorlogse periode (o.a. Biesheuvel, Kriellaars, Mertens) en met familie van H.D. Louwes.
Het uit het boek naar voren komende
beeld is er een van grote complexiteit.
Er waren bonden , regionale bonden ,
verschillende christelijke bonden, boerenbonden, landarbeidersbonden, federaties van bonden, bond en voor pluimveehouders, zuivelbonden en nog veel
meer. De lijst met afkortingen voorin
het boek beslaat maar liefst twee en
een halve bladzijde. Veel van deze bonden of hun voorlopers ontstonden tegen
het eind van de negentiende eeuw of gedurende het begin van de twintigste
eeuw. De schok van de Eerste Wereldoorlog, de sociale onrust na deze oorlog
en de pogingen van de overheid in deze
jaren om de landbouwproductie enigermate te sturen leidden tot een groei van
de organisaties, enige professionalisering van het bestuur en een duidelijker
profilering van de landelijke organisaties. Daarnaast werden de sociale tegenstellingen tussen boeren en arbeiders
sterker. Als jonge man en zoon van
een zeer vrijzinnige herenboer in Groningen maakte H.D. Louwes al deze
ontwikkelingen, inclusief het grotendeels ineffectieve en deels onvoorspelbare overheidsbeleid tijdens de Eerste
Wereldoorlog, intensief mee.
Gedurende het interbellum en met name na het uitbreken van de econornische
crisis in 1929 veranderde het overheidsbeleid ten aanzien van de landbouw re43

volutionair van karakter. Waar het tot
1929 voornamelijk ondersteunend was
- met name op het gebied van voorlichting, onderzoek en onderwijs - werd na
1929 in zeer hoog tempo een juridisch en
bureaucratisch apparaat opgebouwd,
dat het de overheid mogelijk maakte direct en indirect diep in te grijpen in omyang en richting van de landbouwproductie . Vanuit de overheid was er voor
het uitvoeren van deze regels behoefte
aan informatie. De landbouworganisaties wilden uiteraard betrokken worden
bij het bepalen, zowel als het uitvoeren
van het beleid. Er was echter geen geschikt orgaan dat voor de gehele landbouw, zowel voor boeren als boerenarbeiders, representatief kon fungeren als
overlegpartner voor de overheid.
Het was in deze situatie dat de persoon van Herman Derk in toenemende
mate naar voren trad. Op basis van
eigen kwaliteiten en grondige kennis
van en inzicht in de landbouw en de
economie - in de Groninger Maatschappij van Landbouw, waar hij in
1923 in het bestuur kwam, werd al in
1920 The Economic Consequences of
the Peace van I.M . Keynes bestudeerd
- en vele directe contacten met het landelijk bestuursapparaat legde hij zich er
op toe om middels meer samenwerking
tussen de organisaties zijn landbouwideaal te verwezenlijken. Uiteindelijk
wisten de zes overkoepelende boerenen landarbeidersorganisaties in 1941 te
komen tot een gezamenlijk overleg. AI
snel hierna maakten de ge1ijkschakeling
van de organisaties en de hierop volgende leegloop verder formee1 overleg
onmogelijk. De kiem voor de na-oorlogse samenwerking was echter gelegd.
Herman Derk zette als enige vertegenwoordiger van de centrale landbouworganisaties het overleg ondergronds
voort.
Mede doordat na de oorlog een ministerie van landbouw werd opgericht en
doordat duidelijk was dat de overheid
in de afzienbare toekomst een be1angrij -
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ke rol zou blijven spelen werd kort na de
oorlog, gestimuleerd door de corporatistische gedachte, de Stichting voor de
Landbouw opgericht. Deze moest het
gezamenlijke overleg continueren, Herman Derk was voorzitter, en zowel intellectueel-visionair als organisatorisch de
leidende figuur. Telkens weer legde hij
de nadruk op enerzijds het belang van
de boerenstand, dat moest worden ondersteund door de overheid, en anderzijds de afhankelijkheid van de boerenstand van die overheid en de rest van
de bevolking, met als conclusie: loyaliteit als functionele ereplicht. De overheid - in casu S. Mansholt - maakte
ruime midde1en vrij , wat het de stichting
mogelijk maakte om taken van de verzuilde organisaties over te nemen en te
centraliseren. Hoewel dit uiteraard
conflicten opleverde, breidden de werkzaamheden van de Stichting zich desondanks uit en in 1954 werd het Landbouwschap opgericht, de opvolger van
de Stichting.
Het proefschrift is zeer gedegen, af en
toe wat te gedegen: steeds weer kunnen
we lezen welke personen als vertegenwoordigers van welke organisaties op
een bepaalde vergadering aanwezig waren, wat de vergaderfrequentie was en
wie welke taken had . Dat maakte he!
boek er voor mij niet echt leesbaarder
of interessanter op. Anderzijds miste ik
aandacht voor een aantal re1evante ontwikkelingen, zoals opkomst van he! algemeen stemrecht en de politieke partijen en een duidelijk overzicht van de groei
van het overheidsapparaat dat zich met
de landbouw bemoeide. Voorts was ik
benieuwd of de unieke Nederlandse belangenbehartigingconstructie aantoonbaar invloed heeft gehad op het beleid
aan de ene kant en de opstelling va!l de
boeren aan de andere kant, maar dat is
een onderzoek op zich. AI met al blijft
overeind dat dit boek vooral voor de periode na 1920 een veel duidelijker en
completer beeld geeft van de wording
van de landbouworganisaties dan tot
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nu toe beschikbaar was, en in het bijzonder van de rol van Herman Derk Louwes
daarin.
Merijn Knibbe

Ferry de Goey en Jan Willem Veluwenkamp (red.), Entrepreneurship and Institutions in Europe and Asia 1500-2000
(Amsterdam: Aksant 2002) 334 p. ISBN
9052600325
Een goede conferentie verdient een
mooie bundel, die verder reikt dan een
samenvatting van de belangrijkste papers of een mooi aandenken. Deze zorgvuldig geredigeerde bundel voldoet aan
beide voorwaarden, door de ambitieuze
wijze waarop hij is uitgegeven en de
mooie inleiding van de samenstellers.
De opzet van de bundel is echter dermate ambitieus dat er weI wat af te dingen valt op de ambities van de samenstellers. Het doel van de bundel is om
inzicht te krijgen in de ruimtelijke dynamiek en interactie tussen ondernemers,
staten en instituties in Europa en Azie.
Wellicht was de onderliggende vraag
wei 'in hoeverre kan inzicht in de geschiedenis van ondernemerschap in twee
continenten over een lange periode ons
helpen inzicht te krijgen in de afzonderlijke economische ontwikkeling die beide continenten hebben doorgemaakt?'
De samenstellers van de bundel stell en
terecht dat er tot dusver vooral vee I aandacht is geweest voor de verschillende
wegen van economische ontwikkeling
tussen Europa en Azie, terwijl juist de
overeenkomsten zo opmerkelijk zijn.
De bundel bevat twaalf geseIecteerde
artikelen naar aanleiding van een meerdaagse internationale conferentie getiteld: 'Entrepreneurship and Institutions
in a comparative Perspective' (Erasmus
Universiteit Rotterdam, 2000). Het
boek is geordend in drie delen: 'ruimtelijk dynamiek en ondernemerschap',
'overheid en ondernemerschap' en 'onNEHA-BULLETIN 17 - 2003 - nr. 2

dernemers 'en flexibele productiesystemen', voorafgegaan door een heldere
en zeer gedegen inleiding van de samenstellers. De inleiding is jammer genoeg
de enige bijdrage die een systematische
vergeIijking maakt tussen de rol van
overheden, ondernemers en instituties
in Europa en Azie gebaseerd op secundaire literatuur en de conferentiebijdragen. Aile andere, op zichzelf veeIal voortreffelijke, bijdragen behandelen slechts
een 'Europees' of een 'Aziatisch' thema.
Hierdoor worden de vergelijkingen tussen Europa en Azie op zijn best slechts
impliciet gemaakt. Daarnaast is het vergelijkende karakter van de bundel onevenwichtig geworden door het verschil
in region ale aandacht per onderwerp.
Zo bevat het tweede thema 'Overheid
en ondernemers' vier artikelen, waarvan
drie met betrekking tot Azie en een met
betrekking tot Europa. Jeroen Touwen
bespreekt de interactie tussen inheemse
boeren en de koloniale overheid tussen
1910-1940. Hij benadrukt dat er geen
sprake is van een strikte scheiding tussen
'Oosterse' of 'Westerse' ondernemersstrategieen. Sikko Visscher laat zien dat
de Chinese elite in Singapore instrumenteel gebruik maakte van sociale en economische loyaliteiten met Hong Kong,
Londen en Singapore, 1900-1940 en
Yin-Wah Chu conc1udeert dat kleinschalige ken nisin ten sieve ondernemingen in Hong Kong zich vooral richtten
op de lokale markt. Zij fungeerden veeIal als vangnet voor teleurgesteld middenkader personeeI dat voor zichzelf
wenste te beginnen. Deze drie 'Aziatische' onderwerpen worden voorafgegaan door een gedetailleerde studie van
Leos Muller naar het functioneren van
het Wisselkantoor in het achttiendeeeuwse Zweden. Hij benadrukt dat rol
van de overheid niet per se kan worden
gevat in mercantiele overwegingen,
maar dat opportunistische kortetermijn-overwegingen en een langetermijnwens om het wisselkantoor te
monopoliseren een grote rol speelden.
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De onderwerpen, de gekozen periodisering en de thema's zijn zo divers dat een
expliciete vergelijking betreffende de relatie tussen overheid en ondernemers in
Europa en Azie niet gemaakt kan worden. Dit is al helemaal onmogelijk bij
het derde onderwerp 'Ondernemers en
flexibele productiesystemen '. Deze bevat vier bijdragen (van Markus Cerman,
Anne-Francoise Garcon en Lilliane
Hilaire-Perez, Carlo Marco Belfanti en
Allessandro en Alberto Guenzi), maar
geen enke! artikel met betrekking tot
Azie.
De achterflap van de bundel pretendeert dat het gaat om een bundel waarbij
het comparatieve aspect op ondernemerschap en instituties centraal staat.
Het comparatieve aspect zou zowel de
geografie als de chronologie betreffen.
Dit is te ambitieus gebleken . Toch wordt
het tijd om voorbij de Eurocentristische
visie van David Landes (The Wealth and
Poverty of Nations) en Azie-centristische visie van Gunder Frank (ReOrient)
te geraken. De inleiding van de samenstellers van de bundel is daar een eerste
aanzet toe. Ook het werk van Jack
Goody (The East in the West) biedt aanknopingspunten.
Hopelijk heeft de conferentie voldoende aanknopingspunten gegeven tot
langdurige en intensieve samenwerking
tussen historici die gespecialiseerd zijn
op Europa en zij die gespecialiseerd zijn
op Azie. De bundellaat in elk geval zien
dat er inmiddels voldoende kennis en belangstelling is om een zinvolle vergelijking tussen de economische ontwikkelingen in Azie en Europa te maken. De
volgende stap is dat onderzoekers over
de grenzen van hun eigen regionale specialisaties heenkijken. En wellicht is deze
bundel de aanzet tot een prachtige vergelijkende monografie van een of meer
van de dee!nemende auteurs.
Gijsbert Oonk
Erasmus Universiteit Rotterdam

46

T. de Graaf, J. Jonker en J.-J . Mobron
(red.), European banking overseas, 19th20th Century (Amsterdam: ABN
AMRO Historical Archives 2002) 337
p. ill. ISBN 9076618143
Dit boek bevat de bijdragen die geleverd
werden voor het congres van de European association for banking history'
over 'European banking overseas 19th20th century', gehouden in juni 1999 in
Amsterdam. Het is een bundel met een
minder uitwaaierende reeks onderwerpen dan wei eens bij bundels met congresbijdragen het geval is. Hij gaat overigens niet slechts over het overzees
bankieren, maar ook over de archieven
die het materiaal moeten verschaffen
aan de studies over dat bankieren.
De bundel is opgedeeld in afzonderlijke afdelingen, gewijd aan thema's als het
personeelsbeleid, internationale communicatie en de relatie tussen banken
en diplomatie. Het eerste hoofdstuk,
door Jan Luiten van Zanden, plaatst,
ter ere van de mede-organisator van de
conferentie, de geschiedenis van de
ABN AMRO Bank in internationaal
perspectief. Daar heeft Van Zan den een
aardige formule voor gevonden. Hij vergelijkt de NHM en haar voorgangers
met de Belgische Generale Bank en
vraagt zich af hoe het komt dat Nederlandse banken in de negentiende eeuw
achter lagen bij Be!gische en dat ze vanaf
ongeveer 1960 zo'n enorme bloei doormaakten. Hij onderscheidt vier perioden, uitgaande van de functies die de
banken binnen de economie vervulden,
en die verbindt hij met de centrale missie
die de banken voor zichzelf definieerden
en met de structuur die zij daarbij aannamen. Dit is de bijdrage met de breedste
blik. Het hoofdstuk van Ulrich Lamm,
'National banking: strategies and globalisation' legt ook weI verbanden met de
ontwikkelingen elders in de economie,
maar als hij de mislukking van de internation ale samenwerkingsverbanden van
banken in Europa in de jaren 1970 en
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1980 beschrijft, maakt hij niet duidelijk
wat daarvan de oorzaken waren.
Een helder licht op een in ieder geval
voor mij onbekend terrein werpt E.
Buyst in zijn hoofdstuk over 'The Relations between Societe Generale and the
Belgian authorities in Congo (18851960)'. Het laat de nauwe banden tussen
de particuliere en de publieke sector in
de Belgische Congo zien. J.E. Anastacio
is in zijn beschrijving van 'The Banco
Nacional Ultramarino as an agent for
the government in the colonies' wat terughoudender over het optreden van
deze bank in de Portugese kolonien dan
Buyst over de Societe Generale in de
Congo. In dezelfde afdeling over 'Diplomacy and international banking' staat
een bijdrage van P. Clement over de
Bank voor Internationale Betalingen,
waarin hij de visie van Kindleberger en
Eichengreen over een gebrek aan bereidheid bij de centrale banken tot samenwerken in het begin van de jaren dertig
van de twintigste eeuw onderuithaalt en
stelt dat de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk in tegenstelling tot de
Fransen meer belang hadden bij een eind
aan de Duitse herstelbetalingen dan aan
een steeds voortgaande kredietverlening
aan Duitsland.
Heel boeiend was het zorgvuldige en
gedetailleerde hoofdstuk van E. EIdem
over 'Reshuffling nationality and ethnicity; the Ottoman bank staff from empire to republic'. Wat eerst een zeer gemeleerd gezelschap was, moest als
gevolg van politieke ontwikkelingen
steeds meer zuiver Turks worden. Eveneens over het personeel handelt W.L.
Korthals Altes III zlJn hoofdstuk
'Recruitment and training of international bank staff 1930-1964' bij de NHM en
de Nederlandsch-Indische Handelsbank. De periodegrenzen worden niet
strak gehanteerd . We lezen dat een directeur van de NIHB in 1907 onbekommerd stelde dat 'Israelieten en gekleurden' niet voor een baan bij de bank in
aanmerking kwamen.
NEHA-BULLETIN 17 - 2003 - nr. 2

Over het onderwerp communicatie is
er een prachtige bijdrage van R.C.
Michie, getiteld 'One world or many
worlds? Markets, banks and communications, 1850s-1990s' . De ontwikkelingen van filialennetwerken en netwerken
van 'correspondent banks' worden hier
gerelateerd aan de ontwikkeling van de
mogelijkheden en kosten van communicatie, waarbij ook de gevolgen voor de
balansverhoudingen (de verhouding kapitaal en deposito's) worden geanalyseerd. J. Mooij bestrijkt, in haar hoofdstuk 'A history of international financial
communications: the Netherlands since
the 1850s', eveneens een lange periode.
De nadruk ligt op de invloed van communicatiekosten en -snelheid op het
functioneren van de banken en op de
financiele inn ova tie. Politieke afhankelijkheid blijkt van betekenis te zijn geweest: het telegraafverkeer tussen Nederlands Indie en Nederland tijdens de
Eerste Wereldoorlog was geheel afhankelijk van de Britse kabel. Dat legde in
verband met de noodzaak tot geheimhouding beperkingen op aan het berichtenverkeer. G. Jones tenslotte analyseert
in zijn hoofdstuk over 'Overseas Banks
after the end of empire: challenges and
responses' de krachten die na de jaren
1960 de structuur van het in de negentiende eeuw opgezette overzeese bankwezen aantastten.
Niet aile bijdragen zijn hier behandeld, maar het zal duidelijk zijn dat ik
de bundel uiterst waardevol acht. Hij
verschaft vee I inzicht in de ontwikkeling
van het overzeese bankwezen, een terrein dat nog niet erg afgegraasd is, en besteedt daarbij ook aandacht aan zaken
die tot voor kort in studies over het
bankwezen onderbelicht bleven, in het
bijzonder het personeelsbeleid.
Hans Visser
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Francisca de Haan, Een eigen patroon.
Geschiedenis van een joodse familie en
haar bedrijven, ca. 1800-1964 (Aksant:
Amsterdam 2002) 432 pagina's, ISBN
90526006227
Binnen de Twentse textielindustrie namen de in Enschede gevestigde bedrijven
van de joodse familie Van Gelderen een
speciale plaats in. Het bedrijf de NV
Stoomweverij Nijverheid hield zich, anders dan de meeste Twentse bedrijven
tot 1929, vooral bezig met de veredeling
van textiel. Het tweede bedrijfvan de familie, de NV Ramie Union was gespecialiseerd in gloeikousjes en technisch
porselein zoals lasdoppen. In dit boek
beschrijft Francisca de Haan de geschieden is van deze twee bedrijven vanuit het
perspectief van het familisme. Dit concept is in de jaren 1940 ontwikkeld door
de socioloog Frederik van Heek en voor
Twente verder uitgewerkt door de historicus Van Schelven in zijn boek over de
textielbedrijven van de familie Van
Heek . Voor De Haan betekent familisme dat in de bedrijfsgeschiedenis de
nadruk moet liggen op de verwevenheid
van familie en bedrijf, van open bare
sfeer en prive-sfeer.
Na in de inleiding het theoretische
perspectief te hebben geschetst, volgen
zeven vlot geschreven hoofdstukken
waarin het wei en wee van de familie en
haar bedrijven aan de orde komt: vanaf
het begin in Maassluis waar de familie
vandaan kwam, tot aan het moment
waarop de twee bedrijven in 1964 hun
zelfstandigheid verloren. Steeds wordt
een verb and gelegd tussen de geschiedenis van het bedrijf en het wedervaren van
de familie Van Gelderen. Uitgebreid
gaat De Haan in op de problemen die
de Van Gelderens als joden in de door
protestantse ondernemers als de Blijdensteins en de Van Haaks gedomineerde
industriestad Enschede ondervonden.
De verschillende manieren waarop de leden van de familie Van Gelderen invulling gaven aan hun joodse identiteit
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vormt een tweede rode draad in het
boek. De wijze waarop De Haan het sociale en culturele leven binnen de joodse
gemeenschap beschrijft is bijzonder levendig en maakt het boek meer dan de
moeite waard.
Hier staat tegenover dat de auteur op
andere punten minder overtuigt. Hoewei in de titel gesuggereerd wordt dat
de geschiedenis van de bedrijven van
Van Gelderen teruggaat tot ongeveer
1800, begint deze eigenlijk pas op het
moment dat de in 1858 geboren Mark
van Gelderen in 1877 vanuit Maassluis
naar het Twentse Borne vertrekt. Om
de omgeving te schetsen waarin Mark
van Gelderen terechtkwam, beschrijft
De Haan de situatie in Twente in de
achttiende en de eerste helft de negentiende eeuw. Een dergelijke achtergrondschets is zeker nuttig, ware het niet
dat De Haan zich hier wei erg gemakkeIijk vanaf heeft gemaakt.
Wat betreft de geschiedenis van de
Twentse textielnijverheid in de pre-industriele periode blijkt ze slecht op de
hoogte te zijn van de recente literatuur.
Zo stelt zij dat in het midden van de
achttiende eeuw veertig procent van de
mannelijke Twentse beroepsbevolking
in de textiel, in het bijzonder de Iinnennijverheid emplooi yond (p. 54). Een
bronvermelding voor de verantwoording van dit wei erg hoge percentage
ontbreekt. Ter vergelijking, in 1795 was
ongeveer 25 procent van de gezinshoofden, bij een iets grotere bevolking, in de
textielnijverheid actief, terwijl, in tegenstelling tot wat De Haan beweert, de situatie in de textielnijverheid eerder beter
dan slechter was dan omstreeks 1750.
Waar het gaat om de achtergrond van
de positie van de joden in Twente ontbreekt het weliswaar oude (1926), maar
nog steeds maatgevende werk van Helena Poppers in de Iiteratuurlijst. Poppers
kwam tot de conclusie dat de situatie
van de joden in Overijssel voor 1813 op
economisch gebied niet wezenlijk verschilde van de rest van de bevolking.
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Enige jaren geleden heb ik deze these
nog een tegen het licht gehouden, en
kwam tot dezelfde conclusie.
Jammer is dat De Haan de situatie
waarin de joodse textielondernemers in
Enschede verkeerden, niet vergelijkt
met die in Almelo, de thuishaven van
de bedrijven van de familie Salomonson.
De studie van Burgers naar de bedrijven
van deze familie, die De Haan niet gebruikt heeft, laat zien dat de Salomonsons in de negentiende eeuw eveneens
met uitingen van anti-semitisme te maken kregen, maar dat dit voor hen geen
belemmering was om in 1850 lid te zijn
van publieke organen als Provinciale
Staten en de gemeenteraad van Almelo.
Een volgend punt van kritiek is van
meer algemene strekking. De Haan zet
zich sterk af tegen een type bedrijfsgeschiedenis, dat, in het dictum van Joh .
De Vries, zich uitsluitend bezig houdt
met het bedrijf als economisch-technisch-organisatorische eenheid en die
de gezinshuishouding buiten het kader
van de bedrijfsgeschiedenis plaatst.
Hiertegenover plaatst zij de familistische
benadering van sociograaf Frederik van
Heek en de historici Van Schelven en
Hammer-Stroeve, die wei aandacht besteden een de sociaal culturele context
waarbinnen ondernemers opereerden.
Los van de vraag of de benadering van
De Vries in sommige opzichten niet de
voorkeur verdient, gaat De Haan met
deze karakterisering voorbij aan de onder andere door Leo Noordegraaf gepropageerde contextuele benadering
van ondernemers en ondernemerschap,
waarin sterk gepleit wordt voor de
analyse van economische- en familienetwerken .
lnteressant is de stelling dat, klaarblijkelijk meer dan bij andere ondernemersgroepen, uit de analyse van het bedrijf
van Van Gelderen blijkt dat er op moeiIijke momenten joods kapitaal beschikbaar, teken van een sterke solidariteit,
de bereidheid om elkaar te helpen (p.
322). Daar een vergelijkend perspectief
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ontbreekt, blijft het bij een hypothese.
De vraag of deze solidariteit binnen de
joodse gemeenschap sterker was dan
binnen de protestantse groep blijft onbeantwoord. Bovendien, zo blijkt, was het
kapitaal afkomstig van joden die buiten
de textielnijverheid actief waren . Interessanter zou zijn om te onderzoeken of
er binnen de groep joodse textielbedrijven, die elkaars concurrenten waren,
ook van solidariteit sprake was.
Tegenover deze punten van kritiek
staat dat De Haan een mooi beeld
schetst van de speciale sociaal culturele
positie waarin de joodse ondernemers
familie Van Gelderen in Enschede verkeerde. Door gebruik te maken van
ego-documenten en interviews zijn de
ondernemers en hun milieu gaan leven.
De wijze waarop De Haan zich afzet tegen bepaalde vormen van bedrijfsgeschiedenis maakt dit boek tot een prikkelende studie van een bijzonder bedrijf
en een bijzondere familie.
Cor Trompetter
Fryske Akademie

J.I. Israel, Diasporas within a diaspora.
Jews, Crypto-Jews and the World Maritime Empires (1540-1740) (Brill: Leiden-Boston-K6In 2002) 613 pagina's,
ISBN 9004127658
Het is een beproefde methode van Jonathan Israel om reeds eerder verschenen
artikelen te bundelen in een boek dat
de thematische samenhang van zijn
werk benadrukt. Diasporas within a diaspora (2002) is na Conflicts of Empires
(1987) en Empires and Entrepots (1990)
de derde bundel die op deze wijze tot
stand kwam. Onmiddellijk moet daaraan toegevoegd worden dat ruim de
helft van de hoofdstukken in dit boek
over de wereldomvattende gemeenschap
van Portugese Joden in de vroegmoderne tijd nooit eerder gepubliceerd werd.
Voor Nederlandse economisch-historici
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lijkt dit een schrale troost omdatjuist de
zes bijdragen over sefardische kooplieden in Amsterdam al eerder verschenen.
Toch verdient dit boek ook hun aandacht.
De nieuwe essays die Israel schreef
over Joodse gemeenschappen in het
Middellands Zeegebied, West-Afrika en
Amerika laten zien hoe Portugese kooplieden in Amsterdam regelmatig handel
dreven met verwanten en geloofsgenoten in Venetie, Constantinopel, de Canarische eilanden, Buenos Aires, Curu9ao,
Mexico, New York en een groot aantal
andere plaatsen binnen en buiten Europa. Steunend op onder meer de archieyen van Amsterdamse notarissen maakt
Israel duidelijk dat familieleden die
soms duizenden kilometers uit elkaar
woonden elkaar hielpen bij het afwikkelen van transacties. Hij beperkt zich echter niet tot de economische activiteiten
van de sefarden maar besteed ook volop
aandacht aan het geloofsleven van
joodse gemeenschappen en hun vaak
zeer moeizame verhouding tot de ontvangende samenleving. Soms verzandt
deze aanpak in een overvloed aan details
over een of enkele personen maar over
het geheel genomen slaagt Israel erin
duidelijk te maken hoe bijzonder de positie van Portugese Joden in Amsterdam
was en hoe belangrijk Amsterdam was
als kloppend hart van een diaspora die
zich over een groot dee I van de we reid
uitstrekte.
Israel wil echter meer met Diasporas.
In de inleiding betoogt hij dat de internationale gemeenschap van al dan niet
in naam tot het christendom bekeerde
joden een cruciale rol speelde in de expansie van de overzeese handel in de
vroegmoderne tijd . Meer dan welke andere groep kooplieden die verspreid over
verschillende continenten leefden, waren de joden door hun uitstekende onderlinge betrekkingen, commerciele ervaring en talenkennis in staat op te
treden als tussenpersonen in de handel
met vreemde mogendheden . Als gevolg
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hiervan zouden de transactiekosten van
de joodse kooplieden beduidend lager
liggen dan die van andere handelaren
(p. 2). Hiermee lijkt Israel zich te willen
mengen in een debat dat economisch historici reeds langere tijd voeren: droeg
verbetering van de organisatie van de internationale handel bij aan de groei van
vroegmoderne economieen?
Hoe overtuigend Israels reconstructie
van de joodse diaspora ook is, hij slaagt
er niet aannemelijk te maken dat ze bijdroeg aan significant lagere transactiekosten. Nergens berekent hij de kosten
die gemoeid waren met de bescherming
van joods eigendom in den vreemde,
het afdwingen van contracten ofhet verzamelen en verspreiden van informatie.
Het lijdt geen twijfel dat de aanwezigheid van joodse kooplieden in aile belangrijke Nederlandse handelsnederzettingen de wederzijdse dienstverlening
ten goede kwam, maar Israel vergeet te
vermelden dat in al deze kolonies ook
Nederlandse handelaren actief waren
die evengoed winstgevende bedrijven
opbouwden. Opvallend is bovendien
het ontbreken van verwijzingen naar
het werk van Avner Greif en andere institutioneel economen die zowel in het
vasts tell en van de doelmatigheid van
verschillende commercieJe instituties als
in de verklaring van hun opkomst en
verval grote vooruitgang hebben geboekt in het afgelopen decennium.
De toegevoegde waarde van het boek
van Israel - dat overigens slordig is uitgegeven met behoorlijk wat typefouten,
verschrijvingen en omissies in de bibliografie - Iigt daarmee vooral in de schat
aan informatie die bijeengebracht is over
de aanwezigheid van joodse kooplieden
in grote delen van Europa, Afrika en
Amerika in de vroegmoderne tijd .
Oscar Gelderblom
Universiteit Utrecht
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J. Thomas Lindblad (red.), Asian
Growth and Foreign Capital: Case Studies/rom Eastern Asia (Amsterdam: Aksant 2002) 254 p. ISBN 90-5742-035-X
De afgelopen drie decennia van ongekend sterke economische groei in de
Oost-Aziatische economieen hebben
vee I stof gegeven tot economische en politieke discussies over drijvende krachten en implicaties voor beleid. Hetzelfde
geldt evenwel voor de Aziatische financieJe crisis die de regio in 1997 trof en
de economieen in een onverwachte recessie stortte. Een belangrijke factor die
tot het Oost-Aziatische groei 'wonder'
maar ook tot de Aziatische financiele
crisis heeft bijgedragen is de afhankelijkheid van deze economieen van buitenlands kapitaal. Dit is het onderwerp
van het boek Asian Growth and Foreign
Capital,geredigeerd door 1. Thomas
Lindblad.
Het boek bevat naast een inleidend
hoofdstuk een tiental bijdragen van
academici uit Nederland en Azie, welke
eerder gepresenteerd werden op een internationale conferentie aan de Universiteit van Leiden in 1999. De hoofdstukken kenmerken zich door hun focus op
een specifiek onderdeel van de inkomende kapitaalstromen, namelijk de directe investeringen van buitenlandse ondernemingen in de lokale industrie en
dienstensector. Hierbij wordt steeds een
langetermijnperspectief gehanteerd. Het
boek kent daarnaast een focus op de ervaring van drie specifieke Aziatische landen: Zuid Korea, Thailand en Indonesie. Over Zuid-Korea is er een analyse
van historische cijfers over factorproductiviteit en het aandeel van buitenlandse investeringen in kapitaalformatie
(Marcel Timmer en Bart Van Ark) en
een bespreking van de rol van kort buitenlands kapitaal en financiele liberalisering in de financiele crisis (Kim Jong
Kil). Ook zijn twee hoofdstukken gewijd
aan Indonesie: Thee Kian Wie beschrijft
de rol van directe investeringen in het
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land en Adam Szirmai en anderen anlyseren op gedetailleerde wijze de historische rol van technologie in de
productiviteitsgroei in de Indonesische
textielsector. Drie hoofdstukken hebben
betrekking op Thailand: Karel Jansen
presenteert een statistische analyse van
de impact van directe investeringen op
de economische groei, Rogier Busser beschrijft een case study van technologieoverdracht door Japanse ondernemingen, en Sompop Manarungsan bed iscussieert de rol van buitenlands kapitaal
in de financiele crisis van 1997-1998.
Verder zijn er niet-Iand gebonden hoofdstukken over de implicaties van de financiele crisis voor beleid ten aanzien van
internationale kapitaalstromen (Hal
Hill) en de toenemende rol van ZuidKoreaanse investeringen in ASEAN
landen (1. Thomas Lindblad).
De verschillende bijdragen laten de
onmiskenbaar belangrijke rol van directe investeringen zien in de economische ontwikkeling van de drie landen,
waarbij de bijdrage van deze vorm van
inkomende kapitaalstromen wei per
land verschilt. Er zijn positieve effect en
op de economische groei zichtbaar via
de introductie van efficientere kapitaalgoederen, toename van de investeringsomvang, en technologieoverdracht naar
andere ondernemingen met name via relaties met toeleveranciers.
De instroom van directe investeringen
is, in tegenstelling tot de instroom van
kort kapitaal (het 'fiitskapitaal') , in de
financiele crisis robuust gebleven en in
sommige landen zelfs toegenomen. Een
conclusie die uit de bijdragen voigt is
dat beleidsmakers zich beter kunnen
rich ten op het verbeteren van de kwaliteit en effectiviteit van de binnenkomende investeringen, bijvoorbeeld door
te investeren in beter basisonderwijs,
technisch onderwijs en infrastructuur,
dan het maximaliseren van de investeringsstromen per se, zoals bijvoorbeeld
via belastingverlagingen voor buitenlandse investeerders. Een ander inzicht
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is dat de rol van investeringen door ondernemingen uit de ge·industrialiseerde
Aziatische landen (Zuid-Korea en
Taiwan) in de ASEAN landen in de toekomst verder zal toenemen en dat investeringen zich nog meer zullen rich ten op
een internationale arbeidsverdeling binnen de Aziatische regio, met verdere economische integratie tot gevolg.
Het boek behandelt een onderwerp
van groot belang en is aan te raden leeswerk voor economen, historici en beleidsmakers met interesse in de economische ontwikkeling van Azie en de relatie
tussen economische groei en buitenlands
kapitaal. Het boek is verder goed leesbaar voor niet-economen en de hoofdstukken zijn in hun varieteit zeer rijk
aan analyses, informatie en inzichten.
Beperkingen van het boek zijn de focus
op slechts drie Aziatische landen en het
gebrek aan uniformiteit in methodologie
in de verschillende hoofdstukken, hetgeen het moeilijk maakt meer gedetailleerde vergelijkende concl usies te trekken over de rol van buitenlands
kapitaal in Oost-Azie. De timing van
de bijdragen (geschreven in 1998) laat
ook helaas niet toe in beschouwing te nemen in welke mate de verschillenden landen de Aziatische crisis weer te boven
zijn gekomen.
Rene A. Belderbos
Katholieke Universiteit Leuven en Universiteit Maastricht

John Michael Montias, Art at Auction in
17th Century Amsterdam (Amsterdam
University Press 2002) 336 p. ISBN
9053565914
John Michael Montias' latest contribution to the history of the early modern
art markets consists of a book on early
seventeenth-century auctions held in
Amsterdam. This study is largely based
on the records of auction sales (collected
in 29 so-called notebooks), conducted
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by the Amsterdam Orphan Chamber
during the years 1597-1638. These estate
and voluntary sales included a myriad of
household goods ranging from clothing,
silverware, furniture and paintings. The
uniqueness of the Orphan Chamber
records lies in the fact that the names
of the buyers were jotted down in the notebooks, along with the price of the lots
they had purchased. Montias analyzed
those auctions which contained at least
one work of art that sold for more than
5 guilders or which contained works of
art that sold for a total sum of at least
12 guilders. In doing so, some 524 public
sales were retained and, as could be expected, paintings and prints take up the
lion's share of the art sales. The full database of these records can be consulted
by the general public at the Frick reference library in New York. One can hope
that it will be made available on the internet in the foreseeable future.
Montias proceeded in the first part of
the book to statistically dissect the actions themselves, often in great detail.
Besides attempting to establish who
bought what, attention is given to attributions and the prices that these works
fetched. When possible, prosopographical information is presented regarding
the buyers (about 2,000 individuals in
the Montias sample) in an attempt to
put the art-buying crowd of the early seventeenth-century into context. Among
those who bought at auction we find
many figures who featured prominently
in Amsterdam society and of which
Rembrandt is the most notable. Most
of the purchasers, however, were members of the middle and upper classes
who left few traces in contemporary
documents. Interestingly, the records
show that about 54 percent of the buyers
at auction before 1620 were recent immigrants from the Southern Netherlands;
34 percent came from Antwerp alone
(p. 63) . This observation underscores
the claim made by Eric Jan Sluijter that
the strong appetite displayed by Flemish
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immigrants for paintings helped fuel the
Dutch art market during the first
decades of the seventeenth century (Eric
Jan Sluijter, 'Over Brabantse vodden,
economische concurrentie, artistieke wedijver en de groei van de markt voor schilderijen in de eerste decennia van de zeventiende eeuw,' Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek, 50, 1999, p. 113\33).
Montias was able to retrieve the probate inventories of some of the collectors
who bought at the Orphan Chamber
auctions, which allowed him to make
some careful observations regarding
the volatility of Dutch painterly collections over time. His (preliminary) findings indicate a fairly rapid turnover of
collections, often caused by the untimely
death or financial problems of the owner. At times, Montias seems puzzled by
the absence of certain categories of
buyers from the auction records such
as members of distinguished wealthy families (p. 59-60), poets, and men of letters (p. 69-70). One explanation for their
absence is, of course, that these men of
means often had the option and desire
to commission a painting, rather than
purchase one at an estate sale. They
probably also relied on art dealers to
scour the auctions for exceptional works
of art, for which they gladly paid a finder's fee.
In the second part of the book, Montias turns to profiles of select groups of
buyers through a variety of case-studies.
In these chapters, the author pieces together in painstaking fashion the networks that linked artists, art dealers
and art collectors. Much is based on
conjecture, but Montias is careful not
to read too much into the circumstantial
evidence. The sections devoted to art
dealers are especially enriching since
not much is known about the background and working methods of these
important intermediaries during this
time period. The chapters dealing with
relationships between art collectors and
NEHA-BULLETIN 17 - 2003 - nr. 2

major artists (such as Rembrandt who
bought prints and art books) further
add to our knowledge of the complex
but fascinating art scene of seventeenth-century Amsterdam.
In sum, while some chapters seem a
bit more polished than others, this volume provides the kind of detailed analysis of early auctions both historians
and art historians concerned with the
history of art markets crave. As such,
the book forms a valuable contribution
to this field of study and one can hope
that similar research will be conducted
for other cities in the Low Countries.
Filip Vermeylen
Universiteit van Antwerpen

David Ormrod, The Rise of Commercial
Empires. England and the Netherlands in
the Age of Mercantilism, 1650-1770
(Cambridge: Cambridge University
Press 2003) xvii + 400 pagina's ISBN
0521819261
Ondanks het meervoud in de titeI gaat
dit boek over de opkomst van sIechts
een op handel gebaseerd wereIdrijk: het
Britse. De opkomst van het Nederlandse
handelsrijk viel simpelweg voor de begin datum van Ormrods studie. Toch
speelt dit gevestigde inperium een belangrijke rol. In 1650 zien de Engelsen
de Nederlanders als de voornaamste bedreiging op handeIsgebied, waaraan zij
zich moeten ontworstelen. Ormrod beschrijft hoe een steeds coherentere mercantiIistische politiek van de Engelsen
de economische hegemonie van de Republiek ondermijnde. Engeland kende
twee modellen voor handel voeren: compagnieen en vrijhandel. Vrijhandel kreeg
in 1689 met de afschaffing van het privilege van de Merchant Adventurers de
overhand, maar die vrijhandel bleef beperkt tot ingezetenen. De Navigation
Acts betekenden het vestigen van een nationaal monopolie op de lange afstands53

handel. De Engelse markt werd tegen de
buitenwereld door tariefmuren beschermd, maar intern geliberaliseerd.
Deze politiek had succes: in de loop
van de achttiende eeuw overvleugelde
de Britse handel de Nederlandse. Op de
lange termijn waren daarin de kolonies
van groot belang. De Atlantische kolonies leverden goedkope grondstoffen en
een afzetmarkt voor nijverheidsproducten . Rond 1760 was die markt groter
dan die van de Republiek. De voorziening van de Britse markten met koloniale
producten en hun doorvoer naar NoordWest Europese mark ten werden belangrijke bronnen van inkomst. Van de Amsterdamse stapelmarkt waren de Britten
steeds minder afhankelijk, deels omdat
zij rechtstreekse contacten gingen onderhouden met de productiegebieden, deels
omdat Hamburg, vooral vanaf 1730, een
alternatiefvoor Amsterdam werd.
Ormrod beschrijft de ontwikkelingen
eerst globaal chronologisch, neemt dan
een paar belangrijke handelsstromen in
beschouwing (laken , linnen, Britse herexporten, graan en steenkool) en besluit
met beschouwingen over factoren die de
onderlinge concurrentie belnvloedden,
zoals de efficiency van scheepvaart en
protectionistische maatregelen . De besprekingen van de handelsstromen vervullen een rol in zijn betoog, omdat ze laten zien hoe op verschillende terreinen
de Britten succesvol verschillende protectionistische gereedschappen toepasten, maar kunnen ook als zelfstandige
studies gelezen worden .
Wat betreft wollen lakens wordt de
Britse industrie bevorderd, totdat in het
begin van de achttiende eeuw het Britse
laken even goed is als het Nederlandse.
De handel met de interessante ZuidDuitse markt wordt door de Britten echter niet overgenomen. Vanaf 1690 is er
een toegenomen rol van Hollands, Duits
en Hugenoots kapitaal. De Hollandse
handelaren beschikten over goedkoop
krediet en namen genoegen met lage,
maar regelmatige winsten.
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Linnen was in geld uitgedrukt het belangrijkste product dat Engeland uit de
Republiek importeerde. Die import
werd tegengewerkt met een hoog tarief,
stagneerde en daalde uiteindelijk na
1730 sterk. Ormrod meent dat de toegenomen kwaliteit van de productie elders
en veranderende smaak daarbij een grotere rol speelden dan het tarief.
In graan maakte Engeland zich door
bescherming van de binnenlandse producenten zelfvoorzienend en in het begin
van de achttiende eeuw zelfs een exportland. Hoewel daarmee de Nederlandse
graanhandel uit de Oostzee beconcurreerd werd, subsidieerde het Engelse belastingsysteem met de andere hand de levering van mout aan de Schiedamse
jeneverstokers, en profiteerde de Nederlandse economie dus elders. De uitvoer
van Britse steenkool naar de Republiek
schat Ormrod vee I hoger dan eerdere
auteurs. Hij oordeelt dat hier beide economien profiteerden: 'a rare phenomenon in mercantilist terms'. Ook in de
scheepsbouw is er het bekende verhaal
van de verdwijnende Nederlandse voorsprong. In de eerste decennia van de
achttiende eeuw was de bouw langs de
Trent en de Humber al net zo goedkoop
als in de Republiek, en halverwege de
eeuw waren de Britten zelfs in oorlogstijden niet meer aangewezen op Nederlandse vervoerscapaciteit.
In het algemeen is Ormrod goed op de
hoogte, niet aileen van de Britse, maar
ook van de Nederlandse literatuur over
zijn onderwerp. Dat neemt niet weg dat
af en toe het gebruik van recente literatuur het door Ormrod geschetste beeld
wat veranderd zou hebben. Hij schrijft
dat er weinig over de Nederlandse linnenindustrie bekend is, en verwijst dus
ook niet naar de studie van Cor Trompetter uit 1997. Voor het turfgebruik baseert hij zich op De Zeeuw, en niet op de
recentere studies van Gerding (1995) of
Leenders (1989). Ook het boek van Cle
Lesger over de Handel in Amsterdam
ten tijde van de Opstand (2001), dat het
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Dit boek is het resultaat van een opdracht tot het schrijven van een bedrijfs-

geschiedenis van de Stichting Philips
Pensioenfonds aan het Nederlandsch
Economisch-Historisch Archief (NEHA). Er is zowel over het economisch
als over het sociaal beleid van Philips
reeds zoveel geschreven, dat men zich
kan afvragen of een nieuwe uitdieping
van dit them a niet teveel van het goede
is. Toch is het onderhavige boek in menig opzicht vernieuwend en interessant.
Het is namelijk de eerste keer dat er een
studie naar een groot bedrijfspensioenfonds in Nederland verricht werd. Het
werk steunt verder op recent nieuw onderzoek over de ontwikkeling van de
wettelijke ouderdomsvoorziening en
ouderdomsverzekering en over particuliere verzekeringen tegen de financieIe
gevolgen van ouderdom .
In het geval van Philips gaat het om
een evolutie die zich over 85 jaar uitspreidt en die kan worden opgesplitst in
drie duidelijk verschillende periodes
(1913-1944; 1944-1972; 1972-1997). Dit
schept de mogelijkheid om de hele sociaIe en economische context van zowel het
Nederlandse Philipsbedrijf als van het
land als verklarend perspectiefte bieden.
Het leidt tot drie niveaus van analyses in
het werk: de algemene ontwikkelingen in
Nederland, de ontwikkelingen bij Philips en de ontwikkelingen bij de pensioenfondsen. Door de drie niveaus heen
slagen de auteurs er bovendien in om
drie hoofdlijnen in hun onderzoek te onderscheiden. De eerste hoofdlijn voigt de
economische context en de mogelijkheden voor de financiering van pensioenen. De tweede hoofdlijn voigt de sociaIe context en de sociale wensen ten
aanzien van het pensioen. Hierbij blijkt
dat tussen wensen en mogelijkheden
een aanhoudende spanning heerst, die
grate invloed heeft op de ontwikkeling
van het pensioen . luist de pensioenregelingen zelf als resultanten van deze spanning vormen de derde en meteen de
meest belangrijke hoofdlijn van onderzoek.
Het belang van dit boek reikt hier-
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beeld van de Amsterdamse stapelmarkt
had kunnen beinvloeden, kon Ormrod
kennelijk niet meer meenemen .
De belangrijkste concJusie van Ormrod over de Britse mercantilistische politiek is dat deze met zijn tarieven en exportpremies effectief was, ook al waren
er ook mislukte projecten. Daarnaast
noemt hij echter ook allerlei structurele
factoren die het uiteindelijke Britse succes waarschijnlijk maakten, zoals de
geografische situatie en de relaties met
de kolonien. Men zou ook kunnen beargumenteren dat de Britse mercantilistische politiek overbodig was, omdat de
Britten dankzij die structurele voorsprong uiteindelijk toch de Republiek
overvleugeld zouden hebben.
Hoewel hij volstrekt geen nationalist
is, ziet Ormrod net als de tijdgenoten
de Britse en de Nederlandse economieen
als in hun aard antagonistisch . Mercantilisten mogen het dan vreemd vinden als
handel tot wederzijds voordeel strekt,
ons hoeft dat daarom niet meer te verbazen. Zeker toen eenmaal duidelijk was
dat Engeland die confticten gewonnen
had, was de relatie vooral complementair, zoals keer op keer ook uit Ormrods
eigen voorbeelden blijkt. De door de
Britten met protectionisme succesvol bestreden Nederlandse kooplieden vonden
allerlei mogelijkheden om te blijven verdienen , voor zover zij het al niet door migratie en onderlinge huwelijken moeilijk
maakten om vast te stellen wie nu precies
Britten en Nederlanders waren.
Lex Heerma van Voss
IISGINEHA

J. Peet en E. van Nederveen Meerkerk ,
Een peertje voor de dorst. Geschiedenis
van het Philips Pensioenfonds (Amsterdam : Aksant 2002) 492 p. ISBN
9052600309

door ver over de grenzen van het bedrijf
en biedt een kader om pensioenfondsen
van andere ondernemingen in Nederland te bestuderen. Ongetwijfeld zal hier
in de toekomst nog heel wat onderzoek
naar plaatsvinden. De eerste aanzet
daartoe is gegeven door deze diepgaande en uitgebreide studie, die gelukkig nergens in saai eijferwerk vervalt.
Ook door de opmaak van het boek met
illustraties en het gebruik van kaders die
biografisehe informatie en speeifieke
pensioenterminologie of details van regelingen bevatten, kan dit boek een groter aantal lezers bekoren dan op het
eerste gezieht te verwaehten valt van
een dergelijk speeifiek onderzoek.
Chantal Vaneoppenolle
Rijksarehief Beveren

Noortje de Roy van Zuydewijn, Van
koopman tot icoon. lohan van der Veken
en de Zuid-Nederlandse immigranten in
Rotterdam rond 1600 (Amsterdam:
Prometheus/Bert Bakker 2002) 388 pp.
ISBN 9035124677
De titel van dit proefsehrift geeft meteen
de tweeslaehtigheid aan die het hele
boek kenmerkt. Enerzijds betreft het
een biografische studie naar lohan van
der Veken (1548-1616), de zeer succesvolle koopman en bankier die in de twintigste eeuw uitgroeide tot ieoon van het
Rotterdamse zakenleven. Anderzijds wil
de auteur de cultuur en levensstijl zichtbaar maken, die door emigranten uit de
Zuidelijke naar de Noordelijke Nederlanden werden meegenomen en die een
belangrijke invloed uitoefenden op de
cultuur in het Noorden . Specifiek gaat
het om de Zuid-Nederlandse immigranten in Rotterdam tussen 1572 en 1621.
lohan van der Veken staat als het ware
model voor de Zuid-Nederlanders die
zich na vestiging in Rotterdam vrij snel
een leidende positie in handel en nijverheid verwierven (p. 9-10).
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Het model stellen van een persoon
voor een groep, in plaats van een prosopografisch onderzoek verrichten naar
aile leden ervan, is echter een hachelijke
onderneming. Van der Veken was, zoals
de auteur ook zelf stelt, allesbehalve een
'modale' immigrant. Hij kwam als een
van de weinigen uit Mechelen (verreweg
de meesten kwamen uit Antwerpen of de
zuidelijke textielsteden), was haringhandelaar (erg uitzonderlijk voor immigranten), en was en bleef 'een overtuigd en
strijdbaar katholiek' (p.235) (de meeste
nieuwkomers waren protestant). Daar
kwam nog eens bij dat hij een excessieve
rijkdom vergaarde, wat natuurlijk geweldige consequenties had voor de levensstijl die hij zich kon aanmeten. Het
is opmerkelijk dat de auteur nergens in
zijn algemeenheid de eonclusie trekt dat
Van der Veken in erueiale opziehten afweek van de rest van de groep. Bestudering van deze persoon leert ons volgens
mij dus weinig over de Zuid-Nederlandse immigranten in Rotterdam in
het algemeen . Gelukkig wordt regelmatig melding gemaakt van allerlei toch
meer prosopografische onderzoeksresultaten.
Van der Veken was een interessante figuur. Hij vestigde zich omstreeks 1583
met vrouw en kinderen in Rotterdam
en zette daar de haringhandel voort die
hij ook in Mechelen had uitgeoefend .
Hij koos voor Rotterdam vanwege de
goede perspeetieven voor haringhandelaars aldaar en de tolerante houding
van de stad tegenover katholieken. In
de loop van enkele decennia verdiende
hij veel aan de haringhandel. In 1597
breidde hij zijn activiteiten uit naar de
handel op Afrika en West-Indie, in
1598 ook naar de handel op Azie. Van
1602 tot 1616 was hij bewindhebber
van de Kamer Rotterdam van de VOc.
Bij zijn dood in 1616 liet hij een ongekend groot vermogen na, door de auteur
gesehat op circa 700.000 gulden. Zijn
fortuinlijke carriere was eehter geen garan tie voor geluk. Aan het einde van zijn
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leven schreefVan der Veken dat zijn emigratie naar Rotterdam hem een zorgelijk
en treurig bestaan in een vreemd land
had opgeleverd.
Een vraagstelling en een strikte afbakening van het onderzoek ontbreken,
en dat roept bij de meer analytisch ingestelde lezer vaak vertwijfeling op. Zo is
onduidelijk waarom de auteur uitgebreid stilstaat bij kwesties die niets met
cultuur en levensstijl te maken hebben,
zoals de vraag waarom vee I Zuid-Nederlanders zich in Rotterdam vestigden, en
de vraag waarom hun participatie in de
stedelijke politiek zo gering was. Ook
hoofdstuk 8, over de behandeling van
Van der Veken in de historiografie, staat
nogal los van de rest.
Daarentegen worden vragen die de
kern van het onderwerp betreffen onvoldoende beantwoord. Zo vraagt de lezer
'zich af in welke opzichten de Rotterdamse stedelijke cuItuur veranderde als
gevolg van de immigratie, maar blijft
daarover vaak in het ongewisse. Over
de huizenbouw wordt bijvoorbeeld gemeld dat Van der Veken, waarschijnlijk
kort na 1600, een huis Iiet bouwen dat
een voorganger was van de typisch Rotterdamse variant van het Hollandse huis
die in de loop van de 17e eeuw tot ontwikkeling kwam (p. 129,133). Betekent
dit dat de moderne koopmanshuizen
vooral door Zuid-Nederlanders werden
neergezet? Waarschijnlijk toch niet,
want de meeste kavels in het gebied van
de stadsuitbreiding werden door geboren Rotterdammers gekocht (p. 112).
Imiteerden de Hollanders dan de huizen
van de rijke immigranten? Of was Van
der Veken slechts een van de vel en die
toen een dergelijk huis lieten bouwen,
deden Hollanders dat ook? Het blijft onduidelijk. En wat was de wisselwerking
tussen de ontvangende stad en de immigranten? De auteur constateert een aantal overeenkomsten tussen de boedelinventarissen van huizen van eerste of
tweede generatie Zuid-Nederlandse
immigranten in Rotterdam, Leiden en
NEHA-BULLETIN 17 - 2003 - nr. 2

Venetie. Op verschillen gaat zij echter
niet in, hoewel vaIt te verwachten dat
immigranten in Venetie een ander huis
lieten bouwen dan in Rotterdam. Dit
hing vast niet aileen afvan hun culturele
bagage en smaak, maar ook van hun
nieuwe omgeving. In dit verband is de eiders gemaakte opmerking intrigerend,
dat 10han van der Veken in Rotterdam
een relatief bescheiden huis bouwde,
mogelijk om niet al te veel uit de toon
te vall en en zich aan zijn Rotterdamse
omgeving aan te passen (p. 128).
Het zou interessant zijn systematisch
dergelijke interacties in kaart te brengen
op aile terreinen die in de verschillende
hoofdstukken worden aangesneden,
zoals huisinrichting, kleding, juwelen,
buitenverblijven etc. Op die manier zou
duidelijk worden in hoeverre de ZuidNederlandse cultuur in de loop van het
migratieproces werd getransformeerd
dan wei authentiek bleef. Verder zou interessant zijn vast te stellen welke culturele uitingen wei, en welke niet, werden
overgenomen door de Hollandse .elite,
en vooral: waarom? De auteur steIt bijvoorbeeld kortweg vast dat de stichting
van het hofje voor weduwen en wezen
door Van der Veken geen navolging
yond omdat het niet in de Rotterdamse
stedelijke cultuur rond de sociale zorg
paste, maar werkt dit punt niet uit
(p. 207). Teveel wordt de indruk gewekt
dat 'de' Zuid-Nederlandse cuItuur via de
immigranten tot de Hollandse elite
kwam, terwijl het proces veel ingewikkelder was. De auteur snijdt, kortom,
een belangwekkend onderwerp aan en
heeft veel interessants te melden, maar
het boek roept toch vooral vragen op.
Milja van Tielhof
Vrije Universiteit (Amsterdam)
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Yves Segers, Reginald Loyen, Guy Dejongh & Erik Buyst (red.) Op weg naar
een consumptiemaatschappij. Over het
gebruik van voeding, kleding en luxegoederen in Belgie en Nederland ( Jge-20e
eeuw) (Amsterdam: Aksant 2002) 206
pagina's ISBN 9052600120
Op weg naar een consumptiemaatschappij is de neerslag van een congres over de
ontwikkeling van de moderne consumptiemaatschappij dat in mei 2000 door het
Centrum van Economische Studien te
Leuven werd georganiseerd . De keuze
voor de moderne tijd is begrijpelijk; in
Nederland en Belgie heeft het leeuwendeel van het recente onderzoek op het
terrein van consumptiegeschiedenis betrekking op de laatste twee eeuwen.
Hiermee wijst deze bundel eens te meer
op de achterstand ten opzichte van vooral Engeland voor wat betreft consumptiegeschiedenis van de vroegmoderne
tijd . Na de bundel Aards Geluk (1997),
die een overzicht gafvan Nederlands onderzoek naar con sump tie vanaf de zestiende eeuw, bleef het toch tamelijk stil
op dit gebied.
Wat de redactie voor ogen stond bij
het samenstellen van Op weg naar een
consumptiemaatschappij was - getuige
de inleiding - het optekenen van onderzoeksperspectieven voor consumptiegeschiedenis in Nederland en Belgie. Daarbij vraagt de redactie speciale aandacht
voor definitie van het begrippenapparaat, periodisering en fasering van dit
nieuwe onderzoeksterrein. Zo'n brede
doelstelling vereist mijns inziens een
brede opzet. Een geslaagd voorbeeld
van zo'n aanpak is de Duitstalige bundel
Europalsche Konsumgeschichte van
Siegrist, Kaeble en Kocka uit 1997. De
zes artikelen die in de hier besproken
bundel zijn opgenomen bieden elk voor
zich interessante informatie en mooie
aanzetten voor verder onderzoek; de
bundel als geheel vertoont echter te weinig samenhang om de door de redactie
gesignaleerde problemen op te lossen. 11-
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lustratief voor deze tekortkoming is het
feit dat de enige bijdrage van vooral
theoretische aard - Donald Webers beschouwing over Colin Campbells klassieker The Romantic Ethic and the Spirit of Consumerism - door geen van de
andere auteurs wordt gebruikt. Op zich
niet zo verwonderlijk, omdat Campbell
zich op de 17de en 18de eeuw concentreert.
Vertoont de bundel als geheel weinig
samenhang, dat wil niet zeggen dat de
bijdragen op zichzelf niet zeer lezenswaardig zijn . Het meest geslaagd vind
ik de artikelen over de consumptie van
respectievelijk kleding (van Peter Scholliers), auto's (van Peter Staal en Gijs
Mom) en transistorradio's (van Onno
de Wit). Niet aileen omdat deze a uteurs
de lezer zulke interessante informatie
bieden over het stijgende aandeel van
de uitgavenpost kleding onder de Belgische bevolking vanaf het eind van de
19de eeuw, de regionale verschillen wat
betreft autobezit in Nederland en de opkomst van de transistorradio tegen de
achtergrond van de jongerencultuur in
de jaren zestig, maar ook omdat zij deze
ontwikkelingen proberen te verklaren
vanuit een ruimer kader dan het economische. Scholliers is hierin wei het meest
expliciet en pleit aan het begin van zijn
artikel 'voor ruime waardering van
niet-economische elementen in economische geschiedschrijving'. In navolging
van Ben Fine en Ellen Leopold hanteert
Schollier voor zijn analyse van de kledingconsumptie in Belgie het concept
'consumptiesysteem', waarin productie,
handel, distributie, mode en consumptie
in onderlinge samenhang worden gezien.
Scholliers neemt als uitgangspunt de
consument. Die ging in de loop van de
20e eeuw steeds meer geld uitgeven voor
kleding. Economische ontwikkelingen
kunnen deze stijgende tendens - het niveau van de kledingaankopen ligt ongeacht de economische trend elk decennium hoger dan in het vorige - niet
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afdoende verklaren. Hier moeten ook
niet-economische factoren aan het werk
zijn geweest. Scholliers is ervan overtuigd dat almaar meer mensen zich identificeerden aan de hand van hun kleding;
en dat dit fenomeen een rol speelde niet
aileen bij rijken maar ook bij arbeiders.
Hij onderbouwt deze stelling met zijn
onderzoek naar de Gentse verbruikersc06peratie Vooruit.
In de twee bijdragen over respectieveIijk voedselconsumptie (van Yves Segers
en Guy Dejongh) en graanhandel (van
Reginald Loyen) speelt de consument
een veel minder prominente rol. Segers
en Dejongh schetsen de ontwikkeling
van de consumptie van primaire levensbehoeften zoals graan, vlees, zuivel,
suiker et cetera en presenteren hun onderzoek zodanig dat de lezer hun berekeningen en afwegingen goed kan volgen .
Hun artikel is vooral een bijdrage aan
de discussie over de ontwikkeling van
het caloriegebruik in de 19de eeuw. Het
koopgedrag van de consument komt
niet expliciet aan de orde en Iijkt daarmee impliciet als een afgeleide van economische factoren te worden gezien: stijgende lonen en veranderingen in de sfeer
van de distributie worden gezien als de
belangrijkste factoren die hebben geleid
tot verschuivingen in het voedselpakket.
In het stuk van Loyen over de graanhandel in de Antwerpse haven tussen
1850 en 1950 komt de consument nog
minder in beeld. Loyen geeft een overzicht van de groeiende aanvoer van
graan in de Antwerpse haven tussen
1850 en 1950 en de ingrijpende organisatorische en infrastructurele maatregelen
die daardoor vooral in het havenbedrijf
noodzakelijk werden. De consequenties
van deze ontwikkeling voor de consumptie of de consument worden niet
onderzocht, maar Loyen gaat er vanuit
dat lage graanprijzen leidden tot de aanschaf van andere voedsel- of luxeproducten en daarmee de weg naar de
consumptiemaatschappij vrij maakten.
Daarmee geeft hij zichzelf het recht om
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te concIuderen dat 'de weg naar de consumptiemaatschappij over de havens
loopt'. Hier wordt het terrein van de
consumptiegeschiedenis weI erg ruim afgebakend. Het feit dat de ontwikkeling
van haventrafieken gevolgen had voor
graanprijzen, impliceert nog niet dat de
geschiedenis van de haventrafieken tot
het terrein van de consumptiegeschiedenis gerekend moet worden. Daarvoor
zou een expliciet op consumptie gerichte
vraagstelling aan het onderzoek ten
grondslag moeten Iiggen.
Het is jammer dat de redactie zich niet
aan zo'n terreinafbakening van deze
nieuwe discipline heeft willen wagen.
Het hiervoor genoemde, brede doel dat
de redactie zich stelt, kan niet gerealiseerd worden op basis van zes artikelen,
ook al stellen die elk voor zich belangrijke kwesties van consumptiegeschiedenis
aan de orde
Fia Dieteren
Universiteit Utrecht

Woodruff D. Smith, Consumption and
the Making of Respectability 1600-1800
(Routlegde: New York-London 2002)
339 pagina 's, ISBN 0415933293
Woodruff D . Smith presenteert zich in
zijn Consumption and the Making of
Respectability als een aanhanger van
Neil McKendrick, die door velen wordt
gezien als een van de inspiratoren van de
jonge historische specialisatie, die consumptiegeschiedenis is. In 1982 verscheen Birth of a Consumer Society
van Neil McKendrick, John Brewer en
J.H. Plumb. In zijn bijdrage aan deze
bundel, inmiddels een klassieker op het
gebied van consumptiegeschiedenis,
stelt McKendrick dat onderIinge wedijver en imitatie bepalend waren voor
veranderingen in het consumptief gedrag van grote groepen in achttiendeeeuws Engeland en dat de IndustrieIe
Revolutie eerder als een gevolg van die
59

consumptieve vraag, dan als een oorzaak daarvan gezien moet worden. Die
visie heeft een belangrijke impuls gegeyen aan de ontwikkeling van de consumptiegeschiedenis, maar is ook zwaar
bekritiseerd door o.a. Ben Fine in The
World of Consumption. Fine is van mening dat McKendrick te veel afgaat op
uiterlijke tekenen van veranderende
consumptie - zoals de kleding van
dienstbodes - en te weinig zoekt naar
de economische ontwikkelingen daarachter. Zo verwart McKendrick volgens
Fine consumptie met handel en maakt
hij geen onderscheid tussen luxe- en
massaproducten . Smith, de auteur van
het hier besproken boek, heeft weinig
oog voor deze tegengeluiden - geen van
de vele publicaties van Fine komt voor
in zijn bibliografie.
Smith deed eerder onderzoek naar
buiten-Europese handel in de vroegmoderne tijd en werd er door vragen van
zijn studenten op geattendeerd - zo vertelt hij in de inleiding - dat de bestaande
historische literatuur geen bevredigende
verklaringen geeft voor de groeiende
consumptie van buiten-Europese producten zoals suiker, thee, katoen, koffie
en tabak en de cruciale plaats die deze in
de loop van zeventiende en achttiende
eeuw gingen innemen in de consumptie
van West Europeanen. Evenals McKendrick is Smith van mening dat het antwoord op de vraag waarom mensen deze
nieuwe producten wilden kopen gezocht
moet worden in cultuurhistorische ontwikkelingen. Hij ziet zijn onderzoek als
een aanvulling op en nuancering van
het werk van McKendrick
Smith laat het consumptieve veranderingsproces al in de 17de eeuw een aanyang nemen en verschillende fasen doorlopen om - in de negentiende eeuw - uit
te monden in het consumptiepatroon
waarin ' respectability' - een woord dat
m.i . het best vertaald kan worden met
'deugdzaamheid' - het sleutelwoord
was. Op deze wijze hoopt hij de his torische ontwikkeling van deze respectabili-
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teit te traceren; vandaar de titel van het
boek .
Voor de uitvoering van dit project
heeft Smith zich bediend van een aan
de culture Ie antropologie ontleend anaIytisch kader. Centrale categorie in deze
benadering is de 'cultural context', dat is
'an assembly of factors or traits that
make 'sense' as an ensemble to people
living in a particular time and area, as
elements of their world meaningfully
linked to one another'. Smith zegt wei
dat hij niet zo gecharmeerd is van deze
term, maar gebruikt hem toch veelvuldig
het hele boek door. Het betoog is mede
daardoor soms abstracter dan m.i. nodig was geweest.
De opzet van het boek is zo, dat de lezer in vijfhoofdstukken langs vijf 'cultural contexts' wordt geleid, die op het
eind van het boek uitmonden in het
negentiende-eeuwse consumptiepatroon
waarin 'repectability' wordt nagestreefd. In het hoofdstuk over de eerste
context - 'the context of gentility' wordt gesteld dat in de zeventiende eeuw
geboorte het belangrijkste kriterium was
voor het behoren tot de elite. Wilden
nieuwkomers zoals Samuel Pepys, die
als prototype in dit kader wordt opgevoerd , op dit terrein een rol spelen dan
moesten ze zich aan de normen en de uitgavenpatronen die bij deze context
hoorden aanpassen en de mode volgen .
Dat laatste gaf de handel in en consumptie van katoenen stoffen een grote stimulans. Dit product stelde, aldus Smith,
een grote groep die niet van 'gentle birth'
was, in de gelegenheid zich uiterlijke verschijning wei te onderscheiden en de
normen van die gentility te benaderen.
De tweede context - 'the context of
luxury' - is vooral gebouwd rondom het
product 'suiker', een product dat samen
met specerijen als peper naar Europa
kwam, maar waarvan de consumptie,
zo merkt Smith op, een vee I grotere
vlucht nam dan die van peper. Op basis
van zeventiende en achttiende-eeuwse
kookboeken concludeert Smith dat de
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verklaring voor het feit dat suikerconsumptie sterkergroeide dan die van specerijen gezocht moet worden in de grotere varia tie in functies die aan suiker
kon worden toebedeeld: toen het gebruiken van suiker bij het koken terugliep
waren er alternatieven om suiker te gebruiken, zoals bij het ontbijt en de inmaak. Het gebruik van suiker had niet
aileen met natuurlijke behoefte of voorkeur te maken, maar ook met culturele
stimulans, zoals blijkt uit het verschil in
suikerconsumptie tussen bijvoorbeeld
Frankrijk en Engeland.
De beschouwing over de derde context - 'the context of virtue' - wordt opgehangen aan de autobiografische geschriften van met name Benjamin
Franklin. De regels die deze achttiende
eeuwse politicus zichzelf oplegde worden door Smith gepresenteerd als een
voorbeeld van het streven naar matiging, self-control en reinheid in de verzorging van het lichaam dat volgens de
auteur door velen als leidraad in het leven gold. De lezer vraagt zich af om hoevelen het dan ging en Smith dit te weten
is gekomen.
Dat het in dit boek om brede maatschappelijke ontwikkelingen gaat wordt
overtuigender gebracht in de volgende
hoofdstukken. Daarin worden de vierde
en vijfde context - de 'context of rational
masculinity' en de 'context of domestic
femininity' - gepresenteerd. Aan de
hand van het koffiehuis voor mannen
en de afternoon-tea onder lei ding van
de vrouw des huizes maakt Smith op
overtuigend wijze duidelijk dat deze producten en de connotaties bij het gebruik
ervan de opbouw van de nieuwe maatschappij illustreren. Minder concreet is
daarentegen de afsluitende beschouwing
waarin Smith traceert hoe bovenstaande
contexten in de negentiende eeuw doorklonken en samenkwamen in the culture
of respectability zoals bijvoorbeeld Jane
Austen die in haar romans heeft beschreven.
Daarmee is het verhaal voor Smith

rondo De lezer blijft echter zitten met
het idee getuige te zijn geweest van een
ingenieuze invuloefening die het beeld
van McKendrick wei heeft genuanceerd,
maar die tegenstanders van die visie niet
zal overtuigen.

De economische geschiedenis van de
Tweede Wereldooriog kan op een hernieuwde belangstelling rekenen. Die
vloeit voor een deel voort uit de kwestie
van de 'Joodse tegoeden' die in de
tweede helft van de jaren negentig op
de politieke agenda kwam. Officiele studiecommissies werden opgericht en bedrijven deden onderzoek naar hun oorlogsverleden. Deze studie van M. van
Tielhof is het resultaat van een dergelijk
onderzoek.
In opdracht van ABN AMRO onderzocht de historica de opstelling van de
voorgangers van deze bank tijdens de
oorlog, en bij zuivering en rechtsherstel
na de ooriog. Het gaat om vijf grote handelsbanken (de Amsterdamsche Bank,
de Rotterdamsche Bankvereeniging of
Robaver, de Nederlandsche HandelMaatschappij, de Twentsche Bank en
de Incassobank) en twee kleinere banken, de Hollandsche Bank-Unie en de
Nederlandsch-Indische Handelsbank.
De banken komen aan bod in de mate
dat archiefmateriaal bewaard is gebleven. Vooral over de Amsterdamsche
Bank en de Robaver komt de lezer vee I
te weten. Veel aandacht gaat uit naar
de economische aspecten van de jodenvervolging. De banken kregen ermee te
maken omdat ze joodse werknemers in
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Fia Dieteren
Universiteit Utrecht

Milja van Tielhof, Banken in bezettingstijd. De voorgangers van ABNAMRO tijdens de Tweede Wereldoorlog en de periode van rechtsherstel (Amsterdam!
Antwerpen, Contact, 2003) 368 p. ISBN
9025411061

dienst hadden of joods vermogen beheerden. Na een inleidend hoofdstuk
over de banken en het nationaal-socialisme komen aan bod: de arisering van
de banken, de uitlevering van joods vermogen, de handel in joodse effecten, de
deportaties, gijzeling en verplichte tewerkstelling en de houding van de banken tegenover het georganiseerd verzet.
Twee hoofdstukken handelen over de
naoorlogse peri ode meer bepaald over
de terugkeer van joodse mensen, de zuivering en restitutie, rechtsherstel en
schadevergoeding. Een korte bijlage
handelt over de banken en de joodse
kunstwerken.
Op kernachtige en duidelijke wijze
worden de verschillende aspecten uiteengezet en wordt gezocht naar een verklaring voor de opstelling van de bankiers. Het bleek dat ze in de regel
meegaand waren, in sommige gevallen
zelfs al anticipeerden op de Duitse verordeningen. Ook met de LIRO-rootbank
(waarover enkele jaren geleden uitgebreid bericht werd in de media) werden
normale relaties onderhouden. De
auteur zoekt de verklaring voor deze
meegaandheid in het fanatisme van de
nazi-bezetter, die van de jodenvervolging een prioriteit maakte en de uitvoering van de economische roof daadkrachtiger ter hand nam dan bijvoorbeeld in Belgie waarmee Van Tielhof een vergelijking trekt. Het gijzelen
van medewerkers van de banken schrok
diegenen die zouden overwogen hebben
de bezetter te dwarsbomen af.
Van Tielhof maakt duidelijk dat nog
andere motieven speelden: politieke berekening (lange tijd was de overtuiging
algemeen dat Duitsland de oorlog zou
winnen en een confrontatiepolitiek niet
aangewezen was) en de vrijwaring van
de continulteit en de rentabiliteit van de
onderneming. Hier speelde met name de
vrees onder Verwaltung geplaatst te
worden . Tenslotte wensten de banken
ook hun concurrentiepositie te vrijwaren: Duitse banken konden klan ten af-
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snoepen. Dit laatste motief speelde een
grote rol in de betrekkingen met de
LIRO-rootbank. Het beeld dat uit het
boek naar voor komt is dat van ondernemers voor wie economische motieven
doorslaggevend waren. Dit algemene
beeld kan in functie van de bank of bepaalde personeelsleden genuanceerd
worden. Soms werd joodse klan ten bijvoorbeeld de kans geboden om tegen
de voorschriften in de kluis leeg te halen.
De Robaver, waar Woltersom een grote
invloed had, was juist door de band
genomen wat volgzamer en minder terughoudend in zijn betrekkingen met
NSB-ers en Duitsers.
De auteur beschrijft dit alles beheerst
~ bijna sec ~ wat de kracht van de argumenta tie ten goede komt. Het feit dat
het boek in opdracht is geschreven heeft
een kritische benadering geenszins in de
weg gestaan. Op enkele punten had de
problematiek nog verder kunnen worden uitgediept. De auteur geeft goed
aan dat politieke factoren een rol speelden in de opstelling van de bankdirecties. Ze vetmeldt twee hypothesen, een
Duitse of een geallieerde over winning.
Er was nog een zgn. 'derde hypothese' ,
een compromisvrede, die voor velen binnen de Belgische elite de meest waarschijnlijke leek. Werd daar in Nederland
geen rekening mee gehouden? Wat voor
een Belgische lezer eveneens verwondering wekt, is dat binnen die politieke
overwegingen Nederlands 'patriottisme'geen rol bleek te spelen.
Met de regering in Londen werd nauwelijks rekening gehouden en er zijn weinig aanduidingen dat de banken zich
veel zorgen maakten over een mogelijke
bestraffing na de oorlog. Dat kan althans worden afgeleid uit het beperkte
juridische denkwerk dat werd verricht
om na te gaan wat strafrechtelijk geoorloofd was of waarin alvast een verdedigingsstrategie werd uitgewerkt met het
oog op mogelijke naoorlogse processen.
Dit houdt verband met de inschatting
van de krijgskansen, maar ook, zoals
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H. Klemann aannemelijk heeft gemaakt, met het ontbreken van de ervaring van de Eerste Wereldoorlog. Belgische ondernemers hadden geleerd dat ze
bestraft konden worden voor economische collaboratie.
Een ander opvallend punt is dat de
bankiers meestal op eigen houtje handelden, zonder onderling overleg en gezamenlijke standpuntbepaling over netelige kwesties. De Belgische industriele
elite streetde ernaar zoveel mogelijk gezamenlijk op te treden, onder meer om
betere troeven te hebben bij een bestraffing na de oorlog, die nooit werd uitgesloten. De Nederlandse bankiers bleken
zich alles welbeschouwd niet al te zeer
misrekend te hebben . Ze hoefden zich
niet te verantwoorden voor de strafrechter, enkelen wei voor minder strenge zuiveringsraden. Dat heeft ertoe bijgedragen dat deze banken aan het eind van
de twintigste eeuw meer manoeuvreerruimte hadden tegenover de politiek
wanneer het erop aankwam al te zware
schadeclaims af te wenden .
Dirk Luyten
Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij
Brussel

Chantal Vancoppenolle (ed.), Een succesvolle onderneming. Handleiding voor
het schrijven van een bedrijfsgeschiedenis
(Brussel: 2002) ISBN 9057460033
Tien jaar geleden is in Belgie de Vlaamse
Vereniging voor Bedrijfsgeschiedenis
opgericht met als doel de bevordering
van de bedrijfsgeschiedenis als wetenschappelijke discipline. Ais hulpmiddel
daartoe heeft Chantal Vancoppenolle
met diverse vakgenoten uit Vlaanderen
en Nederland een handboek samengesteld. Het is bedoeld voor een brede
doelgroep: professionele onderzoekers,
studenten, amateurs en belangstellenden
uit het bedrijfsleven. In de ogen van de
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samenstellers is het schrijven van een bedrijfsgeschiedenis een gewaagde onderneming. Het handboek beoogt het aanreiken van bouwstenen voor het
schrijven van een wetenschappelijk verantwoorde bedrijfsgeschiedenis.
In het handboek komen vijf vragen
aan de orde die in afzonderlijke clusters
worden beantwoord: wat is bedrijfsgeschiedenis en met welke wetenschapstechnische problemen moet een bedrijfshistoricus rekening houden? Op welke
bronnen kan een beroep worden gedaan? Welke denkkaders en analytische
begrippen vanuit andere wetenschappelijke disciplines kunnen hulp bieden?
Hoe zag de historische context in de negentiende en twintigste eeuw eruit? Hoe
wordt de redactie van een bedrijfsgeschiedenis aangevat?
In hun bijdrage 'De verhouding tussen
theorie en. praktijk ' bezinnen Joachim
Blasing en Ton Langenhuyzen zich op
het belang, de grondslagen en de kernproblemen van de bedrijfsgeschiedenis.
Op een overzichtelijke wijze schetsen
Ferry de Goey en Greta Devos de ontwikkeling en de institutionalisering van
de bedrijfsgeschiedenis in de Verenigde
Staten, Groot-Brittannie, Duitsland,
Nederland en Belgie. Hierbij wordt ook
aandacht besteed aan de vakbladen, de
onderzoekscentra en de verenigingen.
Na het cluster 'de bedrijfsgeschiedenis
als wetenschap' worden achtereenvolgens de bedrijfsarchieven, andere aanvullende papieren en mondelinge bronnen onder de loep genomen door
Chantal Vancoppenolle, Patricia van
den Eeckhout en Leen van Molle. Dit
en de volgende clusters is vrijwel geheel
geent op de Belgische situatie, waardoor
vooral het Belgische lezerspubliek op z'n
wenken wordt bediend. Het cluster 'De
onderneming juridisch bekeken' bevat
bijdragen van Eric van Hooydonk,
Ignace de Beelde en Ann Jorissen over
juridische ondernemingsvormen en de
boekhouding en jaarrekening van ondernemingen.
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In het vierde cluster wordt door Erik
Buyst, Sofie de Caigny en Yves Segers
de historische context geschetst waarbinnen ondernemingen opereren met
speciale aandacht van Dirk Luyten voor
de socia Ie relaties en arbeidsverhoudingen in en om het bedrijf. Tevens is een
door Conny Devolder samengestelde bibliografie opgenomen met literatuurverwijzingen naar de algemene economische en sociale geschiedenis van Belgie,
de geschiedenis van de afzonderlijke
economische sectoren en naar bedrijfsgeschiedenissen. Ann Jorissen en Ignace
De Beelde dragen concrete suggesties
aan voor de wijze waarop een bedrijfshistorische studie ter hand kan worden
genomen. Aan de hand van twee therna's - macht in de negentiende eeuw
en levensstandaard in de eerste helft
van de twintigste eeuw - houdt Peter
Scholliers ten slotte een warm pleidooi
voor een dialectische, geintegreerde aanpak. Met een dergelijke aanpak waarbij
de grenzen tussen de economie, de politiek, het sociale en het culturele vervagen, kan zijns inziens de basis worden
gelegd voor een nieuwe bedrijfsgeschiedenis: een 'histoire totale' met de onderneming of ondernemer als uitgangspunt.
'Een succesvolle onderneming' is een
praktische bundel waarin een grote diversiteit aan voor de beoefening van de
bedrijfsgeschiedenis re!evante aspecten
aan de orde worden gesteld. Het is
daarmee een handig hulpmiddel voor
met name Belgische belangstellenden,
professioneel en anderszins, in de bedrijfsgeschiedenis. Een 'Nederlandse
versie' van deze bundel verdient aanbeveling. Het is te hopen dat de geboden
receptuur een stimulans zal zijn voor
het tot stand brengen van succesvolle
ondernemingen in de bedrijfsgeschiedenis.
Jacques van Gerwen
NEHA Amsterdam
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Joop Visser, Mies van Jaarsveld en Paul
van de Laar (red.) Rotterdamse ondernemers 1850-1950 (Rotterdam: Hef 2002)
ISBN 9069060345
In tegenstelling tot bijvoorbeeld arbeiders, dominees en politici moe ten Nederlandse ondernemers nog steeds een
biografisch woordenboek ontberen. Zij
delen hun lot met onder meer rooms-katholieke geestelijken, architecten en
beeldend kunstenaars . Niettemin is er
vanaf de jaren negentig sprake van een
toenemende belangstelling voor de
ondernemersbiografie. Het aantal biografische portretten van Nederlandse
ondernemers - zowel in biografische
woordenboeken als in afzonderlijke monografieen - neemt gestaag in aantal toe.
Het zijn vooral de grote ondernemers die
worden geportretteerd.
Dat is ook het geval met de bundel ondernemersbiografieen uit Rotterdam
waarin de levens en carrieres van 50
vooraanstaande ondernemers en ondernemersfamilies zijn beschreven. De keuze is gevallen op ondernemers van wie
het actief ondernemerschap binnen de
periode 1850-1950 vie!. Hiervoor is gekozen omdat Rotterdam in deze peri ode
veranderde van handelsstad tot werkstad met de grootste industrieIe haven
ter wereld . De samenstellers hebben getracht om niet alleen de economische,
maar ook de sociaal-culturele en politieke betekenis van de ondernemers bloot
te leggen. Het was hun vooral te doen
om het in kaart brengen van de Rotterdamse business community en de betekenis van de ondernemers voor de stad.
Het gaat om mannen als Mees, Van Ommeren, Ruys, Van Beuningen, Hudig,
Wilton, Van Hoboken en Van der Mandele, bekende namen die Rotterdam
groot hebben gemaakt, en daardoor
ook buiten Rotterdam bekendheid en
aanzien genoten. Illustratief voor het
laatste is dat ve!en ook al een plek in
het gerenommeerde Biografisch Woordenboek van Nederland of zelfs in
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aparte monografieen hebben verworyen.

Theoretische en praktische overwegingen lagen aan de selectie ten grondslag. De samenstellers hebben gekozen
voor een 'enge' definitie van een ondernemer, namelijk de persoon bij wie de
strategische beslissingsbevoegdheid en
geheel of gedeeltelijke eigendom bij elkaar komen. Bij de afzonderlijke biografische portretten is even weI niet duidelijk
hoe dit criterium is geoperationaliseerd.
Veelal wordt impliciet gesteld dat de geportretteerde de strategische Iijnen uitzette. Dat dit geen vanzelfsprekendheid
is, heeft onder meer de Britse bedrijfshistoricus D.J. Jeremy ter discussie gesteld.
Hij stelde vast dat de beschikbaarheid,
toegankelijkheid en aard van de bronnen serieuze barrieres vorrnen om de
vraag te beantwoorden welke persoon
of person en in een onderneming de strategische beslissingen neemt of nemen.
Dat kan bij voorbeeld de voorzitter van
de raad van bestuur zijn maar ook diens
vrouw, invloedrijke commissarissen of
aandeelhouders.
Het biografisch woordenboek is bedoeld als aanzet tot een meer uitgebreide
wetenschappelijke studie na·ar ondernemersgedrag en -netwerken in Rotterdam. Op een weloverwogen en systematische wijze is een grote hoeveelheid
biografische inforrnatie over Rotterdamse ondernemers en ondernemersfamilies bijeengebracht in beknopte
schetsen die volgens een vast stramien
zijn opgezet. Voor elke geportretteerde
is getracht een beeld te geven van zijn sociale achtergrond, zijn opleiding en carriere, zijn religieuze achtergrond en zijn
politieke voorkeur. Bovendien is er aandacht voor zijn politieke, sociale, culturele en maatschappelijke functies. Dit alles zijn onontbeerlijke bestanddelen
voor een meer systematische bestudering van ondernemers en ondernemersnetwerken. Hoewel er sprake is van
kwaliteitsverschillen tussen de afzonderlijke portretten schuilt in de opzet van
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het geheeJ de meerwaarde van dit biografische woordenboek. Het is zonder
meer een initiatief dat waardering en navolging verdient.
Jacques van Gerwen
NEHA Amsterdam

Michael Wintle, An economic and social
history of the Netherlands 1800-1920.
Demographic. economic and social transformation (Cambrige: Cambridge University Press 2000) 399 p. ISBN
0521782953
Dit overzichtswerk bevat een zorgvuldig
geschreven totaalbeeld van de sociaaleconomische ontwikkeling van Nederland in de negentiende eeuw. In zijn inleiding stelt Wintle dat de negentiendeeeuwse geschiedenis ten onrechte in de
schaduw staat van de geschiedschrijving
over de Republiek en dat de ontwikkeIingen tussen 1814 en 1913 sterk bepalend zijn voor de kenmerken van Nederland in de twintigste eeuw: ' .. .the
Netherlands is today a crowded, prosperous and relatively tolerant country:
how did that come about?' (2) Hij wil
dus afstand doen van de dominante invloed van de Republiek op de geschiedschrijving en stelt daartegenover als referentiepunt het moderne Nederland.
Dit uitgangspunt leidde tot een handboek op basis van een enorme hoeveelheid publica ties, opgedeeld in drie delen:
eerst worden de demografische ontwikkelingen in kaart gebracht, dan voIgt
een uitvoerig expose over de economische veranderingen en het laatste deel
behandelt de sociale ontwikkelingen.
Het demografische deel geeft eerst een
uitputtend overzicht van de demografische ontwikkelingen in Nederland, met
een opvallend hoge bevolkingsgroei,
hoge vruchtbaarheidscijfers en afnemende mortaliteitscijfers, met tevens
aandacht voor migratie, voeding en gezondheidszorg. Deel twee behandelt de
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economische transitie, aan de hand van
de productiefactoren arbeid, land en kapitaal, en vervolgens meer analytisch
vanuit aanbod en vraag, met op de juiste
momenten bruikbare en nuttige vergelijkingen met de internationale context. In
het laatste deel komen ten slotte de socia Ie veranderingen aan de orde, aan de
hand van de thema's staat, samenleving,
individu en natie. Vanzelfsprekend
wordt hier vee I aandacht besteed aan
verzuiling, maar ook aan vermeende Nederlandse eigenschappen als tolerantie,
liberaal ondernemerschap en permissiveness en tevens aan de ontwikkeling
van de democratie en het liberalisme.
Hier wordt een bondige politieke geschiedenis in dienst gesteld van de sociaal-economsche geschiedenis, waarbij
het boek in feite zijn titel ontstijgt.
Hoe verhoudt dit boek zich tot het andere standaardwerk dat kort geleden
verscheen over de negentiende eeuw,
1.L. van Zanden en A. van Riel, Nederland 1780-1913. Staat, instituties en economische ontwikkeling (Amsterdam:
Balans, 1999)? De verschillen springen
in het oog. Ten eerste baseren Van Zanden en Van Riel zich op omvangrijk vernieuwend statistisch onderzoek (de Historische Nationale Rekeningen) en
hebben daarmee een voorsprong op
Wintle bij het beschrijven van de verschill en de aspecten van de economische
groei . Toch schiet Wintle hierin niet tekort, al moest hij zich wat betreft de nationale rekeningen baseren op voorlopige onderzoeksresultaten van Van
Zanden cum suis. Ten tweede, en dat is
belangrijker, zoeken Van Zanden en
Van Riel de verklaring voor de late modernisering van de Nederlandse economie in de institutionele verstarring die
het gevolg was van de succesvolle situatie ten tijde van de Republiek. Indirect
is, in hun visie, het tijdstip van de takeoff dus een gevolg van de Nederlandse
afwijking van het 'algemeen menselijk
patroon' (waarmee wordt aangeduid
dat Nederland opvallende, afwijkende
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of 'eigen' kenmerken vertoont, zoals
een moderne economie ten tijde van de
Republiek en een verzuilde samenleving
in de negentiende en twintigste eeuw) .
Wintle daarentegen stelt dat het met die
afwijking weI meevalt. Nederland heeft
opvallende kenmerken, waarvan de verzuiling een van de belangrijkste is, maar
waarbij ook gedacht kan worden aan de
geografische locatie, de rol van de kolonieen, en de bijzondere concentratie op
diensten. Maar toch gaat het per saldo
om een land in Noordwest Europa dat
zich ontwikkelt als een land in Noordwest Europa. Hoewel er redenen genoeg
zijn om de Nederlandse geschiedenis te
bestuderen vanuit haar opvallende afwijkende kenmerken zijn er volgens
Wintle meer overeenkomsten met dan
afwijkingen van de omringende landen
(6, 347).
Het beeld van het karakter en de fasering van het Nederlandse industrialiseringsproces is bij Wintle niet wezenlijk
anders dan bij Van Zanden en Van Riel.
Beide studies brengen de relatief moderne landbouw en diensten naar voren en
plaatsen de groeiversnelling in het begin
van de tweede helft van de negentiende
eeuw, waarbij het ouderwetse accent op
industrialisatie wordt vervangen door
aandacht voor de dynamiek in de andere
sectoren van de economie. De institutionele aspecten van de Nederlandse samenleving komen bij Wintle uitvoerig
aan de orde in het derde deel (over de sociale transitie), waarin politiek en mentaliteit worden opgevoerd, evenals de
rol van de staat.
Dit is een nuchter boek, boordevol
nauwgezette gegevens en bruikbare inzichten. Wintle baseert zich op een grondige inventarisatie van de verschenen literatuur. De opvallende debatten in de
geschiedschrijving worden met naam en
toenaam behandeld. Zoals het de schrijver van een synthese betaamt strooit hij
moeiteloos een stroom feiten en details
over de lezer uit, zonder de grote Iijn
uit het oog te verliezen . Het feit dat dit
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alles in het Engels is geschreven zodat
het boek wereldwijd gelezen kan worden, is een belangrijk punt van winst.
Jeroen Touwen
Universiteit Leiden
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