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S O U T H - W E S T CEYLON, 1743-1767*
D .A . KOTELAWELE

The territories governed by the Dutch East India Company
(VOC) in Ceylon consisted of two main divisions, the northern
territories with their centre in Jaffna, and the south-western
possessions extending from the river Mahaoya to the river Walave.
The northern possessions are not dealt with in the present survey,
partly owing to lack of space, and partly because geographically
and otherwise they differ extensivelyfrom the south-west.
The area ruled by the Dutch in the south-west of Ceylon in the
period under review is a very homogeneous geographical unit. Its
main feature isa seriesoflow ridges running in a north-south direction more or less parallel to the coast and increasing in height the
further their distance from the coast. The rivers flowing into the
sea from the central highlands cut across these ridges, and provide
both a mode of transport and the water needed for wet rice. The
other source ofwater israin,withwhichthisregioniswell endowed,
the seasonally well-distributed average annual rainfall exceeding
100"in many places. The land utilized for wet paddywas normally
the valleys between these ridges. The ridges themselves provided
land for housing as well as garden crops and shifting agriculture
(chenas). The general system oflandholding was the service tenure,
under which the landholder was obliged to perform services to the
state in return for the use of the land. The present paper is an
attempt toexaminetheVOC'spoliciesinthiscontext and isdivided
into three sections for convenience. The first section discusses the
company's policies of monopolistic trade, and encouragement and
regulation ofthe production ofcash crops, together with the effects
ofthesepolicies; the second discussesthe Company's policy towards
* Based on a paper read at the Department of Agrarian History, Agricultural
University of Wageningen, on 31st March 1966.
Abbreviation in the notes:
K.A.
The colonial archives department of the Algemeen Rijksarchief,
The Hague.
CO.
Colonial office papers at the Public Record Office, London.
D.R.C
Dutch Records of the Ceylon Government Archives, Nugegoda,
Ceylon.
G &C
Governor and Political Council of Colombo.
GG & C
Governor General and Political Council of Batavia.
Resolutions The resolutions of the Governor and Political Council of Colombo.
Directors
The Seventeen Directors of the VOC in Amsterdam.

the expansion of agriculture as dictated by its own interests; the
third provides a survey of the Company's efforts at regularising
itsincome from land (the first time thishad been done on a systematic scale) by the compilation of the thombos (a Portuguese term
for land register).
I
Three main forms ofagriculture were practised in the south-west
coastal belt of Ceylon. First there was wet paddy, which seems to
have been thestaple-food ofthepopulace. Paddy was supplemented
by produce from the gardens which were usually planted with
coconut,jak, arecanut and various other fruit trees common to the
wet zone of Ceylon. Such spices as pepper were also common, and
as we shall see presently, the Dutch administration did its best to
promote their cultivation as garden crops. Chena cultivation was
another widespread form of agricultural production in the southwest of Ceylon. The following set of figures (table 1) abstracted
from a report made by a British officer in early nineteenth century
provides some idea of the way in which the three predominant
forms of agriculture existed side by side. They concern the Galu
korale1 and could well represent the situation in the period under
review since there were no basic changes in the structure of the
village economy in the intervening period.
TABLE 1.Main forms of agriculture
Administrative
division

Four Gravets*
(22 villages)
Talpepattu
(44 villages)
Wallallawity korale
(37 villages)
Gangaboda pattu
(35 villages)
Wellaboda pattu
(24 villages)

Paddy lands
(area in

Gardens
(area in

Chenas

(area in
amunams)

No. of
planters
and
farmers

amunams)8

amunams)

1,018

2,099

60

1,046

2,850

2,416

1,108

2,205

3,737

2,069

4,996

2,922

3,767

1,021

3,006

1,924

1,679

1,604

1,986

3,0814

1
The Dutch territories of the south-west of the island were divided into the
disawany of Colombo and the Commandment of Galle. The latter was divided
into two main divisions, the Galu korale and the Matara disawany. The korale was
usually a subdivision of a disawany. The pattu was another administrative subdivision, usually a subdivision of akorale.

The rural economy, based as it was on these typically tropical
forms of agriculture, was a subsistence one with little surplus for
trade;itremained substantially thesamewellintotheBritish period.
The primary reason for this may have been the reluctance of the
subsistence farmer to give up his leisure in order to produce a
surplus.5 Schneider, who compiled the above mentioned report on
the Galu korale as well as that on the Matara disawany, relating to
the state of agriculture in these provinces, stated that under the
prevailing conditions a person could make a living by agriculture
with relatively little effort sothat there wasno motive for producing
a surplus.6 But this does not mean that the subsistence farmer was
totally unresponsive to stimulus.7 I shall endeavour to examine
briefly the VOC's policies relating to subsistence agriculture as
practised in south-west Ceylon.
The VOG policies affecting subsistence agriculture fall under two
headings, those affecting its expansion (the subject of the second
section of the present paper) and those concerning the production
ofcash crops, to be sold mainly to the Company itself. A feature of
the second strand of policy was the interest taken in such crops as
coffee, pepper and cardamoms which the Companymainly regarded as garden produce. The Company took practically no interest
in cropsit did not require for itsEuropean orAsian trade. Governor
Van Imhoff (1736-1740),however, wasan exception to this general
rule.Hetook abroader viewaboutimproving theisland's economy,
arguing that the best policy was one that took into account the
interests of both the Company and the inhabitants. In his own
words 'The chimney should smoke for both parties'. Van Imhoff
afterwards proposed a scheme of internal waterways with a view
to stimulating economic activity in the south-west of the island.8
He alsosuggested that the promotion ofthe products ofthe coconut
tree, especially arrack, would raise living standards and enable the
Company to sell more goods in the island, thus providing more
2

The area within the four limits of the city ofGalle.
An amunam is here a land measure by sowing-extent, equivalent to about
two acres.
4
C O . 54/124, fos. 198-210, Schneider's Report on the District of Galle,
Oct. 21, 1808.
6
Clark, G & Haswell, M.R., The Economics of Subsistence Agriculture,(New
York 1966) p. 175.
» G.O. 54/126, fo. 122, A Special Account of the District of Matara by G.
Schneider Sept. 17, 1807.
7
Clark & Haswell, op. cit. p. 175.
8
Imhoff, Gustaaf Willem Baron van, Memoirleft tohis Successor (tr. & ed. S.
Pieters), (Colombo 1911) pp. 43-45.
8

revenue from rents, taxes and tolls.9 Van Imhoff's scheme for the
construction ofinternal waterways was continued by hissuccessors,
but they did not share his interest in encouraging crops other than
those in which the Company dealt.
The Company's interest in such products as coffee was an aspect
ofitsgeneral monopolistic policies.Their effect on theisland's trade
wasthat itsmost lucrative exports became the Company's exclusive
concern. Cinnamon, of which the island was practically the only
source of supply, became a Company monopoly, the inhabitants
gaining little or nothing from it. The collection and delivery of this
spice was the traditional obligation of the Salagama caste, the rest
of the island's inhabitants taking no part in this. The cinnamon
peelers themselves received very little by way of cash payments.
It wasonly when a peeler delivered a quantity above hisquota that
a cash payment was made, and even then only the excess amount
was paid for.10 Two other lucrative commodities of the island, elephants and arecanuts, were also Company monopolies, as was also
Indian cloth (one of the main imports). These policies led to a
visible decline in the living standards of the inhabitants in late
seventeenth century, and Governor Pyl (1679-92), a perceptive
observer, noticed the connection between monopoly and this
decline ('Daar geen neeringh is.isseiden welvaart').11
Asnoted above, one of the products that came under the Dutch
trade monopolywasarecanut, which wasingreat demand in India.
Thetradewasold,established, and theinhabitantswereaccustomed
to producing the nut as a cash crop. The Dutch collected around
three thousand amunams12 of arecanuts per annum in their southwest territories.13Of thisamount someeight hundred amunamswere
collected in the Colombo disawany}*The rest was presumably
collected in the Galu korale and the Matara disawany. Of the arecanut collected in the Colombo disawany nearly two-thirds was purchased at Rds. 4/5 per amunam, the remainder being taken as
a tax. The ratio of the amount purchased to the amount collected
as taxes in the Galu korale and the Matara disawany is not known,
9
S.A.W.Mottau,'GovernorVan Imhoffandhisschemeforinternalrivercommunications in the Colombo disawany'. Univ.of Ceylon Review,Vol.5,pp.55-67.
10
Valentijn, F., Oude en Nieuw Oost-Indien (Amsterdam-Dordrecht 1726) deel
5, pp. 316-32.
11
Arasaratnam, S., Dutch Power in Ceylon1658-87 (Amsterdam 1958), pp.
145-77, for the gradual imposition of the Company's monopoly on the island's
trade and its effects.
12
An amunam of arecanuts contained 26000 nuts.
13
Schreuder, Jan. (ed. & tr. E. Reimers) Memoir tohis Successor (Colombo
1946) pp. 77-78.
14
C O . 54/124, fos. 61-62, Memoir of De Coste on the Colombo disawany,
Dec. 15, 1770.

TheDutchterritories of the South-west ofCeylon
(According tothe Duperon mapof1789)

but it could not have differed greatly from that in the Colombo
disawany. Arecanut was purchased in the first two localities at the
price of Rds. 4/5 an amunam. The average selling price of these
arecanuts was Rds.97/12;thepurchaserswere Indian merchants.15
The prices paid by the Company to the inhabitants for the arecanuts supplied were trifling compared with the Company's selling
price. But even this inadequate price was not regularly paid,
usuallyowingtoadministrative shortcomings.Itisrecorded that the
cinnamon peelers were reluctant to gather and deliver their arecanut because they were uncertain of being paid.16 Governor Van
Gollenessefound that theinhabitants ofGalukoraleand the Matara
disawany were in the habit of delivering their arecanuts to the
Company in instalments and werenot paid by the officers in charge
until the entire quantity due had been delivered, but were given
receipts instead, which made the inhabitants reluctant to deliver
the rest of the instalments. As a result, the cash due for arecanut
already delivered remained unpaid. This induced Governor Van
Gollenesse to issue a proclamation asking those who had made
part deliveries to come forward with their claims.1'
In 1722 the Company decided to introduce coffee as a garden
crop in its territories, and called on the inhabitants to produce it,
promising that the new crop would, 'provide you both great and
small within an year or two, with abundant money, sufficient to
make you rich, or at least for the ample maintenance of you and
your families'. The price to be paid for the new crop was 3 stivers
a l b . Growers on service tenure lands were to be paid for only half
deliveries, and others for nine-tenths.18 Form 1723 to 1738Amsterdam instructed the Ceylon authorities to collect as much coffee as
possible in the island.19 From 1738 onwards, however, the instructions were different ;the Company was to buy whatever coffee
was delivered, but it was not to encourage further coffee-growing.20
The note changed again in the instructions issued from 1745 to
to 1759, when the Company authorities in Ceylon were ordered
to reduce coffee growing as much as possible.81 From 1760 onward
15

Schreuder, Memoir, pp. 77-78.
K.A. 2795, Unpaginated, Resolutions, May 4, 1757.
" K.A. 2625,fos. 89-91, G &C Colombo to GG & C Batavia,Jan. 20, 1750.
18
Anthonisz, R. G., Reportof theDutch Records in the Government Archives at
Colombo (Colombo 1907) pp. 103-107.
19
K.A. 266 (1723) to K.A. 270 (1738), Unpaginated, Resolution of the
Directors. See Eijschen uijtIndien.
"> K.A.270 (1738) toK.A.273 (1745),Unpaginated, ResolutionsoftheDirectors. See Eijschen uijtIndien.
21
K.A. 273 (1745) to K.A. 278 (1759), Unpaginated, Resolutions of the
Directors. See Eijschen uijtIndien.
16
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this trend was reversed and the Company was once again prepared
tobuy asmuch coffee aswasproduced in Ceylon.22
TABLE 2. Coffee deliveries in lbs.
1742/43
43/44
44/45
47/48
48/49

78,135
153,975
89,000
62,250
198,904

49/50
52/53
53/54
54/55
55/56

95,698
108,000
53,750
37,750
592,25028

These vagariesin the Company's demands had theireffect on the
growers. In 1745the price ofcoffee was reduced from 3to 2 stivers
a lb. In the same year it was reported that coffee cultivation had
beenlargely abandonedintheMatara disawany.^ By 1753the coffee
purchases had ceased both in the Galu koraleand the Matara
disawany.^In 1757 Colombo seems to have issued instructions for
the resumption of coffee growing in these two provinces, but none
had been delivered that year.26 It is,in fact, unlikely that these provinces took to coffee cultivation until the end of our period, since
1757 marked the commencement of civil disturbances and war. It
isclear from the foregoing account that the Company had reduced
coffee cultivation to a command performance for itself, despite the
many promises made at the introduction of the crop. This was not
the most persuasive way of promoting a cash crop among subsistence farmers. However, despite reduced prices and government
indifference, the delivery ofrelatively large quantities ofcoffee continued in the Colombo disawany (seetable 2),which issignificant in
that it showsthat at least someofthe growers persevered in earning
whatever cash they could.
Unlike coffee, pepper was a product known in Ceylon from
22
K.A. 279 (1760), Unpaginated, Resolutions of the Directors. See Eijschen
uijt Indien.
28
The figures are taken from the following letters from Colombo to Batavia:
K.A. 2487 fos. 359-360 (31.9.'43), K.A. 2510 fo. 107 (21.12.'44), K. A. 2534
fos. 322-324 (11.1.'46), K.A. 2604 fos. 100-102 (31.12.'48), K.A. 2625 fo. 109
(20.1.'50), K.A. 2647fo.218 (31.12.'50), K.A. 2704fo.261 (20.1.'54), K.A. 2722
fo. 154 (24.1.'55), K.A. 2745 fo. 213 (24.1.'56), K.A. 2770 fo. 198 (27.1.'57).
I have eliminated fractions from these and other similar figures in this paper.
All references to lbs. in this paper are to Dutch lbs. A Dutch lb. equals 0.494 kg
or 1.09 lb. avdp.
24
K.A. 2534, fos. 322-324, G & C Colombo to GG & C Batavia, Jan. 11,
1746.
26
K.A. 2704,fo. 261,G & C Colombo to Directors,Jan. 20, 1754.
26
Loten,J. G., (ed. & tr. E. Reimers) Memoirto hisSuccessor (Colombo 1935)
p.41.

ancient times, and although the Company did not consider Ceylon
as a main centre for collecting pepper, relatively large quantities
were in fact, collected. But Company officials were not all agreed
about the desirability of strongly promoting pepper cultivation.
Governor Schreuder, for example, thought it would be detrimental
to Company interests. His argument was that if the Company concentrated on the cultivation of pepper in Ceylon, it would be
obliged to abandon its pepper interests in the Malabar, and this in
turn would resultin itsrivalsgaining a monopoly ofthe trade there
and causing a glut on the European market. The VOC would be
adversely affected in such circumstances since prices would be
bound to fall.27 Despite the apparent force of this argument the
official policy of the Company during the period under review remained in favour ofexpanding thepepper culture of Ceylon.
Much of the pepper collected by the Company in Ceylon came
from the lands ofthe King ofKandy. For example,ofthe 95,8981bs.
collected in 1750 as much as 75,175 lbs. came from the King's
lands.28 This explains the great efforts made by the Company to
propagate the crop in its own lands. It was primarily envisaged as
a garden crop, although Governors likeVan Gollenesse went to the
extent ofmakingland grantsfor thesolepurpose ofits cultivation.29
But the inhabitants do not seem to have taken too gladly to the
production ofpepper for delivery to the Company as demonstrated
by the threats used by the Company to enforce production. A good
example of this method of persuasion was the dismissal in 1743
of a number of village chiefs for not paying sufficient attention to
its production.30 This kind ofpersuasion wasnot approved ofby all
Dutch Governors. Schreuder, for example, declared that, 'nothing
conduces so much to the promotion of a product than the raising
ofits price, nothing makes it decline more than the lowering of the
same'.31 The inhabitants' reluctance to take to pepper cultivation
is partly explained by the fear that if they did so on a large scale
theywould beobliged toperform moreservicesfor the Government.
Van Gollenesse observed that the people were averse, 'to all novelties through fear of government services being increased, in which
they are certainly not wholly mistaken'.32 These reasons apart, the
27

Schreuder, Memoir,p. 75.
K.A. 2647, fos. 215-218, G & C Colombo to GG & C Batavia, Dec. 31,
1750.
29
K.A. 2664, fos. 433-437, Memoir ofJulius Valentijn Stein van Gollenesse
to successor, Feb. 28, 1751.
80
K.A. 2487, fos. 358-359, G & C Colombo to GG & C Batavia, Sept. 31,
1743.
81
Schreuder, Memoir, p. 76.
82
K.A. 2664, fos. 433-437, Memoir of Van Gollenesse, Feb. 28, 1751.
28
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brusque treatment they received at the hands of officials and the
tardiness with which they were paid33 were further reasons for not
taking too readily to pepper cultivation.
In due course the government became aware that itsthreats were
inadequate as means of producing the quantities they needed and
in 1752 they decided to raise the purchase price ofpepper from 2 |
to4stivers a lb.34The following figures (table 3), give an indication
ofthe quantities ofpepper collected by the Company for the period
1744—61. They are defective in that they do not specify the actual
quantities collected in the Dutch territories themselves. Unfortunately, separate figures could not be found for pepper collected from
the Dutch territories and those supplied from the Kingdom of
Kandy. Governor Schreuder's claim that as a result of raising the
purchase price of pepper the quantities collected in the five years
1756-61 were substantially more than during the preceding five
years,35 may well bejustified. The rise in production shown might
wellbetrue ofthe Dutchterritories aswell.
TABLE 3. Pepper deliveries in lbs.
1743/44
44/45
45/46
46/47
47/48
48/49
49/50
51/52

31,978
78,748
122,004
116,008
57,884
135,916
95,498s6
226,240

52/53
53/54
54/55
56/57
57/58
58/59
59/60
60/61

57,564
198,495
87,388
243,521
127,173
298,218
218,252
199,282»'

Cardamom was another product collected by the Company in
Ceylon. During the early part ofthe eighteenth century there was a
steady increase in the European demand for Ceylon cardamoms.
There is evidence, however, that this product was collected for the
Company's Asian trade as well. Between 1702 and 172138 the annual European demand rose from 5,000 to 8,000 lbs., and by 1749
33

Schreuder, Memoir,p. 76.
K.A. 2684, fos. 661-662, G & C Colombo to GG & C Batavia, Dec. 30,
1752.
85
Schreuder, Memoir,p. 76.
38
Thefiguresarecollectedfrom thefollowing lettersfrom Colombo toBatavia:
K.A. 2510,fo. 105 (21.12.'44), K.A. 2534,fos. 320-322 (11.1.'46), K.A.2554, fo.
253 (31.12.'46), K.A. 2582.fos. 116-118 (10.1'48), K.A. 2604,fos. 97-99 (31.12.
'48), K.A. 2625, fos. 108-109 (20.1.'50), K.A. 2647, fos. 215-218 (31.12.'50).
37
Schreuder, Memoir,p. 76.
38
K.A. 262 (1702) to K.A. 266 (1721), Unpaginated, Resolutions of the
Directors. See Eijschen uijt Indien.
34
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it had risen to 10,000 lbs.39 The demand remained at this level
until the end of our period. Cardamom was mostly collected from
the lands ofthe King of Kandy though there issome evidence ofits
cultivation by the inhabitants of the Matara disawany.** Throughout the period under review the Company tried to propagate in the
Colombo disawany, especially in the Hewagam korale a variety of
crop brought from Cochin. The Company's methods, were similar
to those it employed in the case of coffee and theinhabitants' reaction was the same. However, the crop had to be abandoned in
1757asit did not thrive wellin Ceylon. Aspractically no deliveries
were made in the Colombo disawany the Dutch depended on the
Matara disawany and Galu korale for the bulk of their cardamom
collection. Since cultivation was also limited in this case, most of
what was collected in these localities came from the King's lands.
It appears that the inhabitants ofthe Company's territories travelled in the King's lands to collect the produce which they sold to the
Company.41 The economic relations between the Company's inhabitants ofthe Galu korale and Matara disawanywiththe Kingdom
of Kandy do not seem to have been limited to the collection of
cardamom. According to a report made by an early British administrator the lowlanders exchanged money, dried fish and other
articles needed in the Kandyan areas for the grain found there in
abundance.42Thefigures intable4giveanindicationofthe amounts
of cardamom collected in the island. Van Gollenesse noted that
supplies from Kandy were around 10,000 lbs. per annum,43 which
means that so far as this product was concerned the Company depended almost entirely ontheisland'sinternal trade. The Company
paid a price of 2 3/5 stivers per lb. for the cardamom supplied. In
order to step up deliveries and encourage the inhabitants of the
Dutchterritories,Governor Schreuder decided in 1758 to raise the
purchase price to 4 stivers a lb. The authorities in Batavia at first
approved of this, but in 1760 they altered their instructions and
advised Schreuder to return to the original price as unobtrusively
aspossible.44
Asin the Netherlands Indies,45the Company's policy on agricultural products was encouraging and controlling the production of
39

K.A. 274 (1749), Unpaginated, Resolution of the Directors. SeeEijschen
uijtIndien.
40
K.A. 2534,fo. 319, G & C Colombo to Directors,Jan. 11,1746.
41
K.A. 2534,fos. 228-239, G & C Colombo to Directors,Jan. 11, 1746.
42
Granville's Reporton the MataraDistrict 1813(Historical Manuscripts Commission,
Ceylon, BulletinNo. 5, (Colombo 1952)), p. 10.
43
K.A. 2664, fos. 435-437, Memoir ofVan Gollenesse, Feb. 28, 1751.
44
Schreuder, Memoir,p. 77.
48
Furnivall, J. S., Netherlands India (New York 1944), pp. 39-41.
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TABLE 4. Cardomon deliveries in lbs.
1744/45
45/46
46/47
47/48
48/49

2,400
2,400
9,557
10,747
12,265

52/53
53/54
54/55
55/56

9,223
10,401
8,528
10,710"

cropsinwhichithad aninterest. It alsocontrolled thetradeinallthe
island's major products. However, a little internal trade and some
limited trade in minor products seem to have survived outside the
Company's monopoly.
The historyofthistrade,somerecordsrelating towhich areavailable, is worth recounting because it affords some good illustrations
ofthe way in which the Company's monopolistic policies operated,
and because part ofit was closely connected with agricultural production. One oftheproducts traded inwaspaddy.There isevidence
to show that parts of the Dutch-ruled south-west of Ceylon which
had a surplus ofpaddy traded the product with other parts that did
not produce enough. The Salagama caste, being mainly occupied
with cinnamon peeling, did not produce sufficient paddy for their
needs in their villages. (Incidentally this caste may be regarded as
the only major non-agricultural section ofthe Ceylonese population
of the eighteenth century since it spent more than eight months
ofthe year in cinnamon peeling). It wasone oftheprivileges of the
Salagama caste to be allowed to sail in small vessels to Matara,
where paddy wasproduced in plentyandpurchasethesuppliesthey
needed. This trade had been regulated by a pass system since the
beginning of the eighteenth century. However, it was found in
1759 that there were 105vessels, in the port of Matara, each with
a capacity varying from 1,400 to 2,000 pounds. Of these only 23
had passes.Evidently there had been a thriving illegal coastal trade
in paddy. Its discovery made the authorities decide in 1759 to
reintroduce the old regulations so as to control trade by the pass
system.47
There were two other export commodities included in the minor
trade referred to above, i.e. wax and coconut oil.During the period
under consideration, these two commodities which had previously
4
" The figures are collected from the following letters from Colombo to Batavia: K.A. 2534,fo. 319 (11.1.'46), K.A. 2554,fo. 252, (10.1.'46), K.A. 2582, fos.
116-118 (10.1.'48), K.A. 2604, fo. 97 (31.12.'48), K.A. 2625,fo. 107, (20.1.'50),
K.A. 2704, fos. 260-262 (20.1.'54), K.A. 2722, fo. 153 (24.1.'55), K.A. 2745,fo.
213 (24.1.'56), K.A. 2770,fo. 198 (27.1.'57).
" K.A. 2851,fos. 380-382, Resolutions, April 25, 1759.
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been exempt from the Company's monopoly, came under it.
In 1759the Company authorities found they could no longer maintain the level of their purchases of wax inJaffna, Trincomalee and
Kalpitiya. As a result they were obliged to purchase the wax they
needed for their Ceylon establishments from Batavia at prices
they considered too high. This made the Government impose a
ban all wax exports from the island and raise the purchase price.48
Similar measures were applied to the export trade in coconut oil
(over which some degree ofcontrol appears to have been exercised
from earlier times) when, it was found in 1757 that the Company
had topay high pricesfor the oilit needed. In that yearorderswere
sent to the officers commanding the seaports of Colombo, Galle,
Trincomalee, Jaffna, Batticalao and Kalpitiya not to allow any
vessels putting in there to purchase any coconut oil over and above
what they needed for their own use.49
It is difficult to describe precizely the effects of the policiesdiscussed above, but some tentative conclusions may be drawn
regarding their repercussions on the agrarian society of south-west
Ceylon. An VOC committee reported in 1761, referring mainly to
the south-west of the island, that 'this (i.e. money spent by the
Company) was the only remaining channel via which funds can
reach the inhabitants ofthis island'.50 Hence the importance of the
Company's interest in cash crops. However, from the point ofview
of incentives to subsistence farmers, the policy of the Company on
cash crops contained many elements of weakness. The most important of them were, the peasants' fear of increased government
services, small and irregular payments and the subjection of the
Ceylonese producer to the vageries ofthe European market as well
as production elsewhere. We saw that, as a result, the government
had to use threats ofpersuade the farmer to produce the crops they
needed.
Other factors operating independently of the Company's policy,
also militated against the expansion of cash crops. Probably one of
the most important was that the bulk of the population only had a
limited use for cash. Taxes were paid in kind, and most ofthe cash
needed wasfor the purchase ofcloth which the Company imported
for salein theisland. Amarket existedfor such agricultural produce
as paddy and pepper, but even in this case there was probably a
great deal of barter. In these circumstances the well-known reluctance of the subsistence producer to sacrifice his leisure to produce
48

K.A. 2851,fos.247-648,Resolutions,June 28, 1759.
K.A. 2795,Unpaginated, Resolutions,July 16, 1757.
60
K.A. 324, Unpaginated, Verbaalen van de Haagsche Besoignes en andere
Commissie,July 10, 1761.
49
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cash crops would have been a formidable obstacle to developing
thisform ofagriculture. Apart from this,somesectionsof the population spent most oftheir time fulfilling government service obligations and had little left for the production ofcashcrops.Areport by
the disawe51 of Colombo lists these section of the population as
minor village officials (majorais,naindes), lascorins, coolies, toddy
tappers, carpenters, washers, barbers, potters, grain measurers,
grass cutters, tom-tom beaters and mahouts. The same report notes
a difficulty that beset the production of cash crops, i.e. the lack
of proper communications. Even when these sections of the population managed to produce a surplus capable ofearningcash,those
living deep in the interior and away from rivers found it too difficult to market it52. It waspartly the realisation of thisdifficulty that
made Governor Van Imhoff consider improving inland communications by providing artificial waterways.53
Despite all this the idea of producing cash crops may have
become more widely accepted during the period of Dutch rule in
Ceylon. An early nineteenth century observer remarked that the
higher ranks of the Sinhelese officialdom 'fit up their houses in the
European style and burn wax candles in silver candlesticks,
instead ofthe lamp which served them before'.54 This statement is
an indication of the needs and spending habits of a section of
society of south-west Ceylon. This impression is further confirmed
by lists of movable property belonging to important Sinhalese
families of the south-west whose members held high office under
the Dutch.55 This means that among the high-ranking, well-to-do
Sinhalese officialdom considerable cash incomes must have been
fairly common. This issubstantiated by the report on the Colombo
disawany, referred to above, which states that the upper ranks of
Sinhalese officialdom were prosperous, could pay their garden dues
inmoney,and consistedofthehigherranksofthe provincial administration (modeliars, mohandirams,korales,atukorales,vidanes, appuhamys

and saparamadus) and the headmen of various castes (of fishermen,
native carpenters, gold and iron smiths, and washers),56 It may be
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assumed that this section of the population of south-west Ceylon
earned their cash surplus off the land. This supposition may well be
correct since it is known that the more well-to-do sections of the
Sinhalese in the region under review owned large landed estates,
someofwhichextendeduptothirtylandholdings.57Accordingtothe
report on the Colombo disawany, some of the humbler inhabitants
who lived close to the major conglomerations near the coast or the
rivers, were also able to set aside cash in payment oflands obtained
from the government.58
On balance, then it seems reasonable to assume that south-west
Ceylon became more cash-conscious during the eighteenth century,
despite many drawbacks of the Company's policy and other circumstances. It is not by chance that when later on, the British
conquered the Kandyan territories the small tradesmen of the low
country followed in their trail and set up small businesses in the
Kandyan areas.
II
An important aspect ofDutch agrarian policy relates to the grant
of new lands for cultivation. Land grants included highlands for
garden crops and chenas, as well as low-lying lands for wet paddy
cultivation. The Dutch government's policy on this kind of land
alienation underwent several changes. In the early days of Dutch
rulein Ceylonvast areasofland thathad beenunder their authority
had become depopulated as a result of the wars with the King of
Kandy. This led to the problem of inducing people to move to the
Dutch territories and improve agricultural production in them.
Van Goensthe elder (1664-1675) had evengonetotheextent ofimporting slaves from south India and settling them in the Dutch
territories of south-west Ceylon.59 But a reaction seems to have
set in somewhere in the early eighteenth century, possibly owing to
thedesiretopreservecinnamoninthewoodsandjungleswheremost
of the government's requirements of this spice were collected.
This new departure did not meet with the approval ofVan Imhoff
who thought it undesirable to earmark large areas for cinnamon
without putting them to other productive uses. He advocated allocating as much land as possible to the inhabitants. Realising that
67
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rents from arrack (a drink distilled from the sap of the coconut
flower) was one of the government's major sources of income, he
proposed that a large area along the coast between Galkissa and
Kalutara shouldbedivided upand devoted tococonut cultivation.60
This attitude to land alienation was endorsed by the Company
Directors, who prevailed upon Van Imhoff's successor Van Gollenesse (1743-51) to continue his policies.61 But towards the end of
Loten's governorship (1752-57) this policy was reversed and
Loten's successor Schreuder (1757-62), went toofar in the opposite
direction with disastrous consequences.
Asmentioned earlier, land grantsweremadeforchenas, wet paddy
and gardens.The government'spolicyoscillatedbetweenan attempt
topreserve cinnamon lands on theonehand and toprovide a living
for the inhabitants on the other. As for the chenas, the government
were not of one mind as to their connection with the preservation
ofcinnamon. Since thejungle was cleared for a chena in time cycles
varying between five and thirtyfive years,62 itwasthought that the
consequent burning of the jungle enabled cinnamon to flourish
after the chena wasabandoned.63Butin the period under review the
government was becoming alarmed at the large-scale conversion of
chenas into gardens (i.e., conversion from shifting to sedentary
agriculture), and the unlawful creation ofchenas. At the same time
cinnamon prices at Amsterdam rose sharply (the average annual
price ofcinnamon went up from f. 2.55 a lb.in 1740to f. 6.92 a lb.
in 1767)64,resulting in greater pressures to stepup production. This
factor affected the policy on all three kindsofland grants.
This situation induced Governor Loten in 1753 to place a total
ban on the clearing ofjungle for chenas.65 This measure would very
probably have involved the inhabitants in great hardship, since in
the period under review chenas had provided a substantial addition
to the food of the inhabitants of the south-west. Schreuder noted
that in the Colombo disawany 4,000 to 5,000 permits a year were
issued for chenas.66 Some years after Schreuder's statement it was
reported that the people of the Hewagam, Raygam, Pasdun,
80
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Wallallawity and Salpity korales of the Colombo disawany needed
the chenaform ofagriculture more than in other parts ofthe Colombo disawany, the soil in these korales being very poor.67 The extent
to which this form of agriculture was practised in the Galu korale
can be gauged from the figures given in table 1,despite their being
somewhat later than our period. The situation could not have been
greatly different in the Matara disawany althoughitssouthern parts
contain much land fit for paddy.
Governor Loten himself found the complete ban on the making
of chenas to be unworkable. It was discovered that the inhabitants
ofthe areas in which extensive chena cultivation had been practised
abandoned the Dutch territories and migrated to the King's lands
where it could be practised without restriction. This was doubly
harmful to the Company's interests. First, the Company lost the
valuable labour services of the emigrants and second, since the
Company was alsopermitted topeel cinnamon in the King's lands,
when the migrants made chenas in there without restriction, it
again meant the destruction of cinnamon that the Company could
have used. These considerations made the government withdraw
the 1753 decisions on chenas the very next year. Henceforward
chenas were to be permitted, but strict precautions were to be taken
to prevent them from beingconvertedintogardens.68This remained
the basis of Dutch policy on chenas up to the end ofour period.
Van Imhoff had advocated encouraging agricultural production
by grants of lands for sedentary cultures, and this policy was implemented by Van Gollenesse. Apart from such incentives, the
agricultural expansion had also continued in the forties and fifties
on its impetus. Van Gollenesse reported that 'thousands' of gardens had been made without government permission. He disapproved ofthistrend sinceit precluded proper examination of the
land to be brought under cultivation, and this in turn meant that
cinnamon would be destroyed.69 Moreover, the unauthorised
expansion of the land under cultivation meant a loss of revenue,
since when a highland was converted to a garden the government
became the 'proprietor' ofpart ofit. If the land was made cultivablewith government permission itssharewas one-third, and otherwise a half.70 This was the practice during the reign of the former
Sinhalese Kings. Since land areaswere measured by the amount of
crop planted on them, the assessment took into account the number
oftreesplanted in a garden, being based on the twomost important
67
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crops,jak and coconut. Soil fertility was the other basis (the actual
assessment rates are given in the next section). The government's
share was theoretically sold to the person who cultivated the land.
Thecultivatorwasusuallyallowedtopayininstalments.Thegovernment's claims on lowland converted to paddy lands do not seem
to have been collected in the same manner, instead they appear to
have insisted on an annual tax amounting to one-tenth of the
produce of land cultivated with government permission and onehalf without.71
Van Gollenesse's liberal attitude towards the grant of lands for
agricultural purposesis shown by some of his measures. He found
that some uncertainty existed about the nature of the holder's
rights tonewly cultivated lands.Somecertificates granting lands for
cultivation had given the grantee the right to alienate the land in
any way desired once the Company's share had been paid. There
were cases, however, where owing to errors at the Secretariat, the
right ofalienation had not been included in the grants. Van Gollenessedecided that full rights ofalienation should beincluded in the
grants of all new lands once the Company's share had been paid.72
Two other instances illustrate the new attitude. It wasfound that
a large number of plots ofgovernment land were scattered over its
territories. Van Gollenesse decided to sell them by auction.73
Hitherto alien elements living in the Dutch territories (mostly
Moslems and Chitties) had not generally been allowed to own
land. They appear tohave been engaged in occupations other than
agriculture and were obliged to serve the Company at its various
establishments for three months of the year (uliyam service). If
they wished they could commute this service for a fixed sum of
money. In 1746Van Gollenessedecided toletMoslems and Chitties
ownlandsand cultivate themin theDutch territories.This measure
waswarmly approved ofby Batavia, where Van Imhoff was Governor general.74
During Governor Loten's administration the new policy towards
land grants began to be reversed. Once again the main concern
became the preservation of cinnamon land. The demand for cinnamon had increased and the officers in charge of the cinnamon
department had been complaining of the increasing difficulty of
obtaining sufficient supplies. As they pointed out, the reason was
71
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the destruction, of cinnamon through authorised and unauthorised
conversion ofwoods andjungles into paddy lands and gardens.75
The new policy was foreshadowed by Loten's reaction to a suggestion from Batavia to sell Company landsinthesouth-westin the
same way as it was done in the north. He opposed this suggestion,
oneofhiscounter arguments being the needtopreserve cinnamon.76
There was a further development in the new policy in the last year
of Loten's governorship when he decided that strong measures
were necessary to protect cinnamon from being destroyed by the
expansion of chenas and gardens. With this aim he decided to send
out a team of government commissioners to report on the number
of chenas made with or without government permission, and to
investigate the conversion of chenas into gardens. The commissioners were also empowered to destroy any gardens made during
the lastfiveyears without government permission.77
Loten's successor Schreuder continued this policy. On his accession to office he made a study ofthe cinnamon supply situation. He
found that the annual demand washardly being met and becoming
increasingly difficult to meet, the reason being the increase in the
area of farming land.78 The extent of this increase can be gauged
from areport made bythethombokeeperinSeptember 1761,which
notes that in the preceding twenty-five or thirty years the number
of plots of cultivated land (presumably used for sedentary agriculture) had increased from about 12,000 to over 30,000. Most of this
increase was owned by the more well-to-do Sinhalese, some of
whom had asmany as35plots.79
At thisjuncture we may conveniently note a development that
underlay the increase in farmland in the south-west, namely the
population growth. Evidence of this phenomenon is found in the
expansion ofagriculture itself.Even thechenas, the most marginal of
agricultural lands, were being converted into gardens (sedentary
agriculture). Such an expansion could not have takenplace without
both the need and the means to meet it. The expansion of the
farming area isall the more remarkable sinceitisknown that at the
end ofthe wars with Rajasinha II (i.e.in the last quarter ofthe seventeenth century) considerableareasofDutch-heldlandweredepopulated.80Thegovernment'sthombokeepernoted anincrease inthe
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population in the south-west lowlands and gave three reasons for
it, first, procreation (i.e.an excessofbirths over deaths, since in the
period under review there in no evidence of any medical advances
or similar conditions that usually lower the death rate), second,
sizeable influxes of Moors and Chitties from South India and third,
migrations from the King's lands.81 The last reason is difficult to
account for, though two tentative explanations may be given. One
possibility is that emigrants to the Kandyan territories during the
Dutch wars with Rajasinha II were returning. Actually the trek
back had begun late in the seventeenth century.82 The second possibility isthat the population shift from north and north-central Ceylon to the south-west, which had begun after the decline of the
medieval Sinhalese Kingdom,83 was still continuing, and these
migrations were part of the shift. According to such an interpretation, theKing'sland mentionedinthethombokeeper'sreport would
refer tothe dry zone areasofthe Kandyan Kingdom.
Asfar as Schreuder was concerned, these demographic data were
irrelevant. His aim was to improve cinnamon collections, and he
aimed to do this by recovering as much land as possible for the
shrub. He appointed a team ofcommissioners togointo the country
and examine and destroyallgardens made (with orwithout government consent) in the preceding five years whose continuance was
judged to be inimical to the propagation of the cinnamon shrub.
Assisted by the government surveyor the commissioners were also
to make a report on the extent of cinnamon cultivation in and
around villages. They were also instructed to examine the work of
the Loten commission. In addition other measures were enacted
for the protection and propagation of cinnamon. Sinhalese headmen were given strict orders to keep a closewatch on the making of
gardens and paddy fields and clearing ofjungles for chenas. Orders
prohibiting cinnamon destruction were reissued.84
This policy was further exemplified when the question of money
due to the government for gardens planted with, or without,
consent cameup for review in December 1757.On thisoccasion the
Governor sought to systematise the basisoftenureofalarge number
of lands cultivated with, or without, government permission, the
object being to recover as much land as possible for cinnamon. It
was decided to confirm the ownership ofthree types oflands newly
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brought under cultivation and to give their holders title deeds. The
three types were denned as follows: (a) gardens granted by Governors, whether paid for or not, and irrespective of whether they
constituted an obstacle to cinnamon expansion; (b) gardens made
in areas suitable for cinnamon if paid for by December 24, 1757;
and (c) gardens made in regions considered unsuitable for cinnamon, whether paid for or not. Under the Dutch administration a
disawe had the right togrant lands. In the caseofsuchland grants it
wasdecided only to give title deeds to holders who had completed
their payments. All gardens whose holders were not entitled to
receive title deeds were to be searched and destroyed. Gardens
whose holders were to receive title deeds were to be surveyed and
their title plans given to the owners.
This was considered a useful method of introducing the inhabitants into the practice of land surveying (previously attempted by
Governor Van Gollenesse, but without success owing to public
resentment).In order toimplement thesedecisionsSchreuder ordered a full-scale survey of all Dutch lands in the south-west of the
island so as to establish the extent of cinnamon cultivation in and
around villages and discover any other land that might be suitable
for the purpose. Commissioners appointed to carry out the investigation were instructed to visit villages, consult the registers of
cinnamon-producing villages maintained by the cinnamon department, and seek the assistance of the chiefs of the Salagama caste
and other village chiefs.85
In August 1758, the commissioners presented the results of their
survey covering 1197villages of the Colombo disawany. Taking this
survey as his basis, Schreuder further tightened government control over lands suitable for cinnamon. On this occasion even the
service tenure lands, which the inhabitants had held for generations (or 'from time immemorial' as they wereinthehabitof claiming) came under his measures. The new measures, which mainly
consisted ofmodifications to those ofDecember 24,1757,relatingto
the newly-cultivated lands, were as follows: (a) As regards the
three classes of lands whose holders were to be given title deeds
under the resolution of December 24, 1757, the ownership was to
devolve on the children, the grandchildren or the full sisters or
brothers of the current holder in each case. The devolution of such
lands could not go beyond these relatives and if for any reason
relatives of this degree were not forthcoming ownership reverted to
the Company. But the Company were to refund the money paid for
the land in question to the next heirs i.e. relatives beyond the defined degree . (b) If the lands for which title deeds were to be given
85
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under the resolution of December 24, 1757, were to be sold, and if
they were considered suitable for cinnamon growing, the Company
was to be given preference over other purchasers. As regards
service tenure lands, Schreuder's new measures specified that, (a)
Servicetenurelandstowhichnoclaimscouldbeproved (the method
by which this was to be done was laid down by the resolution of
December 24, 1757, and will be discussed in the third section of the
present paper) were to revert to the Company, (b) Service tenure
lands, whose holders' rights had been confirmed, if situated in
areas suitable for cinnamon, were to be recovered by the Company
on the demiseofthe current holders.The heirsoftheseholderswere
to be given other land in compensation in areas unfit for cinnamon.86
The effects ofthesemeasuresmaybereadilyimagined.They arbitrarily checked agricultural expansion at a period of population
increase.A glance at thereportofSchreuder'scommissioners tabled
at the meeting of the Political Council of August 4, 1758 will
suffice to reveal the extent of the interference with agricultural expansion. To give only one administrative division as an example
(the Adikari/>a#« of the Siyane korale), according to the Commissioners' report had a total of 32villages. In 18ofthese cinnamon
wastraditionally peeled and in allthe others there wasat least some
cinnamon, as well as land suitable for its cultivation.87 The situation was similar in the Galu korale, but in the Matara disawany it
was not such a serious threat to agricultural expansion.88
Schreuder's policy did not stop at merely restricting agricultural
expansion. It also meant the destruction of existing gardens. In the
134villagesofthe Alutkuru koralefor whichfiguresareavailable,71
gardens were condemned to be destroyed. Most of these were enclosed, and mainly planted with coconut and a few other garden
crops. The extent of the gardens varies from 10 to 4,000 coconut
trees.88
The holdersofservice tenure landswho had toprove their claims
to these lands must have been faced with difficulties as the government had a vested interest in denying their claims. The policy on
service tenure and other hereditary lands to which the claims were
not in dispute, must have caused grave concern among the inhabitants asit meant the abandonment oftraditional family lands.
It must have meant the disruption of the traditional Sinhalese
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village organisation, for the Sinhalese village was both a kinship
group aswell as a common property-owning body.90 In the Colombo disawany there were as many as 4,667 service tenure holdings
(both paraveni and accommodessan).91 Similar figures for the Galu
korale and Matara disawanyarenot available, but thesituation could
not have been very different. The figures for the Colombo disawany
give an indication of the ensuing disruption ofvillage life.
There issufficient evidence in the period under review to suggest
that a major change occurred in the pattern ofland holdingsin the
south-west ofCeylon. The previous pattern had been dominated by
service tenure holdings which were inalienable by the holders and
whose ultimate rights of disposition lay with the sovereign. A
pattern now emerges in which freehold lands with full rights of
alienation to the owners begin to be predominant. The total number of land holdings in the Colombo disawany was estimated at
30,000 ofwhich an estimated 4,667 only were service tenure lands.
This was no doubt caused by the expansion of the class of land
termed 'land brought under cultivation with or without government permission'. The large-scale increase in the number of private
land transactions without proper legal formalities might well be an
indication of the new phenomenon.92
In this context Schreuder's policy ofsafeguarding and improving
cinnamon growth must have been greatly resented by the inhabitants. It was, indeed, an important factor in the rebellions in
the Dutch territories in 1757-60. The most loyal of the Sinhalese
officers of the Company said that never before had such stringent
measures been taken to protect cinnamon.93 Schreuder himself
realised that something had gone wrong, although he would not
admit that his policy was at fault. Instead he put theblameon the
commissioners who prepared the reports on cinnamon villages.94
Schreuder's successorJan van Eck (1762-65) found that this policy
could not be worked without serious consequences and abandoned
it in 1762.95 It was obviously the measures of August 4, 1758, that
were abandoned, since the previous measures had not been mentioned in Van Eck's decision. Nothing else was done, and no new
policy was immediately forthcoming. However, for the first time
during the war the Company began to consider cinnamon plan90
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tarions in the island.96 The idea was accepted in principle but not
acted upon until the next period.
In 1767theBatavian authorities decided toadoptapositivepolicy
on the related questions of cinnamon production and land alienation. Thepolicy waslaid downininstructions sent to Ceylon dated
December 4, 1767. It declared cinnamon to be a general product of
the island. This meant that while the Salagama caste was chiefly
responsible for the collection of cinnamon, the rest of the inhabitants were also allowed to deliver it for payment. The practice of
peeling cinnamon in private gardens by government peelers was
given up, and the government was to buy the cinnamon grown in
private gardens. Peelers themselves were to be paid for the cinnamon they supplied instead of being given provisions during the
peeling season. The principle of granting lands to the people in
order to expand cultivation was accepted, but careful investigations
were to precede this to ensure that no cinnamon lands were destroyed in theprocess.Henceforth Moslems and Chitties werenot to
be granted lands. At the same time the reports of Schreuder's commissioners on cinnamon lands were rejected.97
The substance of the Company's policy of protecting cinnamon
lands was also upheld in the new measures, so that the restrictions
on agricultural expansion may be said to have remained. The inhabitants gained in that their private gardens were protected
against the periodic encroachments of the cinnamon peelers. Cash
payments for the cinnamon delivered by the peelers and other inhabitants gave the people a vested interest in cinnamon. It thus
became asimportant ascoffee and other products,infact evenmore
so, since Ceylon was virtually the only producer of high-grade
cinnamon for both the European and Asian markets. This created
conditions under which the garden producer was better off with
cinnamon than with any other similar product. The manner in
which the new system worked and the Ceylonese subsistence
farmer's response to the new stimulus would form an interesting
study.
Ill
The Dutch East India Company, having gained control of large
areasofCeylon, assumed theroleoflanded proprietor inaddition to
that of merchant. It claimed the right to the labour services, taxes
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and duesfrom the provinces it ruled over. Its aim was to make fullest useofthese assetswithout effecting any changes in them. Whatever changes that occurred in theindigenousinstitutionsduring the
period ofthe Company's rulein the coastal areas ofsouth-west Ceylon were not the result of deliberate policy, but by products of the
Company's economic policies operating within the framework of
traditional institutions. It istherefore appropriate to askwhat those
institutions were, especially in relation to the Company's agrarian
policies.
In the daysofthe Anuradhapura and Polonnaruwa Kingdoms the
Government raisedfunds by meansofa produce tax.Thiswas carefully assessed and calculated, being based on the soil and the crop
sown on it. But from the twelfth century onward this system of
state-landholder relationship underwent a change owing to the
interaction of political and economic factors. The system found by
the Dutch had evolved by the seventeenth century. The grain
tax as the connecting link between the state and the landholder
had gradually givenway toservice.The principle that had emerged
was that every plot of land involved a service that the holder was
obliged to perform to the state. Conversely, this meant that every
service was rewarded with land.98
This land tenure system meant that the Dutch, once masters of
the land, came into possession of considerable sources of labour off
the inhabitants they ruled. The way in which the Dutch utilised
these services to further their own ends is well illustrated by the
working of the Dutch Government's cinnamon department, the
traditional caste obligations being used for collecting the cinnamon
in the woods for export. The service tenure system of landholding
was also used for a whole host ofcivil and military services needed
by the Company. This explains the Company's interest in finding
and keeping a record oftraditional service obligations. In fact, one
of the Company's preoccupations relating to land was keeping
the inhabitants in their traditional occupations, or as they themselvesput it, 'het houden van een ieder tot zijnjuiste pligten'.99
In addition to the services,various taxes and dues accrued to the
Company aslord ofthe land. Of these the paddy revenues were the
most lucrative as regards the south-west. The paddy revenues
enjoyed by the Company fell into three main categories: (a) a tax
of one-tenth of the produce of the paddy fields cultivated with government permission (otu); (b) a tax of one-half of the produce of
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paddy lands cultivated without government permission (ande)and
(c) the entire paddy crop ofvillages which at the time of Sinhalese
kings were royal villages and worked on the Company's behalf by
holders of service tenure lands, the Company only providing the
seedpaddy.100Thesepaddyincomeswereannualyfarmed out bythe
Company, but an accurate record was considered necessary since
this source ofpaddy supply was essential for provisioning the Company's garrisons, for which purpose grain had to be imported from
India.101
The Company was also entitled to a number of miscellaneous
taxes and dues which they farmed out annually. These varied extensively and depended on the resources of a particular region, the
caste groups that inhabited an area, and the particular industries
practised in the area. For example, in the Colombo disawany taxes
were levied on fish nets used both for salt- and fresh-water fishing,
on dry fish, fishing boats and arecanuts.102 In the Matara disawany
government duesincluded iron (produced inthevillagesofKirama,
Katuwana and Urubokke), coconut oil, wooden planks and roof
tiles.103 It is quite evident that the Dutch made no attempt to
systematise this kind of taxation. They seem to have been content
with collecting whatever taxes that existed. In this connection it is
worth noting an observation by an early nineteenth century observer Burnand, who served the Dutch Company for a long period.
Burnand pointed out that a government could make vast sums of
money merely by levying a tax of one-tenth on all the coconut
gardens of the south-west coastal belt.104 The reason for this observationwasthat despitethe phenomenal increasein coconut growing
intheeighteenthcenturynococonuttaxwassystematicallylevied.An
attempt was made on one occasion during the governorship of Van
Domburg (1734—1736), but caused so much discontent that the tax
wasabondoned.105 Here weseean important reason why the Dutch
failed to innovate in fiscal matters namely, political consequences.
Although reluctant to innovate, the Dutch would not leave uncollected what already existed in the way of taxes or dues. This
necessited a good knowledge ofthese taxes and dues.
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One feature of the Dutch agricultural policy in our period was
their attempt to unravel and lay down systematically the various
labour services and taxes and dues they claimed from the inhabitants. This task is described as 'land beschrijving' or the compilation ofthe thombos. The Company's aimsin compiling these thombos were best described by Governor Schreuder as follows:
'I must, however, briefly indicate... that it (i.e. the thombo)
consists ofa Head and Land Register of all persons and their holdings in the country in which each province and district is shown
separately, andwherewe can seeatthefirst glancehow considerable
and extensive the Company's territories are, what number of
inhabitants reside therein, what services they are under obligation
toperform for the Company, what maintenance and priveleges they
derive thereby, what dues the inhabitants must render to the
Company as lord of land both from their gardens and fields, what
and how many uncultivated lands are there still to be found in the
Korales and districts which are suitable for conversion into gardens
and fields, and with what rights of ownershipand underwhatcategories the inhabitants possess their lands, according to which the
farmers ofthese dues recover them yearly from the inhabitants'.106
The Portuguese, who ruled the maritime provinces prior to their
conquest by the Dutch, compiled land registers they called 'thombos' which gave their name to the Dutch registers. The Portuguese
had borrowed the idea from the Sinhalese land rolls (lekam miti).
The earliest Dutch thombo datesfrom 1677and relates tothe Jaffna
district. Some sections ofthe Galu korale were summarily registered
in 1698, but a systematic compilation ofthe thombos ofall Dutch
provinces of the south-west, was undertaken at the instigation of
Governor Van Imhoff and actually started in 1741.107
In the first years of the registration work, during the governorship ofVan Gollenesse, the commissioners in charge ofthe registration work were faced with many difficulties that throw light on the
nature ofthe work itself. The main trouble was the misunderstanding among Company officers concerning the definition of the two
classes of service tenure lands,paraveni and accommodessan. 'Paraveni
lands' literally means 'inheritable lands' and 'accommodessan lands'
(derived from Portuguese usage in Ceylon) referred to maintenance
lands. At first, the land registration teams registered all paraveni
lands under one heading without realising the distinction between
the various kinds ofparavents: Van Gollenesse classified theparaveni
lands under three headings,108 and his classification is essentially
106
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the same as the one later adopted by Schreuder.109 According to
Van Gollenesse the three types were (a) service paravenis held by
inhabitants in return for services rendered to the state. (These
weredifficult todistinguish from the accommodessanlandswhich were
alsogiven for service, the essential difference being that whereas the
latter weregiven toindividuals for services and could be withdrawn
ontheholder'sdemiseor dismissal,theformer weregiven to families
whoprovided services to the state and were heritable in the families
so long as the statutory services were performed for the state), (b)
lands purchased by inhabitants which the Dutch called purchase
paravenis (c) landstermed giftparaveniswhichvarious Governors had
given to inhabitants in recognition ofvarious special services. From
1745onward these distinction were noted in the registers.110
The registration work was hampered by the self-interest of the
various social groups. A constant complaint was that the Sinhalese
headmen were doing their utmost to hinder the registration work
and trying to mislead the commissioners in charge.111 It was also
reported that persons in the lower ranks ofthe caste hierarchy were
endeavouring to bribe thecommissioners to register them in higher
castes.112Besides these difficulties the registration work was held up
by the natural disasters that befell the south-west of Ceylon in the
mid-forties.113
The registration of the Colombo disawany was completed by
August 1759, and the Governor ordered a revision ofthe completed
thombos. But slow progress had been made in the Galu korale and
the Matara disawany and the registers were still incomplete by the
endofourperiod.After thecompletionofthethombosoftheColombodisawany many inaccuracies were brought tolight; while correcting them, Schreuder tried to systematise the assessments on newly
cultivated lands and to settle a number of questions relating to
paraveni and accommodessan lands. The opportunity for this came in
October 1757 when Schreuder ordered the disawe of Colombo to
collect the arrears ofduesonnewlyplanted gardens (gardens planted with and without consent). These came to a very considerable
figure, especially in theSiyaxiekorale where they totalled f. 163,952.
Butin December ofthe sameyear the disawepointed out that it was
impossible to collect these arrears since they had been wrongly
calculated. Even though the account books classed these sums as
money due on newly made gardens, two-thirds of them had been
108
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assessments on paraveni and accommodessan lands wrongly registered
as newly made gardens. People maintained that these lands had
been in their families for generations and refused to pay any taxes
on them. They would rather return them to the Company and
be free from the accompanying services.These points raised by the
disavows report posed two problems, first that of ascertaining the
extent of paraveniand accommodessan lands, and second, that of
regularising the status of the newly planted lands. (Since the land
alienation aspect of this problem was discussed in the previous
section ofthis paper, only the fiscal aspect will be dealt with here).
In order to sort out theparaveni and accommodessan lands, it was decided to give people an opportunity to prove their claims. They
were asked to do this by providing documentary evidence, or
evidence by respected village elders of the area. The headmen of
the respective administrative divisions (korale, pattus etc.) were to
compile lists ofparaveni and accommodessan lands on the basis of the
evidence thus given and these lists were to be compared with the
thombos.114
The enquiry thus started into the verification of the inhabitants'
claims went on to survey a wide range of questions regarding land
rights and land dues. Lists ofparaveni and accommodessan lands were
prepared according to the evidencegiven byinhabitants. These lists
were compared with the thombos and examined by the Landraad.
It wasexamined whether the Company could derive any advantage
from paraveni and accommodessan lands belonging to the inhabitants
without causing additional burdens to themselves, and ways and
means were considered of dealing with malapalu and nilapalu lands
(lands abandoned after the owner's decease and escheated lands
respectively). Finally, the inhabitants' ability to pay the government's share of the gardens planted with and without consent was
also considered.
All these matters were decided by Schreuder just before he left
Ceylon. These decisions remained unaltered until the end of our
period.
On lands planted with and without consent itwas found that the
assessments ignored the inhabitants' ability to pay. The old rate of
assessments on coconut and jak trees (the only ones counted for
assessment purposes ) isshown in table 5.
Governor Schreuder admitted that the system ashe found it was
impossible to operate and unfair to the poorer sections ofthe population. He therefore decided to introduce a graded system of
assessments for the newly planted gardens, depending on the
inhabitants' ability to pay. The more prosperous sections (enumer114
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TABLE 5. Rate of assessment on coconut and jak trees (in stivers)
Coconut Jak
For a fully fruit-bearing tree on good soil
For a fully fruit-bearing tree on unsatisfactory soil
For medium-sice tree on good soil
For medium-sice tree on unsatisfactory soil
For flowering tree on good soil
For flowering tree on unsatisfactory soil
For tree near to fruition on good soil
For tree near to fruition on good soil
For young plant on good soil
For young plant on good soil115

.24 rds
.12
.12
.9
.12
.6
.10
.6
.3

1.24
.36
.36
.18
.12
.6
.6
.3
.3
.2

ated in theprevioussection ofthe paper) weretopay the same rates
as before. Those classified as being unable to pay at the current
rates of assessment had their assessment halved. Finally, those
who held single gardens assessed at less than twenty stivers, were
given tax exemption. On sounding the various Sinhalese headmen
Schreuder found that thepeoplemuchpreferred a system of annual
taxation instead of the current system. He accordingly offered the
inhabitants an alternative system of annual taxation according to
which well-to-do members of the population were to pay a light
stiverfor each fourjak orcoconuttreesplanted without government
consent, and a light stiver forfivejak orcoconuttrees ifthe garden
had been planted with government consent. For the less well-to-do
the rate of assessment was a light stiver for every eight jak or
coconut treesingardensplanted without government consent, and
a light stiver for every ten jak or coconut trees in those planted
with permission.
It wasdecided toleave theserviceparaveniand accommodessanlands
as they were i.e., without any new impositions, since the Landraad
reported that under the old system no taxes had been levied on
them. It was also decided to treat the malapalu and nilapalu lands
held by inhabitants in the same way as gardens planted with and
without consent.116
The compilation of the thombos was a great administrative
118
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achievement, and it had great administrative, economic and social
significance. OneoftheCompany's underlying objectives for having
reliable land records going back to the early days ofDutch rule was
to reduce their dependance on native headmen. So long as the
Dutch themselves were in ignorance ofthe land-holding system and
the benefits accruing to the government as lord of the land, they
had to depend on the Sinhalese headmen.117 This tended to increase the latters' power over the Dutch overlords. It can be assumed that as a result of the compilation of the thombos that the Sinhalese chiefs in the south-west lost someoftheir power in relation to
the Dutch for through the thombos the Dutch managed to establisha form ofdirect contact with the inhabitants. But although the
Sinhalese chiefs' power over the Dutch overlords presumably declined the same cannot be said oftheir power over the inhabitants.
Since the thombos had to be compiled with the cooperation of the
Sinhalese headmen at various levels of the administration, and the
administration of the thombos itself depended on them, they acquired a great deal ofpower and influence over the inhabitants.
The compilation ofthe thombos, the Dutch cinnamon protection
policy,together withgeographicalfactorshad important consequenceson the village life ofthe Dutch-ruled part ofsouth-western Ceylon. The south-west is not the best part of Ceylonforthewet paddy
which formed the basis of the economic and social structure of the
Sinhalese village. The morphology of the land, with north-south
ridges running parallel to the coast as the main feature,118 confined
paddy to the valleys between these ridges. We have seen in the
preceding section that the population of the south-west expanded
in the mid-eighteenth century. The result was a great increase in
the area of land under cultivation, especially gardens and chenas.
Amarked feature ofthe agricultural scene,and one the Dutch often
tried to counter, was the conversion ofchenas into gardens. This expansion ofhighland agriculture is an indication ofthe limits of wet
paddy expansion. To the natural barriersagainstwetpaddy expansionand thelimitation ofhighland farming resultingfrom the Dutch
cinnamon protection policies was added a third obstacle in the
form of the thombos. By defining the extent ofprivately held land,
the chenas and the extent ofgovernment lands, the thombos formed
an effective barrier to village expansion and the founding of new
villages, just as the waste lands ordinances did in the nineteenth
century.119
It issuggested that the above obstacles to the expansion of the
u
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arableput aseverestrain onthe Sinhalesesocialorder inthe Dutchruled south-west. In order towork wellthe Sinhalese systemofland
tenure required a proper land labour balance, since land inheritance rights created a point in the genealogy at which further subdivisions below a certain generation resulted in such a fragmentation of land that the plots were uneconomical and even impossible
to operate. The ideal traditional solution, when such a point was
reached, was to found a new village.120 Under the circumstances
described above it was even difficult to expand the existingvillages.
In thenineteenth century, when the British introduced a plantation
economy into the island, an outlet for excessvillage population was
provided in urban centres. Under the Dutch rule no such outlets
were available, and it was the Company's policy to make the inhabitants adhere to their traditional services. As a result the land
might have been subject to continualdivisionand subdivision and a
severe strain placed on village social and economic order. It would
be interesting to test Geertz's involution hypothesis121 in this context; thanks to the thombos there isplenty ofmaterial available.
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DE B U I T E N L A N D S E S C H E E P V A A R T EN
H A N D E L VAN H A R L I N G E N
IN D E J A R E N 1654 EN 1655
J. A. FABER

Inleiding

Over de Nederlandse scheepvaart- en handelsbeweging tijdens
onze Gouden Eeuw zijn in het algemeen maar weinig kwantitatieve gegevens overgeleverd. De statistiek van de opbrengsten der
convooien en licenten (in-enuitvoerrechten) levert slechts via een
zeer kritische interpretatie eenmet veel voorbehoud omgeven inzicht opdein globale ontwikkeling vanhet buitenlandse handelsvolume vandeRepubliek.1 Eengespecificeerde lijst vanin-en uitgevoerde goederen iseralleen betreffende Amsterdam voor het jaar
1667/682 en betreffende Rotterdam voor 1680.3Voorts zijn er statistische opgaven vanhetaantal binnengelopen schepen in Amsterdam en Rotterdam. De eerste loopt over het tijdvak 1662-1747.4
De tweede bestrijkt slechts voor een gering deel de 17eeeuw. Zij
heeft nl. betrekking op de periode 1697-1762.5 Betreffende de
scheepvaart vanonsland op de Oostzeelanden geven de Sonttolregisters6 uitgebreide inlichtingen, zowel over het aantal en de
grootte derschepen alsover dehoeveelheid endeaard dervervoerde goederen. DeindeSonttoltabellen vermelde plaatsnamen slaan
in deeersteplaats ophetdomicilievandeschippers.Aangaandede
bestemmings- en afscheephavens geven de Sonttoltabellen in het
algemeen minder gedetailleerde inlichtingen.
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Over de omvang en de aard van de scheepvaartbeweging en over
deim- en export van andere havens dan Amsterdam en Rotterdam
is dan ook in feite niets bekend. Deze lacune draagt bij tot de concentratie van de aandacht der geschiedschrijving op beide grote
steden, inzonderheid op Amsterdam. Dat deze steden ver boven de
rest uitstaken, staat onomstotelijk vast. Niettemin zou onsinzicht in
de economische verhoudingen binnen de Republiek ten zeerste gebaat zijn met wat meer kennisomtrent de betekenisvan de mindere
goden onder de havenplaatsen. Het isderhalve verheugend, dat er
een bron is,diein dit opzicht een tipje van desluier oplicht, al isdie
onthullingookslechtsgering.
De bron

Het gaat hier om een register van het zg. last- en veilgeld, geheven te Harlingen in de periode van 13maart 1654tot 15 december
1655.7 Naast de bestaande in- en uitvoerrechten, de zg. convooien
en licenten, was dit last- en veilgeld in maart 1652 door de StatenGeneraal ingevoerd teneinde met de opbrengst ervan de oorlogsvloot met 140schepen uit te breiden ten behoeve van destrijd tegen
Engeland. Vijftig van die schepen zouden worden geleverd door de
zeesteden van deprovincies Holland, Zeeland, Friesland en Stad en
Lande. 8 De uitrusting zou geschieden onder toezicht van de stedelijkebesturendoorzg.'directeuren', dietevensvoor deinning van de
belasting moesten zorgen. Doordat deze colleges van directeuren,
de 'directies', niet aan de gestelde eisen voldeden - naar het schijnt
mede doordat zewerden tegengewerkt door de admiraliteitscolleges
- werden ze eind 1655opgeheven.9 Sindsdien geschiedde de inning
en administratie van het last- en veilgeld door de admiraliteitscolleges.10
Detarieven van dezebelastingzagen eralsvolgt uit.Aan veilgeld
moest bij invoer worden betaald 2%, bij uitvoer 1% van de waarde
der goederen. Aan lastgeld was men verschuldigd: 10 stuivers per
last van de uitvarende, 20 stuivers per last van de binnenvallende
schepen. Noordvaarders, die hout in Noorwegen haalden, haringbuizen en 'abberdaen-vaarders' betaalden half geld. Per 16 augustus 1655werden aldezetarieven totdehelft gereduceerd.11
Aan het feit, dat de directies hun aktiviteiten ontplooiden onder
auspiciën van het stadsbestuur, is het waarschijnlijk te danken dat
' G. A. Harlingen 546, 'Rekening van ontvangsten en uitgaven van last-en
veilgeld 1654-1658.
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het register van 1654/55 zich in het Harlinger stadsarchief bevindt
en daardoor bewaard is gebleven. Immers, de archieven van de
Harlinger admiraliteit zijn in hetjaar 1771 bij de grote brand van
hetadmiraliteitsgebouw vrijwel geheelverloren gegaan.12
In het register is van elke in- of uitklaring een aantekening gemaakt. Deze aantekeningen omvatten in het algemeen de volgende
bijzonderheden:
dedatum van in-ofuitklaring van het schipofvan de goederen,
de naam van deschipper, dan welvan dekoopman die de goederen
in-ofuitvoert,
de woonplaats van de schipper of de koopman,
de naam van het schip, evt. met vermelding van het scheepstype,
degroottevan hetschip,
bijinklaring:de afscheephaven,
bijuitklaring: de bestemmingshaven,
deaard van deladingofdepartij goederen,
deomvangofwaardevan deladingofdepartij goederen,
debetaalde rechten.
Niet altijd is de registratie volledig geweest. Zo wordt veelvuldig
verzuimd, de woonplaats van deschipper ofdekoopman te vermelden. Ook isde afscheep- ofbestemmingshaven van het schip,c.q. de
plaats van herkomst of bestemming der goederen, niet altijd precies
aangegeven, doch volstaat het register met aanduidingen zoals:
Grote Oost, Kleine Oost, enz.Jammer isvoorts dat niet consequent
isvastgehouden aan het noteren van de hoeveelheidder goederen^ In
veel gevallen wordt slechts de waarde opgegeven, in de trant van:
voor x gld. klaphout. Soms isook de aard der goederen slechts globaal aangeduid. Zo vinden we verscheidene keren de vermelding
dat er voor x gld. aan 'noordse waren' isingevoerd. Een andere tekortkoming is het ontbreken van opgaven voor de twee weken van
22juli t/m 6 augustus 1655. Al deze gebreken van uiteenlopende
aard maken echter niet dat de bron volkomen onbruikbaar is.
Een andere kwestie, die onder ogen moet worden gezien, is de
betrouwbaarheid van deopgaven.Fraude waseenveel voorkomend
verschijnsel bij dergelijke registraties. Door verscheidene auteurs is
hieropreedsgewezen.Weliswaarhebbendeuiteenzettingen daarover
voornamelijk betrekking op de 18e eeuw en op de convooien en
licenten, maar er zijn geen aanwijzingen dat de situatie in de 17e
eeuw veel gunstiger zou zijn geweest. Nu lopen de meningen over
de ernst van de ontduikingen nogal uiteen. Westermann nam een
totale ontduiking van ten minste 20% aan. 13 Van Dillen achtte dit
la
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aan de lage kant en wees o.m. op een opmerking in de Propositie
van 1751, waarin wordt gezegd dat meer dan de helft der goederen
wordt ingevoerd zonder betaling van noemenswaardige rechten.14
De Vries meent als algemeen minimum van de ontduiking 1/3 te
moeten aanhouden. Plaatselijk waren er verschillen: in Zeeland
moet het ontduikingspercentage dicht bij de 80 hebben gelegen, in
Amsterdam enRotterdam zouhet 30à 40%zijn geweest.15
Nu zijn er geen redenen om aan te nemen dat er in Harlingen in
1654/55geenontduikingvanhet last- en veilgeld zou hebben plaats
gehad, temeer waar de aangifte op dezelfde manier geschiedde als
die voor de convooien en licenten en tevens dezelfde ambtenaren
erbij betrokkenwaren. Helaaszijnergeengegevensvanandereaard,
waaraan de opgaven in het Harlinger last- en veilgeldregister kunnen worden getoetst. Ook een vergelijking met de gegevens uit de
Sonttolregisters leidt tot generlei resultaat. Indien men nl. voor de
betrokken jaren het aantal Sontdoorvaarten met Harlingen als
afscheephaven alsmede als woonplaats van de schipper, vergelijkt
met de volgens het last- en veilgeldregister uit Harlingen rechtsstreeks naar de Grote Oost vertrokken schepen, dan blijkt er een
grote discrepantie tussen de beide cijfers te bestaan, zoals te zien is
intabel I.
TABEL I. Vergelijking van gegevens uit de Sonttabellen met die uit het Harlinger last- en veilgeldregister
Data from the Sound tables comparedwith thosefrom the Harlingen register
of lastageand cargo dues.

Aantal Sontdoorvaarten met Harlingen als afscheephaven alsmede alswoonplaatsvan de schipper (Sonttab. 1,374,375,378,379)
Uit Harlingen rechtstreeks naar de Grote Oost
vertrokken schepen volgens het last- en veilgeldregister

1654

1655

80

92

43

48

Moetditverschilnuworden toegeschreven aan fraude bij de registratieteHarlingen?Eenontduikingopzogrote schaal lijkt al te onwaarschijnlijk. Ook kan ditgroteverschilnietworden toegeschreven
aanhetontbrekeninhetlast-enveilgeldregistervangegevensover de
perioden 1/1/54-12/3/54en 22/7/55-6/8/55.Veel aannemelijker is,
dat een groot aantal schepen van Harlingen eerst naar een andere
Nederlandse haven vertrok - hierbij zal men vooral aan Amster" VAN DILLEN, T.V.G. 1948, p. 16.
" DE VRIES, T.V.G. 1958, p. 359.
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dam moeten denken-, dat die schepen dââr werden uitgeklaard en
derhalve niet in het Harlinger register werden opgeschreven. De
Harlinger schipper gaf echter in zo'n gevalin de Sont alswoonplaats
enalsafscheephavenHarlingen op.

Niettemin moet, zoals reeds werd opgemerkt, ontduiking ook in
Harlingennietuitgeslotenwordengeacht.Diezaldan echter hoogstwaarschijnlijk niet in de eerste plaats moeten worden gezocht bij de
opgave van het aantal schepen. Dat aantal binnenkomende en vertrekkende schepen was nl. door de havenautoriteiten vrij eenvoudig
te controleren. Minder gemakkelijk was die controle op de hoeveelheid en dewaarde der goederen. In dedesbetreffende opgaven kunnen we dan ook vooral de onjuistheden verwachten. Dit alles betekent dus, dat de opgaven voor wat betreft het aantal schepen vrij
betrouwbaar kunnen wordengeacht.Daarentegen kan geen absolute waarde worden gehecht aan de geregistreerde hoeveelheid en/of
waarde der aangegeven goederen. Hetzelfde geldt voor de aangegeven grootte van de schepen, omdat deze, samen met de waarde
der vervoerde goederen, de grondslagen van de heffing vormde.
Groter vertrouwen kan worden geschonken aan de aangegeven
aard derin-enuitgevoerdegoederen, deherkomst- en bestemmingsplaatsen, de namen en woonplaatsen van de schippers en de kooplieden.
Aantal schepen;groottederschepen; scheepstypen

In de bijna tweejarige periode van 14/3/54 t/m 15/12/55 zijn in
totaal uit het buitenland indehaven van Harlingen binnengelopen:
595 schepen. In dezelfde periode zijn naar buitenlandse havens
vertrokken: 498 schepen. Hierbij dient te worden opgemerkt dat
deze getallen géén indruk geven van de totale bedrijvigheid in de
Harlinger haven. Het gaat hier immers alleen om schepen die van
en naar het buitenland komen en gaan. De scheepvaart tussen
Harlingen en andere havens binnen de Republiek is hieronder dus
niet begrepen. Voorts moet worden bedacht, dat bovengenoemde
getallen niet slaan op het totale aantal schepen dat de vaart tussen
Harlingen en buitenlandse havens onderhield. Immers, verscheidene schepen hebben in de betrokken periode van twee jaren de
Harlinger haven meerdere malen aangedaan. De getallen 595 en
498 geven dan ook weer:het aantal keren dat er in Harlingen een
schip uit het buitenland is binnengelopen c.q. vanuit Harlingen
naar het buitenland isvertrokken.
De verdeling van deze totalen over een aantal grootte-klassen is
in grafiek 1 in beeld gebracht. Daaruit blijkt, dat verreweg de
grootste plaats wordt ingenomen door de categorie van 1-5 last
groot. Bij de binnengelopen schepen neemt deze categorie rond de
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helft voor haar rekening. Onder deuitgevaren schepen is zij weliswaar ook sterk vertegenwoordigd, doch haar positie ishier minder
overheersend dan bij deaangekomen schepen. Numeriek van minder belang zijn decategorieën 6-10 last, 11-20 last en21-60 lats.
Decategorievan61-100lastheeft daarentegen weer eenveelgroter
aandeel inhettotaal. Tenslotte valt weer een veel geringer aantal
schepenindegrootteklassevan 101-150last.
Opvallend is,daterin Harlingen zoveel meer schepen worden
ingeklaard dan uitgeklaard. Bij nadere beschouwing blijkt die discrepantie zich vooral voor tedoen inde grootteklasse van 1-5last.
Een verklaring hiervoor iswaarschijnlijk, dat veelvan deze schepen
bij vertrek naar hetbuitenland eerst koers zetten naar een andere
binnenlandse haven, omdaar lading inte nemen envandaaruit
naar hetbuitenland te vertrekken. Bijaankomst in onslandwas
Harlingen dan echterdeeerste aanloophaven.
Welke typen van schepen betrof het hier nu? Ook daarover kan

1-5 last

6-lOlast

•Hdiiiri-,

M - 2 0 last

2l-6CHast 6 I - I O O last I0l-I50last

onbekend

| In Hartingen binnengelopen uitbuitenlandse havens
I C in totaal 5 9 5 schepen }

•

Uit Harlingen vertrokken naar buitenlandse havens
C intotaal 4 9 8 schepen }

GRAF. 1 Buitenlandse scheepvaartbeweging Harlingen 14-3-1654 t/m 15—12—
'55 vlgs grootte v.d. schepen.
Overseas shipping movements in Harlingen from 14.3.1654 to 15.12.1655
accordingto thesize of vesselsrespectivelyentering and leaving Harlingen from
and toforeign ports.
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het register ons aanwijzingen geven. In Tabel II zijn betreffende
hetjaar 1654de schepen gerangschikt naar hun grootte en naar de
benamingdiehun inhetregisterisgegeven.
TABEL II. In Harlingen binnengelopen en uitgevaren schepen 14—3-1654
t/m 31-12-1654 volgens grootte en type
VesselsenteringandleavingHarlingenfrom 14-3-1654 to31-12-1655 accordingtosizeandtype.

schepie
schip
alleen naam
floytschip, -schepie
galiot(schip) galiotie
wijdtschip
botie
smalschip
smack
kaegh, kagie
schuit
vissersschuitie, scholschuit(ie), scholpinck,
pinck, pinckschuitie,
pinckschepie
suipschuijt

1-5 1

6-10

11-20

21-60

61-100

101-150

127
14
1
6
3
66
23

35
3
5
4
1
6
2
-

8
4
2
-

6
4
-

29
9
32
-

5
1
11
-

-

-

-

-

14
1

-

Uit deze tabel blijkt allereerst dat in vele gevallen eenvoudigweg
wordt gesproken van schepie of schip. Deze aanduiding komt voor
bij vrijwel alle grootteklassen. Alleen de schepen van meer dan
honderd last worden nimmer 'schepie' genoemd. De fluitschepen
vallen allen in de categorie van meer dan 60 last. De galjoten worden meestal met een grootte van tussen de 6 en de 20last aangegeven. Sommige zijn iets groter, terwijl er één kleiner dan 6 last is.
Deze laatste wordt in het register dan ook met het verkleinwoord
'galiotie' aangeduid. Het wijdschip is altijd tussen de 6 en 20 last
groot. Het smalschip en de smak liggen tussen de 1en 10 last. De
kagen,schuiten enpinken zijn allenkleinerdan 6last.
Wijdschip, smalschip, smak en kaag zijn vrachtschepen. De pinken zijn vissersvaartuigen en ook de 'schuiten' zullen wel voor een
deel tot deze categorie behoren.16 Dat vissersschepen ook wel voor
vrachtvervoer werden gebruikt, blijkt duidelijk uit het register.
Daarin is nl. menigmaal sprake van een 'visserschuitie', 'scholschuitie' of 'scholpinck', welke 'weydt', 'haver', 'garst' of 'Boeckweydt' aanvoeren 'van deElve'of'van Hamborgh'.
In hetvoorgaande zijn overdescheepsgrootte en-typen alleen de
16

zie over de pink, S. J. VAN DER MOLEN, 'Vissers van wad en gat,' 1962,
p. 41-46.
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gegevens betreffende hetjaar 1654verwerkt. Degegevensover 1655
bevatten ten opzichte daarvan weinignieuws.Het enige wat daarin
opvalt is het 'boeyerschip' van 30 last dat met bruin roet, walrusbaarden, traan ennagelen naar Rouaan vertrekt.
Bestemmings-enherkomsthavens

In de grafieken 2 en 3isper maand het totale aantal vertrokken
resp. binnengelopen schepen weergegeven, benevens de onderverdeling naar gebieden van bestemming c.q. herkomst. Daaruit valt
allereerst op te maken, dat onder de gebieden waarmee Harlingen
rechtstreekse scheepvaartverbindingen onderhield, de Kleine Oost
(de Noordduitse en Deense Noordzeekust) de eersteplaats inneemt.
Het register volstaat in sommige gevallen met de algemene aanduiding 'Klein Oosten'. Dikwijls wordt echter een bepaalde plaats of
streek genoemd. De volgende namen komen voor: Oostfriesland;
Emderland; Emden; Norden; Jeverland; Jever; Jae (Jade);
Oldenburg; Wedser (Weser); Bremen; Elve (Elbe); Hamborgh
(Hamburg); Billenborgh (Bielenberg); Steur, Stuer of Stuier
(Stör); Idshooft (Itzehoe); Ditmarsen; Eider; Holstein; Tonningen (Tönning); Fredrickstad (Frederikstad) ; Husum; Veur, Fuier
of Fiuer (Föhr), Heuer of Hoier (Hojer); Tonderen (Tönder);
Ripen (Ribe);Jutland; deBelt.
De tweede plaats in de buitenlandse scheepvaartbeweging van
Harlingen wordt ingenomen door Noorwegen. Over het algemeen
noemt hetregister inditgevalgeenafzonderlijke plaatsen ofstreken,
doch beperkt zich tot de aanduiding 'Norwegen', een enkele keer
'deNoort'. Eénkeerisersprakevan Dronten (Trondhjem).
De Grote Oost was het derde gebied voor de Harlinger scheepvaartverbindingen met het buitenland. Behalve de algemene aanduiding 'Grote Oost' vinden we in het register de volgende geografische namen: de Sont; Statin (Szczecin); Danswick (Gdansk);
Coninckxbergen, Cunstbergen of Cunstburghen (Kaliningrad) ;
Termemel (Klajpeda) ; Coerland en Riga. Verreweg de meeste van
dezevermeldingen hebben betrekkingop Gdansk.
Van de overige gebieden dient allereerst Engeland te worden genoemd. Vrijwel steeds volstaat het register met de aanduiding
'Engeland'. Eens is er sprake van Londen en éénmaal van Rye.
Tenslotte wordt er een keer van een schip, geladen met steenkool,
gemeld dat het uit Schotland komt, waar ookdeschipper zijn domicilie heeft.
De Franse plaatsen, die in het register worden genoemd, zijn:
Rovane of Rovaenen (Rouen), Rosiel (la Rochelle) en Bordeus
(Bordeaux.)
Van de overige gebieden wordt alleen Lissabon enige keren met
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GRAF. 2 Uit Harlingen naar buitenlandse havens vertrokken schepen, 14 maart
1654t/m 15december 1655 (in totaal 498 schepen)
Vessels, 498inall, leaving Harlingenforforeignportsfrom 14.3.1654 to 15.12.
1655.
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GRAF. 3 In Harlingen uit buitenlandse havens binnengelopen schepen, 14maart
1654 t/m 15 december 1655 (in totaal 595 schepen).
Vessels, 595 in all, entering Harlingenfrom foreign portsfrom 14.3.1654 to
15.12.1655.
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name vermeld. Voor de rest volstaat het register met aanduidingen
alsPortugal, Groenland, IJsland. Dat Ameland hier eveneens onder
het buitenland is gerekend, komt doordat dit eiland te dien tijde
een onafhankelijke heerlijkheid was en geen deel uitmaakte van de
RepubliekderVerenigde Nederlanden.
Welke schepen werden nu op de diverse routes gebruikt? Daarover licht Tabel III ons in.
TABEL III. Vertrokken en aangekomen schepen in periode 13-3-54 t/m
31-12-54
Vessels leaving andarriving during theperiodfrom 13-3-1654 to 31-121654.
Grootte
in
lasten

1- 5
6 - 10
11- 20
2 1 - 60
61-100
101-150
onbek.

Kl. Oost

Noor-

Gr. Oost

wegen

253
47
1
1
1
-

1
11
7
4
66
13

1
2
4
9
52
11
6

Engeland
en
Frankrijk
Schotland

_
2
12
-

_
3
1

Groenlanden
IJsland

_
1
2

Ameland

Onbekend

ï
-

5
2
2
6
1

In deze tabel is betreffende het jaar 1654 een indeling gemaakt
van de binnengelopen en vertrokken schepen naar grootte en naar
herkomst- c.q. bestemmingsgebied. Hieruit komtnaar voren, dat op
de Kleine Oost vrijwel alleen schepen van 1 tot 10 last voeren.
Middelgrote schepentreffen wij vooral aan in devaart op Engeland
en Schotland, endaarnaast ookopNoorwegen endeGrote Oost. In
de scheepvaart naar de laatstgenoemde streken overheersen echter
de grote schepen van 60last en meer. Hieruit blijkt dan tevens, dat
devaart op de Kleine Oost weliswaar wat betreft het aantalschepen
de eerste plaats innam in de Harlinger buitenlandse scheepvaartbeweging, doch dat bezien vanuit het gezichtspunt van detotale
vervoerscapaciteit de verbindingen met Noorwegen en de Grote Oost
veelbelangrijker waren.
De in-en uitgevoerdegoederen

In de tabellen IV en V (zie blz. 57) zijn betreffende de hele
periode maart 1654 - december 1655 de in- en uitgevoerde goederen genoteerd, onderverdeeld naar gebieden van herkomst c.q.
bestemming. De bruikbaarheid van deze gegevens wordt negatief
beïnvloed door de volgende factoren:
1. De waarschijnlijke fraude die bij de aangifte is gepleegd ten
aanzienvan dewaarde endehoeveelheid der goederen,
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2. Het verschijnsel dat insommige gevallen geenspecificatie van de
vrachten is gegeven; voorbeelden: 'Noordse last', 'Koopmanschappen', 'Specerijen', 'Steen, teemsen, glas, verf en andere
goederen', 'Pannen, koek, kleine steentjes en zooileer', enz.
3. Het feit dat verscheidenegoederen afwisselend zijn uitgedrukt in
inhoudsmaten, gewichten, aantal stuksen de waarde in geld.
Dit allesbetekent dat dezegegevensin de eersteplaats een indruk
vermogen te geven van de aard der in- en uitgevoerde goederen en
hun herkomst c.q. bestemming. Ten aanzien van de vermelde hoeveelheden en waarden is een grote reserve geboden. Op zijn hoogst
geven deze cijfers iets weer van de relatieve belangrijkheid der verschillendegoederen.
Onder degeïmporteerde goederen vallen allereerst de granen op.
Verreweg het belangrijkst blijkt daarbij de rogge te zijn. Deze
wordt grotendeels uit de Grote Oost aangevoerd. Dat het overgrote
deel van het graan uit de Oostzee werd aangevoerd, blijkt nog duidelijker uit Tabel VI, waarin de verschillende soorten graan zijn
samengeteld.
TABEL VI. Herkomst van te Harlingen aangevoerd graan
Origin of cerealsshipped to Harlingen.

Herkomstgebied

Aangevoerde hoeveelheid tarwe, rogge, gerst,
haver, mout, boekweit (in lasten)

Kl. Oost
Gr. Oost
onbekend

680* (14%)
3778 (79%)
353* ( 7%)

Totaal

4812

Hierbij kan nog worden opgemerkt, dat ook de 353| last, waarvan
de herkomst onbekend is, vrijwel geheel uit de Grote Oost
afkomstig zal zijn. Immers, het gaat hier om partijen, waarvan de
grootte in het meerendeel der gevallen boven de 20last ligt. De uit
de Kleine Oost afkomstige partijen graan zijn bijna altijd kleiner
dan 10last; de grootste partij is 15last groot. Onze gevolgtrekking
mag dan ook zijn, dat meer dan 80% van het uit het buitenland in
Harlingen aangevoerde graan afkomstig was uit de Oostzeelanden,
waarbij vooralaan Gdansk moetworden gedacht.
Een ander zeer belangrijk produkt in de Harlinger import is het
hout. Aangezien met grote zekerheid mag worden aangenomen,
dat ook de met 'Noorselast' aangeduide vrachten vrijwel geheel uit
hout zullen hebben bestaan is de conclusie gerechtvaardigd, dat
Noorwegen de voornaamste houtleverancier was. Daarnaast kwam
er ook hout uit de Kleine Oost. Houtaanvoer uit de Oostzeelanden
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wordt in het register niet vermeld, en dat terwijl in ons land toch
wel hout uit genoemde gebieden werd geimporteerd. Dit blijkt o.a.
uit de Sonttabellen zowel als uit de Amsterdamse in- en uitvoerstatistiek van 1667/68.17 Waarom Harlingen nu juist uit de Oostzeelanden geen hout importeert, terwijl het daar wel drukke handels- en scheepvaartrelaties mee onderhield, is me niet duidelijk.
In het algemeen kan worden opgemerkt dat de import nagenoeg
uitsluitend betrekking had op produkten van de landbouw, bosbouw, visserij en mijnbouw, dus grondstoffen en voedingsmiddelen.
Industrie-produkten treffen we haast niet aan op de import-lijst,
uitgezonderd een weinig bier, textiel, glas, huisraad ensiroop. Deze
industrieprodukten blijken dan nog uitsluitend uit de Kleine
Oosttekomen.
De uitvoerlijst valt allereerst op door een aanmerkelijk grotere
lengte, d.w.z. dat de uitvoer een veel uitgebreider assortiment goederen betrof dan de invoer. Dit grote assortiment bevat bovendien
veelmeer industrie-produkten, o.a. textiel enkeramische produkten
en we treffen het vooral aan in de handel op de Kleine Oost. De
uitvoer naar de Grote Oost had een eenzijdig karakter en betrof
vrijwel alleen voortbrengselen van de Friese keramische industrie.
Agrarische produkten nemen in de uitvoer een beduidend kleinere
plaats in dan in deinvoer. Voorzover agrarische produkten worden
uitgevoerd, blijken dat over het algemeen geen grondstoffen te zijn,
doch direct consumeerbare voedingsmiddelen, zoals zuivel en
tuinbouwprodukten. Onder de visserijprodukten nemen de traan
en de walvisbaarden een aparte plaats in. Men zal hier moeten
denken aan produkten van de Noordse Compagnie te Harlingen, die zich op de walvisvaart toelegde. In één geval iser uitdrukkelijk sprakevan deuitvoer van traan voorrekeningvan de bewindhebbersvandezecompagnie.
In de lijst komen ook een aantal doorvoerprodukten voor, zoals
wijnen en specerijen. Deze werden echter kennelijk niet door Harlinger kooplieden rechtstreeks uit het buitenland betrokken, aangezienzeop deimportlijst niet voorkomen. Het vermoeden is gerechtvaardigd, dat de Harlinger handel dezegoederen uit andere Nederlandse handelscentra - voornamelijk Amsterdam - betrok en ze
voor een deel weer verhandelde naar het buitenland, in hoofdzaak
de Kleine Oost.
Een grote plaats op de uitvoerlijst wordt ingenomen door keramische produkten, zoals bakstenen, dakpannen, tegels, aardewerk
en majolica. Van deze goederen mag worden aangenomen, dat ze
in Friesland zijn vervaardigd. Deze provincie had een belangrijke
17

W. S. UNGER, 'De publikatie der Sonttabellen voltooid', Tijdschrift voor
Geschiedenis 71, 1958, p. 170-175; H. BRUGMANS, Statistiek p. 149-153.
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keramische industrie, die vooral in en om Harlingen was gevestigd.
De bloei van genoemde industrieën werd bevorderd door het verschijnsel, dat veel schepen vanuit Nederland naar degebieden rond
Oost- en Noordzee geheel of gedeeltelijk in ballast moesten varen.
De aanvoer vanuit die gebieden bestond nl. - zoals ook uit het
bovenstaande blijkt - hoofdzakelijk uit volumineuze produkten als
graan en hout. Daarentegen betrof de uitvoer naar genoemde gebieden de veel minder plaats vergende industrie-produkten, koloniale waren en andere luxe-goederen. Alsballast, en derhalve tegen
lagevrachttarieven,warendaarom deprodukten van de keramische
industrieën zeer welkom. Bovendien profiteerden deze 'brandstofintensieve' industrieën van de nabijheid der Friese turfproduktiegebieden. Deze gunstige factoren golden ook voor de in Friesland
gevestigde zoutziederijen en kalkbranderijen. Hun voortbrengselen
komen eveneensvooropde uitvoerlijst.
Deherkomstderschippers

Ten aanzien van de woonplaats der schippers ishet register verre
van volledig. Slechts 466 van de 856 schippers worden met hun
domicilie vermeld. Toch kan worden gepoogd, ook de woonplaats
van de overige 390 schippers iets nader te bepalen, en wel met behulp van de persoonsnamen. Ik ga daartoe uit van de veronderstelling dat schippers met een duidelijk Friese eigen naam of vadersnaam in Friesland gedomicilieerd waren, terwijl degenen met nietFriese namen buiten Friesland woonachtig waren. Natuurlijk kleven er bezwaren aan deze methode. Het is goed mogelijk dat een
Douwe Douwes zijn domicilie had in Amsterdam of aan de Zaan,
terwijl een Pieter Hendriks in Harlingen woonachtig kan zijn geweest. Overigens lijkt het waarschijnlijk dat er in Friesland relatief
méér mensen woonden met algemene Nederlandse namen van het
Jan-, Piet- en Klaas-type, dan dat er buiten Friesland typisch
Friese namen voorkwamen. Dat betekent dan dat de hier gevolgde methode althans niet leidt tot overschatting van het Friese
element onder deschippers.
In tabel VII is het totale aantal schippers ingedeeld naar hun
woonplaatsen, en voorzover deze laatste niet bekend zijn, naar het
Friese of niet-Friese karakter van hun naam. Het totale aantal
schippers, waarvan de woonplaats bekend is, bedraagt 466. Daarvan is het meerendeel, nl. 417, in Friesland gevestigd. Harlingen
zelf blijkt het meest voor te komen, onmiddellijk gevolgd door
Ameland (hieronder Friesland gerekend).
Van de 390schippers, wier woonplaats in het register niet is vermeld, dragen 239 een Friese naam, de rest een niet-Friese. Een en
ander houdt indat van deintotaal 856schipperservermoedelijk op
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TABEL VII. Woonplaats van schippers van schepen, te Harlingen binnengelopen, c.q. uitgevaren van en naar buitenlandse haven, maart 1654
- december 1655
Domicile of masters of vessels entering or leaving Harlingen from and to
foreign portsfrom March 1654 to December 1655.

Aantal schippers met woonplaats Harlingen
Aantal schippers met woonplaats Ameland
Aantal schippers met woonplaats in overig Friesland
Aantal schippers met Friese namen; woonplaats onbekend

182
117
118
239
656 (77%)

Vermoedelijk totaal aantal Friese schippers
Aantal schippers met woonplaats in overig Nederland
25
Aantal schippers met woonplaats in buitenland
24
Aantal schippersmet niet-Friese namen; woonplaats onbekend 151

200 (23%)

Vermoedelijk aantal niet-Friese schippers
Totaal aantal schippers

856

zijn minst656ofrond 75%Friezen waren: deoverigenwaren waarschijnlijk afkomstig uit de rest van Nederland ofuit het buitenland.
Reizen vanafzonderlijkeschippers

Zoals te verwachten valt, komen veel schippers meerdere malen
in het register voor. Dat betekent dat zij met een meer of minder
grote regelmaat de Harlinger haven aandeden. In tabel VIII is het
aantal schippers vermeld, dat 3 maal ofvaker in het register voorkomt, verdeeld naar het aantal keren dat die schippers zijn geregistreerd. Daarbij is nog weer een onderverdeling gemaakt naar 2
geografische gebieden.
Hieruit blijkt dat beurtvaartachtige, regelmatige verbindingen
TABEL VIII. Aantal schippers dat driemaal of vaker in het register voorkomt
Number of masters whose names are entered in the register three or more
times.

Aantal malen dat schippers in
het register voorkomen

3X
4 x
5 x
6 x
7x
8 x
9X
10 x
11 X
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KI. Oost

32
27
4
7
3
1
1
1

Noorwegen
Gr. Oost
Engeland
8
5
10
3
6
2
3
—

Totaal

40
32
14
10
9
3
4
1

van de Harlinger scheepvaart naar verhouding het meest voorkwamen in devaart opde Grote Oost, Noorwegen en Engeland. De
vaart op de Kleine Oost had zogezien meer het karakter van wilde
vaart. Al te wild hoeven we ons die vaart nu ook weer niet
voortestellen. Hetisgoedmogelijk dat dezeschipperswel regelmatig voeren tussen de havens van de Republiek in het algemeen of
Friesland in het bijzonder en die van de Kleine Oost. In de Republiek deden zij dan echter niet uitsluitend Harlingen rechtstreeks
aan,dochookanderehavenszoalsDelfzijl,Makkum,Enkhuizen,enz.
Een iets concreter inzicht in het verschijnsel van de regelmatige
scheepvaart-verbindingen van Harlingen met het buitenland wordt
geboden door tabel IX (zieblz.62).Daarin zijn alleschippers die 5
maal ofvaker in het register voorkomen, vermeld met hun schepen,
de data van aankomst en/of vertrek, alsmede de herkomst c.q. bestemmingshavens.Hierblijktookweerdespecialiseringindescheepvaart naar bepaalde gebieden. In de eerste plaats is daar het verschijnsel dat de kleine schepen zich beperken tot de vaart op de
Kleine Oost, terwijl de grote schepen varen op Noorwegen of de
Grote Oost. Schippers, die afwisselend de Grote Oost en Noorwegen
bevaren, zijn er niet veel. Binnen de groepen is er ookweersprake
van een zekere neiging tot specialisatie. Sommige schippers varen
vrijwel uitsluitend op Hamburg en het Elbegebied (Jan Feddes,
Herre Pybes, Dirck Dirckx, Aucke Claessen), een ander richt zijn
aktiviteiten speciaal op Oostfriesland (Wibe Hendrickx). Van
sommigen wordt veelvuldig vermeld, dat ze op Gdansk varen
(Harigh Eigberts, Hendrick Jacobs, Pybe Wytses, Jan Bentes),
terwijl Ruyrd Rienckx daarentegen zich toelegt op de vaart naar
Klajpeda(Termemel).Ookuitdeinschrijvingsdata blijkt,datdedoor
deze schippers onderhouden scheepvaartverbindingen vaak het
karakter van beurtvaartdiensten hebben. Opvallend isvoortsdat de
van en naar Engeland varende schippers allen Britten zijn. Hier
mag waarschijnlijk worden gedacht aan een gevolg van de scheepvaartwet van 1652 (dezgn.Actevan Navigatie), waarbij descheepvaart met Engeland in belangrijke mate voor Engelse schepen werd
gereserveerd.
Descheepsnamen

In een relatief gering aantal gevallen wordt in het register een
scheepsnaam vermeld. Merkwaardig is dat het daarbij nagenoeg
uitsluitend gaat om schepen van 50last en groter. De enige uitzonderingvormen eenaantal buitenlandse schepenvan 12à 20last, die
wèl met scheepsnamen in het register prijken. Wellicht een aanwijzing dat in Friesland aan kleinere vaartuigen geen namen
werden gegeven?
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In tabel X zijn de gevonden namen onderverdeeld naar een aantal categorieën. Daaruit blijkt dat dierennamen in het algemeen en
vogelnamen in het bijzonder, zeergeliefd waren. Debijbelse namen
komenvrijwel allenuit deoudtestamentische sfeer enzijn zowel aan
de kanonieke alsde apokriefe boeken ontleend. Heiligennamen, die
tot in de 17e eeuw sterk in zwang zijn geweest,18 treffen we hier
niet meer aan. Van de overige namen komen 'de fortuin' en 'de
liefde 'vele malen voor. De humoristische noot ontbreekt ook niet;
schipper Graeff heeft zijn schip: 'de Graefsonder Lant' genoemd.
In het algemeen kan worden opgemerkt dat het gevonden beeld
niet afwijkt van hetgeen eldersin Nederland op dit gebied isaangetroffen.
Evaluatie vanenkeleuitkomsten.

Door het nagenoeg geheel ontbreken van vergelijkbaar materiaal
omtrent andere havenplaatsen, is het uitermate moeilijk om op
grond van de in het voorgaande verkregen uitkomsten de relatieve
betekenis van Harlingen als centrum van handel en scheepvaart te
bepalen.Voorzover ervergelijkingsmateriaal is,slaat dit bovendien
op Amsterdam en Rotterdam. Deze steden wijken echter in grootte
eninternationale betekenis zodanig van Harlingen af, dat een comparatieve aanpak hier nauwelijks ons inzicht vergroot. Niettemin
moet, bij gebrek aan beter, deze mogelijkheid zoveel mogelijk worden uitgebuit, teneinde aldus iets meer relief aan de uitkomsten betreffende Harlingen tegeven.
Een poging tot vergelijking van de Harlinger gegevens over de
scheepvaartbeweging met die van Amsterdam, stuit al meteen op
de moeilijkheid, dat de eerste betrekking hebben op alle van en
naar het buitenland varende schepen, terwijl de laatste alleen de
schepen van 10 last en meer betreffen.19 Wel schijnt het bij de
Amsterdamse gegevens ook te gaan om uitsluitend de buitenlandse
scheepvaartbeweging, hoewel dit in de publikatie van Oldewelt
nietexplicietwordt gezegd.20
18
J. M. G. VAN DER POEL, 'Driemaal is scheepsrecht: Nogmaals de oudste
Nederlandse scheepsnamen', Jaarverslag1962Fries scheepvaartmuseum en oudheidkamer,p. 21.
19
Dit zal men althans moeten opmaken uit de opmerking van W. F. H.
Oldewelt, 'De scheepvaartstatistiek van Amsterdam in de 17een 18e eeuw' 45ste
JaarboekvanhetGenootschap Amstelodamum, 1953,p. 121, luidende: 'Bovendien is
met ingang van 28Jan. 1752 het Lastgeld verdubbeld, terwijl sedert dien alle
kleine scheepjes onder de tien last, welke volgens de oude keur vrij waren in het
vervolg tien stuivers moesten betalen'. Zie ook Joh. de Vries: 'De economische
achteruitgang der Republiekin de achttiende eeuw', Amsterdam 1959, grafieken en
noten, p. 24 noot 66.
20
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OLDEWELT, p. 118.

TABEL X. Scheepsnamen
Names of vessels.
Vogelnamen

d'Pauw
d'vergulden Pauw
de vergulden Hin
d'Witte Valck

de Grauue Valck
d'Swarte Duyff
de Swarte Raaven
de hop

Namen vanoverigedieren en fabeldieren

't fliegende hart
't vergulden hart
't vergulden paert
de vergulden schol
d'Witte Windhond

deWaterhond
deRoode Lieü
de Kath
d'Eenhoorn

Namen ontkend aan debijbel

de Samson
de Coninck David
de Koninck Salamon

Judich1

de thuijscomste Toebias
deJonge Tobias
de Keizer Augustus

Overigenamen

d'Orangieboom
d'flasbloem
de vergulden Son
de vergulden Star
de Fortuyn 2
de Roode Fortuyn
de Liefde8
de Hoop
de Vrede
d'Eendracht
d'vrintschap
Graeff Willem
Prins Willem
de Kuervorst van Brandenburgh
de Vorst van Coerlant
d'Provencie Ruijter
de Swarte Ruyter

d'saijer
d'Jaeger
de Wildtschut
de Schoenmaecker
d'Jonge Visscher
de Meerman
de Graef sonder Lant 4
de Anna sonder Lant 6
de Elin«
't Eijlant vant Texel
't Blockhuijs van Stavoren
de Viaswagen
de Bijenkorff
de Post
de Klomp
de Vultschuit

1

schipper Tierck Hiddes teHarlingen, met fluitschip 'Judich' van 140lasten,
vertrokken naar Portugal d.d. 11oktober 1655.Dit zalde bekendelatere zeeheld
Tsjerk Hiddes deVries zijn.J .J . Kalma: 'Ditwienen ekFriezen' II, Leeuwarden
1964,p.24, deelt mee dat Tsjerk Hiddes in 1658 als kapitein van degewapende
fluit 'Judich' deelnam aan de tocht naar deSont onder Van Wassenaar Obdam.
2
komt veelvoor
8
komt veel voor
4
schipper: Lenert Pitters Graeff
6
Engels schip
* Engels schip
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Nu blijkt het aantal in Amsterdam binnengelopen schepen van
10 ton en groter in de periode 1662-1700 gemiddeld rond 3000 te
zijn geweest.21 Daarbij steekt Harlingen met een gemiddelde van
rond 300in dejaren 1654en 1665,dat isdus ongeveer 1/10 van het
Amsterdamse aantal, maar pover af. In werkelijkheid ishet verschil
nog groter geweest dan door de verhouding 1:10 wordt gesuggereerd, omdat immers in Amsterdam alleen de schepen van 10
lastengroterzijngeteld enin Harlingen alleschepen.
Vergeleken meteenreusalsAmsterdam,valtdusdebetekenis van
Harlingen alsscheepvaartcentrum wel erg in het niet. Wanneer we
echter rekening houden met de bevolkingsgrootte van de beide
steden, dan blijkt derelatieve betekenisvan debuitenlandse scheepvaart voor Harlingen niet zoveel kleiner te zijn geweest dan voor
Amsterdam. Harlingen heeft in 1689 ongeveer 9000 inwoners.22
Amsterdam heeft er omstreeks 1700 rond 200.000.23 Naar aantal
inwoners gemeten is Amsterdam dus ruim 20 maal zo groot als
Harlingen. Gezien in dit licht, kan worden geconstateerd dat de
scheepvaartbeweging ineenstadalsHarlingen heusniet een minder
grote plaats innam dan in Amsterdam. Daarbij moet echter vervolgensweer worden bedacht, dat in Amsterdam naar alle waarschijnlijkheid de grotere schepen een groter aandeel hadden in het totale
scheepvaartverkeer dan in Harlingen. Gemeten naar het totale
volume, is de scheepvaart in Amsterdam dus waarschijnlijk relatief
gezien van groter gewicht geweest dan in Harlingen. Niettemin
komt Harlingen uit deze vergelijking te voorschijn als een niet onbelangrijke havenplaats.
De Rotterdamse gegevens zijn van iets andere aard dan die van
Amsterdam. Ze hebben betrekking op alle van zee binnenvarende
schepen. Eenvergelijking met Harlingen ishier dan ookiets gemakkelijker. De aantallen in Rotterdam binnengekomen schepen variëren in de periode 1697-1762 tussen 800 en 1800 (afgeronde getallen),24 dat isruwweg het 2\ à 6voudige van het Harlinger aantal.
De bevolking van Rotterdam bedroeg aan het eind van de 17e
eeuw rond 50.000,25 dat is het 7-voudige van de Harlinger bevolking. De relatieve betekenis van de scheepvaart voor Rotterdam
lijkt dusietslager teliggendanvoor Harlingen.
Een vergelijking van de Harlinger cijfers met die van enige be21
22

O L D E W E L T , p . 127.
J . A. F A B E R , H . K . ROESSINGH, B. H . S L I C H E R VAN B A T H , A. M . VAN DER

W O U D E en H . J . VAN X A N T E N , 'Population changes a n d economic developments
in the Netherlands: a historical survey', A.A.G. Bijdragen 12, Wageningen 1965,
p . 70.
28
A.A.G. Bijdragen 12, p . 58-59.
24

O L D E W E L T , 114.

» A.A.G. Bijdragen 12, p . 5 8 - 5 9 .
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kende buitenlandse havens suggereert, dat Harlingen qua scheepvaartaktiviteit heel aardig mee kon doen. Hierbij moet echter wel
in het oogworden gehouden, dat althans in het geval van Koningsbergen en Gdansk degemiddelde grootte van de schepen veel hoger
lagdanin Harlingen.
Hamburg:26 aangekomen in 1633 uit Nederland 994
uit Frankrijk
22
uit Zuideuropa 44
uit Engeland
61
Tesamen
1121
Koningsbergen:21 aantal uitgevaren schepen in de periode 1550-1640
laagsteaantalin 1549: 127
hoogsteaantal in 1623: 904
Gdansk:28 aantal binnengelopen schepenin 1688: 696
Stockholm:29 aantal binnengelopen schepeninde periode 1600-1622;
variërend tussen61en205
Een vergelijking van de goederenbeweging van Harlingen met
die van andere havenplaatsen is welhaast nog moeilijker te realiseren dan die der scheepvaartbeweging. Zoals reeds in het begin van
ditartikelwerd geconstateerd, zijn er uit de 17eeeuw slechts lijsten
van op het Admiraliteitskantoor Amsterdam aangegeven in- en uitgevoerde goederen over deperiode 1-10-1667t/m 30-9-1668en van
op de kantoren Rotterdam enDordrecht aangegeven goederen over
het jaar 1680. De grote verscheidenheid van eenheden waarin de
goederen zijn uitgedrukt reduceert de vergelijkbaarheid vrijwel tot
nihil. Tussen Harlingen en Amsterdam is eigenlijk alleen een vergelijking mogelijk ten aanzien van het ingevoerde graan. Nu had
a

» L. BEUTIN, 'Nordwestdeutschland u n d die Niederlande seit d e m Dreißigjährigen Krieg', Vierteljahrschrift fiir Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 32 (1939)
p . 105-147, ook opgenomen in b u n d e l L. BEUTIN, 'Gesammelte Schriften zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte' herausgegeben von H e r m a n n Kellenbenz, K ö l n G r a z
1963, p . 217-253. Beutin ontleende deze cijfers a a n E . BAASCH, ' H a m b u r g u n d
Holland im 17 u n d 18. J a h r h u n d e r t ' , Hansische Geschichtsblätter35, Bd X V I (1910)
94-95
" P .JEANNIN, ' L e tonnage des navires utilisés dans la Boetique de 1550 à 1640
d'après les sources prussiennes', i n : Le Navire et l'économie maritime du Nord de
l'Europe du Moyen-Age auXVIII siècle, 1960, p . 49 e.v.
28
S. GIERSZEWSKI, 'Statystyka ïeglugi Gdanska w latach 1670-1815', Warszawa
1963, p . 65.
" E L I F . HECKSCHER, 'Stetiges ekonomiska historiafrân Gustav Vasa', Dl. I, Bd. 1,
Stockholm 1935, Bijlagen p . 2 4 - 2 5 .

53

het graan een relatiefbelangrijk aandeel in het totaleinvoervolume
van beide steden, zodat de vergelijking van alleen deze categorie
nietgeheelzinloosis.Dievergelijking isoverigensalleenmogelijk op
basisvan deveronderstelling dat deontduiking in beide steden door
te laag opgeven van de geimporteerdehoeveelheid relatief ongeveer
gelijkisgeweest.In tabel XI* is de Harlinger invoer van graan en
graanprodukten in de jaren 1654 en 1655 geplaatst naast die van
Amsterdam in het jaar 1667/68. Daaruit bhjkt dat de invoer van
Harlingen gemiddeld in diejaren rond 2500 last bedroeg, en van
Amsterdam rond 63^000 last, dat is ruwweg 25 maal zoveel. Wat
hieruit eigenlijk het duidelijkst naar voren komt isde enorme betekenis van Amsterdam als internationale stapelmarkt voor graan.
Harlingen is voor de graaninvoer slechts van regionale betekenis.
Voor de verzorging van de Friese bevolking met graan mag deze
betekenis echter niet worden onderschat. De ongeveer 2500 last
graan was in die tijd toereikend voor de voeding van ruwweg
25.000 personen,30 dat is ruim 15% van de toenmalige bevolking
van Friesland, die op rond 150.000 kan worden geschat.31 Gezien,
het hypothetische karakter van de berekening, spreekt het vanzelf
dat dezeuitkomst slechtseenzeer grove benadering geeft. Dat geldt
trouwens in meer of mindere mate voor alle resultaten van het onderhavige onderzoek. Niettemin heeft dit onderzoek geleid tot een
ietwat concreter beeldvan Harlingen alseenmetdeFrieseeconomie
ten nauwste verbonden centrum van internationale scheepvaart en
im-en export.

SUMMARY

The overseas shipping andtrade ofHarlingen in1654 and1655
The municipal archives of the Friesian port of Harlingen contain a
register oflastage and cargo dues (last- en veilgeld) for the period from
13th March 1654to 15thDecember 1655.Lastage and cargodueswere
30
D e consumptie in Holland bedroeg in 1798 gemiddeld r o n d 120 kg g r a a n
p e r persoon (A. M . VAN DER W O U D E , ' D e consumptie v a n g r a a n , vlees en boter in
Holland o p het einde v a n d e achttiende eeuw,' A.A.G. Bijdragen 9, Wageningen,
1963, p . 149). I n de 17e eeuw moet het graanverbruik hoger zijn geweest, zowel
ten gevolge van het ontbreken van a a r d a p p e l e n als door h e t feit d a t bier nog niet
was vervangen door koffie en thee. A. WYCZANSKI, 'Tentative estimate of Polish
rye trade in the sixteenth century', Acta Poloniae Historica IV, 1961, p . 124, acht
zijn schatting van de Poolse rogge-consumptie in d e periode 1550-1575 o p ca.
219 kg p e r j a a r a a n de hoge kant. Ik zou d e graanconsumptie in Friesland in het
m i d d e n v a n d e 17e eeuw willen stellen o p 200 kg p e r persoon p e r j a a r . E e n last
bedraagt rond 2000 kg. D a t betekent d a t 1 last voldoende is voor de jaarlijkse
voeding van 10 personen.
81
A.A.G. Bijdragen 12, p . 6 3 . * Zie p . 7 1 .
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a tax levied on vessels leaving for and arriving from foreign countries,
and alsoon merchandise respectively exported and imported toand from
foreign countries.
For each inward and outward clearance entry the register contains a
note which usually includes the following details: the date ofinward or outward clearance of the vessel or merchandise;
the name of the master or the merchant importing or exporting the
merchandise;
the master's or merchant's domicile;
the vessel's name (occasionally also the type of vessel);
the vessel's size;
for inward clearance, the port of shipment;
for outward clearance, the port of destination;
the kind of cargo or consignment;
the size or value of the cargo or consignment;
the dues paid.
The record is not always complete; some of the information is often
missing, e.g. the master's or merchant's domicile. Nor is the port of
shipment or destination of the vessel or merchandise always carefully
noted, the onlyindication beinga general onesuch as'Far East', 'Middle
East', etc.Nor isthe amountofmerchandise alwaysspecified, but only the
value of the consignment.
We know that registrations of this kind were subject to agooddealof
evasion; consequently the data cannot be accepted without reservation.
The inaccuracies are probably in the amounts declared and value of the
merchandise, as well as the size of the vessels, these figures forming the
basis of the assessment and being difficult to check. It was easier to
check the number ofvessels, so that this information may be considered
fairly reliable. Nor need we discredit the information given on the type
of merchandise, the port of shipment and destination, and the names
and domicile of masters and merchants.
Most ofthe data in thisregister are tabulated and shown ingraph form
in the present article.
The resultant picture of Harlingen's overseas shipping and trade
connections shows the following features: (1) Ofvesselssailing overseas, the largest category isthat with a declared
size of 1-5 lasts. The &-10 last, 11-20 last and 21-60 last categories
are less important. The 61-100 last category also accounts for a
larger proportion of the total.
(2) OftheareaswithwhichHarlingenmaintaineddirectshippingconnections, the German and Danish North Sea coast were the most important, followed by Norway, with the Baltic countries third. Trade
with England, France and southern Europe wasless intense.
(3) Practically the only vessels that sailed to northern Germany and the
Danish North Sea coast were small ones of 1-10 lasts. The mediumsized vessels sailed to England, Scotland, Norway and the Baltic,
although most vessels sailing to Norway and the Baltic were larger
than 60 lasts.It follows that although numerically the vessels sailing to
55

the German and Danish North Seacoastmakeupmost ofHarlingen's
overseas shipping movements, the Norwegian and Baltic connections
were far more important from the point of view of total carrying
capacity.

(4) Imports consisted almost entirely of farm, forestry, fishing and
mining produce, in other words of raw materials and foodstuffs.
Over 80% of the cereals (chiefly rye) came from the Baltic and the
remainder from northern Germany. Timber was chiefly imported
from Norway, with northern Germany second. The register makes
no mention oftimber imports form Baltic countries. Exports covered
a far wider range ofmerchandise and most ofit went to the German
and Danish North Sea coast. Exports to the Baltic were less varied
and nearlyallconsistedof such Friesian ceramicindustry products as
bricks, pantiles, tiles, earthenware and majolica.
(5) The domiciles mentioned, and the personal names where the register
containsnoreferencetodomicile,showthatabout 75%oftheshipmasters were Friesians, the remainder being other Netherlanders and
foreigners.
(6) It can beinferred from the sourcematerial that a good many masters
specialised in sailing to certain areas or even certain ports. It also
reveals that the constant traffic between Harlingen and foreign
ports partook of the nature of regular shipping services.
(7) Vessels' names are not often mentioned, and only when their size
was 50 lasts and over. Animal names are very common and bird
names particularly frequent. There is a complete absence of the
saints' names that enjoyed such popularity up to the 17th century.
(8) Lack of material makes it almost impossible to compare Harlingen
withother ports.Weknow,however,thatonanaveragemorethan ten
times the number of vessels entered Amsterdam from 1662 to 1700
than entered Harlingen in 1654-55. But at that time the population
of Amsterdam was about twenty times that of Harlingen, so that
relatively the latter's overseas shipping was not less imporant to the
town's economy as a whole as was Amsterdam's.
(9) Lastly, it can be calculated that the amount ofcereals imported into
Harlingen was enough to feed about 15% ofthe population of Friesland at that date.
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TABEL IV.Te Harlingen ingeklaarde goederen, inaart 1654- december 1655
Goodscleared inward ai Harlingen from March 1654 to December 1655

Land van herkomst
Nederl.
Tarwe lasten
Rogge lasten
Gerst lasten
Haver lasten
Mout lasten
Bonen en erwten lasten
aan j£*
Boekweit lasten
Hout aan £
aan daalders
delen st.
planken st.
nodholten st.
posten st.
balken st.
Wol£
Stokvis 14

£

Bremer bier last
Mom last
Verdronken comijn £
Verdronken wijn)
oxhoofden)
Noorse last £
Vlas schipU
Koopmanschappen £
Linnen bouten
ellen
Glas£
Kanstanjes bossiouwen**
Boter tonnen

£

Kleine
Oost

Grote
Oost

101*
107
171
199*
19
20
35
82J
4114
2456
400
660
25
70
140

263
3349
129

Noorwegen

Engeland

Onbekend
10
332

-

81

_
-

37

3
6473

2650
1900

40

450
40200
1500
31
1
50
36
53880
649

16

220
7
2700
530
4

120
3i
150
1
3
400
18
250

1

Meet*** last
Tabak tonnen
Hozen £
700
daalders
Garen £
gis
200
U
1500
VerenH
1200
Was schipfó
4
9
Paarden £
2000
Poteerde daalders
30
ZalmM
400
Pruimen U
800
400
Talk
1
Potas W
1000
(Smids)kool sialter****
92
Honing tonnen
6i
Huisraad £
150
Wydas lasten
9
As lasten
134
Hennep schipfó
65
Siroop quarter
1
Voddebaijen £
60
Pilaeckens st.
12
* Het teken £ blijkt in het register gebruikt te zyn alsaanduiding van „carolusguldens", en nietalsafkorting van „ponden Vlaams".
** wsch. Franse mhoudsmaat boisseau,
*** mede?
**** Engelsesteenkolenmaat chaldron

Totaal
3741
3788
300
208
19
20
35
122*
13137
2465
2300
700
25
70
140
450
40200
1500
3i
1
50
36
53880
665
220
7
2700
650
4

4i

150
1
3
1100
18
250
200
1500
1200
13
2000
30
400
1200
1
1000
92
61
150
9
134
65
1
60
12
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TABEL I X Schippers die 5keer ofvaker in het register voorkomen
Masters whosenames are enteredin the register five or more times.

Naam en domicilie v.d.
schipper
Naam en grootte van
het schip
Doecke Doeckes (Wesen)
Sneek
6 last

Haringh Eigberts,
Harlingen
schepie 'De Huyscomste
Toebias',
75 last

fluitschepie 'de Jonge
Toebias'
70 last

Jan Feddes, Harlingen
4-5 last

Jan Gerrits, Harlingen
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Datum van
inschrijving

2 1 - 4-54
1- 7-54
9 - 8-54 )
11- 8-54/
10-10-54
12- 4-55
20- 6-55
15- 8-55

Gekomen van:

Gaande naar:

Bremen

-

-

Hamburg
1 de Elbe
\ de Kleine Oost
Hamburg
Bremen
Bremen
de Kleine Oost

de Elbe

-

11- 5-54
29- 6-54
6 - 9-54
10-11-54

-

24- 2-55
6 - 6-55

de Grote Oost

Denemarken
de Grote Oost

3 - 6-54
12- 7-54
9 - 8-54
26- 8-54
1- 9-54
14-10-54
1-11-54
14- 2-55
30- 3-55
15- 6-55
17- 9-55

-

Hamburg

Hamburg
de Elbe
de Elbe

-

23520218-

3-54
9-54
1-55
5-55
6-55

Gdansk
Gdansk
Gdansk

Gdansk
Gdansk
Gdansk

-

-

Hamburg

de Weser

-

—

de Elbe
Hamburg
de Elbe
Hamburg
de Kleine Oost

-

Gdansk
Weser

de Grote Oost

-

-

Gdansk
Gdansk

_
de Elbe

Vervolg tabel IX
Naam en domicilie v.d.
schipper
Naam en grootte van
het schip
Jan Gosses, Harlingen
"t fliegende Hardt'
70 last

Hendrick Goverts,
Harlingen
4 last

Wibe Hendrickx,
Harlingen
2 last

Pitter Isbrants, Harlingen
schepie 'de Pauw'
60-70 last

Datum van
inschrijving

Gekomen van:

Gaande naar:

10-5-54
14-6-54
22-9-54
22-11-54
2-3-55
10-5-55
3-7-55
7-S-55
26-9-55

-

Noorwegen
Gdansk
Noorwegen
Noorwegen

Noorwegen
Noorwegen
Noorwegen
Noorwegen
de Belt

23-5-54
22-8-54
19-6-55
17-9-55
10-10-55

-

de Eider
Emderland
de Weser
de Weser

de Weser

-

3-4-54
17-5-54
27-6-54
2-8-54
16-9-54
19-2-55
7-5-55
16-6-55
7-11-55

-

Emderland
Emden
de Eider
Emderland
Emderland
Jeverland
Jever
de Elbe

Emderland

-

6-5-54
19-7-54
22-9-54
3-3-55
19-7-55
18-9-55

-

de Grote Oost
de Grote Oost
de Grote Oost
de Grote Oost
de Grote Oost
Denemarken

Noorwegen
Noorwegen
Noorwegen

-

de Grote Oost
de Grote Oost
de Grote Oost
de Grote Oost

Noorwegen
Noorwegen
Noorwegen

-
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Vervolg tabel IX
Naam en domicilie v.d.
schipper
Naam en grootte van
het schip
Arien Isses, Harlingen
3 last

Hendrick Jacobs, Ameland
schepie 'de fortuin'
50 last

Lindwer Jacobs,
Hindelopen
fluitschip 'de Oranjeboom'
95 last

CornelisJansen, Ameland
3^i last
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Datum van
inschrijving

1-6-54
2-9-54
8-11-54
13-2-55
13-5-55

3-6-54
5-8-54
26-9-54
28-12-54
12-3-55
8-5-55
6-7-55
10-9-55
15-12-55

Gekomen van:

Gaande naar:

—

de Weser
de Weser
Oldenburg
de Weser
Ameland

Koningsbergen
Gdansk
de Grote Oost
de Grote Oost

-

-

Gdansk
de Grote Oost

Gdansk
Gdansk
Gdansk
de Grote Oost

Gdansk
Gdansk
de Grote Oost
de Grote Oost

-

24-5-54
29-6-54
26-8-54
8-3-55
25-5-55
17-7-55
27-8-55

Noorwegen
Noorwegen
Noorwegen
Noorwegen
Noorwegen
Noorwegen
Noorwegen

Noorwegen
Noorwegen
Noorwegen
Noorwegen
Noorwegen
Noorwegen
Noorwegen

29-6-54
6-7-54
16-11-54
20^-55
15-6-55
22-8-55

Emderland
Hamburg
Emderland
de Elbe

-

de Elbe

de Jade

Vervolg tabel IX
Naam endomiciliev.d.
schipper
Naam en grootte van
het schip
GosseJansen, Harlingen
fluitschip 't fliegende Hart'
80 last

JelteJohannis, Harlingen
fluitschip 'de Vorst van
Coerlant'
100 last

J a n Letny, Engeland
schepie 'Anna sonder Lant'
16-20 last

Rein Lolckes, Harlingen
fluitschip 't Vergulde Hart'
100 last

Datum van
inschrijving

30-5-54
18-7-54
5-9-54
19-10-54
7-3-55
2-5-55
16-6-55
10-8-55

Gekomen van:

Gaande naar:

Gdansk
de Grote Oost
Gdansk
Noorwegen
de Grote Oost
de Grote Oost
de Grote Oost

Gdansk
de Grote Oost
Noorwegen
de Grote Oost
de Grote Oost
de Grote Oost
de Grote Oost

11-5-54
16-9-54
2-3-55
4-5-55
3-7-55
1-9-55

Noorwegen
Noorwegen
Noorwegen
Noorwegen
Noorwegen
Noorwegen

Noorwegen
Noorwegen
Noorwegen
Noorwegen
Noorwegen
Noorwegen

6-6-54
4-8-54
9-5-55
7-6-55
12-7-55

Engeland
Engeland
Engeland
Engeland

Engeland
Engeland
Engeland
Engeland

8-5-54
19-6-54\
23-6-54/
28-7-54
2-9-54\
4-9-541
1-3-55
28-4-55
18-6-55
28-8-55

Noorwegen

Noorwegen

Noorwegen
Noorwegen
Noorwegen
Noorwegen
Noorwegen
Noorwegen

Noorwegen
Noorwegen
Noorwegen
Noorwegen
Noorwegen
Noorwegen
Noorwegen
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vervolg tabel I X
Naam en domicilie v.d.
schipper
Naam en grootte van
het schip
Jan Maior, Engeland
schip 'd'Elnigh'
12 last

Pieter Michielsen
10 last

Witse Michiels, Harlingen
schip 'de Vergulde Son'
100 last

Age Minckes

Claes Pitters, Franeker
fluitschip
70-75 last
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Datum van
inschrijving

Gekomen van:

Gaande naar:

26-5-54
30-6-54
28-7-54
2-6-55
6-7-55

Engeland
Engeland
Engeland
Engeland
Schotland

Engeland
Engeland
Engeland
Engeland
Noorwegen

2-8-54
7-9-54
5-12-54
10-3-55
12-6-55

Noorwegen

-

Noorwegen
Noorwegen

Noorwegen

-

—

Noorwegen
Noorwegen

8-5-54
27-5-54
8-3-55
9-5-55
10-7-55
28-8-55
27-11-55

Noorwegen
Noorwegen
Noorwegen
Noorwegen
Noorwegen

de Grote Oost
Riga
Noorwegen
Noorwegen
Noorwegen
Noorwegen

—

19-4-54
8-5-54
8-6-54
12-3-55
28-4-55

_
-

Campen
de Kleine Oost

4-4-54
14-6-54
23-8-54
8-11-54
27-3-55

Bremen
Bremen

—

—

Bremen

-

de Grote Oost
Gdansk
Gdansk
Frankrijk
Ripen

Gdansk
Gdansk
Gdansk

vervolg tabel IX
Naam en domicilie v.d.
schipper
Naam en grootte van
het schip
Hendrik Pitters, Ameland
3-4-5 last

Herre Pybes, Makkum
4 last

Lammert Reijns,
Harlingen
fluitschip 'de Liefde'
100 last

Ruyrd Rienckx,
schip 'de Vlasblom'
70-85 last

Sicke Scheites, Harlingen
4-5 last

Datum van
inschrijving

Gekomen van:

Gaande naar:

27-5-54
28-10-54
21-11-55
24-4-55
8-5-55
15-6-55

de Kleine Oost
de Elbe
de Elbe
de Elbe
de Elbe
de Kleine Oost

de Kleine Oost
—

10-7-54
8-8-54
11-10-54
19-5-55
21-6-55
8-9-55

de Elbe
—

Hamburg
de Elbe
de Kleine Oost
de Elbe
de Elbe
de Elbe

10-5-54
27-6-54
12-8-54
12-3-55
15-5-55
3-7-55
24-8-55

Noorwegen
Noorwegen
Noorwegen
Noorwegen
Noorwegen
Noorwegen
Noorwegen

Noorwegen
Noorwegen
Noorwegen
Noorwegen
Noorwegen
Noorwegen
Noorwegen

18-4-54
17-7-54
22-3-55
28-6-55
27-9-55

de Grote Oost
Termemei
De Grote Oost
-

Termemei
de Grote Oost
Termemei
de Grote Oost
Termemei

Bremen
de Weser
de Elbe
de Weser
de Weser

de Weser
Hamburg
—

22-4-54
20-6-54
26-7-54
31-8-54
17-11-54
22-9-55
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vervolg tabel IX
Naam en domicilie v.d.
schipper
Naam en grootte van
het schip
Sipcke Sitses, Harlingen
schip 'de fortuin'
90 last

Ige Stoffels, Harlingen
schip 'de Koninck David'
90 last

Wiger Tiallings, Harlingen

Jurien Tinges, Harlingen
4 last

Aucke Wabbes, Franeker
6 last
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Datum van
inschrijving

Gekomen van:

8-5-54
19-6-54
29-7-54
11-9-54
6-3-54
23-6-55

-

8-5-54
26-6-54
7-10-54
26-2-55
3-5-55
4-7-55
30-8-55

-

Noorwegen
Noorwegen
Noorwegen
Noorwegen

-

Gaande naar:

Noorwegen
Noorwegen
Noorwegen
Noorwegen
Noorwegen
Noorwegen

Noorwegen
Noorwegen
Noorwegen
Noorwegen

Noorwegen
Noorwegen
Noorwegen
Noorwegen
Noorwegen
Noorwegen
Noorwegen

_
-

Emderland
Emderland
Oostfriesland
de Weser
Oostfriesland
Oostfriesland
Emderland
de Weser

24-4-54
9-6-54
6-7-54
29-8-54
5-10-54
22-3-55
19-6-55

de Weser
Bremen
de Weser

-

10-4-54
7-6-54
4-8-54
26-4-55
14-6-55
7-9-55

29-3-54
30-6-54
14-10-54
20-2-55
24-4-55
10-5-55
11-6-55
20-10-55

Noorwegen

-

-

de Weser

de Elbe
de Weser
de Weser

-

Bremen
Bremen
de Elbe
de Elbe
de Elbe
de Elbe

—
de Elbe

vervolg tabel I X
Naam en domicilie v.d.
schipper
Naam en grootte van
het schip
Pybe Wytses,
70 last

schip 'De Sayer'
90 last

Wibrant Wities,
Hindelopen
fluitschip 'de Waterhond'
100-110 last

Jan Bentes, Harlingen
fluitschip 'de Swarte
Ruyter'
80 last

Sybren Ruyerds Bontekoe
6-12 last

Datum van
inschrijving

13-4-54
6-5-54
11-8-54
8-2-55
7-3-55

Gekomen van:

Gdansk

Gdansk

-

Gdansk
Gdansk

_
Gdansk

12-5-54
30-6-54
26-8-54»
5-9-54/
13-3-55
25-5-55
17-5-551
20-7-55)
1-9-55

-

30-5-54
18-7-54
11-9-54
9-3-55
2-5-55
5-7-55
10-9-55

14-5-54
17-10-54
29-12-54
17-2-55
5-7-55
16-8-55

Gaande naar:

Noorwegen
Noorwegen

Noorwegen
Noorwegen

Noorwegen
Noorwegen
Noorwegen

Noorwegen
Noorwegen
Noorwegen
Noorwegen

Noorwegen

Noorwegen

Gdansk
de Grote Oost

Gdansk
de Grote Oost
de Grote Oost
Gdansk
de Grote Oost
Gdansk
de Grote Oost

de Grote Oost
Gdansk
de Grote Oost

-

de Weser
de Weser

-

Londen
Bremen

Bremen
de Kleine Oost
Bremen
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vervolg tabel IX
Naam en domicilie v.d.
schipper
Naam en grootte van
het schip
Aucke Claesen,
Leeuwarden
4 last

Jan Claesen, Harlingen
fluitschip 'de Liefde'
90 last

Dirck Dirckx, Harlingen
4-6 last

Dirck Dirckx Mock
4 last

Baucke Douwes, Franeker
4-5 last
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Datum van
inschrijving

4-6-54
18-8-54
21-10-54
16-6-55
1-11-55

Gaande naar:

Gekomen van:

-

de Elbe
de Elbe
Hamburg
de Elbe
de Elbe

26-^-55
29-5-55
9-7-55
28-8-55
6-10-55

Noorwegen
Noorwegen
Noorwegen
Noorwegen
Noorwegen

Noorwegen
Noorwegen
Noorwegen
Noorwegen
Noorwegen

22-4-54
22-5-54
10-6-54
16-8-54
15-6-55
17-9-55

-

Hamburg
Hamburg

25-9-54
1-11-54
14-2-55
30-3-55
17-9-55

—
-

6-6-54
10-7-54
25-8-54
28-9-54
7-9-55

de Weser
de Elbe
de Elbe
de Elbe
de Elbe

Hamburg
Hamburg
de Kleine Oost

—

de Kleine Oost
de Kleine Oost

de Kleine Oost
Hamburg
de Kleine Oost

de Kleine Oost
de Elbe
Hamburg
de Kleine Oost

-

de Elbe

-

vervolg tabel IX
Naam en domicilie v.d.
schipper
Naam en grootte van
het schip
Edger Douwes, Harlingen
fluitschip 'de Witte
Windhond'
90 last

Datum van
inschrijving

14-6-54
21-7-54
11-9-54
6-11-54
28-2-55
10-5-55
21-6-55
7-8-55
8-10-55

Gekomen van:

Gaande naar:

Noorwegen
Noorwegen
Noorwegen

Noorwegen
Noorwegen
Noorwegen
Noorwegen

Noorwegen
Noorwegen
Noorwegen
Noorwegen
Noorwegen

Noorwegen

Noorwegen

TABEL XI. Graaninvoer Amsterdam 1667/1668 en Harlingen 1654-1655
ImportsofcerealsatAmsterdam in1667j1668andatHarlingenin 1654-1655

Tarwe
Rogge
Gerst
Haver
Mout
Boekweit
Totaal Amsterdam in
één jaar
Totaal Harlingen in
ca. 2 jaar
Harlingen gemiddeld
per jaar

Invoer Amsterdam
1-10-1667t/m 30-9-16681)

Invoer Harlingen
maart 1654-december
1655

16.477 last
21.946 last
8.427 last
2.143 last
12.070 last
2.188 last

375 last
3.788 last
300 last
208 last
19 last
123 last

63.251 last
4.813 last
ca. 2.500 last

!) Ontleend aanH. BRUGMANS,Bijdr.en Med. H.G. 1898, 125-183.
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LE D É V E L O P P E M E N T DE LA P R O D U C T I V I T É DES T R A V A U X AGRICOLES*
B. H . SLICHER VAN BATH

Les aspects techniques du développement des machines et outils
agricoles ont reçu plus d'intérêt des investigateurs que les circonstances économiques et sociales, dans lesquelles ce développement
technique a eu lieu. Au chapitre I du présent rapport, j'envisagerai
les inventions de machines et outils nouveaux, ainsi que les applications auxquelles ces inventions ont donné lieu. Au chapitre I I ,j e ne
me pencherai qu'en passant sur quelques aspects techniques, la
technique ne constituant pas l'objet essentiel de cet exposé. Le
chapitre I I I traitera plus en détail des problèmes économiques et,
pour finir, j'envisagerai au chapitre I V les diverses méthodes qui
sont mises en oeuvre pour calculer la productivité agraire. 1
I. Lesinventionsetleurapplication
Lessujets suivants seront abordés:
a. La différence entre l'invention et son application ;
b. Le décalage de temps entre l'invention et son application;
c. Les méthodes de vulgarisation ;
d. Les conditions que suppose l'application de toute invention.
a. L a d i f f é r e n c e e n t r e l ' i n v e n t i o n et s o n a p p l i c a t i o n
Ce qui dans l'histoire de la technique est particulièrement important, c'est le moment où une invention a lieu. Les années des grandes inventions sont comme autant de bornes le long du chemin que
la technique a parcouru. Au point de vue économique, cependant,
le moment de l'invention n'est pas si important que le temps ou
l'époque auxquels l'invention a été appliquée sur une assez grande

* Conférence prononcée a u C I M A , Congressus internationalis m u s a e o r u m
agriculturae, à Liblice (Tchéco-Slovaquie), octobre 1966; publication polycopiée AM A, Acta musaeorum agriculturae, 1966, 1-2, p p . 45-54.
1
P o u r bibliographie et données quantitatives cf. B. H . SLICHER VAN B A T H ,
T h e influence of economic conditions on the development of agricultural tools
a n d machines in history, dans J . L. M E Y (éd.), Mechanization in agriculture, 1960,
pp. 1-36. D e plus B. H . SLICHER VAN B A T H , The Agrarian history of Western
Europe A. D. 500-1850, London, 1963, p p . 6 2 - 6 5 , 69-72, 183-189, 299-310.
Quelques données sur la période romaine dans K . D . W H I T E , T h e productivity
of labour in R o m a n agriculture, dans Antiquity, vol. X X X I X n o . 154, (1965)
102-107.
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échelle. En anglais les notions d'invention et d'application d'une
invention sont rendues par les termes 'invention' et 'innovation'.
Leséconomistes, telsqueJ. Schumpeter, donnent au terme 'innovation' une signification encore plus vaste que celle que lui est prêtée
ici.
On peut bien constituer une liste chronologique des inventions,
mais pour ce qui est de leur application, la chose est beaucoup
moins aisée, vu que la notion d'application 'sur une échelle assez
grande' est assez vague. Des divergences d'opinions sont toujours
possibles à cesujet, surtout pour cespériodes de l'histoire dont nous
nepossédonspasdedonnéesstatistiques.
b. Le d é c a l a g e de temps e n t r e l ' i n v e n t i o n et son application
Il y aura toujours un certain décalage entre la naissance d'une
inventation et le moment où elle est effectivement appliquée. Par
suite des moyens de communication, de diffusion et de transport
modernes,la durée du 'décalage' seraplus brève denosjours qu'autrefois. C'est cequ'onillustrera avecquelques exemples.
Le moulin à eau pour moudre le blé est signalé pour la première
fois à Arles (France du Sud) en 310 après Jésus-Christ. Ce n'est
toutefois que quatre sièclesplus tard qu'on lerencontre en GrandeBretagne, au Xlle siècle en Scandinavie et en 1200 environ en
Islande. Sa vulgarisation d'Arles en Islande a donc demandé 900
ans. Parfois, cependant, la vulgarisation peut se faire plus rapidement; c'est ce qu'on peut constater en Angleterre, par exemple, où
en 1086 - soit donc 300 ans après la première introduction - on
rencontrait plus de 5.600 moulins à eau.
Au XIXe siècle,la période d'introduction desnouvelles machines
est beaucoup plus brève. En 1845, on fabriqua p.e. en Angleterre
quelques machines pour faire des drains. Ces mêmes machines
furent importées et copiées aux Pays-Bas à partir de 1850/51, soit
donc au bout de 6 ans. La moissonneuse McCormick, fabriquée
pour la première fois en 1834, fut un grand succès à l'exposition
universelle de Londres en 1851. La première McCormick fut importée aux Pays-Bas en 1856 et bientôt suivie d'autres spécimens.
Danscecas,ledécalagefut doncde22ans.
Néanmoins, même au XIXe et XXe siècle, la vulgarisation peut
parfois se faire moins vite, ce qui fut notamment le cas pour les
moissonneuses-batteuses. Dès 1828 et 1836, des brevets d'invention
furent demandés aux Etats-Unis pour des moissonneuses-batteuses;
néanmoins leur développement pratique ne commença qu'en 1860
environ et encore seulement à la pointe ouest extrême des EtatsUnis. Il fallut attendre presqu'en 1914 pour qu'elles fussent aussi
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utilisées hors de la Californie, par suite notamment de la rareté de
la main-d'oeuvre. En 1928, la moissonneuse-batteuse fut enfin
introduite en Grande-Bretagne et après la seconde guerre mondiale
aux Pays-Bas, soit donc 90 ans après sa première utilisation en
Californie. Par suite de leur forme, ces machines ne pouvaient être
utilisées que dans les grandes entreprises agricoles entièrement
aménagées pour la culture des céréales. C'est ce qui faisait obstacle
à leur application dans un pays, tel que les Pays-Bas, où les entreprises étaient en général beaucoup plus petites et où les cultures
présentaient unegrande diversité.
c. L e s m é t h o d e s d e v u l g a r i s a t i o n
Au XIXe siècle, la vulgarisation des nouvelles inventions se faisait de plusieursfaçons:par lesjournaux, lesjournaux agricoles, les
expositions, les enseignants agricoles, les professeurs agronomes, les
annonces et la propagande des commerçants de machines et outils
agricoles, ainsi que par l'exemple de quelques agriculteurs avisés,
etc. L'état de choses existant avant le début du XIXe siècle est
difficile à reconstruire.
Le fait est qu'à partir du XVIe siècle, de nombreuses publications agricoles ont vu lejour, mais il reste à savoir si beaucoup sont
parvenues aux agriculteurs.
La façon dont la vulgarisation s'estfaite nepeut pas être illustrée
en partant des machines et outils agricoles en usage, mais bien à
l'aide de la manière dont 1'English New Husbandry a pénétré en
France. Cette pénétration a démarré par la voie de Calais à Paris.
L'extension latérale le long de ce chemin vers le nord-est s'est faite
en 30 ans à une vitesse moyenne de 2km par an. Ce qui est remarquable c'est que la New Husbandry s'appuyait sur des méthodes
qui étaient déjà employées dans la Flandre voisine depuis 5 ou 6
siècles. La frontière linguistique entre le flamand et le français
constituait apparemment un tel barrage que les méthodes agricoles
flamandes neparvenaient àla France du Nord que par l'Angleterre.
Ceci montre que les grandes voies internationales favorisaient la
pénétration des nouvelles méthodes, tandis que lesfrontières politiques et culturelles pouvaient parfois constituer des obstacles insurmontables.
d. Les c o n d i t i o n s q u e suppose l ' a p p l i c a t i o n de t o u t e
invention.
Quelques inventions sont tombées en désuétude par suite de la
modifications des conditions existantes; d'autres n'ont pu être
appliquées qu'à la faveur de conditions très spéciales; ce fut par
exemple le cas pour la mécanisation au XIXe siècle.
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Qu'on songe, par exemple, au semoir babylonien, tombé dans
l'oubli, après avoir été longtemps employé dans les plaines fertiles
de la Mésopotamie à partir de 2000 avant J. C. Pour servir cesemoir, il fallait trois hommes et deux boeufs, alors qu'on pouvait
probablement semer à peine une superficie de 0,4 ha par jour. Au
point de vue économique, cette méthode ne pouvait sejustifier que
par de bonnes récoltes et une abondante main-d'oeuvre. Les
guerres qui ont mis fin au royaume néo-babylonien sont probablement aussiresponsables dela disparition du semoir.
C'est pour la même raison que la faucheuse gauloise doit être
tombée en désuétude; cette faucheuse a été décrite par Pallade et
Pline et la forme en est aussi connue grâce à la découverte faite à
Montauban (Belgique) en 1958 d'un relief datant du Ille siècle
après J. C. Sur le devant, la charette était munie de dents, qui
arrachaient les épis; elle était traînée par un âne. Par suite des
destructions consécutives aux grandes migrations et du développement d'un autresystème depropriétéfoncière, lafaucheuse gauloise
estdisparue.
La mécanisation à grande échelle, qui débuta aux Etats-Unis au
XIXe siècle, ne pouvait d'abord être appliquée que dans certaines
conditions, particulièrement favorables, les facteurs économiques
jouant notamment un rôle prépondérant.
La mécanisation n'était effectivement possible que dans les très
grandes entreprises qui étaient la propriété d'agriculteurs possédant
un capital considérable. Les parcelles de terrain agricole devaient
être assez grandes et en même temps contigués, le terrain devait
être égal, non-marécageux et sanspierres. L'agriculteur était obligé
de tenir un grand nombre de chevaux pour tirer les engins. Le
profit des machines était le plus grand, lorsque les récoltes étaient
peu diversifiées; la monoculture était la plus avantageuse. Ce n'est
qu'à la suite du développement du tracteur que des entreprises
assezpetitespurent procéder àla mécanisation.
C'est pourquoi les machines agricoles du XIXe siècle se trouvent
essentiellement sur les plaines étendues du Moyen-Ouest de
l'Amérique, dans les grandes entreprises anglaises et dans les
grandes propriétés terriennes allemandes à l'est de l'Elbe. Par
contre, l'agriculture de l'Europe occidentale a suivi une tout autre
voieàpartir du XVIIIe siècle.Depuistrèslongtemps,on avait dans
ces régions des entreprises relativement petites, les champs étaient
petits et le plus souvent fort dispersés. Depuis le XVIIIe siècle, on
s'appliquait à la culture de plantes fourragères; les systèmes de
rotation des cultures présentaient une très grande diversité de
plantes. L'agriculture de l'Europe occidentale s'éloignait de plus en
plus de la monoculture ou de la domination d'une certaine culture.
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Cet état de choses constituait l'un des plus grands obstacles à
l'utilisation desmachines agricoles américaines et anglaises.
II. Quelquesaspectstechniques

En abordant quelques aspects techniques de la question,j'envisagerainotamment lesaspectsci-après:
a. Les légères modifications qui seprésentent dans les bases fondamentalesdesinventions;
b. Lasimultanéitédecertainesinventions;
c. Lesmatériaux dontlesmachinesont étéfabriquées;
d. Lessourcesd'énergie disponibles.
a. Les légères modifications q u i se p r é s e n t e n t d a n s les
bases f o n d a m e n t a l e s des i n v e n t i o n s
L'idée fondamentale d'à peu près toutes lesinventions en matière
de machines et outils agricoles peut être retrouvée dans le premier
plan. Des modifications essentielles ne se présentent pas dans les
exemplaires postérieurs, ce ne sont que des perfectionnements.
L'application sur une grande échelle des nouveaux engins fut
d'abord entravée le plus souvent par l'exécution maladroite et les
matériaux impropres qui avaient été mis en oeuvre. C'est ce qui
peut être constaté à propos des charrues, des semoirs (tels que ceux
de Cavalini, Locatelli et Worlidge), comme aussi à propos des
moissonneuses de Hussey et de McCormick, ainsi que desrâteaux et
faneuses de Salmon.
Une exception doit être faite pour la batteuse. On a d'abord
tâché au XVIIle siècle de fabriquer des machines ayant toute une
rangée de fléaux mobiles, lesquels étaient fixés à la roue d'un
moulin à eau au moyen d'une poutre.Ala pratique, cette invention
fut un échec complet. Ce n'est que plus tard qu'on eut l'idée du
mécanisme à frottoirs qui permit de construire une machine utile.
Avec quelque bonne volonté, le principe du mécanisme à frottoirs
pourrait être déduit de l'ancienne manière de battre, selon laquelle
les épis de blé sont piétines par les sabots du bétail, voire aux blocs
à battre,quidatentpeut-être du moyen-âge.
b. La s i m u l t a n é i t é de c e r t a i n e s i n v e n t i o n s
En général, les inventions de date ancienne sont anonymes. Les
hommes apprenaient souvent par leur propre expérience comment
ils pourraient faciliter leur travail. D'autres copiaient les nouvelles
méthodes, machines et outils que ces travailleurs inventifs avaient
imaginés. On peut aussi constater que des inventions furent parfois
faites simultanément par plusieurs personnes; ce fut par exemple
le cas pour le semoir susmentionné de Locatelli en Autriche (1662)
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et de Worlidge en Angleterre (1669).Une querelle acharnée éclata,
lorsque Hussey et McGormick construisirent à peu près simultanément (en 1833 et 1834) des moissonneuses, lesquelles étaient d'ailleurs basées sur le travail d'inventeurs antérieurs. En ce temps-là,
lescirconstances étaient particulièrement favorables pour la miseen
pratique de moissonneuses: ouverture de l'Ouest des Etats-Unis,
défrichement des terres fertiles du Mid-West et rareté de la maind'oeuvre. On avait alors besoin de machines permettant de moissonner rapidement.
c. Les m a t é r i a u x d o n t les m a c h i n e s ont été f a b r i q u é e s
Les matériaux dont les machines sont fabriquées jouent un rôle
fort important. Durant de nombreux siècles, à peu près tous les
outils et machines agricolesfurent fabriqués debois.Danslacivilisation de l'Europe occidentale, c'était le bois qui, à l'origine, fournissait lesmatériaux lesplus importants. Peu à peu, lesmétaux sesont
cependant substitués au bois, grâce aux nouveaux perfectionnements. Comme lefer était cher et servait avant tout à la fabrication
des armes, il ne fut d'abord pas employé pour les outils agricoles.
Les machines agricoles n'étaient munies de fer qu'aux endroits où
l'usure était le plus grande. Les socs et les coutres des charrues
étaient par exemple en fer, ainsi que les lames des faucilles et des
faux. Le versoir de la charrue fut d'abord en bois et revêtu postérieurement de fer en guise de renforcement. La charrue à versoir
entièrement en fer est mentionnée pour la première fois en 1771.
C'est également en 1771queJohn Brand de Lawford (Essex) a mis
au pointlapremièrecharrue entièrement enfer.
A quel point on était porté sur le bois comme matériaux de construction, c'est ce qui ressort notamment du fait, qu'au XVIIIe
siècle,on tâchait de construire toutessortes de barattes compliquées
à l'aide d'engrenages en bois.Il n'est pasétonnant que ces machines
n'aient fonctionné que difficilement. Cen'est que le développement
de l'industrie du fer et de l'acier qui permit de fabriquer à grande
échelledesmachinesetoutilsagricolesquifussent àlafoispratiques,
durables etbon marché.2
d. Lessources d ' é n e r g i e d i s p o n i b l e s
Notre société industrialisée repose sur un accroissement énorme
del'énergie au coursdesdernières 150années:vapeur, gaz, essence,
mazout, électricité et énergie nucléaire. Al'origine, laforce musculaire a été la source d'énergie la plus importante; au temps néolithique la force des animaux domestiques vient s'ajouter à celle des
2
P. BAIROCH, Le rôle de l'agriculture dans la création de la sidérurgie moderne,dans Revued'histoireéconomiqueetsociale,XLIV (1966) 5-23.
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bras del'homme. Le boeuffut employé pour labourer et transporter
de lourdes charges. Jusqu'au IXe ou Xe siècle après J. C. on ne
connaissait pas encore la bonne manière d'atteler les chevaux pour
les lourds labeurs. On posait unjoug sur lesgarrots du cheval et on
lui entourait lecou d'une longue et mince lanière. Dèsque l'animal
faisait quelques efforts, l'haleine lui était coupée, ce qui limitait
grandement sa force de traction. Au IXe ou Xe siècle, le collier
de cheval fut employé pour la première fois et l'énergie dont l'homme disposait déjà se trouva ainsi multipliée. Dès lors, on put employerleschevauxpour labourer etpour d'autres lourdslabeurs.
Les deux autres sources d'énergie qui pouvaient être employées
étaient l'eau et le vent. Depuis la dernière partie de la période
romaine, on connaissait les moulins à eau et depuis la fin du Xlle
siècle les moulins à vent. Ces moulins étaient très propres à des fins
industrielles, mais pour l'agriculture, ils n'étaient guère utilisables,
exception faite pour l'épuisement despolders etlesterrains asséchés.
Lesmoulins étaient clouéssur place; on ne connaissait pas encore la
possibilité de transporter l'énergie sur de grandes distances. La
situation était donc tellequel'agriculture, qui constituait legroupement économique le plus important, ne disposait que de sources
d'énergie trèslimitées:homme, boeufet cheval.
L'invention dela machine àvapeur - degrande importance pour
l'industrie - ne remédia que peu à cette situation. Les premières
machines étaient grossièrement conçues, lourdes et difficiles à
manoeuvrer; elles consommaient de grandes quantités d'eau et de
combustible alors que leur rendement était relativement faible.
Elles furent notamment employées pour le battage du blé et à un
moindre degré pour le labourage et la moisson. L'utilisation des
machines à vapeur atteignit son apogée aux Etats-Unis entre 1885
et 1912;après cette période lesmoteurs à essence et Dieselprirent le
dessus.En 1913l'industrie destracteurs réussit à mettre au point de
petites machines légères qui pouvaient s'utiliser pour divers buts.
Bien que l'apparition des puissantes machines à vapeur ait fait
une forte impression en son temps, aux Etats-Unis, la période entre
1860et 1910fut aufond caractérisée par le remplacement de l'énergie humaine par la traction animale. Leschevaux furent attelés aux
semoirs et aux moissonneuses comme aussi aux batteuses. En 1910,
il y avait à peu près 20 millions de chevaux, 72.000 machines à
vapeur et 10.000 tracteurs. En 1939, le nombre de chevaux était
revenu à 10 millions, les machines à vapeur avaient à peu près
disparu et le nombre de tracteurs était passé à plus de 1,5 millions.
Par suite de la régression du nombre de chevaux, dans la période
après 1910, 14 millions d'ha de terre de culture pouvaient être
utilisés pour d'autres buts. Grâce au tracteur et à l'électricité,
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l'agriculture a pu aussi profiter de l'augmentation des sources
d'énergie destempsmodernes.
De son côté, l'industrie disposait déjà depuis plus d'un siècle
d'une grandesourced'énergie, àsavoir,lamachine à vapeur.
III. Lesconditionséconomiquesetsociales

Les conditions économiques et sociales qui déterminent le développement des machines et outils agricoles sont fonction des facteurssuivants:
a. la main-d'oeuvre
b. les investissements de capitaux et l'esprit d'initiative de l'agriculteuroudupropriétaire foncier.
c. lesprixcourantsdesproduits agricoles.
a. L a m a i n - d ' o e u v r e
Le but depresque toutes lesinventions et detousles perfectionnements est de permettre de faire une économie de main-d'oeuvre.
Cependant, nous ne savons pas à quel point dans l'agriculture les
frais de main-d'oeuvre étaient autrefois d'une importance décisive
pour la gestion des exploitations. En général, les exploitations étaient relativement petites en Europa occidentale où la gestion familiale dominait.
L'agriculteur faisait tout le travail avec l'aide de sa famille et
parfois de quelques domestiques etfilles de ferme. L'agriculteur ne
calculait pas comme frais de main-d'oeuvre son propre travail et
celui de sa famille;le but essentiel était de subvenir aux besoins de
la famille. Par ailleurs, il devait souvent payer un fermage et en
tout cas l'impôt. Pour autant que ces payements étaient faits en
monnaie,ildevait vendre unepartie desesproduits au prix courant.
Pour augmenter sesbénéfices, l'agriculteur pensait plutôt à travailler plus dur et plus longtemps qu'à économiser sur sa peine. Les
agriculteurs n'avaient même pas l'habitude de calculer comme
frais l'intérêt du capital qu'ils avaient investi dans l'entreprise, les
machinesoulebétail.
L'un despremiers exemples d'une autre mentalité nous est fourni
par Robert Loder, un agriculteur qui vivait à Harwell près d'Oxford au commencement du XVIIe siècle. Dans ses notes de comptabilité on trouve des articles pour la porte d'intérêts sur le capital
investi en semences et en bétail. Il se rend compte que son propre
travail et celui de sa femme et desfillesde ferme devaient être calculéscommefrais de main-d'oeuvre.
Nous ne savons que peu de chose au sujet de la répartition du
temps que les divers travaux requéraient. Lavoissier donne une
estimation des travaux qui étaient exécutés par unjournalier dans
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la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Cejournalier travaillait en
tout 206joursrépartiscomme suit:
labouragesetsemailles
moissondesblés
fenaison
battage
autres travaux
total

12jours
28jours
24jours
130jours
12jours
206jours

Lebattage requérait deloinla majeure partie desjours de travail,
maisilsefaisait enhiver,alorsquedetoutefaçon onnepouvaitguère
travailler dehors. C'est pourquoi ilfaudra attendrejusqu'à la fin du
XVIIIe siècle pour qu'on songe à la construction d'une batteuse.
Les deux périodes les plus difficiles de l'année étaient celle de la
fenaison et celle de la moisson. Par suite des conditions climatologiques changeantes qui régnaient en Europe occidentale, on était
obligé de rentrer les récoltes aussi vite que possible. A cet effet, on
avait besoin de toute sorte de main-d'oeuvre; par ailleurs les agriculteurs s'entraidaient mutuellement. La plus vieille machine agricolequel'on rencontre danscesrégionsestla moissonneuse gauloise,
mais comme nous l'avons déjà vu, elle ne survit pas aux grandes
migrations. Les vraies faucheuses et moissonneuses ne furent fabriquéesqu'au XIXe siècle.Il estévident quelesagriculteurs n'étaient
pastrèsàl'affût decesmachines.
Du XVIejusqu'au XIXe siècle, les auteurs d'ouvrages agricoles,
ainsi que les inventeurs portaient leur attention sur un tout autre
point, à savoir, le perfectionnement de la charrue et l'invention de
semoirs. Cependant, comme nous l'avons vu plus haut, les labourages et les semailles n'exigeaient que peu de travail (12jours); il
peut àpeineêtrequestionicid'économie de main-d'oeuvre.
On peut aussi voir qu'au cours de ces siècles on était en butte
avec de tout autres problèmes que ceux de l'économie de maind'oeuvre. Une descaractéristiques frappantes de l'ancienne agriculture estlerapport inférieur entrelaquantité desemence etlerendement de la récolte. Un recueil de 10.000 données sur les rapports
entre semences et récoltes de froment, seigle, orge et avoine dans
divers pays européens entre 1500 et 1800 montre que pour le froment ledit rapport était en moyenne de 1:4,5. Dans quelques partiesdel'Angleterre, des Pays-Bas,de la Belgique et de la France, on
peut constater après 1500 une amélioration jusqu'à 1:7 et après
1750jusqu'à 1:10 pour l'Angleterre, la Belgique et les Pays-Bas.
Pour le seigle et l'orge, leschiffers sontun peu plus favorables, mais
plusmauvaispour l'avoine. Cedont onavait enpremier lieu besoin,
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ce n'était pas d'une économie de main-d'oeuvre mais d'une augmentation de la production en blé. Ceci pouvait être atteint en
labourant mieux, c.-à-d. plus profondément et en semant en rangées, ce qui permettait d'économiser sur les semences. Comme le
tallage des plantes était meilleur en casdessemailles en rangées, on
pouvait s'attendre à un rendement égal ou même plus grand qu'en
casdesemaillesfaites àtout vent.
Au XVIIIe siècle les rendements s'améliorèrent à la suite de
l'introduction de la culture des plantes fourragères. Les plus grands
rendements de blé soulevèrent, par ailleurs, des difficultés lors de la
moisson et du battage. L'aide mutuelle des exploitants et la coopération de toute la famille n'étaient plus suffisantes pour lever les
récoltes accrues dans les délais voulus. Dans ces conditions, l'attention ne tarda pas à se concentrer sur la construction de machines
pour effectuer ces travaux. Au XIXe siècle, le rendement des céréaless'éleva encore par suite de l'application d'engrais chimiques.
Danslesexploitationsfamiliales, cen'était paslapénurie de maind'oeuvre qui constituait un goulot d'étranglement, mais les rendements inférieurs et les conditions climatologiques changeantes. Par
suite de toutes sortes de mesures, les grandes propriétés terriennes
d'un seultenement semultiplièrent en Grande-Bretagne au XVIIIe
siècle. Dans cesmilieux et dans lesentreprises sur lesplaines américaines, qui selon les normes européennes sont de grandes exploitations, les conditions étaient alors favorables pour l'introduction des
machines agricoles. Dans ces pays, les agriculteurs et les propriétaires terriens étaient aussi prêts à consacrer d'importants capitaux
à l'achat de machines coûteuses. D'ailleurs, on était depuis toujours
aux prises avec une pénurie de main-d'oeuvre aux Etats-Unis où ce
facteur deproduction atoujours été coûteux.
Le rapport étroit entre la mécanisation et la pénurie de maind'oeuvre semanifeste nettement pendant laguerre civile américaine
(1861-1865), alors que, dans le Nord, 1 million d'agriculteurs
furent arrachés à leurs entreprises par la mobilisation. Néanmoins,
la récolte du froment fut en augmentation pendant les années de
guerre. Un tel résultat put être obtenus grâce au fait qu'en sept ans
lafabrication annuelle demachinesagricoles quintupla.
Il est difficile de calculer combien d'heures de travail et de bras
furent ainsi économisées par les nouvelles machines perfectionnées.
Quant aux périodes antérieures, les données sont rares et souvent
incomplètes. On considérait comme une prestation normale qu'un
seul homme labourât de 0,3 à 0,4 ha parjour; au XVIIIe siècle, le
rendement du laboureur put être porté de 0,6 à 0,8 ha, grâce à la
charrue perfectionnée de Norfolk. La première charrue à vapeur
quifut miseenoeuvre dansleWilhelminapolder (Pays-Bas) pouvait
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labourer 5 ha par jour; aux Etats Unis un tracteur donnait une
moyennejournalière de25ha au commencement decesiècle.
Pour la moisson à la faucille, leliage et la mise engerbes,il fallait
de 5 à 6 | journées d'homme par ha en Angleterre au XIIle siècle,
ce qui donnait de 130 a 160 1de froment par journée d'homme.
Vers 1800, il fallait plus de 3journées d'homme pour lefauchage à
la faux d'un ha aux Etats-Unis. Lespremières moissonneuses exigeaient un personnel de 9hommespour lesservir, à savoir, deux pour
la machine elle-même et 7pour râteler et lier les gerbes. Les frais
étaient plus bas de 1/3 que pour la moisson à la main. La moissonneuse-lieuse Houser récoltait en 1885 9 ha par jour à l'aide de 4
hommes et de 20 à 24 chevaux; en 1900, la Best New Steam Harvester moissonnait 25 ha par jour losque les circonstances étaient
favorables etlaHolt Steam Harvester de40à50ha parjour.
Au XHIe siècle, on admettait que le battage de 72 1 de froment
ou de près de 3001 d'avoine représentait unejournée d'homme. En
1613, 1201.defroment ou 3801 d'orge étaient battus par prestation
journalière d'un homme à Harwell. A la fin du XVIIIe siècle, des
batteuses françaises battaient de 500 à 9001 de grain parjour. Dans
une grande entreprise de Bedfordshire, l'achat d'une batteuse en
1850se traduisit par une économie de temps de 80%. La batteuse,
qui avait coûté £ 500permit defaire une économie de £ 200surles
frais de battage.
Comme la mécanisation a abouti à des machines qui permettent
de faire plusieurs actions en même temps, comme c'est le cas pour
la moissonneuse-batteuse, il est préférable de calculer combien
d'heures de travail il faut pour effectuer certains travaux sur une
superficie donnée. Aux Etats-Unis, on a fait des recherches pour
calculer combien d'heures de travail il fallait au cours de plusieurs
annéespour obtenir une production de 18001 defroment à l'ha. En
1830, il fallait 144heures de travail en utilisant une charrue et une
herse commune, en semant à la main, en moissonnant à l'aide de la
faucille et en battant avec des fléaux; en 1896, il ne fallait plus
guère que 22heures de travail, grâce à l'introduction des machines.
Grâce aux moissonneuses-batteuses, en Californie, le temps était
même réduit à 8J heures de travail, une durée qui ne fut atteinte
ailleurs aux Etats-Unis qu'en 1930.
Une économie spectaculaire d'heures de travail et de maind'oeuvre fut notamment obtenue pour lefroment, l'avoine, le riz et
lefoin. Alafin du XIXe siècle, lescultures de tabac, de coton et de
canne à sucre étaient à peine mécanisées. Au XIXe siècle, pour
la culture du froment, la réduction d'heures de travail se montait
à 85%et celledescoûtsdu travail à plusde 80%; pour l'avoine ces
chiffres étaient derespectivement 90% etplusde 70%.
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L'économie de main-d'oeuvre qui résulte de la mécanisation a
parfois bien donné lieu à certains remous sur le plan social, à la
suite notamment du chômage qu'il en est résulté ça et là. En
Angleterre, les agriculteurs riches avaient procédé à l'achat de
batteuses,faute de main-d'oeuvre, pendant lesguerres napoléoniennes. Aprèsla démobilisation, on assista à un grand chômage d'hiver
parmi les ouvriers agricoles revenus de l'armée. La situation était
très grave dans le Sud et l'Est du pays,où ily avait peu d'industrie.
Dans quelques villages, 60% des habitants étaient sans travail. En
1830,lesouvriers agricolesfurieux s'insurgèrent contre lesbatteuses,
dans le comté de Berkshire plus de 50 de ces machines furent détruites au cours de bagarres. En outre, la bonne entente entre les
propriétaires fonciers et les ouvriers s'étaient détériorée, vu que les
propriétaires avaient restreint autant que possible le nombre d'ouvriers en servicepermanent, en regard à la dépression d'après 1814.
Pour les exploitants, il était plus économique d'employer des ouvrierssaisonniers.3
b. Les investissements de c a p i t a u x et l ' e s p r i t d ' i n i t i a tive de l ' a g r i c u l t e u r ou du p r o p r i é t a i r e f o n c i e r .
On ne dispose que de peu de données datant d'avant 1850sur la
valeur des machines agricoles comparativement à celle de tout
l'inventaire de l'exploitation. Pour un certain nombre d'exploitations du Sussex, la valeur des outils agricoles comparée à celle de
l'inventaire d'exploitations s'éleva de 4,2% à 9% entre 1612 et
1744. Il est vraisemblable qu'au XVIIIe siècle, les outils présentes
dans les exploitations étaient plus nombreuses et plus coûteuses
qu'au XVIIe siècle. Vers 1900, on estimait la valeur des machines
et outils agricoles d'une exploitation mixte américaine bien équipée
à S 785.
Il va sans dire que les prix des charrues à vapeur et d'autres
machines compliquées étaient très élevés. En Angleterre, les prix
des charrues à vapeur variaient de £ 800 à £ 1.500; la charrue à
vapeur Fowler employée dans le Wilhelminapolder (Pays-Bas),
avait coûté hfl. 21.000 (£ 1.750); les charrues à vapeur étaient
encore plus chères en Allemagne: DM. 55.000 à 60.000 (£ 2.750 à
£ 3.000). En 1856, le directeur du Wilhelminapolder acheta à
raison de hfl. 3.000 (£250) une locomobile de 8 chevaux de la
fabrique de Hornsby en Angleterre, ainsi qu'une batteuse assortie
3

N. GASH, Rural unemployment 1815-1834, dans The economic history review,
6 (1935-1936) 90-93. L'opinion de G. BUBLOT (cf. La production agricole belge,
étude économique séculaire 1846-1955,1957, 237) que les machines ne sont achetées
que faute d'ouvriers et que par conséquent la mécanisation ne donne pas lieu à
chômage, n'estpastout àfait vraie.
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deprèsdehfl. 1.300 (£ 107) etunsemoir deplusdehfl. 400 (£ 35).*
Evidement, il n'y avait que très peu d'agriculteurs qui puissent se
permettre de telles dépenses, exorbitantes pour ce temps-là. Nous
savons qu'à cette époque la payejournalière d'un ouvrier agricole
dans l'Est des Pays-Bas semontait à hfl. 0,50 (10d.) en été et à hfl.
0,30 (6d.) enhiver, etcecisanslevivre. En Zélande lapayejournalièreétait un peu plusélevée: unouvrier contractuelpouvait obtenir
une paye de hfl. 1,50 (sh. 2/6) pour la récolte de la garance dans le
Wilhelminapolder, mais une telle paye était considérée comme très
élevée.5
Au XIXe siècle, seuls les grands paysans ayant par ailleurs
d'importance ressources financières, pouvaient se mécaniser. Dans
la plupart des pays de l'Europe occidentale, les métairies prédominaient, en France et dans les pays de l'Europe du Sud on rencontrait encore le système du partage des récoltes. En outre, il fallait
souvent payer des dîmes. Le partage des récoltes et les dîmes faisaient quelefermier n'était pastellement intéressé à l'augmentation
de la production obtenue à la suite d'une mécanisation coûteuse. A
quel point l'esprit d'entreprise pouvait être estompé par les dîmes
et le fermage, ressort de la différence du nombre d'ha drainés dans
les provinces de Groningue et de Zélande (Pays-Bas) en 1900. En
Groningue, où beaucoup d'agriculteurs étaient propriétaires, le
nombre d'ha drainés semontait à 40.000, tandis qu'en Zélande, où
l'on rencontrait beaucoup de fermages et de dîmes, on n'a drainé
que8.000ha.
Les possibilités pour les placements de capitaux étaient relativement limitées avant la révolution industrielle (fin XVIIIe siècle).
Les riches marchands et les autres citadins bien situés considéraient
la possession de domaines agricoles et de terrains comme un placement sûr. Cependant, ils s'intéressaient davantage à la perception
d'un fermage régulier qu'à la pratique de l'agriculture elle- même.
Ce n'est que depuis vers 1750 que l'on a pu constater une légère
amélioration dans cette mentalité. En général, cependant, les bailleurs de fonds ne montraient que peu d'initiative pour rénover ou
améliorer leurs domaines. Dans plusieurs pays, tels qu'en France et
en Angleterre, la possession de terres à la campagne créait pour les
citadins riches la possibilité d'améliorer leur statut social, vu qu'
alorsonpouvait être anobli.
Parmi lesmotifs qui ont décidé lesagriculteurs à acheter des nouvelles machines on peut distinguer: l'augmentation de la production, notamment desmoissons,depuis 1750,l'application de méthodes agricoles plus intensives et enfin une certaine modification des
4

J. M. G. VAN DER POEL,De Wühelminapolder1809-1959,1959, 193,129.
Id., 71.
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buts de la production. Ce sont notamment les petites exploitations
- voire parfois les très petites- qui adoptèrent les premières les
méthodes de culture plusintensives, telles que la culture des plantes
destinées à la vente ou l'horticulture. Lesgrandes machines lourdes
ne trouvèrent évidemment aucun champ d'application dans ces
petites exploitations, maisonsemontra extrêmement inventif quant
à laconstruction d'outils légers,simplesetsurtout pratiques.
Au cours des âges, le but de la production a pu semodifier sensiblement. Dans l'élevage, ce furent d'abord les peaux des animaux,
laforde detraction desboeufs et la production defumier qui étaient
les plus importants. Le rendement laitier des vaches était inférieur:
450 à 650 1 par période de lactation. Vers 1800, un rendement de
1000 1 était normal en Allemagne. La production de beurre ne dépassait guère 30kgpar vache etpar période de lactation au XVIIe
et XVIIIe siècle. Cesquantités étaient sipetites que lesmembres de
la famille de l'agriculteur pouvaient encore se charger eux-mêmes
de la traite et de la production du beurre. Il est vrai que lejournal
d'un agriculteur frison ( ± 1570) mentionne qu'il avait une fille de
ferme pour la fabrication du beurre, mais ses vaches produisaient
déjà une moyenne de 13501delait, la production debeurre semontait à42kgetcelledufromage maigreà28kg (par vache.)
Lorsque vers 1800, le rendement laitier par vache se fut élevé à
1100-1800 1 aux Pays-Bas, la production du beurre et du fromage
commença à prendre trop detemps delafamille ou des domestiques
de l'agriculteur. Au XVIIe siècle, toutes sortes de barattes et de
presses furent inventées en Hollande et en Frise pour faciliter le
travail dansleslaiteries.
Entre 1150et 1830,on trouve beaucoup de régions, où on a passé
dans l'intervalle de l'élevage à l'agriculture ou de l'agriculture à
l'élevage. A l'heure actuelle, on a repéré 53 régions de ce genre. Il
estfacile de comprendre qu'un agriculteur qui procède à une modification si profonde sera aussi disposé à appliquer de nouvelles
méthodes de production ou de nouvelles machines. Comme on le
sait, aux Pays-Bas un tel décalage de l'élevage à l'agriculture a eu
lieu en Groningue vers 1800, décalage qu'il faut probablement
rapprocher de la mentalité de l'agriculteur groninguois du XIXe
siècle,lequelsesentaitmoinslié aux traditions que d'autres. L'étendue des drainages en Groningue a déjà été relevée; c'est aussi dans
cette province que les machines américaines très pratiques firent
d'abord leur apparition: batteuse à peigne (1846) et l'eagle-plow
(charrueaigle) (1850).
c. Les p r i x
Les prix et l'application de nouvelles machines peuvent s'in85

fluencer mutuellement de deux manières. D'une part, ce sont les
grandes inventions qui rénovent d'une façon révolutionnaire la
production agricole, d'autre part, ce sont les petites variations de
prix des produits agricoles qui peuvent influencer l'achat de nouvelles machines. Lesprix élevés des produits agricoles au cours de et après-la première guerre mondiale ont par exemple contribué au
progrèsdela mécanisation dans l'agriculture.
Les inventions vraiment novatrices sont rares. La reprise économique et le zèle soudain pour le défrichement au V i l l e et IXe
siècle peuvent probablement être attribués à l'application sur une
échelle assez grande de la charrue lourde à versoir fixe,6 qui a
permisdemettre lesterreslourdesenculture.
Peu après, une autre invention importante eut lieu, à savoir, celle
du collier decheval, qui permit d'utiliser leschevaux dans l'agriculture. Selon toute probabilité, les grands défrichements du Xlle et
XlIIe siècle, qui sont allés de pair avec un fort accroissement de la
population, n'auraient pas été possibles sans cette nouvelle source
d'énergie.
La mécanisation de l'agriculture américaine au XIXe siècle eut
également des conséquences révolutionnaires. Les nouvelles machines, le rapide défrichement du Mid-West, le développement des
transports maritimes et des chemins de fer eurent pour effet qu'
après 1870une telle quantité de bléfut transportée en Europa qu'il
s'en suivitunevéritable crisepourl'agriculture européenne.
L'invention du 'cotton gin' (égreneuse) par Eli Whitney en 1793,
permit d'employer le coton américain à fibres courtes dans l'industrie textile. La conséquence en fut une extension de la production
du coton qui passa de 400 balles en 1790 à près de 4000.000 balles
en 1860.
Tout cela alla de pair avec une extension du système des plantations et de l'esclavage nègre, vu que dans la culture du coton il fallait beaucoup de main-d'oeuvre non qualifiée. Alors qu'en 1790, il
semblait que l'esclavage allait disparaître de lui-même en quelques
années faute de rentabilité, la culture du coton lui donna une nouvelle ampleur et un caractère beaucoup plus indigne de l'homme.
On peut constater que l'application des nouvelles machines est
souvent influencée par les fluctuations des prix qui se présentent
périodiquement. Suivant leur durée, on peut distinguer divers
6

F. G. PAYNE, The British plough: some stages in its development, dans The
agricultural historyreview,5 (1957) 78, est d'avis qu'il avait déjà des charrues
à versoir fixe enAngleterre au tempsromain. Cependant, les nouvelles formes de
charrue tardent à percer. Cf. H.JANKUHN, Vorgeschichtliche Landwirtschaft in
Schleswig-Holstein, dans Zeitschriftfür Agrargeschichte und Agrarsoziologie, 9 (1961)
10-11.

86

cycles dans les fluctuations de prix. Nous n'allons envisager cidessous que les longs cycles de conjoncture, à savoir, ceux de 40 à
60 ans, dénommés les 'Kondratieff', qui depuis la fin du XVIIIe
siècle sont perceptibles d'une façon assez nette, mais qui se sont
probablement manifestés aussidéjà avant cetemps-là, et un mouvement séculaire de 100à 150ans discernable depuis 1150. Les causes
de ces fluctuations périodiques ne seront pas envisagéesici. On peut
distinguer des périodes de hausse et de baisse, d'expansion et de
récession économique. Les historiens ne sont pas d'accord au sujet
de la question de savoir si l'achat de nouvelles machines a surtout
lieu dans les périodes de baisse (Simiand et Bublot) ou de hausse
(Kondratieff et Mousnier.)7Dans le premier cas, l'agriculteur veut
abaisser le coût de ses produits eu égard à leur faible prix; il peut
peut-être augmenter aussi sa production en achetant de nouvelles
machinesetmaintenir ainsisesrevenusàun niveau normal.
Dans l'autre cas, l'agriculteur considère ses revenus élevés par
suitedeshauts prix comme degrands bénéfices, cequi, au fait, n'est
pas toujours le cas, parce que le coût de la production peut aussi
avoir monté. Cependant, l'agriculteur sera aisément porté à cette
idée de grands bénéfices, d'autant plus qu'il ne disposait pas autrefoisd'une bonne comptabilité.
Un examen des faits historiques montre que dans la période des
prix élevés pour les produits agraires- aussi bien lors du mouvement séculaire que lors du mouvement Kondratieff"- on a fait plus
d'inventions et appliqué plus de nouvelles machines que dans la
période des prix bas. On peut constater que les prix élevés stimulaient le désir d'augmenter la production. Au cours des périodes de
baisse,l'agriculteur tenait plutôt à maintenir sesrevenus en travaillant plusdur qu'en économisant sur letravail. Sic'était quelque peu
possible, ilprocédait à descultures intensives, qui exigeaient encore
plus de travail. Ce travail supplémentaire était fait par l'agriculteur
lui-même et safamille et n'était pasconsidéré comme frais de maind'oeuvre.
En regardant de plus près les phénomènes du mouvement séculaire, on peut observer qu'ils semblent être assez compliqués. Au
fait, ce ne sont pas la hausse et la baisse des prix en soi qui sont
7

F. SIMIAND, Recherches anciennes et nouvelles sur le mouvement général des prix du
XVIe auXIXe siècle, 1932, 529. Simiand fait aller la dépression de 1650 jusqu'en
1785, de sorte que toutes sortes de rénovations datant d'après 1750 ont encore
lieu,d'après lui,danslapériodede récession.
G. BUBLOT, oeuvre citée, 222, voir cependant p. 223 où les rénovations se
produisent après 1890. Pour Kondratieff, voir G. IMBERT, Des mouvements de
longueduréeKondratieff, 1959,270.
R. MOUSNIER, Progrèsscientifiqueet techniqueau XVIIIe siècle, 1958,35-40.
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importantes, maislesdécalages quiseproduisent entrelesprix entre
eux:lerapport entre lesprix des marchandises etla main-d'oeuvre,
le rapport entre lesprix desproduits agraires et ceux desproduits
industriels, le rapport entre lesprix desproduits agricoles et ceux
des produits d'élevage, lerapport entre lesprix des blés etceuxdes
plantes commerciales.
Au coursdumouvement séculaire, lesprix dublé danslapériode
d'expansion économique sont relativement plus élevésque ceuxdes
produits d'élevage et desplantes commerciales. Aussi pourra-t-on
constater que dans cette période lesinventeurs etlesagriculteursse
sont particulièrement intéressés aux machines pour la culture des
céréales, telles quecharrues, semoirs et batteuses, etc.Pendant les
longues périodes decontraction, lerapport entre lesprix estexactement renversé. Dans ces périodes, ilya plus d'intérêt pour p.e.les
presses,lesbarattes,lespressoirsàl'huile, lesoutilspour travailler le
lin etc. Il va sans dire que lors du décalage de l'intérêt, il faut
plutôt penser à desdéplacements de l'accent qu'àun changement
complet soudain. Cependant, cela n'empêche pasquedans chaque
période decontraction onrelève encore desperfectionnements dans
la culture descéréalesetdans chaque période d'expansion desrénovations dans ledomaine delalaiterie oudelaculture oudutraitement desplantes commerciales. Il faut toutefois relever expressément que ladistinction faite icientre lespériodes decontraction et
cellesd'expansion esttouterelativeetnullement absolue.
ƒV. Méthodespourcalculerlaproductivitéagraire

Plusieurs étudesrécentesmontrent àquelpointilestdifficile pour
les agronomes d'évaluer laproductivité agraire actuelle etcelledu
passé récent, même s'ils peuvent disposer de données statistiques
détaillées.8 Il va sans dire quela chose est encore plus vraie pour
8

Publications e.a. de H. W. FINCK VON FINCKENSTEIN, Die Getreidewirtschaft

Preussens, 1800—1930, dans Vierteljahrshefle zur Konjunkturforschung: Sonderheft
35, 1934. Id.,DieEntwicklung der Landwirtschaß in Preussen undDeutschland, 18001930,1960.
B. BARANOWSKI, Próba obliczenia rozmiarówprodukcji rolniczej ijej konsumpcji w czasach Ksiçstwa Warszawskiego i Krolestwa Polskiego (1807-1830) dans
Kwartalnik historiikultury materialnej, VIII (1960) 209-228. (Essai d'évaluer le
volume delaproduction agricole etdesaconsommation àl'époque duduchéde
Varsovie etdu royaume de Pologne 1807-1830). G. HELLING, Berechnung eines
Index der Agrarproduktion in Deutschland im 19.Jahrhundert, dansJahrbuch
für Wirtschaftsgeschichte, 1965, Teil IV, 125-151. Id., Zur Entwicklung der
Produktivität in der deutschen Landwirtschaft im 19.Jahrhundert, dans Jahrbuch für Wirtschaftgeschichte, 1966,Teil I, 129-141. P.C.VAN DEN NOORT, De
productiviteit vande landbouw en het aantal personen, dat door één agrariër
'gevoed' kan worden, dans Landbouwkundig Tijdschrift, 76 (1964) 383-393. Id.,
Omvangen verdeling vanhetagrarische inkomen in Nederland, 1923-1963,1965. Id.,
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les périodes au sujet desquelles on ne dispose pas de statistiques
(avant 1800 ou 1850). En général, il faut se contenter de quelques
indications, permettant de conclure qu'il s'est produit une hausse
ou une baisse. Ce problème a été envisagé plus amplement par moi
dans mon rapport fait devant le troisième congrès économiquehistoriqueinternational de Munich en1965.9
La conclusion de ce rapport portait que de la dizaine de possibilités théoriques qui s'offrent pour mesurer les changements de la
productivité agraire, les suivantes ont la meilleure chance d'être
appliquées danslapratique :
a. La superficie desterrainsdeculture (défrichements) ;
b. Dans l'agriculture: le calcul des facteurs qui déterminent le
rendement des blés (lerapport entre la semence et la récolte);
Dans l'élevage: le calcul du rendement laitier et du poids à
l'abattage du gros bétail;
c. Le calcul du nombre de personnesqui travaillent dans l'agriculture comparativement au nombre de personnes qui s'emploient
danslessecteursnon-agricoles;
d. Le calcul du nombre de non-agrariens pouvant être nourris par
unseul agrarien.
Le calcul de la superficie des terrains de culture ne peut se faire
quepourcertaineszonesgéographiques biendélimitées.
A l'heure actuelle, on connaît nombre de facteurs influant sur la
récolte,maisilyaencoredegrandes lacunes pour beaucoup de pays
et d'époques.10
La connaissance du rendement laitier et du poids à l'abattage du
grosbétailnereposequesurquelquesdonnées sporadiques.11
Au XIXe et XXe siècle, on peut constater un décroissement
relatif, et parfois même absolu, du nombre de personnes actives
dans l'agriculture. Dans quelquespays,on a bienfait des recherches
régionales et locales dans ce domaine, maisjusqu'ici on ne dispose
pas d'une vue d'ensemble. Les données sur le nombre de personnes
pouvant être nourries par un seul agrarien sont encore plus rares.
On trouve quelques indications à cesujet dans la littérature historique. C'est ainsi qu'en 877, à Saint-Bertin, 16 hommes, pour la
Internationale vergelijking van het produktiviteitspeil in de landbouw, dans
Landbouwkundig Tijdschrift, 78 (1966) 18-23.
• B. H . SLICHER VAN B A T H , Les problèmes fondamentaux de la société préindustrielle en E u r o p a occidentale. U n e orientation et u n p r o g r a m m e , dans
A.A.G. Bijdragen, 12 (1965) 3-46.
10
B. H . SLICHER VAN BATH, De oogstopbrengsten van verschillende gewassen,
voornamelijk granen, in verhouding tot het zaaizaad, ca. 810-1820, dans A.A.G.
Bijdragen, 9 (1963) 29-126. Id., Yield ratios, 810-1820, dans A.A.G. Bijdragen
10 (1963) 1-264.
11
Littérature, A.A.G. Bijdragen, 12 (1965) 43 note 4.
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plupart chefsdefamilles, produisaient suffisamment pour nourrir un
seul moine. A Autun, à peu près à la même époque, 100 fermes
pouvaient à peine entretenir 15chanoises avec quelques serviteurs.
Au Xlle siècle, 15à 30familles étaient nécessaires à l'entretien d'un
seul chevalier avec sa famille. Aux Etats-Unis, 19paysans auraient
été nécessaires en 1787 pour nourrir un citadin; aux environs de
1930, ces 19 paysans produisaient suffisamment pour nourrir 66
citadins. Les chiffres fournis sur le XVIIIe siècle aux Etats-Unis
donnent l'impression qu'aucune augmentation de la production n'a
eu lieu depuis le IXe siècle. Cependant, une telle conclusion ne
serait pasjuste, car en Europe le rapport a été vraisemblablement
d'un non-agriculteur pour 3ou 4 agriculteurs, si toutefois des céréales n'ont pas été importées. L'importation de céréales permettait
notamment d'abaisser le rapport entre les agriculteurs et les nonagriculteurs.12
Lorsqu'on envisage les possibilités susdites d'évaluer la productivité agricole, il ne faut pas perdre de vue qu'une augmentation
éventuelle de la productivité n'est pas seulement due aux perfectionnements des machines et outils agricoles, mais aussi aux défrichements, à l'application de nouvelles méthodes agricoles, aux
perfectionnements du fumage, à une meilleure connaissance et à
une initiative accrue des agriculteurs, etc. Le perfectionnement de
la technique n'est que l'un des nombreux moyens dont on dispose
pour améliorerla production.
En recherchant l'influence des circonstances économiques sur le
développement technique de l'agriculture, on s'aperçoit bientôt
qu'on se trouve confronté avec un domaine étendu et encore insuffisamment exploré. Il est très désirable qu'on ait plus de données
sur la durée de plusieurs travaux agricoles, sur levolume de la production agricole qui pouvait être obtenu parjournée d'homme (p.e.
pour la moisson, le battage, le fauchage) et sur la superficie qui
pouvait être labourée (semée, moissonnée, fauchée, etc.) par journée d'homme. Les données dont on dispose sur la vulgarisation et
l'application desnouvelles machines agricoles, ainsi que sur les rendements en agriculture sont insuffisantes. Faute d'indications
quantitatives, il n'est pas possible de seformer une opinion raisonnée sur la pratique de l'agriculture au cours des âges. C'est surtout
la coopération internationale qui pourra remédier à cet état de
choses.

12
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A.A.G. Bijdragen, 12(1965)21.

L ' H I S T O I R E DES F O R Ê T S DANS LES
PAYS-BAS S E P T E N T R I O N A U X . *
B. H . SLICHER VAN BATH

I. L'étude de l'histoiredes bois
Les bois ont toujours joué un rôle modeste dans l'économie néerlandaise. Sans doute faut-il y voir la raison du peu d'intérêt qu'on
a prêté en Hollande à l'histoire des bois. Le plus souvent la section
des bois est expédiée en quelques pages comme une annexe inévitable de l'agriculture, de l'élevage, de l'horticulture et de la floriculture, branches qui sont considérées comme bien plus importantes. C'est ainsi qu'a procédé Blink dans sa Geschiedenis van den Boerenstanden den Landbouw in Nederland (Histoire de la paysannerie et
de l'agriculture aux Pays-Bas) 1 et Slicher van Bath dans son bref
aperçu de l'histoire agricole des Pays-Bas. 2 Pour autant qu'il s'agit
du Moyen-Age on dispose d'une certaine littérature au sujet des
bois communaux. Cette littérature fait une large part aux questions
de droit historique. Après 1500 débute pour les bois, comme d'ailleurs pour l'histoire de l'agriculture, une période de silence. Cela
signifie qu'on ne dispose plus d'aucune source, mais les chercheurs
ont aussi fort négligé la période du 16ejusqu'à la fin du 18e siècle.
Il faut revenir jusqu'après 1795 pour pouvoir disposer d'un certain
nombre d'études, d'articles et de quelques résumés. 3
Jusqu'à cejour, seule une publication a vu lejour qui se trouve
basée sur des recherches d'archives étendues; c'est la monographie
de V a n Oosten Slingeland sur le bois de Sijsselt près d'Ede. Un
* Conférence prononcée a u Colloque sur la forêt à Besançon, 21-22 octobre
1966. Publications d u colloque sont sous presse.
'. H . BLINK, Geschiedenis van den boerenstand en den landbouw in Nederland, Groningen, 1904, tome I I , p p . 497-515.
a
. B. H . SLICHER VAN BATH, Duizend j a a r landbouw in de Nederlanden in
vogelvlucht (800 tot 1800), dans recueil Landbouwgeschiedenis, 's-Gravenhage,
1960, p p . 36-37, 94.
3
. Seuls quelques aperçus peuvent être mentionnés ici : J . A. VAN STEIJN, D e
bosbouw, dans Z . W . SNELLER, Geschiedenis van de Nederlandse landbouw, 17951940, Groningen, 1951 2 , p p . 4 4 1 - 4 5 1 .
E . D . VAN DISSEL, Boschbouw, dans De Nederlandsche landbouw in het tijdvak 18131913, 's-Gravenhage, 1913, 327-345.
E . D . VAN DISSEL, E e n en a n d e r over de ontwikkeling van den boschbouw in
de 19e eeuw, dans Gedenkboek ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het Staatsboschbeheer,'s-Gravenhage, 1939, p p . 14-25.
G. HELLINGA, Ontwikkeling in de bosbouw in de periode 1888-1963, dans Driekwart eeuw plattelandsgroei, 1888-1963, Jubileumnummer van het Tijdschrift der
Nederlandsche Heidemaatschappij, 1963, 4 0 - 6 7 .
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important matériel du 16e au 18e siècle a aussi été mis en oeuvre
dans cet ouvrage.4 Une étudesur l'histoire desboisdans la province
d'Utrechtpendant la mêmepériode estenvoiede préparation.
Un important matériel attend encore d'être exhumé des archives
d'un certain nombre de châteaux, tels que Bergh, Rechteren,
Almelo, Twickel et nombre d'autres, comme aussi de certaines
archives publiques, telles que celles des domaines de Nassau, les
archives de la Chambre des Comptes de la Gueldre et les archives
delaMaison Royale.
Il faut espérer que la bibliographie de la littérature sur l'histoire
des bois aux Pays-Bas, qui doit voir le jour sous peu, aura pour
effet de donner une nouvelle stimulation aux recherches si urgentes
decetordre.5
II. Les boisdanslapréhistoire
Vers la fin de la période mésolithique, il n'y avait pas aux PaysBas de grandes étendues déboissées, sauf le long du littoral et dans
leszones de tourbières et de marais.6 Lesrecherches palynologiques
ont révélé que des bois de chênes assez épais, où l'on rencontrait
aussi des tilleuls, des noisetiers, des frênes et des ormes, croissaient
sur les terrains riches et plus ou moins élevés. A cette époque le
hêtre n'avait pas encore fait son apparition. Les terrains plus pauvres étaient couverts de bois de chênes et de bouleaux moins épais.
Des marécages, où dominaient l'aune et le bouleau, se rencontraient dans lesterrains bas.Il n'y avait pasencore devasteschamps
de bruyère.
Leclimat était alors un peu plus chaud que de nos jours; environ
plus 2°C bon an mal an en été et environ plus 0,5°C en hiver. Vers
l'an 3000 avant J. Christ la température se mit à baisser et le
climat devint plus humide au début de la période du bronze. Le
degré d'humidité tout comme la température, furent sujet à d'importantes fluctuations dèslapériode néolithique.
Nilespeuplades de chasseurs et depêcheurs dela période paléolithique, ni les Omaliens, qui émigrèrent vers l'an 4000 avant J. C.
despays riverains du Danube pour venir s'établir dans le Limbourg
1
J . F . VANOOSTEN SLINGELAND, De Sijsselt; een bijdrage tot de kennis van de
de Veluwse bosgeschiedenis,Wageningen, 1958.
6
W . D . BROUWER, Bibliografie van de Nederlandse bosbouwgeschiedenis, W a g e ningen, 1967.
• Pour cette partie de notre exposé on s'est n o t a m m e n t a p p u y é sur J . M . G.
VAN DER P O E L , D e l a n d b o u w in het verste verleden, dans Berichten van de
rijksdienst voorhet oudheidkundig bodemonderzoek, 10-11 (1960-1961) 151-153; ainsi
q u e sur H . T . WATERBOLK, De praehistorische mens en zijn milieu; eenpalynologisch
onderzoek naar de menselijke invloed op deplantengroei van de diluviale gronden in Nederland, Assen, 1954, p p . 134-140.
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méridional, n'ont pas sensiblement transformé l'aspect naturel du
paysage.7 Les Omaliens cherchaient partout les loess qui étaient
alors recouverts de forêts où dominait le chêne. C'étaient des agriculteurs qui n'ont toutefois déboisé que de petites étendues de terrain.
Les constructeurs de monuments mégalithiques, venus de l'est,
qui s'établirent quelque 1000 ans plus tard en majeure partie dans
nos actuelles provinces de l'est, étaient aussi des agriculteurs. Il est
vraisemblable qu'ils nourrissaient leur bétail, lequel consistait en
bovins, ovins, porcins et chevaux, de feuilles d'ormes, de tilleuls et
de frênes. Leurs activités n'ont pas non plus apporté de grands
changements àla végétation.
Le comportement des peuplades qui ont émigré du sud de la
Russie pour venir s'établir dans notre pays entre l'an 2200 et 2000
avant J. C. a été tout autre. Ces nouveaux-venus étaient essentiellement des éleveurs de bétail. Les recherches palynologiques ont
permis d'établir que ces peuplades ont déboisé d'importantes
étendues de terrain afin de créer ainsi des pâtures pour leur bétail.
Dès que le sol était épuisé on rasait ou on brûlait une autre partie
du bois. Parfois on retournait aussi sur les anciens lieux où le bois
s'était regénéré par la venue d'une génération intermédiaire de
bouleaux.
De nouvelles peuplades qui vinrent s'établir quelques siècles plus
tard dans nos régions, étaient à leur tour plus portées sur l'agriculture. L'extension de la bruyère commune, Callune, dans les diagrammes polliniques est un signe d'expansion des terres de culture '
au coursdelapériode du bronze.
A partir du 5e siècleavantJ. C , lapopulation s'accrut graduellement. Degrandsensemblesdeterrelabourable furent créésjusqu'au
temps des Romains (celtic fields). L'extension de l'agriculture
appert aussi de la forte extension des champs de bruyère et des
sablesvolants,commesuitede l'érosion.
De grandes forêts se maintinrent encore longtemps sur les lourds
terrains argileux A partir de 400 aprèsJ. C , les hêtres et les charmes ne cessèrent de se multiplier dans ces forêts. Par contre, les
tilleuls disparurent complètement. Le climat redevint simultanément plus humide. La région côtière et celle des rivières furent la
proie de grandes inondations, la 2e grande transgression dunkerquienne seplace entre 275 et le 4e siècle aprèsJ . C. 8 Un fort profil
à podzol développé sous bruyère se forma qui recouvrit tous les

1

7

Ainsi dénommés d'après la localité O m a l près de Liège.
B. H . SLICHER VAN B A T H , Le climat et les récoltes en h a u t moyen âge, dans
Agricultura e mondo rurale in Occidente nelValto medioevo, Settimane di studio del
centro italiano di studi sull'alto medioevo, X I I I , 1965 (1966) 412-414.
8
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vestigesdespeupladespréhistoriques sur lespauvres terrains sablonneux et en grande partiedélaissés.
A l'époque romaine, la région néerlandaise avait une population assez dense. Surtout les zones côtières de la Frise et de la province de Groningue, les dunes du littoral de la Hollande proprement dite, la région qui était baignée par les grandes rivières (la
Betuwe) et enfin le Brabant. Al'extrême sud du pays, dans le Limbourg, on a trouvé desvestiges de 'villae' romaines et probablement
aussi des traces de la répartition romaine des terres (centuriatio).
La population relativement dense de ces contrées a nécessairement
eu pour effet que le déboisement a dû être poussé assez loin dans
certainesrégionsdupays.
Par suite de la période humide qui est allée de 180à 550 et de la
2e transgression dunkerquienne, les marais se sont fortement étendus. Au début du Moyen-Age, les Pays-Bas étaient couverts de
vastes déserts: champs de bruyère et sables volants datant de
l'époque du bronze et de l'époque du fer, marais formés en grande
partie au temps des grandes migrations. Comparés à ces terrains
désertiques qui s'étendaient à l'infini, les bois n'occupaient alors
qu'une surface relativement modeste.Sil'on veut sefaire une bonne
idée de la situation telle qu'elle se présentait au Moyen-Age, il ne
faut jamais perdre de vue le grand contraste que formaient, d'une
part, les terrains en friche couverts de toute sorte de végétations et
les vastes étendues de sables désertiques où rien ne poussait avec,
d'autre part, lesrégionsboisées.
III. Lesforêtsau Moyen-Age
Le climat changea de nouveau vers 550 ou 650. A la période
d'humidité précédente succéda une ère plus chaude et plus sèche,
laquelle fut peut-être interrompue par une courte période de temps
plus humide au 9e siècle. Il est probable que cette ère de chaleur at
été très favorable aux défrichements surtout dans la région deal
rivières à lourdes argiles, telle que le bassin de l'IJssel. Dans les I
régions diluviales de l'est du pays, les agglomérations se sont
étendues et multipliées. Les hameaux lesplus anciens se trouvaient
le plus souvent au sommet de petits ruisseaux. L'extension des
bourgades s'estfaite en amont vers les zones plus marécageuses des
sources et en aval vers les régions où les ruisseaux se déversaient
dans de plus grandes rivières et où se trouvaient de grands marais. .
Dans certaines régions, on peut constater qu'au dixième siècle, les (
défrichements s'arrêtèrent, certaines agglomérations disparurent
même complètement. Du l i e au 13e siècle, les défrichements j
furent toutefois repris. Les défricheurs de l'époque disposaient déjà 1
des connaissances techniques et de l'expérience nécessaires pour
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s'attaquer aux basses régions marécageuses. Des digues furent
édifiées, des écluses furent construites et des stations d'épuisement
furent aménagées pour pouvoir régler le niveau des eaux. Les
défrichements et l'accroissement de la population allèrent de pair.
Ce processus se poursuivit jusque dans la première partie du 14e
siècle. Par la suite on a eu à déplorer une forte perte de terre dans
les zones côtières et dans le delta des grandes rivières. On peut lire
à plusieurs endroits que des fermes sont abandonnées dans les
zones diluviales. Dès le 15e et le 16e siècle, des terres furent de
nouveau fréquemment attribuées pour être défrichées dans le
Limbourg.
L'histoire des défrichements se reflète dans les noms de lieux.9
Un certain nombre de suffixes de noms de lieux a trait à la végétation: -lo, -laar, -ede (-de, -te, -t, -et), -tere {-tre,-doren), -rode {-rade,
-raay), -holt, -bos, -wolt (-woude), -horst et -broek. Les noms en -lo

désignent probablement un bois avec des clairières où le bétail
pouvait paître. Ces noms sont très fréquents; on les rencontre
aussi bien dans leslocalités de date ancienne que dans cellesde date
plusrécente. Lesnomsquifinissent en -lo sont souvent composés par
des noms d'arbres et d'arbustes, ainsi que par des noms d'animaux
oudestermesquidésignent deszonesmarécageuses.
La signification de -laarn'est pas très claire; certains noms en
-laar désignent des localités herbeuses, d'autres sont par contre
constitués par des noms d'arbres et d'arbustes. Leslocalitésen-laar
font partie des agglomérations de date plus récente. -Ede est un
suffixe collectif qui se trouve surtout accolé à desnoms d'arbres ou
d'arbustes pour indiquer qu'il y en a plusieurs. Birkt indique un
bosquet de bouleaux, Eisetun bois d'aunes. Les noms de lieux qui
seterminent ainsi peuvent désigner soit des agglomérations de date
ancienne, soitdesagglomérations dedateplusrécente.
Le suffixe -tere qui signifie arbre n'est que peu répandu Le défrichement est indiqué par des noms en -rode. Il s'agit de l'abattage
desarbres et de la mise en culture du solainsi déboisé. Lesnoms de
lieux en -rode se rencontrent surtout au Limbourg et dans les provincesde l'Est,
Les noms en-holt eten -bos se rencontrent surtout dans les zones
de peuplement plus récentes. Les noms en -wold désignent un terrain marécageux où poussent des aunes, des saules et de petits
arbustes (étendues désertiques). Les localités qui portent de tels
• D'après les recherches sur les noms de localités dans l'Est des Pays-Bas,
de B. H . SLICHER VAN BATH, Mensch en land in de middeleeuwen, Assen, 1945
tome I I , p p . 57-62, 114-121, et de G. H . EDELMAN, Over de plaatsnamen met
het bestanddeel woud en h u n betrekking tot de bodemgesteldheid, dans Boor
en Spade, V I I (1954) 197-216.
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noms se trouvent surtout dans les zones marécageuses qui ont été
défrichées au cours des années. Les noms en -horstdésignent un
endroit broussailleux; -broek des pâtures marécageuses. Ces noms
aussiserencontrent dansleszonesdepeuplement plusrécentes.
Les noms de lieux en -lo, -ede, -tere, -laaret -rode sont fréquents
dans les zones de terrains diluviaux. Certaines de ces localités
peuvent dater d'avant le 10esiècle, mais d'autres sont aussi de date
plus récente. Les noms de lieux en -wold, -holt, -horst et -broek se
rencontrent presque exclusivement dans leszones marécageuses qui
ont étédéfrichées aprèsle 10esiècle.

I Au 10e et l i e siècle les souverains de l'époque concédèrent de
grands terrains de chasse.10 Ces zones sont désignées par le terme
'foreest' {forestis).Sur le territoire des Pays-Bas, on trouve quatre
zones de ce genre en Veluwe qui furent léguées à l'abbaye d'Elten,
ainsi que la 'foreest' de Drenthe et du pays de Vollenhove qui fut
léguée à l'évêque d'Utrecht. 'Foreest' et 'bos' (bois) ne sont pas
synonimes, car des villages entiers avec leurs terres peuvent se
trouver enclavés dans la zone dite 'foreest' sans faire partie ni des
boisnidesterrainsenjachère environnants.
L'attention a déjà été attirée précédemment sur la différence
qu'ilya entre lesboiset leszonesdeterrainsincultes.Leur fonction,
qui était autrefois tout autre, n'a pas manqué de se modifier avec
letemps.
Au cours de l'ère carolingienne-et dessiècles suivants, les terrains
boisésnejouaient pas encore un rôle trèsimportant comme fournisseurs de bois; leur importance économique tenait bien plutôt à la
chasse. Comme l'industrie de la laine et de la toile n'était encore
guère développée, les habitants de ces époques reculées devaient
s'habiller des peaux et fourrures des bêtes qu'ils prenaient à la
chasse, lesquelles donnaient aussi lieu à un important commerce.
Pour la population agricole, les bois étaient fort importants en ce
temps-là pour l'engrais des porcs. Ces animaux étaient conduits
dans les bois pour qu'ils y recherchent leur pâture. Cela n'allait
toutefois pas sans grands dégâts pour les terrains boisés; les porcs
détruisaient le sous-bois qui protégeait la faune et mangeaient les
jeunes pousses dont se nourrissaitlegibier. L'équilibre naturel entre
la végétation et la faune sauvage se trouvait ainsi menacé, ce qui à
la longue aurait même abouti à la destruction plus ou moins com10

Ce qui suit est surtout e m p r u n t é à B. H . SLICHER VAN B A T H , Mensch enland in
de middeleeuwen, Assen, 1945, tome I, p p . 3 7 - 1 4 8 ; Id., Studiën betreffende
d e agrarische geschiedenis van de Veluwe in de middeleeuwen, d a n s A.A.G.
Bijdragen 11 (1964) 13-78.
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plète des bois. Cela explique que dans une époque reculée des restrictionsfurent poséesàla libertéqu'avaient lespaysansde conduire
leursporcs danslesbois.Detellesrestrictions découlaient du double
rôle que jouaient les bois: d'une part, ils étaient utilisés pour la
chasse du gibier, d'autre part, comme pâture pour les porcs. La
première charte qui parle de limiter le nombre de porcs pouvant
être menés paître dans les bois est datée de 855 et les bois dont il
s'agitsont ceuxde Putten et d'Ermelo.
Ce n'est que beaucoup plus tard que les bois ont acquis une nouvelle signification comme réservoirs de combustibles et de matériaux de construction. Le grand accroissement de la population au
12eet 13esièclea fait naître un grand besoin deboisdechauffage et
de charpente. Par la suite au 13e siècle et au cours des siècles suivants, les localités qui avaient droit au bois se groupèrent en _
'bosmaalschappen' ou 'maalschappen' (collectivités qui avaient
droit auxbois).
Les terrains enjachère couvraient de vastes étendues; ils étaient
apparemment inutiles, pourtant ilsjouaient un rôle essentiel dans
l'agriculture de ces temps-là en créant un équilibre naturel entre
les terres en culture et les terrains non défrichés où le bétail était
mené paître. L'importance du cheptel était conditionnée par la
quantité de pâture que les bêtes pouvaient trouver dans les régions
marécageuses et sur les terres couvertes de végétation. L'étendue
des cultures dépendait de la quantité de fumier dont on disposait,
laquelle était à son tour en rapport avec le nombre de bêtes qui
hivernaient dans les étables. Pour autant qu'il était question de
fumage par mottes il y avait une corrélation très étroite entre les
terres de culture et lesjachères, la superficie descultures se trouvant
conditionnée par la durée qu'il fallait aux terres enjachères où le
gazon avait été enlevé pour reconstituer leur couche d'humus.
Suivant la fertilité des prairies et la quantité de fumier qui était
utilisée à l'ha., le rapport entre les champs et lespâtures variait de
1 à 2 à 1à 7. On peut voir que l'existence de grandes étendues de
terrains incultes était inhérente au système agricole alors en usage.
Pour l'exploitation de leurs domaines, lespaysans devaient pouvoir
disposer de terrains incultes dont l'étendue était plusieurs fois celle
desterresqu'ils cultivaient.
L'accroissement de la population auquel on assista à partir de )
1150fitque desrestrictions durent être apportées au libre usage des•
terrains incultes qui avait prévalujusque là. L'entrée en vigueur d e ^
ces restrictions était en rapport étroit avec le moment que la surabondance des terrains incultes se transformait en pénurie. L'utilisation illimitée et non réglementée de ces terrains prit ainsi fin, les
usagers- qui étaient normalement les propriétaires des fermes
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avoisinantes - se groupèrent en 'markgenootschappen' (associationscommunales) pour écarterlesnouveauxvenus.
C'est ainsi qu'à partir du 13e siècle on rencontre trois sortes
d'associations à la campagne, surtout dans les zones diluviales, à
savoir:
1) les 'bosmaalschappen' ou 'maatschappen' qui réunissaient les
personnes qui pouvaient faire valoir des droits sur l'usufruit ou
la propriété de certains bois. De telles associations ne se sont
toutefois constituées que dans lesrégions où l'on trouvait encore
d'importants bois dans la deuxième partie du Moyen-Age,
telles qu'en Gueldre, dans la province d'Utrecht et au Limbourg.
2) Les 'markgenootschappen' (associations communales) où se
trouvaient réunies les personnes qui avaient des droits d'usufruit ou de propriété sur les terrains incultes. Les associations de
cetordre serencontrent sur toutelazonediluviale.
3) les 'buurschappen' (associations de lieux-dits) qui embrassaient
toute la communauté des villages, y compris les non agrariens,
lespauvres et lespetits closiers.Toutes cespersonnes n'étaient le
plus souvent pas admises comme membres des 'maalschappen'
etdes 'markgenootschappen'.
A la pratique, la séparation entre les 'bosmaalschappen' et les
'markgenootschappen' n'a pas toujours été systématiquement
appliquée, vu que les mêmes personnes étaient membres des deux
catégories d'associations.
Les 'bosmaalschappen' avaient leur propre droit, dit droit forestier; ce droit était rendu dans la 'holtsprake'. Les dispositions du
droit forestier témoignent d'un grand soucis pour le maintien des
bois. Il ne devait pas être coupé de brindilles, parce que cela aurait
nui aux bois; des amendes étaient prévues contre l'abattage de
certaines essences, notamment contre le bois vert. Nombre de
dispositions montrent que le bois avait pris une grande importance
économique au 15e siècle. Ces dispositions avaient par exemple
trait à la vente du bois aux marchands, à l'affermage des bois aux
personnes qui n'y avaient pas droit, telles que les étrangers et les
personnes qui n'habitaient pas le village. On peut voir par cesdispositions que le bois n'était pas seulement important pour les personnes qui y avaient droit, mais aussi pour les personnes qui ne
faisaient pas partie de la 'maalschap'. Le bois était aussi apparemment demandé d'autres régions et peut-être de certainesvilles,voire
delaHollandeproprement dite.
La grande valeur qu'avait alors lebois explique probablement la
grande peur qu'on avait des vols et la crainte que certaines personnes en coupent plus qu'il n'était autorisé. Parfois ilétait défendu de
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vendre du bois à des tiers. Les personnes qui coupaient du bois
sansyavoir droit risquaient leursbiensetmêmeleurvie.
Les 'holtspraken', autrement dit lesjugements que rendait l'assemblée des ayants droit aux 'malen' (communaux) avaient lieu
dans le bois même, sousun vieil arbre, ou à l'église, voire au cimetière. Le nombre de réunions et de séances variait de une à quatre
par an. Lesdispositions du droit forestier étaient établies de concert
par toutes les 'malen' (collectivités ayant droit au bois). Les amendes étaient réparties entre lejuge des bois et les collectivités. Les
contrevenants à certaines dispositions devaient donner un fût de
bière en guise d'amende, lequel était alors bu sur le champ en
plein tribunal.
Les nouveaux admis dans la collectivité devaient apporter en
guise de droit d'entrée un fût de bière et un mouton gras. Il arrive,
mais fort rarement, qu'il soit question de la répartition d'un bois
entrelesayants droit.
Le droit forestier écrit, ainsi que les mètres de fer pour les répartitions de bois avec lesquels étaient marqués les arbres à abattre
et les haches pour couper le bois étaient parfois conservés dans une
caissequ'on mettait enlieu sûr (église,couvent) etsousbonnegarde.
Au 16esiècle, la population des Pays-Bas s'est fortement accrue,
desortequenosrégionssontdevenuesdespluspeupléesde l'Europe.
Cela a conduit à une exploitation trop intense des bois. C'est ainsi
qu'on s'est plaint que de l'un des vieux bois de la Veluwe qu'on
avait donnés au dixième siècle à l'abbaye d'Elten, il ne restât plus
que du taillisde chêne, parce que lespaysans desenvironsy avaient
menépaîtreleur bétail.11
Au 15e et au 16e siècle, l'autorité du gouvernement central se
raffermit sous les ducs de Bourgogne et les Habsbourgs, ce qui
aboutit à ceque lesautorités s'occupent davantage des bois.Toutes
sortes de mesures pour maintenir et améliorer les bois furent alors
prises, notamment dans les provinces du Brabant, de Hollande et
de Gueldre.
Le Bois de La Haye fut souvent l'objet d'une préoccupation
spéciale. En 1470et en 1496,on acheta deshêtres dansla région du
Gooipour lesy planter; en 1493on fit venir des chênes du Brabant
septentrional; par la suite on y planta despeupliers de Loosduinen,
des ormes de Vlaardingen et d'Utrecht, des tilleuls de Bruges. Les
chênes nouvellement plantés furent enveloppés d'osier ou de paille,
ou bien, ils furent goudronnés pour les protéger contre les lapins.
Trois pépinières furent aménagées pour les besoins du dit bois. On
11

J. F. VAN OOSTEN SLINGELAND, o.e., p. 49.
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apportait beaucoup de soins à planter les arbres: la tourbe était
enlevée des trous qui étaient ensuite de nouveau remplis de terre
glaise et de fumier; le sol était aplani et bêché. Pendant les étés
chaudsonarrosait lesarbres.12
Des efforts couronnés de succès furent faits dans les environs de
Breda pour introduire de nouveau lepin sylvestre du Sud de l'Allemagne, dans nos régions. Le pin sylvestre avait en effet disparu de
nos contrées aucoursdelapériodepréhistorique. LecomteHenri de
Nassaufitvenirdesgrainesdupind'un arboriculteur connude Neurenberg. Des essaisfurent faits en 1514,en 1515eten 1516.Aucours
des deux dernières années, les envois s'élevèrent à 20 et 24sacs de
graines. Ces graines furent seméesdansdessillonstracésà l'araire. 13
ƒV. Lesboisauxtempsmodernes

A la fin du 16esiècle et au 17esiècle,pendant laRépublique,les
autorités se préoccupèrent peu de bois. La signification économique desterrains boisésn'était plusguère importante. Des tourbières
étenduespourvoyaient au besoin de combustibles. L'exploitation de
la tourbe a atteint son apogée au 17esiècle. Beaucoup de capital y
était investi. Depuis le Moyen-Age on importait par ailleurs du
charbon d'Angleterre à des fins industrielles. Le bois pour la construction des maisons et pour les chantiers fut d'abord importé de
l'Allemagne centrale et méridionale; au 18esiècle le commerce du
boiss'orienta plutôtverslespays Scandinaves etla Baltique.
Comme déjà dit au début du présent exposé, on a fait peu de
recherches sur l'histoire des bois au 17eet au 18esiècle, quoiqu'il y
eût de la matière à remuer dans les archives. Un des documents
qui a été étudié concerne un registre des terres nouvellement
défrichées en Overijssel au cours de la période allant de 1682 à
1749. Il se trouve qu'en Salland environ un quart et en Twente
environ un sixième de tous les défrichements avaient trait à des
aménagements de nouveaux bois. Les jeunes plants consistaient
surtout en chênes et enpins,ainsi qu'en taillisde chêne;il n'est que
très rarement question de peupliers, d'aunes, de hêtres et de saules.
Il appert aussi de ce registre que la riche bourgeoisie plaçait plutôt
son argent dans les défrichages de terres labourables et de prairies,
tandis que les nobles s'occupaient plutôt du financement des reboisements.14
Dans la deuxième partie du 18esiècle, ce sont toujours lesnobles
12

H. BLINK, o.e., tome II, pp. 510-511.
J. DE GREZ, De dennenteelt in Noord-Brabant (1873) et aussi dans Handelingen
van hetProvinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen inNoord-Brabantoverhet
jaar 1873, 's-Hertogenbosch, 1873, pp. 29-39.
14
B. H. SLICHER VAN BATH, Een samenleving onder spanning; geschiedenis van het
plattelandin Overijssel, Assen, 1957, pp. 439-442.
18
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qui s'intéressent le plus à la sylviculture. C'est dans leur milieu
qu'on trouve Carel George van Wassenaer (1733-1800) dont les
nouvelles méthodes de sylviculture qu'il a introduites dans ses domaines en Overijssel et en Gueldre lui ont donné une certaine
notoriété. Cegentleman farmer seconsacrait surtout à la culture du
chêne et là où lesolne seprêtait pas à la culture du chêne, il faisait
planter des pins. En 1760, il rédigea à l'intention de son régisseur
au château de Twickel une série de directives pour l'aménagement
depépinières.15
La sylviculture eut aussi sa part de l'intérêt accru qui se fit jour
pour l'agriculture en général à la fin du 18e siècle. C'est ainsi que
des associations de savants se constituèrent et que des concours
furent ouverts. Certains de ces concours avaient trait à la sylviculture;leboisement desdunes éveillait notamment un intérêt spécial.
Au point de vue économique la sylviculture était aussi devenue
plus attrayante par suite de l'élévation du prix des bois. A la veille
de la révolution industrielle dont l'Angleterre allait être le théâtre,
il était encorefait une grande consommation de bois. Ce sont seulement les améliorations apportées dans l'exploitation des charbonnages qui permirent de passer sur une grande échelle du bois à la
houillecomme combustible.
Il est vraisemblable que les ouvrages de Duhamel du Monceau
ont aussi contribué aux Pays-Bas à la vulgarisation de notions plus
scientifiques ausujet dela sylviculture.
Pendant la période de la République batave et l'administration
française qui suivit de 1795 à 1813, certaines mesures furent prises
par les autorités en vue d'améliorer la sylviculture.16 La diminution, voire l'arrêt complet du commerce avec les pays d'outre-mer
à la suite du blocus continental, eurent pour effet que les Pays-Bas
durent compter pour une large part sur leur propre production
pour satisfaire leurs besoins intérieurs. Pour ce qui est de l'approvisionnement en bois, il est tout naturel qu'on s'efforçât de
rendre les vastes étendues de terrains non cultivés rentables en les
reboisant. C'est surtout le pin sylvestre qui fut mis à contribution.
Les commissions agricoles s'efforçaient de leur côté de stimuler les
défrichements. Van der Borch tot Verwolde et van Rijckevorssel
écrivirent entre 1802 et 1810 divers traités sur les plantations de
pins.Ala demande du Conseil desAffaires intérieures, toutes sortes
de graines d'arbres furent expédiées d'Amérique. Il est possible
que l'introduction du chêne américain dans nos régions ait été la
suitedecesenvois.
15

J . F . VAN O O S T E N SLINGELAND, o.e., p p . 5 0 - 5 1 .

16

P o u r ce q u i suit il a surtout été fait usage d e E . D . VAN DISSEL, Boschbouw
(cf. note 3) et de J . A. VAN STEIJN (voir également note 3).
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Après le rétablissement de l'indépendance nationale en 1813 et
la reprise des arrivages en provenance d'outre-mer, l'intérêt éveillé
par la sylviculture se mit à baisser. Le peu d'importance des bois
apparut notamment lors de l'établissement du cadastre; à ce
moment-là les terrains boisés ne représentaient plus que 5% de la
superficie totale du pays, encore fallait-il y comprendre le taillis et
l'osier. Lepeu d'étendue des boisest encoreplus frappant lorsqu'on
le compare à celle des terrains incultes qui couvraient 27% du
territoire national. Une grande partie de ces terrains se prêtait au
reboisement.
Les autorités estimaient alors que la propriété collective, ou
l'utilisation collective des terrains incultes, faisaient obstacle à leur
bonne exploitation. Une bonne exploitation supposait, pensait-on,
une division préalable des terrains. Il s'avéra toutefois bien vite à
l'expérience que la répartition des sols incultes ne donnait pas les
résultats escomptés et que lereboisement nes'en trouvait nullement
stimulé. Lespaysansnepouvaient passepasser desbruyères comme
pâtures pour leurs bestiaux et pour y lever des mottes de fumure.
Par ailleurs,le boisement nécessitait desinvestissements de capitaux
que les paysans n'avaient pas. Enfin, les parcelles nées de la répartition avaient souvent une configuration qui faisait obstacle à leur
exploitation rationnelle. C'est ainsi qu'on rencontrait des parcelles
ayant jusqu'à 3000 mètres de longueur et seulement quelques
mètresdelarge.
Pour autant que les communaux boisésfurent répartis, cela donna précisément lieu à leur déboisement. Chaque nouveau propriétaire se mit immédiatement à abattre les arbres qui se trouvaient
sur sa parcelle. La politique des autorités ne fit que précipiter ce
processus. La pénurie d'argent de l'Etat l'amena souvent à vendre
certains de ses domaines. Les nouveaux propriétaires se mirent
aussi à raser les bois qui s'y trouvaient. Les seuls bois qui furent
entièrement épargnés, sont ceux qui furent donnés en legs à la
famille royale,grâceà l'action delafondation du domaine royal. Ce
sombre tableau des progrès du déboisement n'embrasse toutefois
pas toutes les provinces. Il en est qui virent même leurs terrains
boisés s'agrandir. C'est ainsi que, grâce essentiellement aux défrichements effectués dans le Brabant septentrional et en Gueldre, ces
provinces virent leurs bois s'étendre de 56.000 hectares entre 1833
et 1856.
Sous l'influence des travaux de Cotta, Hartig et Pfeil, et des
chercheurs allemands qui travaillaient sur la voie qu'ils avaient
indiquée, on assista aussi aux Pays-Bas à un renouveau d'intérêt
pour la sylviculture vers le milieu du 19e siècle. C'est surtout
W. C. H. Staring qui n'a cesséde plaider pour une amélioration de
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la mauvaise situation dans laquelle setrouvaient les bois vers cette
époque. Il a lui-même effectué un certain nombre d'expériences sur
leplan du boisement desdunes Pourlaculture du boisdesrésineux,
ce sont surtout les travaux de Schober - l'aménageur du Pinetum
de Schovenhorst près de Putten - qui ont donné le ton. Depuis
1883, une formation scientifique sur la sylviculture est donnée à
Wageningen.
Avant 1880, la culture du taillis de chêne s'est fortement développée; l'écorce du chêne était utilisée en tannerie et le bois servait
de combustible. L'avantage de cette culture, c'est que la levée du
bois de chauffage variait de 8 à 11ans, de sorte qu'après la plantation, on n'avait qu'à attendre relativement peu de temps pour faire
des encaissements. A partir de 1875, les prix de l'écorce ont toutefois rapidement baissé par suite des arrivées de cuir étranger et de
succédanés des matières tannantes bien meilleur marché. Les prix
du bois de chauffage ont aussi baissé à la suite des importations
accrues de charbon de terre. De nombreux bois de taillis de chêne
ont été transformés en bois montants par la plantation de pins
entre lesjeunes chênes, ou bien ils ont été convertis en champs ou
prairies.Apartir de 1870,la demande du boisdeminequi était surtout exporté en Belgique, se mit à croître. Les plantations de pineraies s'en trouvèrent stimulées, mais par ailleurs les jeunes bois
furent aussisouvent rasésavant l'heure.
Ces différents stades se retrouvent par exemple dans le bois de
Sijsselt;au coursdesannéesonyasurtout planté:17
1771-1775destaillisde chêne
1775-1844despinssylvestres
1844-1874 (1880) destaillisdechêne
après 1874despinssylvestres
Le passage du pin sylvestre au taillis de chêne vers 1844 était
la suite de la hausse du taillis de chêne sur le marché. Il convient
aussid'ajouter qu'en 1844,la chenille zébrée,dite Panolis Flammae
Schiff, avait causé desdégâtsconsidérables auxboisdepins.
La fondation de la Nederlandsche Heidemaatschappij fondée en
1888 a constitué une étape importante pour la sylviculture aux
Pays-Bas. Cette société se consacre spécialement aux défrichements
et au reboisement. Onze années plus tard (1899) fut créé un organisme officiel, le Staatsbosbeheer, pour la gestion des bois de l'Etat.
Au moment de la création de cet organisme les bois de l'Etat ne
couvraient que 2.200 ha, alors que leur superficie avait atteint
29.000 ha en 1940. On s'est de plus en plus rendu compte que
l'Etat avait un rôle important à jouer sur le plan des bois. C'est
ainsi que diverses loisont été promulguées dans la première moitié
17

J. F. VANOOSTENSLINGELAND,o.e.,pp. 56-126.
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du siècle en vue de protéger les bois existants. Au cours des années
de crise 1932-1938, environ 12.000 ha de terrains incultes ont été
reboisés dans le cadre des travaux organisés pour donner du travail
à lamain-d'oeuvre inoccupée.
L'accroissement des terrains boisés et la diminution des terres
incultesressortent clairement du tableau ci-après:
.
1833
1888
1940

Superficie des
bois en ha
169.026
226.918
257.768

Superficie des terres
incultes en ha
906.506
712.514
357.861

En 1940,lesbois occupaient aux Pays-Bas 7.73% dela superficie
totale du pays.Environ 15%desboisestlapropriété del'Etat, 21%
appartient aux communes et autres collectivités de droit public et
les autres 64% sont des propriétés privées. Alors qu'en 1833, environ 20% des boisétait desrésineux, en 1940,cepourcentage atteignait 70%.
Aux Pays-Bas très urbanisés de nos jours où la population est
fort dense (12,5 millions d'habitants), les bois sont surtout appréciéscomme lieux de récréation, et c'est pour cette raison qu'ils sont
l'objet desoinstoujours plusjalouxdelapart desautorités.
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I. D O E L E N O P Z E T

Stormachtig isde vooruitgang in het onderzoek van de economische en sociale geschiedenis sinds 1950:niet alleen in de toepassing
van de nieuwe methoden en technieken, maar vooral in een volkomen wijziging van deprobleemstelling. Dit maakt een bezinning op
degrondslagen noodzakelijk. Schijnbaar raakt men hierdoor verder
van het feitelijke onderzoek verwijderd, het lijkt een weg terug te
zijn, maar de snelle wetenschappelijke ontwikkeling dwingt de onderzoeker tot een opnieuw overdenken en herwaarderen. Hij moet
stellingenbetrekken, nieuweverworvenheden verdedigen, of, bij een
onvoldoende fundering, afwijzen.
Hoewel het tot heden in de vakliteratuur nog in onvoldoende
mate tot uitdrukkingisgekomen, isdeverhouding tussen theorie en
en praktijk één van de centrale problemen in het moderne economisch- en sociaal-historische onderzoek. In feite is het een oude
kwestie, maar zij wordt thans onder volstrekt gewijzigde omstandigheden aan deorde gesteld.
In denavolgendeverhandeling zal debetekenisvan de theorie en
de toepassing van die theorie op depraktijk van de economische en
sociale geschiedenis worden onderzocht. Eerst zullen de hoofdlijnen
van het onderzoek in het kort worden aangegeven; in de daarop
volgendehoofdstukken zaldenadere uitwerking volgen.
Vroeger bestond de economische geschiedenis uit een aantal segmenten, zoals landbouw, industrie, handel, arbeid, etc, die zonder
verband naast elkaar geplaatst werden. De theoretische bijdrage
kon bij deze opvatting van de economische geschiedenis nauwelijks
van enigebetekeniszijn.Volgensdenieuweopvatting wordt deeconomie in het verleden als één samenhangend geheel beschouwd,
waarvan de delen elkaar beïnvloeden.
Er waren vroeger twee opvattingen van de sociale geschiedenis:
de ene was vaag en omvangrijk, de ander was zeer beperkt. Sommigen verstonden onder sociale geschiedenis eigenlijk cultuurgeschiedenis, anderen beperkten het terrein tot de geschiedenis van
één bepaalde groep:de arbeiders ofhet proletariaat. Thans rekent
men tot de sociale geschiedenis de opbouw van de gehele samenleving op de basis van groepen en de onderlinge relaties tussen die
groepen. Deze kunnen elkaar overlappen, meestal behoort een individu totmeerderegroepen.Deplaatsvanhetindividuindegroep,
de rol, diehij speelt, de onderlinge verhoudingen tussen de groepen
en de plaats van de groepen in de samenleving kunnen alleen bestudeerd worden, indien men over een voldoende theoretische kennis beschikt.
Men kan de geschiedenis, die op de hiervóór aangeduide grond106

slagen is gebaseerd, de integrale economische geschiedenis en de
structurele socialegeschiedenis noemen, om deze beide vormen van
geschiedenis te onderscheiden van de wijze, waarop zij vroeger beoefend werden.
Uit een bestudering van de definities blijkt, dat de economische
geschiedenis een overgangsgebied is tussen economie en geschiedenis en de sociale geschiedenis tussen sociologie en geschiedenis. De
theorie, waarmee in de economische ensocialegeschiedenis gewerkt
wordt, is die van de economie en de sociologie. Aangezien de integrale economische geschiedenis en de structurele sociale geschiedenis de gehele maatschappij willen omvatten, zal de theorie in deze
beide vormen van de geschiedenis een belangrijker functie vervullen dan in andere, waarin slechts deelaspecten van de maatschappij
behandeld worden.
De betekenis van de theorie ishet grootst bij de generalisatie, de
kwantifikatie en devergelijking. Het algemene,het meetbare en het
vergelijkbare zijn eerder aan wetmatigheid, regelmatigheid ofwaarschijnlijkheid onderworpen dan het unieke, het onmeetbare en het
niet-vergelijkbare. De theorie van de economie en de sociologie is
voor dezelaatsten van minder waarde. Degeneralisatie, de kwantifikatie en devergelijking worden zowel in deintegrale economische
geschiedenis als in de structurele sociale geschiedenis toegepast,
doch eristoch nogverschil tussen beiden.
Aangezien het economische gebeuren bestaat uit het kiezen tusseneenveelheid van doeleinden inverband met debeschikking over
schaarse middelen en dit reeds een sterk kwantitatief element inhoudt, ishet duidelijk, dat dekwantifikatie een belangrijk onderdeel
van de integrale economische geschiedenis is. Daar het verrichten
van een keuze telkens opnieuw geschiedt, kunnen er voortdurend
veranderingen optreden. Bijdegeneralisatie zalmen proberen in de
veranderingen een ontwikkeling te ontdekken, eventueel een zekere
regelmaat, in de vorm van ontwikkelingstrappen en cycli. De aandacht isin het bijzonder gericht op de variabele factoren in de economische ontwikkeling, hun onderlinge beïnvloeding en de terugslag van de veranderingen op de meer constant blijvende factoren.
Ten gevolge van de veelvuldige veranderingen kunnen moeilijkheden optreden bij de toepassing van de vergelijkende methode, hoewelanderzijds dekwantifikatie meestal eenvergelijking van beperkte omvang inhoudt.
In de socialegeschiedenis wordt de structuur van de samenleving
in haar totaliteit en van de groepen, waaruit die samenleving isopgebouwd, bestudeerd. In het algemeenisdestructuur niet aan zulke
grote veranderingen onderhevig als het economisch proces, de invloed van de variabele factoren is geringer. De gedurende langere
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tijd gelijkblijvende structuren vormen een gemakkelijk studie-object voor onderlinge vergelijking. De comparatieve methode heeft
dientengevolge totnu toevooralindesocialegeschiedenis toepassing
gevonden. Daar de veranderingen meestal minder omvangrijk zijn,
is het nut van de kwantifikatie inde sociale geschiedenis geringer
dan inde economische geschiedenis. Toch werkt men ook hier wel
metkwantitatieve gegevens,speciaal bij het onderzoek naar desociale stratificatie.
Dekwantitatieve aspecten in deintegrale economische geschiedenis zijn de laatstejaren vooral in de Verenigde Staten en Frankrijk
naar voren gebracht. De structurele sociale geschiedenis, waarbij
sterkophetsociologischeonderzoekgesteund wordt, heeft zichvoornamelijk in deVerenigde Staten ontwikkeld. Met een bespreking en
evaluatievandepraktijk van deeconomische ensociale geschiedenis
in degenoemdelanden, eenpraktijk, waarin gebruik gemaakt isvan
de theoretische kennis en de moderne hulpmiddelen en technieken,
zal deze studie besloten worden.
Terwijl telkensnieuweinleidingen totdegeschiedenis verschijnen,
ishet aantal van dergelijke werken ophet meergespecialiseerde terrein van deeconomische ensocialegeschiedenis gering. Talrijk zijn,
daarentegen, de verhandelingen over de verhouding tussen de economie, de sociologie en degeschiedenis; een onderwerp, dat bijzonderin trekisvoor academische oraties en lezingenvoor historische
gezelschappen. Indien men deze geschriften buiten beschouwing
laat, blijven erweinig boekwerken over, dieeenwerkelijke inleiding
geven tot de economische en sociale geschiedenis: acht voor de economische enslechtstweevoor desocialegeschiedenis.Sommige van
dezewerken zijn echter zosummier, dat men ze eerder tot de uitgewerkte lezingen moet rekenen.
Boven alles excelleert het uitvoerige werk van Kula, datjammergenoeg alleen in het Pools isverschenen; een vertaling in het Frans
of Engels zou van zeer groot nutzijn1. De werken van Beutin2,
Fanfani3 en Morazé4 zijn, ieder in hun soort, van belang voor hen,
dieproberen wegwijs te worden in het vakgebied. Van geringer betekeniszijn degeschriften van Proesler5, Bornhausen6 en Choumanidis'. Een informatief overzicht over de beoefening van de sociale en
economische geschiedenis in Nederland is uitgegeven door de Sociaal-Wetenschappelijke Raad 8 .
De beide, geenszins onverdienstelijke inleidingen totdesociale
geschiedenis zijn geschreven door Proesler9 en Kellenbenz10.
1

W. KULA.

2

L. BEUTIN.

eerste druk 1943.
8

6

S

A . F A N F A N I , eerste druk 1939. * C H . M O R A Z É

H . PROESLER (a).

6

G. BORNHAUSEN.

B. H . S L I C H E R V A N B A T H ( C ) . » H . P R O E S L E R ( b ) .
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10

7

(b),

L. T H . CHOUMANIDIS.

H. KELLENBENZ.

Verschillende van deze inleidingen tot de economische en sociale
geschiedenis zijn van oudere datum. Zij doen dientengevolge geen
recht wedervaren aan de sprongsgewijze vooruitgang in het economisch- en sociaal-historische onderzoek gedurende de laatste vijftien jaren.
Voor de hierna volgende studie is in verband met de snelle ontwikkeling van dewetenschap voornamelijk gebruik gemaakt van de
vakliteratuur, die na 1950isverschenen. Slechts in enkele gevallen
isop vakliteratuur uit een vroegere tijd ingegaan. Eveneens zijn de
vraagstukken, die thans slechts een historische betekenis hebben,
zoals de Methodenstrijd en de Stufentheorieënuit de vorige eeuw,
buiten beschouwing gelaten.
II. D E F I N I T I E S

De benaming vanhet vakgebied

In de titels van handboeken, tijdschriften en in de academische
leeropdrachten worden herhaaldelijk de economische en sociale geschiedenis in één adem genoemd. Hieraan ligt de gedachte ten
grondslag, dat zowel de economische als de sociale geschiedenis op
de maatschappij betrekking hebben, waarvan de één zich met de
economische en de ander met de sociale aspecten bezig houdt.
Naast dezeverbinding tussen beiden iser evenwel ook een zeer duidelijke differentiatie in de problematiek, in de methoden van het
onderzoek en evenzeer in de historische ontwikkeling van het vakgebied. Geenszins kan men van een steeds verder uit elkaar groeien
spreken, wel van een emancipatie van de sociale geschiedenis ten
opzichte van de economische. In vele geschiedwerken vormde de
geschiedenis van desociale aspecten een min ofmeer los aanhangsel
bij het verhaal over de economische ontwikkeling. Bovendien werden deze dan behandeld vanuit het gezichtspunt van de economische historicus, die onvoldoende kennis bezat van het onderzoek en
de methodieken van de sociale wetenschappen. Thans gaat de sociale geschiedenis steedsmeer een eigenplaats innemen.
Zowel de economische als de sociale geschiedenis zijn nogjonge,
in de 19eeeuw opgekomen takken van degeschiedenis. De opkomst
van de belangstelling voor de maatschappelijke kant in het verleden
staat in verband met de toegenomen betekenis van de economie en
de sociologie in de 19eeeuw als wetenschappen. De ondergeschikte
positievan desocialegeschiedenis moet tendelewelhieraan worden
toegeschreven, dat de sociologie in de 19e eeuwse wetenschapsbeoefening een minder belangrijke plaats dan de economie heeft ingenomen.
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Een eigen naam voor deze nieuwe takken van de geschiedenis
komt in de tweede helft van de 19eeeuw in gebruik. De term Wirtschaftsgeschichte is in Duitsland voor het eerst in 1853 gebezigd. Op
het collegerooster van de universiteit te Heidelberg werden toen
collegesin Wirtschaftsgeschichteaangekondigd, welke gegeven zouden
worden door de privaat-docent Kiesselbach. Het is alleen bij deze
aankondiging gebleven, omdat de collegesnimmer gegeven zijn.
In 1877treft mende term opnieuw aan in detitelvan de bijdrage
van K.Th.von Inama-Sternegg, Ueber die Quellen der deutschen Wirtschaftsgeschichte; twee jaar later volgde zijn bekende handboek
Deutsche Wirtschaftsgeschichte, Bd. I, 187911.
De term sociale geschiedenis ontmoet men in 1881in de titel van
het boek van A. Held, £wei Bücher zur socialen Geschichte Englands.
Desocialeeneconomische geschiedenisverenigdvindt men vermeld
in het oudste vaktijdschrift op dit gebied: Zuschrift für Social- und
Wirtschaftsgeschichte, dat in 1893begon te verschijnen.
Naar de titels van boeken te oordelen komt omstreeks 1890 de
term economie history in de Angelsaksische wereld op. In 1888 verscheen het eerste deel van W.J.Ashley, An introduction toEnglish
economic history and theory, vol. I, 1888.Ashley was toen benoemd tot
hoogleraar in depolitical economy in Toronto, in 1892 bezette hij de
eerste leerstoel in de economische geschiedenis en wel aan de Harvard University. In de Verenigde Staten verscheen in 1890 het
tweedelige werk van W.B.Weeden, Economie and socialhistory ofNew
England, 1620-1789, 2 vols. Hoe weinig vast de term toen nog was,
blijkt bijv. uit het werk van K.Goman, The industrial history of the
UnitedStates, 1905,waarindetermindustrialgebezigdisindezinvan
economic andsocial.
Debibliografie van Monod uit 1888maakt indeopgesomde titels
nog geen melding van histoire économique of histoire sociale. Wel was
reeds in 1880 een Histoire de la sociétéfrançaise aumoyen âge van R.
Rosières verschenen. Pas in 1894 verschijnt het eerste deel van G.
d'Avenel, Histoire économique de lapropriété, des salaires, des denrées et de
touslesprix engénéral, depuisVan1200jusqu'enl'an 1800.
In Nederland werd de term sociale geschiedenis gebruikt door
P.J.Blok in zijn Leidse oratie van 1894. Hij verkondigt hierin de
mening, dat de eigenlijke geschiedenis de sociale geschiedenis is,
waarvan de staatkundige geschiedenis, de kerk-, kunst-, rechtsgeschiedenis, degeschiedenisvan zeden engewoonten, van denken en
beschaving de onderdelen zijn12. Eenjaar later verduidelijkt Blok
" . K . T H . VON INAMA-STERNEGG (a). G. von Below, p . 131.H i e r ten onrechte
alleen h e t boek v a n 1879 genoemd. Evenzo W . Bauer, p . 136. W e l vermeld in
N.S.B. Gras (a), p . 20. I n 1879 verscheen ook reeds W . von Ochenkowski.
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zijn opvattingen in een rede voor het Historisch Genootschap. De
universele geschiedenis (wereld- ofvolksgeschiedenis) is de sociale
geschiedenis. Men kan hierin onderscheiden de geschiedenis der
beschaving en de geschiedenis der volkshuishouding, die tevens de
staatkundige geschiedenis omvat. De term geschiedenis der volkshuishouding licht Blok toe met de opmerking: 'Dit is de "Wirthschaftsgeschichte" onzer naburen, diezich bezig houdt metdestoffelijke zijde van het menschelijk bestaan'13. Ook in zijn Leidse
oratie had hij reeds enige keren over Wirtschaftsgeschichte gesproken14.Hetmerkwaardige is, datvoor Wirtschaftsgeschichte in 1894en
1895 nog geen Nederlandse term blijkt te bestaan. Enkele jaren
later, in 1903,spreekt Bussemaker eveneens voorhetHistorischGenootschap, enwelover deopleiding vandehistorici in Nederland.
In heteerstedeelvan zijn redegebruikt Bussemaker evenals Blokde
term Wirtschaftsgeschichte, maar voortgaande in zijn rede begint hij
de omschrijving te gebruiken 'de geschiedenis van het materieele
leven der menschen', aan het einde van zijn rede duikt de term
oeconomische geschiedenis op 15. Eenjaar later houdt H.Brugmans in
Amsterdam zijn oratie onder de titel Het belang der economische geschiedenis. In zijn rede oordeelt hij het noodzakelijk de term Wirtschaftsgeschichte te moeten gebruiken ternadere toelichting van hetgeen hij bedoelt met economische geschiedenis. De economische
geschiedenis 'omvat alleen degeschiedenis vandeontwikkelingvan
het materieele leven en de veranderingen in de stoffelijke verhoudingen der menschen, de Wirtschaftsgeschichte in engeren zin'16.
In tegenstelling tot Blok staat Brugmans de mening voor, dat de
staatkundige geschiedenis geen onderdeel van de economischegeschiedenis is.
Indien mende historiografie vande economische en socialegeschiedenis nagaat, blijkt dat er reeds lang geschiedwerken geschreven werden, diede ontwikkeling van de landbouw, de handel, de
nijverheid, de gilden, etc. afzonderlijk behandelden. Pas aan het
einde van de 19eeeuw begint men deze segmenten tot één geheel
samen tevoegen. Hetiseensamenbundeling inletterlijke zin, want
deintegratie vandesegmenten isnoggeheel niet aandeorde.Men
kan nu constateren, dat tegelijk met deze samenvoeging der segmenten de term Wirtschaftsgeschichte of economie history in gebruik
komt.
la
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Definities enomschrijvingen vaneconomische geschiedenis.

Het aantal definities enomschrijvingen van economische geschiedenis iszeer groot. Zij variëren van Blok's bondige definitie 'de geschiedenis van het stoffelijk leven der menschheid' tot de zeer uitvoerigeomschrijving van Sneller, waarin alleswat tothet welvaartsstreven behoort, nader wordt bepaald.
Een dertigtal definities en omschrijvingen zijn hierna in bijlage I
in chronologische volgorde verzameld*.
Bij zeer veelauteurs wordt in de definitie ofomschrijving als centraal object van de economische geschiedenis gesteld de materiële
welvaart, somsookhet welvaartsstreven: von Inama-Sternegg 1879,
Ashley 1893, 1927,Blok 1894, 1895,Brugmans 1904, Conrad 1904,
Gras 1927,Tawney 1933,Heaton 1936,Sneller 1939,Morazé 1943,
Nef 1944,Marczewski 1961.Bijenkelen wordt dit nognader aangeduid met produktie, distributie en consumptie: Ashley 1927, Nef
1944,Beutin 1958.Door vrijwel alleauteurs wordt uitdrukkelijk gewezen op de materiële zijde van dit welvaartsstreven.
Na 1932 is zeer duidelijk de invloed van Lionel Robbins' definitie van de economie waarneembaar: human behaviour as a relationship between ends and scarce means which have alternative
uses.17 De keuze tussen de veelheid van doeleinden in verband met
deschaarsebevredigingsmiddelen vindtmenhet eerst bij Heckscher
1939- nognietbijhemin 1929-, bijThurlings, 1947,van der Kooy
1948,Chambers 1960enCourt 1962.
Vager zijn de auteurs, die alshet voornaamste object van deeconomische geschiedenis beschouwen:de economische verhoudingen,
Bauer 1921; de economische ontwikkelingen, Heckscher 1929; de
economische aspecten, Clapham 1930; de economische ervaring,
Supple 1963; de economische activiteit, Choumanidis 1964; de
economische verandering, Pollard 1965. Volgens Callender 1913
gaat het om de Wealth ofnations in de meest letterlijke zin. Wright
1938 ziet de levensstandaard als het centrale object. Bij anderen
gaat het om (sociale) instellingen: Clapham 1930, Heaton 1936,
Supple 1963; of om economische gebieden (Wirtschaftsräume):
Stein 1936.
Meestalwordt indedefinities enomschrijvingen aangegeven door
wie het economisch handelen verricht wordt. Twee opvattingen
staan vrij scherp tegenover elkaar. Bij de ene gaat men uit van de
* In het navolgende worden de auteurs met het jaartal van de desbetreffende
publikatie genoemd. In de bijlage I kan men de passages onder het jaartal
gemakkelijk raadplegen.
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mens, het individu of de mensheid: Ashley 1893, 1927, Blok 1894,
Brugmans 1904, Gras 1927,Tawney 1933,Stein 1936 en Nef 1944.
In de moderne vakliteratuur wordt dit uitgebreid tot de mens en de
maatschappij ofdemaatschappelijke instellingen, ofhet individu en
degroep:Sneller 1939,Heckscher 1939,Morazé 1943,Ashton 1946,
Chambers 1960, Supple 1963. Hiertegenover staat de opvatting,
dat het volk, de staat het belangrijkste subject van het economisch
handelen is:von Inama-Sternegg 1879,Blok 1895, Callender 1913,
Wright 1938, Marczewski 1961 en Choumanidis 1964. De invloed
van politieke instellingen wordt ook van gewicht geacht door:
Bauer 1921, Heckscher 1929en Heaton 1936.
Het isniet gewaagd teveronderstellen, dat bij hen die de nadruk
leggen op de mens als subject van het economisch handelen, eventueel de mens in relatie tot de maatschappij, een sterkere invloed
van het Engelse economische denken te constateren valt, terwijl de
beklemtoning van het aandeel van het volk of de staat is toe te
schrijven aan deDuitse economen.
Van het onderscheid tussendebegrippen volkenstaat ismen zich
niet bewust, althans het komt niet tot uitdrukking in de definities.
Een uitzondering vormt Blok 1895,diehetvolk alsdeprimaire eenheid beschouwt; naar zijn mening is de staat de organisatievorm,
die het volk zichzelf geeft. Op grond hiervan is de politieke geschiedenis een onderdeel van de geschiedenis der volkshuishouding.
Deze overtrokken opvatting van het volksbegrip is door de Nederlandse historici vrijwel unaniem afgewezen.
In verschillende definities en omschrijvingen wordt aangeduid in
welke vorm van geschiedschrijving de economische geschiedenis
geschreven moet worden. Voor de meeste auteurs gaat het om een
beschrijving, een verhaal, dus de refererende geschiedschrijving:
von Inama-Sternegg 1879,Ashley 1893,Bauer 1921,Heaton 1936,
Heckscher 1939,Thurlings 1947 en Choumanidis 1964.
Andere auteurs stellen alstaak van de economische historicus het
aangeven van een ontwikkeling, de genetische geschiedschrijving.
Het betreft hier een vaag ontwikkelingsbegrip, dat niet verward
moet worden met het open of gesloten evolutioneel verband tussen
de feiten, waarover hierna gehandeld zal worden18. De genetische
geschiedschrijving wordt voorgestaan door Stein 1936,Morazé 1943
en Beutin 1958.
Voor eenderdegroepvan auteursishetzoeken naar causaliteit de
voornaamste taak van degeschiedschrijver: Conrad 1904, Callender
18
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1913, Heckscher 1929, Wright 1938, Ashton 1946, Chambers 1960
en Marczewski 1961.
Gras noemt in zijn omschrijving van economische geschiedenis
de drie vormen van geschiedschrijving: the time sequence, the evolutionarysequence, thecausalsequence. Bijdecausaleverklaring onderscheidt
hij de invloed van de niet-economische factoren op de economische
verhoudingen, de onderlinge beïnvloeding van de economische
toestanden en de invloed van de economische op de niet-economische factoren. In het algemeen onderscheidt hij de economisch
exogene en de economisch endogene factoren.
Enkele auteurs wijzen er op, dat de feiten in de economische geschiedenis van kwantitatieve aard zijn: Blok 1894, Clapham 1930,
Ashton 1946, Thurlings 1947 en Marczewski 1961.Bijzonder duidelijk isde betekenis van de kwantitatieve gegevens door Thurlings
uiteengezet. Dedefinitie van Robbins,waarin gesteld wordt, dat het
economisch gebeuren bestaat uit het kiezen tussen een veelheid van
doeleinden in verband met de beschikking over schaarse middelen,
houdt reeds een kwantitatief gebeuren in. 'Ware het statistisch materiaal volmaakt, wij zouden ex post een vrij volledig beeld - voor
zover het menselijk voorstellingsvermogen zou toelaten - van het
economisch gebeuren verwerven'19.
In het algemeen kan men in de beoefening van de economische
geschiedenis een ontwikkeling constateren van de refererende naar
de causale geschiedschrijving, waarbij vooral in de latere periode
beklemtoond wordt, dat de gegevens in de economische geschiedenis voor een belangrijk deel van kwantitatieve aard zijn. De genetische geschiedschrijving, waarbij het ontwikkelingsproces op de
voorgrond wordt geplaatst, heeft weinig aanhang gevonden onder
de economische historici.
Samenvattend kan men constateren, dat dedefinities enomschrijvingenvaneconomischegeschiedenisontleend zijn aan deeconomie.
De invloed van de economische theorie springt bij iedere definitie
in het oog.Veelal steunt men volledigop dedefinities van deeconomie en de definitie van de economische geschiedenis wordt daaruit afgeleid. Het historische gegeven, de tijdsdimensie, speelt slechts
een secundaire rol.
In zeer veel definities wordt er naar gestreefd het totale economisch gebeuren te omvatten. Men vindt dit bijzonder sterk bij hen,
die Robbins' definitie van de economievolgen.Bij aanvaarding van
deze definitie betekent dit een integrale opvatting van de economische geschiedenis. Vrij duidelijk uitgesproken vindt men dit dan
19
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ook bij Marczewski 1961 en Supple 1963. Overigens voldoen in
feite nog betrekkelijk weinig economisch-historische werken aan
deze eis.
Iedere definitie of omschrijving houdt een generalisatie in; zonder generalisatie is geen definitie mogelijk. Dit betekent, dat in de
definitie zelf de generalisatie slechts zelden wordt vermeld;een uitzondering in deze vormt Tawney 1933. Vermoedelijk moet het
hieraan worden toegeschreven, datindedefinities en omschrijvingen
niets over de vergelijking, de comparatieve methode, wordt vermeld. Men beschouwt devergelijking alseen deel-handelingvan de
generalisatie. In velegevallen berust immers degeneralisatie op een
aantal vergelijkingen.
Op de betekenisvan de kwantifikatie wordt in een vrij groot aantal definities en omschrijvingen gewezen. In de definitie van Robbins ligt de kwantifikatie reeds besloten, zoals Thurlings reeds opmerkte.
Definities enomschrijvingen vansocialegeschiedenis.

Uit de desbetreffende literatuur zijn een 21-tal definities en omschrijvingen van socialegeschiedenisin bijlage II verzameld*.
Het begripsociaalisvaag. Bovendien iser eensterke diveisiteit in
betekenis in de verschillende talen. In het Engels wordt de term
social veelal gebruikt ter aanduiding van alles wat op de mens betrekking heeft, in het Franswordt de term gebezigd in verband met
de maatschappij. Onder invloed van het Marxisme heeft sozialin
het Duits vaak betrekking op de in standen en klassen ingedeelde
maatschappij en men bezigt de term bij voorkeur voor de onderste
lagen der maatschappij. In Nederland was oorspronkelijk de Duitse
betekenis overheersend; na de Tweede Wereldoorlog heeft de veel
ruimere Engelsebetekenisvrij algemeeningang gevonden20.
In de definities en omschrijvingen vindt men bij sommige schrijvers de zeer ruime betekenis van sociaal. Sociale geschiedenis isvolgens hen de geschiedenis van de mens in het dagelijkse leven:
Ashley 1893, Trevelyan 1942, Proesler 1952 en gedeeltelijk ook bij
Perkin 1962. Volgens Trevelyan omvat dit dagelijkse leven alles,
uitgezonderd de politiek: de vormen van de godsdienst, literatuur,
kunst, het onderwijs, de gedachte. Bij een dergelijke opvatting van
sociale geschiedenis is deze bijna identiek met de beschavings- of
cultuurgeschiedenis. Voor Ashley zijn beiden dan ook hetzelfde.
Een sociale geschiedenis met dit uitgangspunt verwordt al spoedig
tot een geschiedenis van zeden en gewoonten met bijzondere voor* In de bijlage II kan men de desbetreffende passages onder hetjaartal vinden.
20
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liefde voorallerleicuriositeiten.VolgensTawney 1933gaat hetin de
socialegeschiedenis om typen van beschavingen, diein elkaar overgaan.
Demeesteschrijvers menen degrenzen toch minder ruim te moeten stellen. Het object van de sociale geschiedenis is de menselijke
maatschappij: Blok 1894 en 189521, Rüter 1950, Kuypers 1961 en
Perkin 1962.Verschillende historici nemen een nog beperkter betekenis aan. Het object van de sociale geschiedenis zijn de sociale
groepen binnen de maatschappij, dus groepen, standen, klassen en
structuren; Stützer 1898, Callender 1913, Power 1934, Stein 1936,
Braudel 1949,Rüter 1950, 1956,Brunner 1953,Hexter 1955,Beutin
1958, Kellenbenz 1960 en Daumard 1965.Door sommigen worden
de onbepaalde groepen nader gedefinieerd met standen: Stützer
1898, Rüter 1950, 1956 of met klassen: Stützer 1898, Trevelyan
194222, Rüter 1950, 1956, Hexter 1955. Over structuren spreken
Callender 1913 (socialfabric),Braudel 1949,Brunner 1953, Kuypers
1961, Conze 1962en Daumard 1965 (classesou milieux sociaux; vie
collective du groupe). Eileen Power 1934 definieert de sociale geschiedenis alsstructurele analyse van de maatschappij.
De oude Marxistische opvatting van het Duitse begripsozialtreft
men aan bij Stein 1936.Volgenshemishet deessentiëletaak van de
socialehistoricusomzichtoeteleggen opdestudievan diegroepen,
diezichin een zomoeilijke positie bevinden, dat het bestaan van de
leden van deze groepen in een gevaarlijk afhankelijke toestand
komt. Rüter heeft zich in zijn rapport voor het negende historische
congres te Parijs in 1950 op duidelijke wijze van Stein's opvatting
gedistancieerd.
Naar analogie van de homo economicus heeft Baudet de homo socialis
geschapen, wienssocialebindingen in het verleden bestudeerd moeten worden.
De Duitse historici achten vooral de staat een belangrijke factor
in de sociale geschiedenis: Stützer 1898, Stein 1936, Beutin 1958,
Kellenbenz 1960 en Conze 196222a; in Nederland vindt men deze
mening bij Baudet 1956.
Ophetverband metdeeconomischeontwikkeling is gewezen door
Rüter 1956,enBaudet 1956.Tegen eenoverheersingvan het economisch motief in de sociale geschiedenis hebben zich de Duitse his21
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22
Bij TREVELYAN als voorbeeld van één der onderwerpen, die tot de sociale
geschiedenis behoren.
22a

116

K. BOSL, p. 620.

torici Beutin 1958 en Conze 1962 gekeerd, evenals de Franse historica Daumard 1965.
Slordig geformuleerd isBraudel's definitie van sociale geschiedenis:'histoire desgroupes, desstructures, des destinscollectifs, en un
mot des mouvements d'ensemble'. Het is onduidelijk hoe de vrij
sterk statische structuren tot de collectieve processen gerekend kunnen worden (mouvement = proces).
NogalmerkwaardigisdeopvattingvanBrunner 1953,hierin door
Conze 1962gevolgd, dat de sociale geschiedenis geen 'vak' is maar
een 'Betrachtungsweise'221). Bij een dergelijke opvatting is wetenschappelijk onderzoek in de sociale geschiedenis volstrekt uitgesloten.
Slechts enkele schrijvers laten zichover devorm van de geschiedschrijving van desocialegeschiedenisuit. Derefererende vorm vindt
wel de meeste aanhang: Callender 1913, Trevelyan 1942, Proesler
1951, Brunner 1953,Hexter 1955,Beutin 1958,Kellenbenz 1960en
Conze 1962. De genetische geschiedschrijving, die de ontwikkeling
nagaat, wordt voorgestaan door Blok 1894, Stützer 1898, Braudel
1949 en Rüter 1950. Hiertegenover bepleiten Tawney 1933 en
Eileen Power 1934het gebruik van de analytische en comparatieve
methode. Naar het causale verband willen vooral Stützer 1898,
Stein 1936,Proesler 1951enBaudet 1956zoeken.
Men krijgt de indruk, dat de ontwikkeling in de geschiedschrijving van de sociale geschiedenis thans vooral in de richting van de
refererende geschiedschrijving gaat. Oorspronkelijk had men vrij
groteverwachtingen van degenetische encausale geschiedschrijving
wellicht mede in verband met de nadruk, welke toen op het nomothetischkaraktervande sociologie gelegd werd. Bovendien heeft er
een verschuiving van de betekenis van de term sociaal plaats gevonden van de Duitse naar de veel ruimere Engelse. Het iswellicht
medehierdoor, dat het moeilijk isgeworden in de geschiedschrijving
een hogere vorm te bereiken dan de refererende.
In de hiervóór behandelde definities en omschrijvingen komt de
nieuwe ontwikkeling van de sociale geschiedenis in de Verenigde
Staten onderinvloedvandeAmerikaansesociologie,nogonvoldoende tot uitdrukking. Bovendien zijn door samenwerking tussensociologie, psychologie en de sociale en culturele antropologie nieuwe
terreinen van onderzoek voor desocialegeschiedenis geopend.
Uit de definities en omschrijvingen blijkt, dat de sociale geschiedenis pas langzamerhand een tamelijk duidelijke begrenzing heeft
gevonden. De definities zijn aanzienlijk minder scherp omlijnd dan
2i
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bij deeconomische geschiedenis.Voor hetformuleren van de definitiesis men geheel afhankelijk van de sociologische theorie, maar de
fundering is minder stevig dan bij de economie. De tijdsdimensie
speelt ook hier geen rol.
De structurele sociale geschiedenis treft men het duidelijkst aan
in de definitie van Eileen Power 1934; zij is reeds aanwezig bij
Stützer 1898enverderbijRüter 1956,Kellenbenz 1960en Daumard
1965. Over de generalisatie wordt, met uitzondering van Daumard
1965,in dedefinitie nietgesproken;vermoedelijk omdat, evenals bij
de economische geschiedenis, de definitie reeds op generalisatie berust. Op de betekenis van de vergelijking wordt door Tawney 1933
gewezen. De comparatieve methode wordt in de sociale geschiedenis veelvuldig toegepast. De kwantifikatie neemt in de sociale geschiedenis een beperkte plaats in; in geen enkele definitie wordt de
kwantifikatie vermeld. Zowel bij de generalisatie als bij de toepassing van de comparatieve methode en bij het gebruiken van kwantitatieve gegevensisdekennisvan desociologischetheorie vereist.
III. D E T H E O R I E

De verhouding vandegeschiedenis totde anderesociale wetenschappen

In vele wetenschappen bestaat een soms al oude belangstelling
voor de geschiedenis van de eigen wetenschap, bijv. de godsdienstgeschiedenis, de rechtsgeschiedenis, de geschiedenis van de natuurwetenschappen, de medicijnen, de economie, de sociologie, etc.
Bijna steeds wordt deze vorm van geschiedenis beoefend door iemand opgeleid in de betrokken wetenschap:de theoloog, dejurist,
de natuurkundige, de medicus, de econoom, de socioloog en niet de
historicus. Dit is begrijpelijk omdat de historicus slechts zelden het
voorhemvreemde wetenschapsgebied involdoende mate beheerst.
Er zijn echter ook terreinen, waarop zowel de historici als de beoefenaren van andere wetenschappen werkzaam zijn, de rechtsgeschiedenisin de 19eeeuw, deeconomische ensocialegeschiedenis in
de 19e en 20e eeuw.
In de eerste helft van de 19e eeuw bestond de geschiedenis nog
voornamelijk uit politieke of staatkundige geschiedenis. Door de
grote bloei van de rechtswetenschap en in het bijzonder van de
rechtsgeschiedenis in de tijd van de Romantiek in Duitsland was
het verklaarbaar, dat de geschiedenis sterk hiervan de invloed onderging. Ook op de ontwikkeling van de economische en sociologische wetenschap in Duitsland drukte de rechtswetenschap haar
stempel. In de geschiedenis werden vooral de middeleeuwen vanuit
de rechtshistorische gezichtshoek bestudeerd. Verschillende, onder
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rechtshistorische invloed gevestigde opvattingen hebben indeeconomische envooral sociologische handboeken een taai leven geleid.
Opvattingen, diedoor de historici bij nader onderzoek reeds lang
als verouderd waren verworpen. Onder de verschillende sociale
wetenschappen zijn het vooral de economie en de sociologie geweest, die nauw metde geschiedenis in contact zijn getreden; in
veelgeringer graad geldtditvoor depsychologie, degeografie ende
sociale enculturele antropologie.
Sedert vele decennia wordt er eeninterdisciplinair gesprek tussen economen en sociologen enerzijds en historici anderzijds gevoerd. Eendiscussie volmisverstanden, waarbij demeningen soms
uiterst felopelkaar botsten. Erwaren excessieve pretenties, er was
ook vrees voor terreinverlies, voor achteruitgang in betekenis en
aanzien. Deeconomie pretendeerde inde 19e eeuw de uitsluitende
verklaring voor elk menselijk handelen tekunnen geven, desociologievorderde destudie vandegehele maatschappij voor zich op.Zij
meende derhalve ook degeschiedenistemoeten omvatten.
Het waren echter niet deze totalitaire aanspraken alleen, die tot
botsingen leidden. De sociale wetenschappen berustten in de19e
eeuw nogopeenvrij zwakke theoretische basis. Mentrachtte het
menselijk gebeuren metbehulp van regels ofliefst wetten teverklaren. Men begon met hetopstellen van structuren, typen, ontwikkelingsprocessen, opklimmend in 'Stufen'. Hierbij werd sterk gegeneraliseerdenerbestondeenvoorkeurvoormonocausale verklaringen.
Het inde 19e eeuw levende geloof in devooruitgang vond zijn uitdrukkingin eenunilineair evolutionisme. Inditstadium van de ontwikkeling der sociale wetenschappen beschikte mennogniet over
voldoende empirisch materiaal; ookde onderzoekstechnieken verkeerdenineenzeer primitiefstadium. Ditheeft ertoegeleid, datde
beoefenaren vande sociale wetenschappen hun materiaal bij uitstek aan de geschiedenis hebben ontleend23. Daarbij kwam nog,
dat de 19eeeuw een 'historische' eeuw was,degeschiedenis stondin
aanzien, menberiep zich gaarne opdegeschiedenis ende historische ontwikkeling. Alle sociale wetenschappen maakten in de19e
eeuw eenhistorische fase door:desociologie, deeconomie, depsychologie, de geografie, desociale en culturele antropologie, in iets
later tijd ookdepoliticologie. Deze historische fase werd overwonnen door deontwikkeling van deeigen onderzoektechnieken, waardoor hetcontemporaine materiaal eenaanzienlijke uitbreidingonderging.
Aan dehistorische fase indeontwikkeling vandesociale wetenschappen waren allerlei bezwaren verbonden. Hetmateriaal uit de
28
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geschiedenis werd gebruikt door niet-historici, hetgeen in vele gevallen leidde tot een verkeerde interpretatie. Bovendien, omdat de
socialewetenschappen nogopzoekwaren naar dealgemeen geldende regels en wetten, werd het historisch materiaal op allerlei manieren verwrongen omhet maar met de wetten ofregelsin overeenstemming te brengen. Ook werd uit het historisch materiaal alleen
datgene geselecteerd wat in het gewenste kader paste. Vooral de
sociologen en economen hebben zich aan deze praktijken schuldig
gemaakt.
Dit willekeurig gebruik van het historisch materiaal riep verzet
opbij dehistorici.Bijhengingdeverwetenschappelijkingjuist in de
richting,dat mendefeiten zonauwgezet mogelijk moest verzamelen.
Nadat dit geschied was, zouden de documenten voor zichzelf spreken, automatisch zou uit dit 'pure' historische materiaal het geschiedverhaal volgen. Iedere interpretatie door de onderzoeker betekende een vervalsing van het 'objectieve' document. Dit leidde bij
dehistorici tot een bijzondere voorliefde voor het detail, men stortte
zichin de 'micro-histoire'. Bijzonder wantrouwig waren zij ten aanzien van de grootscheepse constructies met de daaraan verbonden
willekeurigeinterpretaties van deeconomen en sociologen.
Inmiddels werd de theoretische basis van de sociale wetenschappen verstevigd, de onderzoektechnieken verbeterden, meer materiaaluitdeeigentijd kwam terbeschikking.In desociale wetenschappen wendde men zich af van het historisch materiaal, er ontstond
een afkeer van de geschiedenis. Historisch zijn betekende toen een
verouderde vorm van wetenschap voorstaan, het gebruiken van
slecht en onvolledig materiaal. De verhoging van het eigen wetenschappelijk peil, veel meer dan het hameren van de historici op het
misbruik maken van het historisch materiaal, hebben er toe geleid,
dat men zich van de geschiedenis afkeerde. In de Duitse Historische School van de historische economen heeft men een voorbeeld
van eenrichting, dienoch door de economen, nochdoor de historici
alsvoldoende wetenschappelijk werd aanvaard. Hierdoor was deze
richting tot mislukking gedoemd.
Gedurende de laatste decennia valt er bij de sociale wetenschappen - vrij sterk in de economie, nog minder duidelijk in de sociologie - een tendens waar te nemen, waarbij men weer meer belangstelling toont voor de historische ontwikkeling. Men krijgt opnieuw
oog voor het historisch perspectief. Het probleem van de economische groei is hiervan een voorbeeld. De moeilijkheid is, dat deze
richting geen aanknopingspunten vindt bij de 'feitengeschiedenis'
{histoireévénementielle), want dezebiedtjuist niet diefeiten, diedebeoefenaren van de sociale wetenschappen behoeven. Verschillende
historici tonen nog een zekere vrees voor de probleemstellingen en
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voor de toepassing vande methoden en technieken vande sociale
wetenschappen. Hoewel deze technieken en methoden thans veel
verfijnder zijn danvroeger ende theorieën veel gedifferentieerder,
zijn talrijke historici toch nogmetdevrees bevangen voor de verkrachting vandevereerde feiten. Een vrees, welke bijeengoed verantwoorde toepassing vantheorie entechnieken, ongegrond is. Het
gaat ernuomofde geschiedenis inhetkader vandesociale wetenschappen metde andere wetenschappen wilsamenwerken. Indien
dit hetgeval is, danisvoor dehistorici eengrondige kennis vande
sociale wetenschappen, en van hun theorieën, methoden en technieken, eeneerstevereiste.
Op hetterrein vandesociale wetenschappen isde belangstelling
van dehistoricivooraluitgegaan naar deeconomische ensocialegeschiedenis. Ditterrein oefent opdehistorici vermoedelijk eengrote
aantrekkingskracht uit,omdat hier destructuren enprocessen over
eenlangere tijdsduur indegeschiedeniskunnen worden bestudeerd,
histoire de longue durée, terwijl depolitieke geschiedenis veel meerhet
terrein is gebleven van de histoire dutemps court. Braudel meent op
deze wijze devrij diepe klooftussen economische ensocialegeschiedenis enerzijds en politieke geschiedenis anderzijds te moeten verklaren. Hij begroet debelangstelling voor degeschiedenis vangrotere perioden als een omkeer, een herbegin, een verandering in
methode, een verschuiving in het belangstellings-centrum vande
historici24. Evenwel, deze 'revolutie' verhindert niet, dat zelfs nu
nog eenaantal beoefenaren vandeeconomische ensociale geschiedenis dit inzicht allerminst delen; zij wensen niet boven het descriptievestadium uittekomen.
Geschiedenis - Economie - Economischegeschiedenis

Bij vrijwel iedere auteur, diezich methetvraagstuk vandeverhouding tussen economie en geschiedenis heeft bezig gehouden,
treft mende obligate passage aan,dat kennis vande economische
theorie voordehistoricuszobijzonder nuttig zou zijn. Ashleywasin
1893vanmening, datvoor eenhistoricus eenzekere kennis vande
economische theorie raadzaam was, namelijk zoveel alsmeninzes
maanden kan leren. De econoom anderzijds moest kennis hebben
van enkele hoofdzaken van de 'pure history', zoals de eeuwen,
waarin de Normandische verovering, de val van Constantinopel,
de ontdekking vanAmerika endeFranse Revolutie plaats vonden.
Overigens washijvanoordeel, datdeeconomische geschiedenishet
best door economen bestudeerd kon worden, zoals ookde rechtsgeschiedenis het terrein was van dejuristen en de godsdienstgeschiedenisvandetheologen25.
24

F . BRAUDEL ( c ) , p . 729.

" W . J . A S H L E Y ( b ) , p . 124; 132-133.
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Hoewel deeisen,diehistoricieneconomen wederzijds aanelkaar
stelden, spoedig hoger werden, kwam mentoch niet boven de uitspraken van eenongedefinieerde wenselijkheid uit. De mislukking
van deHistorische SchoolinDuitsland hadgeleerd, datde bijdrage vandegeschiedenis totdevermeerdering van de theoretische
kennis vande economie uiterst gering was. Anderzijds wasook de
toepassing vande theorie ophethistorisch materiaal slechts in beperkte mate mogelijk, vooral zolang deeconomische geschiedenis
nog inhet stadium van het verzamelen van feitenmateriaal bleef
verkeren. De invloed vande economische theorie wasnog het
sterkst bij hen, diedeprijzengeschiedenis endedaarmee verbonden
vraagstukken bestudeerden. PasnadeTweede Wereldoorlog, toen
menvraagstukken alshetnationaal inkomen, deeconomische groei,
ook vanuit historisch perspectief begon teonderzoeken, werdhet
contact tussen economie engeschiedenis nauwer; toen werd grotere
theoretische kennis volstrekt noodzakelijk26.
Hardeverwijten hebbeneconomenenhistoricielkaar toegevoegd,
ook nogtoen dezogenaamde Methodenstrijd tussen Schmolleren
Menger allang was uitgewoed26a. Bijzonder scherp was Simiandin
het begin van deze eeuw; overigens ineen verdienstelijk artikel,
waarin vele,ooknunoggeldende waarheden staan27.
Vrij algemeen zijn deklachten, datdehistorici een onvoldoende
kennis vande economische theorie bezitten28^ Zij zouden hunonderzoek meteen 'blank and open mind' beginnen, waarbij zij zelf
er van overtuigd zijn, dat hierdoor deobjectiviteit bevorderd zou
worden. Deeconomen wijzen erop, dattengevolge vandeze houding ookdeop logische, theoretische grondslag berustende vraagstelling ontbreekt29. Meestal gebruiken dehistorici dan onbewust,
impliciet enopeen ongecontroleerde wijze toch nog brokstukken
van deeconomische theorie30. Voorts isvaak de probleemstelling
onjuist ofniet met soortgelijke problemeninverband gebracht31.
Evenmin denken vóór het begin vanhet onderzoek dehistorici
voldoende naover detoetepassen methodiek32. Zijbeschikkenook
nietovervoldoendekennisvandemoderne waarnemingsmethoden33.
8

« R . VILLERS, p .5 9 0 - 5 9 1 . R .M . Hartwell, p . 165-166.J . Bouvier, p .4 - 5 .
. I nh e tnavolgende iso pd evakliteratuur u i td e 19eeeuw nietm e e r ingegaan.
" F R . SIMIAND,p. 1-22; 129-157.
26a

" F R .SIMIAND, p . 149. W . S o m b a r t ( b ) , p . 5 - 6 . E . P O W E R , p . 15. T H . L . M .

THURLINGS, p . 34 noot 17; p . 40. D . C . N O R T H ( d ) , p . 8 6 - 8 7 .
" L . F E B V R E , p . 117. E . N . S A V E T H ( a ) , p . 4 . T H . C . C O C H R A N ( C ) ,p . 4 9 8 - 4 9 9 .
R . W . F O G E L ( b ) ,p . 380.B . E . S U P P L E ( b ) ,p . 7.
30

A .M A R C H A L ( a ) ,p . 14: theorie inconsciente, implicite ou incontrôlée. R . M .

H A R T W E L L , p . 166.
81
F R .SIMIAND,p . 149. T H . L . M . T H U R L I N G S ,p . 3 4n o o t 17, G. G . S. M U R P H Y ,

p . 138.
32

F R .SIMIAND, p .149.
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T H . L . M . T H U R L I N G S ,p . 34 noot 17.

Bovendien zijn de technieken niet gestandaardiseerd34, hetgeen de
onderlinge vergelijking van de resultaten der onderzoekingen bemoeilijkt ofzelfs onmogelijk maakt. De modellen, welkein de AmerikaanseNew EconomieHistoryworden benut, leiden alleen tot een
quasi-economische geschiedenis35.
Niet alleen het gebrek aan theorie en de onbeholpen technieken
zijn het onderwerp van ernstige kritiek, maar ook de interpretatie
van de gegevens. De historici verkeren ten onrechte in de mening,
dat een descriptie tevens een verklaring is36. Veelvuldig passen zij
hun vage, moderne psychologische kennis toe op personen en toestanden uit het verleden37. Voorts komen zij op grond van te weinig
materiaal vaak te snel tot impressionistische generalisaties38. In de
geschiedschrijving treft men telkens verklaringen aan, waarvan de
bewijsvoering meer in de psychologische dan in de logische kracht
ligt. De historici maken zich er schuldig aan, dat hun verklaringen
op speciaal uitgekozen materiaal berusten en dat het standpunt van
de historicus bij deverklaring veelal wordt bepaald door de verdere
gang van degeschiedenis39.Sommige historicivoeren allerlei weinig
ter zake doende citaten of slechte statistieken als verklaringen aan.
Evenmin zijn zij zich bewust van allerlei implicaties bij de z.g.
verklaringen, wanneer dezein strijd zijn met het overige historische
materiaal ofde economische theorie40.
Grote bezwaren worden, terecht, geopperd tegen de behandeling
van de economische geschiedenis in segmenten (landbouw, handel,
industrie, arbeid, etc), terwijl een integrale behandeling van de
stof noodzakelijk zou zijn41. De historici zijn aan allerlei verschijnselen voorbijgegaan zonder ze op te merken, dientengevolge zijn
grote delen van de economische geschiedenis nog niet op bevredigende wijze behandeld42. Het verzamelen van feiten is nog geen
wetenschap43. De historici dreigen bedolven te worden door de
documenten, waarmee wellicht hun te sterke geïnteresseerdheid in
het detail samenhangt44.
De indeling van de geschiedenis in tijdperken isop grond van de
34
35
36

37

G. G. S. M U R P H Y , p . 139.
F R . R E D L I C H (b), p . 4 9 1 .
G. G. S. M U R P H Y , p . 134.

F R . SiMiAND,p. 15.

38

W . O . A Y D E L O T T E (a), p . 171. W . O . A Y D E L O T T E (b), p . 8 0 4 - 8 0 5 . Z. R.
D I T T R I C H en A. M . VAN D E R W O U D E , p . 367.
39

G. G. S. M U R P H Y , p . 137-144.

40

D . G. N O R T H ( d ) , p . 87.

41

F R . SiMiAND,p. 144-148.

42

D . C. N O R T H , (d) p . 87.

48

F R . SiMiAND,p. 149, 151.

44

A. M A R C H A I , (a), p . 7.
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politieke gebeurtenissen geschied. Evenwel, deze zijn niet altijd belangrijk voor een geschiedenis, waarin de economische en sociale
verschijnselen behandeld worden45.
Simiand voerde een strijd tegen de historiens historisant*6 en tegen
de stam-idolen van de historici: de overheersende plaats van de
politieke geschiedenis (l'idolepolitique),tegen de verheerlijking van
individuen door biografieën (l'idoleindividuelle) en tegen de zucht
vandehistoriciomvan allesdeontwikkeling envooralhet begin van
de ontwikkeling te bestuderen (l'idole chronologique)*7.
Er zijn klachten gerezen over de onduidelijke terminologie in de
geschiedenis48. Men heeft gepleit, ook in de geschiedenis, voor het
bezigen van een non-controversiële taal, die zo gereed is voor het
gebruik in de computer49. Inderdaad wemelt het in historische
werken van allerlei aanduidingen als groot, belangrijk, gering, representatief, groei, achteruitgang, etc, die wel een kwantiteit aangeven, doch iedere exactheid missen50.
Een ander schrijver wijst er op, dat de geschiedenis in de 19e
eeuw het midden hield tussen kunst en wetenschap;wel te verstaan
kunst in de zin van de 19eeeuwse vertelkunst. Een verklaring voor
de bloei van de geschiedschrijving in de 19e eeuw is wellicht, dat
toenjuist die vormen van kunst en wetenschap bloeiden, die in het
schrijven van geschiedverhalen goed konden worden toegepast51.
Met de moderne vormen van de economische en sociale geschiedenis hangen daarentegen de klachten van historische zijde samen,
dat het episch-dramatische element uit het geschiedverhaal verdwenen is52. De individuele mens is in dit soort geschiedenis zoek
geraakt, de geschiedenis is ontmenselijkt53.
De verwijten aan de economen zijn veel minder talrijk. Volgens
de historici is de economie te abstract en niet in overeenstemming
met de realiteit54. De economen proberen grote problemen met een
" F R . SIMIAND, p . 133. T . S. A S H T O N , p . 8 3 .
46

F R . SIMIAND, p . 149, historienshistorisant al in 1903!
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F R . SIMIAND, p . 154-155.

48

E . P O W E R , p . 18.

*' G. G. S. M U R P H Y , p . 133. I n dit v e r b a n d moge er o p gewezen worden, d a t
ook de logica en verschillende andere wetenschappen (bijv. taalwetenschappen)
zich in de richting v a n de meetbaarheid ontwikkelen.
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W . O . A Y D E L O T T E (b), p . 804.
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H . V . W H I T E , p . 132; op p . 127: history... a combination of latenineteenthcentury
social science and mid-nineteenth century art. Z . R . D I T T R I C H en A. M . VAN DER
W O U D E , p . 365.
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T H . L. M . T H U R L I N G S , p . 4 1 .
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E. P r r z , p . 270,272.
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T . S. A S H T O N , p . 9 3 - 9 4 . A. M A R C H A L (a), p . 10, 12. B. E. S U P P L E (b), p . 7.

S. POLLARD, p . 8. A. DAUMARD, p . 8 3 , 85. D e opmerking, d a t de historicus zich
met de mens bezig h o u d t en de econoom niet, is onjuist, o m d a t in d e economie
evenzeer menselijke handelingen bestudeerd worden.
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te geringe (historische) kennis opte lossen. Zij willen te snel generaliseren, dekennis vandehistorische feiten isvoor hen geen doel,
maar eenmiddel55.
Bij alle onvrede tussen economen en historici moet menwel bedenken, dat ophet terrein vande economische geschiedenis zowel
historici alseconomen werkzaam zijn. Indien mendeprestatiesvan
vóór 1950inogenschouw neemt, blijkt ertochniet zoveelverschilin
behandeling vandestoftussen beidegroepen tebestaan. Eénvande
voornaamste verwijten iswel, datdeeconomische theorie oponvoldoendewijze wordt toegepast. Dochookindewerkenvandeeconomen onder de economische historici vindt men vóór 1950slechts
sporadisch sporen vantoepassing vandetheorie.
Door de ontwikkeling van de economie en de economische geschiedenis na 1945blijkt de mogelijkheid voor toepassing van de
theorie vergroot tezijn. Indeminofmeer theoretisch gerichte vakliteratuur worden devolgende drie punten genoemd:
a) deintegrale economische geschiedenis
b) de generalisatie
c) de kwantifikatie.
Men kanopmerken, datdevergelijking, decomparatieve methode,
hier wederom ontbreekt, hoewel zein de praktijk toch wordt toegepast. Tawney isde enige auteur, dieophet belang vande comparatieve methode wijst. Overigens houdt iedere zinvolle kwantifikatie een vergelijken in, omdat een getal alleen, dat niet meteen
ander getal in verband gebracht kan worden, weinig wetenschappelijke waarde heeft.
ad a). In de ontwikkeling vandegeschiedschrijving vandeeconomischegeschiedeniskanmen drie stadia onderscheiden:
Ie stadium, waarin de geschiedenis van elke sector afzonderlijk
wordt beschreven:delandbouw, dehandel,deindustrie,etc.
2e stadium, waarin opbasisvannationale eenheden deze afzonderlijke geschiedverhalen worden samengevoegd: de segmentbehandeling. De ontwikkeling van de verschillende segmenten
wordt losnaast elkaar gezien.
3e stadium, waarin de verschillende economische aktiviteiten als
een onderdeel vanééngeheel worden beschouwd: de integrale
economische geschiedenis56.
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J . VINER, p. 12;zieookp.8-9 voor oordeel van Carlyle en Postan overde
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Bij ditlaatste stadium gaat menervanuit,datbij verandering
van éénderfactoren eenweerslag kanvolgen invele andere delen
van deeconomie.Deideële evenwichtstoestand, waarvan meninde
oude economie uitging, wordt voortdurend verbroken57. Van historisch standpunt beschouwd, zijn juist defactoren, die telkensdit
evenwicht verbreken bijzonder belangrijk. In de historische tijd
traden zeer grote veranderingen vaak opbijdedemografie - van
belang zowel tenaanzien vanproduktie alsconsumptie - enbij de
prijzen - hetpunt, waarop vraag enaanbod elkaar ontmoeten.Demografischeveranderingenenwijzigingen indeonderlinge prijsverhoudingenvormeneenbelangrijkthemavandeintegraleeconomische
geschiedenis. Hetzijnjuist deproblemen, dieindeoude economische geschiedenis vandesegmentbehandeling inhet geheel nietof
slechtsterloopsaandeorde kwamen. Terwijl detheorie bijdevroegere behandeling vandeeconomische geschiedenis vanweinigbetekenis was, isditbijdenieuwe wijze van bestudering welhetgeval.
Reedsin 1903 heeft Simiand metkracht de segmentbehandeling
van deeconomische geschiedenis bestreden. Hijwijst erterechtop,
dat zelfs indien menvoor ieder land envoor alle tijden over economisch-historische handboeken vaneendergelijke segmentarische
aard zoubeschikken, hetvoor een werkelijke economische kennis
van het verleden noodzakelijk zouzijn omalhet werk opnieuwte
doen. Hetisdewetenschap vangisteren ofeergisteren. De arbeid,
die aldus gedaan wordt, vertraagt alleen maar devoortgang van de
werkelijke wetenschap58.
De integrale economische geschiedenis wordt eveneens door
Callender bepleit. In verband met desamenhang van alle economische verschijnselen oordeelt hij, datdergelijk soort onderzoek,
van moeilijke aard, door economen moet geschieden; de gewone
historici kunnen zich beter houden bij de segmentbehandeling,
daar deze geen speciale training vergt59.
Een modern geluid laat Usher in 1932 horen. Hij meent, dat de
ontwikkeling van destatistiek hetmogelijk maakt omde 'secular
trend' vast testellen, waardoor demoeilijkheid omhet totale economische leven te omvatten zou zijn opgelost. Van fundamenteel
belang acht hijdeveranderingen inbevolkingsaantal, bevolkingsspreiding enbevolkingsdichtheid envoorts de veranderingen in de
levensstandaard perhoofd vandebevolking. Uitdrukkelijk stelthij,
67

T . P . VANDER KOOY,p . 13.R . VlLLERS,p .5 9 1 .
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aard,A. VERHULST,p. 464.
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dat hetomderelatieve verhoudingen gaat bij deze veranderingen,
niet omde absolute getallen60.
Naar Tawney's opvatting is de economische geschiedenis van
allevormen vangeschiedeniswelhetminstgeschiktomop nationale
basis behandeld teworden, gezien deinternationale vervlechtingen
in het economisch leven. In plaats van de nationale economischhistorische handboeken moeten er studies komen, waarin op comparatieve wijze problemen worden behandeld, dievoor verschillende landen van belang waren, zoals bijv. de opkomst van de grote
industrie ofde agrarische ontwikkeling61.
Wright wijst erop,dat door desegmentbehandeling vele fundamentele factoren worden weggelaten. Het gaat in de economische
geschiedenis om bevrediging van de menselijke behoeften en dit
komt onvoldoende totzijn recht62.
Een goede vraagstelling op grond van de theoretische kennis is
voor eenintegraal economisch historisch onderzoek vereist. Zonder
dat blijft hethistorisch werk niets meer daneeninteressante, doch
grotendeels nutteloze hobby. Sommige historici zijn alleen maar
feitenverzamelaars en vertellers van verhalen zonder werkelijke
inhoud, aldus Supple63.
ad b). In de economische geschiedenis bestudeert men verschijnselen, die zich in ongeveer gelijke vorm verschillende malen voordoen64. In het economisch gebeuren kan menderhalve een zekere
regelmaat opmerken65. Het gaat dus niet meer zoals vroeger om
wetmatigheid, maar omregelmatigheid; Met behulp vande waarschijnlijkheidsrekening ishet mogelijk hetloutere toeval nauwer te
begrenzen. Evenals in de filosofie en in de natuurwetenschappen
tracht men ook in de economie zoveel mogelijk verschijnselen te
verklaren, waarna er nog een toevalligheidselement overblijft. De
wereld wordt beschouwd alseenstochastisch universum66; er heeft
zicheenstochastische econometrieontwikkeld67. Hetonberekenbare
toevalligheidselement isgroot indemilitaire enpolitieke geschiedenis; in de economische geschiedenis laat menin vele gevallen het
60
A.P. USHER (a),p. 195-197. In dit verband pleit Usher ookvoor hetgebruik van semi-logarithmischegrafische voorstellingen.
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uniekeenexceptionele buiten beschouwing88. Eenvoorbeeld vande
nieuwe methode geeft Marczewski in zijn poging de variabelen
vast testellen, dienodig zijn voor deberekening vanhet nationale
inkomen. Hij komt tot43variabelen, teonderscheiden in21economisch afhankelijke variabelen en22 historische variabelen. Onder deze laatsten zijn er15,waarvan reeksen over langere perioden
gemaakt kunnen worden, bij7isdit evenwel zeer moeilijk69. Volgens Villey zijn daarentegen in degeschiedenis vele feiten onvoorzienbaar70. Gezien echter dehuidige techniek van de waarschijnlijkheidsrekening behoeft menvoor deeconomische ensocialegeschiedenis niet zosomber tezijn alslaatstgenoemde auteur71.
Naar hetoordeel vanAydelotte kanmenopgrond vanderegelmatigheid endewaarschijnlijkheid totgeneralisatiesvande'middle
range' komen. Hoewel elke generalisatie onzeker is, zijn niet alle
generalisaties gelijkelijk onzeker. De generalisaties dienen opvoldoende gedetailleerde kennis teberusten enzijmoeten gericht zijn
op problemen vanbeperkte omvang. Inditgeval zullen zij kunnen
bijdragen totverdieping vanhetinzicht enookhetverdere onderzoek beïnvloeden72.
ad c).De definitie vanhet economisch gebeuren alsde keuze tussen deveelheid vandoeleinden inverband metdeschaarse bevredigingsmiddelen houdt al in,dathetindeeconomie omkwantitatieve gegevens gaat. Door vele auteurs isdanookophetbelangvan
de kwantitatieve gegevens voor de economische geschiedenisgewezen73. Nu behoren dergelijke aanmoedigingen totde uitspraken,
dieopveler instemming kunnen rekenen zonder totiets teverplichten. Deschrijvers over economische onderwerpen uitde 17een18e
eeuw drukten immers alallerlei kwantitatief materiaal inhunverhandelingen af.Belangrijk isechter metwelk doel mende kwantitatieve gegevens publiceert. Voor vele auteurs hebben zij alleeneen
illustratieve waarde, waardoor dekwalitatieve gegevens bevestigd
worden. Een voorbeeld van eendergelijke opvatting is Clapham74.
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Door anderen wordt eenwat nuttiger gebruik van het kwantitatieve
materiaal gepropageerd, namelijk als een correctief van historische
voorstellingen, die op onjuiste kwalitatieve gegevens berusten, zo
bijv. Heckscher75.
Er worden nogvele andere voordelen van het gebruik van kwantitatieve gegevens naar voren gebracht. Zij kunnen een bijdrage
leveren tot een betere generalisatie, dan uitsluitend opgrond van de
kwalitatieve data mogelijk is76. Immers vaak berusten de generalisaties van de historici niet op voldoende kwantitatieve gegevens77.
De kwantitatieve data verminderen de kans op dubbelzinnigheid
en onduidelijkheid78; zij verhogen de exactheid, waardoor een hogere graad van objectiviteit bereikt kan worden79. Met behulp van
de kwantitatieve gegevens kan men allerlei nieuwe ontdekkingen
doen80.
Dit alles maakt echter toch niet het wezenlijk belang van het
kwantitatieve materiaal uit. Voor de integrale economische geschiedenis vormen de cijferreeksen de ruggegraat van de gehele
economische ontwikkeling. De fluctuaties, de met elkaar samenhangende veranderingen in de gehele economie, worden in cijfers
uitgedrukt. De analyse van het historische proces geschiedt met behulp van de statistische gegevens81. In de New Economie History of
cliometrie82 en in de Histoire quantitative, een menging van geschiedenis, economie en statistiek, gaat het om gesloten modellen, waarin
de economische verschijnselen binnen het model voortdurend met
elkaar verbonden zijn83. Deze modellenbouw kan niet anders geschieden dan met behulp van de economische theorie, evenals het
testen van deze modellen aan de historische realiteit84.
Naar in het bovenstaande uitvoerig is aangetoond moet de theoriein de economische geschiedenis worden toegepast bij het generaliseren, bij het kwantificeren en vooral bij de integrale economische
geschiedenis. Men kan zich afvragen in welk stadium van het onderzoek de theorie een rol van betekenis speelt. Cochran, Fogel en
' 5 E. F . HECKSCHER ( b ) , p . 171; 179-180.
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Davis menen, dat het verschil tussen de door hen gevolgde weg en
die van deandere historici, hierin bestaat, datzij eerst deop de
theoriegebaseerde hypothese formuleren omdezevervolgensaan de
historischefeitentetoetsen85,terwijldeanderehistoricide omgekeerde weg volgen door eerst de historische feiten te verzamelen om op
grond daarvan tot een probleemstelling en een generalisatie te komen. Hier wordt echter door de genoemde auteurs een schijnbare
tegenstelling geschapen, in werkelijkheid iser slechts een verschil in
betekenis, welke aandeverschillende stadia van hetwetenschappelijk onderzoek gehecht wordt.
Evenals bij ieder ander wetenschappelijk onderzoek verloopt ook
het onderzoek in degeschiedenisvolgensde navolgende stadia:
1. onderzoek van de feiten
2. formulering van een verklarende werkhypothese in de vorm van
een wet ofeen vrij algemeen geldende regel
3. analysevan degevolgenvan deze werkhypothese
4. toetsingvan degevolgen met additionele feiten86.
VolgensJoynt en Rescher, de ontwerpersvanbovenstaand onderzoekschema, onderscheiden de historici zich vande beoefenaren
van deandere sociale wetenschappen hierin, datdehistorici zelf
geen, ofweinig, wetten en algemene regelsproduceren, doch wel de
door andere opgestelde wetten en regels toetsen aan de historische
feiten. Generalisaties zijn voor hen geen doel doch middel. Dit betekent,dat dehistoricivooralactiefzijninhet eersteenvierde stadium
van het schema. Het nieuwe van Cochran en de Cliometristen is nu
dat zij zich ook met het tweede en derde stadium bewust bezig houden, terwijl de andere historici dit onbewust, impliciet doen, of hun
hypothesen aan andere wetenschappen ontlenen. Van een omkeer
in devolgorde van destadia van het onderzoek isbij Cochran en de
Cliometristen geen sprake, wel wordt de plaats van de theorie veel
stelliger geponeerd, iets wat de exactheid van het onderzoek alleen
maar ten goedekan komen.
Natuurlijk laten zichwaarschuwende stemmen horen, dat theorie
enkwantifikatie niet uitsluitend deoplossingvan devraagstukken in
de economische geschiedenis kunnen brengen. Gewezen wordt dan
op de betekenisvan andere, niet-economische verklaringen, de kwalitatieve gegevens behouden tochooknog hun waarde87. Het aantal
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variabelen is talrijk, bovendien, vele verschijnselen zijn niet ingetallenuit te drukken88.
Bij de economische wetten, waar de tijdsdimensie geen rol speelt,
gaat men er van uit, dat één of enkele factoren veranderen, terwijl
de overige gelijk blijven {ceterisparibus). Voert men echter de tijdsdimensie in, dan zal bij toeneming van de tijdsduur een aanmerkelijke vermeerderingvan het aantal variabelen optreden.89
Twijfelachtig is eveneens, inhoeverre demoderne methodenop
het verleden kunnen worden toegepast. De grenzen van denaties
zijn vóór 1800 vager dandaarna, deregionale verschillen waren
toen veel groter90, debehoeften hebben zich indeloop dertijden
gewijzigd91, etc.
Niemand zal ontkennen, dat men met de toepassing van de theorie en het gebruik van de kwantitatieve gegevens voorzichtig moet
zijn, maar van groot gewicht is toch, dat het inzicht in de verschillende economische problemen uit het verleden verdiept wordt door
het nieuwe materiaal met gebruikmaking van nieuwe methoden en
technieken en gebaseerd op kennisvan de theorie.
Geschiedenis- Sociologie- Socialegeschiedenis.

De ontwikkeling van de sociologie alswetenschap isvan later datum dan die van de economie. Vermoedelijk is dit één van de oorzaken, dat de theorie van desociologie nog niet toteendergelijk
coherent leerstelsel isuitgegroeid, zoals indeeconomische wetenschaphetgevalis.
De minder scherp omlijnde theoretische basisisvoor de ontplooiing van de sociale geschiedenis een ernstige belemmering geweest.
Lang bleef onduidelijk, wat nuheteigenlijke veld van onderzoek
van de sociale geschiedenis was. Bij de bespreking van de definities
en omschrijvingen van de sociale geschiedenis bleek de verwarring
aanvankelijk zeer groot te zijn92; Men kan historiografisch drie ontwikkelingslijnen onderscheiden. Inde oudste opvatting wordt vrijwel geen onderscheid gemaakt tussen sociale geschiedenis encultuurgeschiedenis. In dietijd omvatte desocialegeschiedenisook nog
de staatkundige geschiedenis. Vanuit ditstandpunt schreef Green
zijngeschiedenisvan het Engelsevolk,later gevolgd door McMaster
88
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voor deVerenigde Staten en Blok voor hetNederlandse volk93.
Nog in 1942 wasde historicus Trevelyan eenvoorstander van een
dergelijke brede opvatting van desociale geschiedenis, evenwelmet
terzijdelating vandepolitieke geschiedenis.
Een geheel ander soort sociale geschiedenis ontsproot alseenzijlijn uitdeeconomische geschiedenis94.Bijdesegmenten van heteconomische leven, diemenals economische geschiedenis aan elkaar
plakte, behoorde vaak ookeen hoofdstuk over de arbeid en de
arbeidsverhoudingen. Ashley deed ditinzijn Engelse economische
geschiedenis, enWright, eenCommissioner oflabor, in zijn economische geschiedenis vandeVerenigde Staten95.Zijvonden vele navolgers.
Kort vóór deTweede Wereldoorlog begon zich deinvloed van
de sociologieopdesocialegeschiedenis duidelijker afte tekenen.De
socialegroepen binnen demaatschappij werden toen hetobject van
desocialegeschiedenis96.Indezerichtingopenden na 1945debeide
Bulletinsvande Amerikaanse Socialscience research council nieuwe
wegen (1946 en 1954)97. Voor deverdere ontwikkeling inde Verenigde Staten zijn hetrapport van Cochran voor hethistorisch congres inRome in 1955endeuitgave van twee verzamelwerkenin
1964belangrijke stimulansen geweest98.
De invloed vaneenopmerkelijk artikel vanBraudel over Histoire
etsciencessociales, waarin reeds gepreludeerd wordt opdelatere ontwikkelingophetgebiedvan desocialeenculturele antropologie(Cl.
Lévi-Strauss) endemacro-economische geschiedenis (Marczewski)
is totnutoe geringer geweest dandeimportantie vandeinhoud
deed verwachten99. Ookdediscussies tussen enige historici ensociologen inNederland, welke eindigden meteenopenbare vergadering vandeNederlandse sociologische vereniging over het onderwerpSociologieengeschiedenis, hebben weinigresultaten opgeleverd100.
Sociologen enhistorici hebben hetgevoel vervanelkaar verwij93
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derd tezijn,ja zelfs nog steeds verder uitelkaar tegroeien101.De
verwijten, diezijtotelkaar richten, zijn vandegebruikelijkeonvriendelijkheid: 'Sociology ishistory with thehard work left out;
history issociology with the brains left out'102. Volgens enige sociologen is de geschiedenis van weinig nut103. Zij wijzen erop, datde
geschiedenis steeds meer terrein verliest ten gevolge van deuitholling door de deelgebieden, zoals de godsdienstgeschiedenis, de
rechtsgeschiedenis, etc.Dezeworden thans door de beoefenaren van
andere wetenschappen bestudeerd. De sociologen zullen nu hetzelfde gaan doen tenaanzien van desociale geschiedenis104. Deze
pretentie is overigens in krasse tegenspraak meteenpassagevan
dezelfde auteur, waarin gezegd wordt, dat de sociologie geen tijd en
mankracht beschikbaar heeft voor debestudering van historische
onderwerpen105.
Andere verwijten aan de historici zijn, dat zij een te geringe kennisvan desociologische theorieën bezitten, ofdat zijniet vermelden,
welke theorieën door hen worden toegepast, of dat zij detheorieën
impliciet aanvaarden106.Kortom,het ontbreekt de historici aan belangstelling voor de sociologische problemen107. Door de sociologen
worden verschillende oorzaken voor ditteleurstellende gebrek aan
interesse bij de historici aangewezen: in hetgeschiedverhaalbestaat nog steeds een voorkeur voor belangrijke personen enschokkendegebeurtenissen en niet voor degewone man en de massa, eris
de overwegende invloed van het 19e eeuwse nationalisme, de grote
betekenis, die aan de staat wordt gehecht alsfactor in het historisch
gebeuren, entenslottedegeringeomvangvan het bronnenmateriaal
uit de tijd van vóór 1800met betrekking tot de onderwerpen uit de
sociale geschiedenis108.
Een andere tekortkoming van de historici is,dat zij bij de beoefening van desociale geschiedenis geen begrippen-apparaat tothun
beschikking hebben. Soms ontlenen zij dit, aldus de critici, aan het
Marxisme, overigens zonder het zichzelf bewust tezijn109. Inde geschiedschrijving zouden de historici zich alspoedig tevreden stellen
101
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met een beschrijving van het gebeurde zonder naar de diepere oorzaken tezoeken110. Hun techniek isermeeropgericht degegevens te
verifiëren dan te interpreteren111.
Van de andere zijde klinkt het verwijt, dat de sociologie niet wetenschappelijk is112, dat de sociologen a-historisch of anti-historisch
zijn113 endat zijeentegeringekennisvandegeschiedenisbezitten114.
Desociologen generaliseren telichtvaardig, zij houden onvoldoende
rekening met de complexiteit en de genuanceerdheid van het werkelijke historische gebeuren115. Het onvolledige, moeilijk te ordenen
historische materiaal isvoor de sociologen, die gewend zijn met enquêtes, interviews en participatie te werken, vanuit onderzoektechnisch oogpunt minder dankbaar 116 .
Zowel de historici als de sociologen houden zich met de mens en
de maatschappij bezig.Hoewel het onderscheid tussen sociologie en
geschiedenis evident is, valt het moeilijk de verschillen duidelijk te
preciseren. In het algemeen wordt op drie belangrijke verschilpunten gewezen:
a) desociologie isnomothetisch, de geschiedenis is idiografisch
b) in de geschiedenis is de tijdsdimensie uiterst belangrijk, bij het
historisch onderzoek gaat het vooral om de analyse van de veranderingen binnen een bepaald tijdsverloop; voor de sociologie
is de tijdsdimensie niet essentieel.
c) in de geschiedenis treedt het individu naar voren, terwijl in de
sociologie de maatschappelijke groepenbelangrijk zijn.
ad a). Defelle discussies door vroegere generaties van sociologen en
historici gewijd aan de wetmatigheid in de sociologie en de 'Einmaligkeit' in de geschiedenis hebben veel van hun scherpte verloren117. Hier behoeft op de geschiedenis van dit beruchte twistpunt
niet verder te worden ingegaan. In het moderne onderzoek zijn inmiddels de wetten afgezwakt tot vrij algemeen geldende regels, de
'losstaande, unieke' feiten blijken onderdelen van patronen of ontwikkelingsprocessen te zijn118;bovendienzijndefeiten vergelijkbaar
met gelijksoortige andere feiten. Het onderscheid tussen sociologie
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en geschiedenis bestaat ineen accentverschil tenaanzien van het
generalisatie-niveau119.
ad b). De tijdsdimensie kan een rol spelen bij de probleemstelling.
De sociologie isveel nauwer dan de geschiedenis bij deactualiteit
betrokken. De keuze van de onderzoeksobjecten wordt inde sociologie zeer sterk bepaald door de actuele vraagstukken, die om een
spoedige oplossing vragen120. Voor de geschiedenis had deactualiteit van gewicht kunnen zijn, indien zij zich ineen futurologische
richting ontwikkeld had, waarbij men uit het verleden de toekomst
deduceerde, zoals enkele 19eeeuwse optimisten nastreefden121.
Niet alleen bij de probleemstelling, maar ook bij de interpretatie
in de geschiedenis is de tijdsdimensie van betekenis. Hierop is door
Braudel gewezen, die de dialektiek van de tijdsduur, de multipliciteit van de tijd en de betekenis van de lange tijdsduur aan de orde
stelt. Historici eneconomen hebben de tijdsdimensie nodig, de sociologen niet. Deze zijn of actueel betrokken bij de beoefening van
de empirische sociologie, ófzij generaliseren, indien zij zich met
structurenbezighouden,diequasitijdlooszijn122. Inhunonderzoekstechniek gaan zij vaak van modellen en hypothesen uit, waarin de
tijdsdimensie isuitgeschakeld. Als bezwaar isaangevoerd, dat de
modellen en hypothesen dientengevolge statisch zijn en dat zij daardoor minder bruikbaar voor de geschiedenis zouden zijn123. In hoeverre dit laatste inderdaad het geval is, isaan twijfel onderhevig,
omdat ook tijdloze modellen en hypothesen toegepast moeten kunnen worden op concrete situaties in de tijd.
Tengevolge van de lange tijdsduur der structuren zijn de sociologen geneigd de tijdsdimensie geheel uit te schakelen. Zij zijn zich
daardoor van de verandering indeloop der geschiedenis niet bewust, omdat deze voor hen van geen essentieel belang is. Zodrade
sociologen zich met de moderne tijd bezig houden, worden zij plotseling met de tijdsdimensie geconfronteerd. Dit heeft tot gevolg, dat
de kloof tussen verleden en heden voor hen daardoor bijna onoverbrugbaar isgeworden:de traditionele wereld verschilt volgens hen
in alle opzichten van de moderne. Voor het gevoel van de sociologen isde botsing tussen beiden bijzonder hevig.
De tegenstelling tussen economische ensociale geschiedenis met
betrekking tot de tijdsdimensie ligt inde van elkaar afwijkende visiesop het verleden:het tamelijk statische beeld, opgebouwd op de
structuren tegenover het dynamische gebaseerd op processen, evo119

K . K U Y P E R S , p . 19.J . A . A . VAN D O O R N , p . 34. F R . W A G N E R , p . 6 0 7 - 6 0 8 .

120

J . A. A . VAN D O O R N , p . 38.
121
E . N . SAVETH ( a ) , p . 1-2; 6.
122
F . BRAUDEL ( C ) , p . 727, 735, 748 en 750. R . BIERSTEDT, p . 9 9 - 1 0 0 .
128

Social sciences, p . 24.

135

luties en cycli. In het algemeen zijn de historici - maar dit zijn de
mensen voor wiede tijdsdimensie bijzonder belangrijk is- geneigd
aan dedynamische visiedevoorkeur tegeven,
ad c).Voor dehistoricus ishethandelend individu het middelpunt
van de reeksen van acties en hun wisselwerking. De socioloog beschouwt hetindividu alseenprodukt vandesociale krachten124. Er
isgewaarschuwd, datindesocialeverschijnselen ookdeindividuele
factor van belang is125. Anderen zijn verder gegaan, zij hebben de
sociale wetenschappen verweten, dat het begrip voor de mens verlorenisgegaan, demethoden vandesocialewetenschappen worden
on-menselijk genoemd126.
Het onderscheid tussen individu en groep is hier gechargeerd.
Zowel indegeschiedenis alsindesociologie gaat hetomdewisselwerking tussen het individu en de groep of groepen, waarvan hij
deel uit maakt. Op dit punt bestaat er geen essentieel onderscheid
tussen beide wetenschappen, maar hetbetreft hier wederom accentverschillen.
Historici en sociologen passen beide de analyse en de descriptie
toe. Zeletten beide ophetunieke enhetalgemene. Ophetogenblik
kan menbijverschillende historici constateren, datzij sociologische
methoden entechnieken gebruiken, zoalsdecomparatieve methode,
de structuralistische benadering van de stof, het generaliseren, het
abstraheren, het zich distantieren van de etnocentrische geschiedbeelden127.
Het verschiltussengeschiedenisensociologieligtvolgens Kuypers
in de keuze vande doelstelling enin het object128. Degeschiedwetenschap beoogt de reconstructie eninterpretatie vanhet verleden
van eenbeschaving, terwijl desociologie hetgroepsleven in samenhangmethetgeheleculturele leven onderzoekt129.
Op een traditionele wijze en niet overeenkomstig de nieuwere
opvattingen over de verhouding tussen sociologie en geschiedenis
worden door Bierstedt devolgendepunten vanverschil opgenoemd:
desociologieisnomothetisch,isgeïnteresseerdinhet zich herhalende,
het algemene, hetuniversele, hetovereenkomstige, isabstract, analytisch,synchronisch, deeltdegegevensnaar categorieën in enzoekt
naar de functionele verhoudingen tussen de sociale factoren; de
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geschiedenis daarentegen isidiografisch, richt de aandacht op het
unieke, hetindividuele, het bijzondere, het eigenaardige, het nietovereenkomstige, is concreet, beschrijvend, diachronisch, isselectief in degegevens enzoekt naar decausale verklaring vande in
tijd elkaaropvolgendereeksen van gebeurtenissen130.
Baudet meent eenmentaliteitsverschil tussen socioloog enhistoricustekunnen vaststellen:deeersteisdiagnostisch entherapeutisch,
hij handelt enorganiseert; dehistoricus isbeschouwend, hij relativeert en recipieert131.
Het door Saveth gemaakte onderscheid tussen eensociologie,
welke opdemikrokosmos gericht is, eneen geschiedenis, waarin
men zich metde makrokosmos bezig houdt, moet worden afgewezen132. Voor desociologie zoudit eenbeperking totdeempirische
sociologie betekenen, terwijl indegeschiedenis dekleinere, minder
complexe onderzoeksobjecten zouden worden uitgesloten.
Voor Van Doorn ligt deculturele ensociale functie vande geschiedenisinhetbewarenvanheterfgoed, datoverigensdoor iedere
generatie endoor iedere klasse opeenandere wijze geïnterpreteerd
wordt. Hijvestigt tevens deaandacht opdeliteraire origine van de
geschiedwetenschap133. Baudet gaat nogeenstap verder, hijwil in
het geschiedverhaal vooral hetkunstwerk zien134. Opdeze wijze
keert mentotdeopvattingen vande 19eeeuw terug. Hetdoelvan
het moderne historische onderzoek isevenwel deinterpretatie van
het verleden met, onder meer, degebruikmaking van de verworvenhedenvandesociale wetenschappen.
Voor iedere interpretatie vangegevensiseentheorie nodig:voor
de probleemstelling, hetordenen van degegevens, dehypothesen
en debewijsvoering. Defunctie vandetheorie indegeschiedenisis
dezelfde alsdiein andere wetenschappen. Detheorie geeft geen
antwoorden, doch zijvoorziet deonderzoeker vanvragen. Sommige
theorieën kunnen empirisch getoetst worden, andere niet135. Door
de wijze, waarop desociale wetenschappen beoefend worden, krijgt
de historicus eenbeter inzicht inzijn eigen theorieën en methodieken136.
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Gezien het grote aantal variabelen, dat in de geschiedenis kan
optreden, bereikt men bij toetsing van theorieën meestal geen hogere graad van generalisatie dan die van een zekere waarschijnlijkheid.
Men maakt in de geschiedenis, en vooral in de sociale geschiedenisthansveelgebruik van begrippen, dieaan desociologie ontleend
zijn137. Dezebegrippenmoeten echter duidelijk omschreven worden.
Een begrip als 'power' heeft in de sociologische literatuur 17 verschillende betekenissen138. Bovendien kan een bepaalde term in de
loop der tijden van betekenis veranderen139. Dit dient historisch
onderzocht te worden140.
De methoden en technieken van de sociale wetenschap hebben
eveneens toepassing gevonden in de sociale geschiedenis. Door
enige schrijvers is gewezen op de betekenis van de kwantitatieve
gegevens141, maar vele historici staan er nogal sceptisch tegenover
142
. Sterk emotioneel isde tegenstand van Schlesingerjr., die onder
meer beweert, dat geen natuurwetenschappelijke methoden mogen
worden toegepast op menselijke zaken, omdat dit strijdig is met de
traditioneel democratische opvatting van de mens143. Deze wonderlijke uitspraak zou ook een veroordeling inhouden van o.a. de medischewetenschap, deeconomieende demografie.
In het algemeen blijkt, dat de kwantitatieve gegevens voor de
socialegeschiedenisvan geringere betekenis zijn dan voor de moderne economische geschiedenis, waarvan zij de ruggegraat vormen.
De kwantitatieve gegevens dienen in de sociale geschiedenis als
illustratie en soms als bewijsmateriaal voor oftegen veronderstellingen,dieopkwalitatieve bronnen berusten.
Sommige auteurs brengen de betekenis van de comparatieve
methode voor de sociale geschiedenis naar voren. Bij vergelijking
zijn niet uitsluitend de overeenkomsten maar ook de afwijkingen
van gewicht. Met behulp van devergelijkingen kanmen hypothesen
toetsen144. Het is echter twijfelachtig of men door middel van deze
methode tot causale verklaringen kan komen, zoals door Cahnman
en Boskoff betoogd wordt145. De bewijskracht van de vergelijkende
methodegaat toch nietverder dan de waarschijnlijkheid.
« ' E . N . S A V E T H ( C ) , p . 10, 12.
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IV. T H E O R E T I S C H E E N P R A K T I S C H E A S P E C T E N

Generalisatie

De onderzoeker wil de realiteit met behulp van de theoretische
kennis verklaren. Om dit doel te bereiken staan hem enkele hulpmiddelen ten dienste, onder meer de generalisatie, de kwantifikatie
en de comparatieve methode. Van deze drie is de generalisatie eigenlijk een gedachten-constructie - van abstracte aard; in de
kwantifikatie en de comparatieve methode wordt veel meer van
empirische data gebruik gemaakt. De vergelijking en de kwantifikatie kunnen als onderdelen van de generalisatie beschouwd worden. De kwantitatieve gegevens moeten onderling vergelijkbaar
zijn, willen ze voor de economische en sociale geschiedenis van
waarde zijn. In de vergelijking ligt al een bepaalde vorm van generalisatie besloten.
De nadruk, welke in de economische en sociale geschiedenis op
het algemeen voorkomende, het herhaalbare wordt gelegd, behoeft
allerminst eenonderwaardering vanhetuniekeofhet toevalligein te
houden. De betekenis van het toeval en de 'Einmaligkeit' worden
echter pas duidelijk, indien zij geplaatst worden naast alles wat algemeen is en wat regelmatig voorkomt. Door de voorstanders van
de leer van de 'Einmaligkeit' in de geschiedenis wordt dit laatste
weleensvergeten.
Men heeft in de tegenstelling wetmatigheid tegenover 'Einmaligkeit' vroeger vaak het onderscheid tussen de natuurwetenschappen
en de geschiedenis gezien. Maar ook ieder natuurgebeuren is uniek
en terzelfdertijd onderworpen aan een zekere wetmatigheid of
regelmatigheid. Dit nu geldt evenzeer voor allerlei gebeurtenissen
op het terrein van de sociale wetenschappen146 en dientengevolge
ook voor de economische en sociale geschiedenis. In dit opzicht
bestaat de oude tegenstelling tussen de natuurwetenschappen en de
geschiedenisniet meer147.
Het isvoor de onderzoeker in de economische en sociale geschiedenis belangrijk zich te realiseren, wat het proces van generalisatie
inhoudt. Volgens oudere opvattingen bestond de geschiedenis uit
een groot aantal na elkaar voorkomende feiten. De historicus verzamelde de feiten, eventueel ging hij daarna over tot ordening en
146
Voor de sociale en culturele antropologie E. E. EVANS-PRITCHARD, p. 49.
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selectie. Dit beeld van de aard van het historisch materiaal is misleidend en onnauwkeurig. Degrote meerderheid van het materiaal,
dat uit het verleden is overgeleverd, omvat veel meer dan één feit.
Het zijn brokstukken informatie, uit verschillende feiten bestaande,
die onderling op een ofandere manier met elkaar in verband staan.
De uit éénfeit bestaande mededelingen uit het verleden vormen een
kleine minderheid.
Het materiaal, waarmee de historicus werkt, kan men als volgt
verdelen:
1) De losstaande feiten; hiertoe behoren bijv. gegevens uit de nietschriftelijke overlevering (archeologische vondsten) en gegevens
uit perioden van de geschiedenis met een beperkte schriftelijke
overlevering, zoalsdevroege middeleeuwen
2) Mededelingen bestaande uit een aantal met elkaar in verband
staande feiten
3) Een selectie uit de met elkaar in verband staande feiten, bijv.
een bepaalde mededeling uit een verhaal. De historicus kan
dergelijke geselecteerde feiten in een geheel ander verband gebruiken.
Verreweghetgrootstedeelvan het historisch materiaal valt onder
de beide laatste rubrieken. Zelfs de feitenverzamelaar werkt voornamelijk met zulk soort materiaal. Om zijn feiten te verkrijgen
licht hij deze uit hun context, hij generaliseert en hij selecteert. De
schijnbaar objectieve feitenverzamelaar verricht, meestal volkomen
onbewust, met zijn materiaal allerlei handelingen, die subjectief
bepaald zijn.
Met het geïsoleerde feit, dat niet met andere in verband staat,
kan de onderzoeker weinig aanvangen; voor het historische onderzoek blijven dergelijke feiten onbruikbaar, tot het moment, dat zij
met andere inverband gebracht kunnen worden.
De weg van het historisch gebeurde tot het geschiedverhaal is
zeerlang enerkan onderwegvan allerleigebeuren. In het algemeen
behoort alles wat in het verleden heeft plaats gevonden tot het terrein van de geschiedenis. In de praktijk bereikt slechts een klein
deel van de menselijke handelingen en gedachten het stadium van
de schriftelijke ofniet-schriftelijke overlevering. Sommige gebeurtenissen worden opzettelijk voor het nageslacht vastgelegd, bij anderen hangt dit van het toeval af. Het subjectieve element speelt een
rol van betekenis bij de beslissing of iets voor de toekomstige generaties zal worden vastgelegd en, zo ja, in welke vorm dit zal gebeuren.
Hetzelfde geldt voor de bewaringvan het historische materiaal in
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de loop der tijden. Slechts een betrekkelijk klein deel van het bronnen-materiaal wordt gedurende een lang tijdsverloop bewaard.
Veel gaat bij toeval verloren of wordt ondoordacht vernietigd,
maar er wordt ook opzettelijk materiaal verwijderd, of er worden
veranderingen in het overgeleverde materiaal aangebracht, soms
met bepaalde bedoelingen, maar ook uit onwetendheid of onverschilligheid. Iedere generatie wordt telkens voor de keus gesteld,
wat zij met het materiaal uit het verleden wil doen: bewaren of
vernietigen. Er wordt slechts bewaard, wat naar de subjectieve
maatstaven van de bewarende generaties hiertoe wordt waardig
gekeurd.
De hoeveelheid van het historische materiaal kan toenemen door
toepassing van nieuwe technieken, bijv. door opgravingen. Deze
uitbreiding is vooral van belang voor de kennis van het vroegste
verleden. Veel omvangrijker is de toename van de historische stof
door de dagelijks plaats vindende overgang van heden naar verleden.
Als het bronnenmateriaal eindelijk de onderzoeker bereikt, gaat
deze over tot selectie uit de meestal vormloze hoop van gegevens;
daarna volgen de ordening en de interpretatie. De onderzoeker
wordt hierbij geleid door zijn vraagstelling bij het onderzoek. Deze
vraagstelling wordt bepaald door: le de persoonlijke aanleg en
belangstelling van de onderzoeker, 2e door de sociale omstandigheden of het sociale milieu van de onderzoeker, en 3e door de
eigentijdse problematiek.
Uit het bovenstaande blijkt, dat er drie niveaus zijn, waarop
subjectieve invloeden zich (kunnen) doen gelden: a) bij het vastleggen, b) bij het bewaren enc) bij hetonderzoekvan het historische
materiaal.
Door wijziging in de vraagstelling is gedurende de laatste eeuw
het terrein van het historische onderzoek sterk uitgebreid, o.a. naar
de economische en sociale zijde. Hetzelfde isook geschied door verbreding van het geografische perspectief, bijv. naar de buiteneuropese geschiedenis. Anderzijds blijken door wijziging in de
vraagstelling bepaalde historische gebeurtenissen buiten de belangstelling geraken. De vraagstelling blijft in de loop der tijden niet
steeds op dezelfde punten gericht, maar zij verplaatst zich. Elk
heden heeft hetverleden, waarnaar het vraagt148.
Het werk van de historicus bestaat uit het opsporen van een bepaalde opeenvolging van feiten, die met elkaar in verband staan.
Uit de hierboven besproken groepen van onderling samenhangende
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feiten selecteert dehistoricus diefeiten, welkevoor zijn vraagstelling
van belang zijn; hij doet hetzelfde bij een aantal andere dergelijke
groepen van feiten. Op grond van devraagstelling meent de historicus een verband te kunnen leggen tussen de geselecteerde feiten na
deze geordend te hebben. Men heeft deze verbanden wel eens vergeleken met de draden tussen de knopen in een net; de knopen
stellendan degroepen vansamenhangende feiten voor149.
Zowel door het gekozen uitgangspunt als door de daaruit voortkomende verbanden, worden verschillende andere aanknopingspunten uitgesloten. In de economische en sociale geschiedenis is het
aantal keuze-mogelijkheden beperkt. Duidelijk wordt dit tot uitdrukking gebracht in Robbins' definitie van deeconomie. Ookin de
sociale geschiedenis is het aantal mogelijkheden tot groepsvorming
beperkt, evenals de onderlinge relatie tussen de groepen en de
plaats van het individu binnen de groep150. Hoewel het aantal
variabelen soms groot kan worden, wordt dit nimmer oneindig.
Het is bijv. onmogelijk, dat in een overwegend agrarische maatschappij, waarin men op de rand van het bestaansminimum leeft,
tevens een krachtig ontwikkelde industrie bestaat, omdat er geen
afzetmarkt voor de industrieprodukten is. In de feodaliteit, een
maatschappij-vorm, waarin het ontbreken van edel metaal als ruilmiddel één der belangrijkste kenmerken is, is een op hoog peil
staand bank-enkredietwezen onmogelijk.
Uit het bovenstaande blijkt duidelijk, dat de geschiedenis geen
aaneenrijging van objectieve feiten is, die onafhankelijk zijn van de
onderzoeker151. Deze laatste ordent, selecteert, generaliseert en
interpreteert de feiten, hij legt de verbanden. In de selectie van de
feiten, welke bepaald is door de vraagstelling, streeft de historicus
naar een objectief relativisme152; hij is zich bewust van zijn eigen
beperktheden en hij weet, dat het door hem gebruikte materiaal
onvolledig en gebrekkig is.In de economische en sociale geschiedenis zal de historicus de feiten selecteren met behulp van de economische en sociologische theorie153. Bij de ordening der feiten zal
148

R . F . B E E R L I N G , p . 18.

160

D . VAN A R K E L , p . 10.

161

D . BIDNEY, p . 281. Reeds eerder bij FUSTEL DE COULANGES en vele anderen.
D e tegengestelde visie vindt m e n in de veelvuldig geciteerde en even zo vaak
gewraakte passage in de inleiding van H . A. L. FISHER, vol. I, p . V I . Zie o.a.
A. J . T O Y N B E E , vol. I X , p . 195. S. P O L L A R D , p .
162

9-10.

C. B. J O Y N T a n d N . RESCHER, p . 162, 166. Theory and practice, p . 1 7 - 2 1 :
objective relativism.
168
T . S. ASHTON, p . 8 7 - 8 8 voor economische geschiedenis en economische
theorie.

142

men vaak moeten kiezen tussen eenchronologische eneenlogische
ordening. Deze beide vormen vanordening kunnen meestal niet
tegelijk geschieden15*.
In de meeste wetenschappen zijn defeiten eenmiddel om tot
wetten ofgeneralisaties tegeraken. Voor dehistorici isdegeneralisatie geen doel, maar eenmiddel omdefeiten tebegrijpen155.De
generalisatie isververwijderd vandedwingende wetmatigheid der
19e eeuwse natuurwetten. Menspreekt liever van algemene hypothesen156, eenbegrippen schema157, beperkte generalisaties, tijdelijkeregelmatigheden158, generalisatiesvan middelgrote strekking159.
Al deze beperkte generalisaties zijn voor dehistorische verklaring
van bijzonder gewicht160. Naar reeds eerder is besproken, moeten
zij zorgvuldig geformuleerd zijn, opvoldoende gedetailleerde kennis berusten engericht zijn opproblemen vanbeperkte omvang161.
Een hiervan afwijkend standpunt wordt door SchlesingerJr.ingenomen. Naar zijn mening isgeneralisatie alleen mogelijk bijprocessen vanlange duur; opkorte termijn zouden erteveel andereinvloeden werken162. Gezien detoeneming vanhetaantal variabelen
bij eenlanger tijdsverloop, moet deze redenering als onwaarschijnlijk vandehand worden gewezen.
In de wetenschap bestaat er geen scheiding tussen zuiverebeschrijving, hypothetische generalisatie endeconstructie van theorieën163. Ookdehistoricus gebruikt theorieën en hypothesen, maar
hij doet dit meestal impliciet164. Detheorie geeft geen antwoorden,
maar zijisalshulpmiddelonmisbaar voorhetstellenvanvragen165.
De historicus ontleent verschillende wetten en generalisaties aan
de niet-historische wetenschappen166. Indien hij zichzelf nietwil
afsnijden vanhet geven van verklaringen, moet hijdeniet-historische wetten engeneralisaties gebruiken. Vooral indeeconomische
en sociale geschiedenis, waar defeiten zich veelvuldig herhalen167,
164
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zal dehistoricus dewetten en generalisaties uitdeeconomie ende
sociologie moeten toepassen.
Naast de zuivere theorie, die los staat van de werkelijkheid,
bestaan er ooktheorieën, waarin gepoogd wordt eenverklaring te
geven voor deregelmatig voorkomende ofuniforme verschijnselen
indewerkelijkheid. Opgrond vanditonderscheid stelt SpiethofTde
reineTheorie {pure theory) tegenover de anschauliche Theorie {Gestalt
theory)168. Indezelaatstevormvandetheoriekent men verschillende
graden vanabstractie. Buiten hetterrein vandeanschauliche Theorie
staat enerzijds de Einmaligkeit van het historisch gebeuren en
anderzijds dezuivere theorie.
Er zijn vele mogelijkheden ommetgebruikmaking vanderegelmatig voorkomende empirische data te generaliseren, waarbij de
generalisatie de werkelijkheid niet in haar volledigheid hoeft te
dekken. Nog vrij dicht bijdewerkelijkheid staan deprocessen(met
open engesloten evolutie), decycli,iets meer generaliserend zijnde
Wirtschaftsstile en de ontwikkelings-trappen of-graden {Stufen).
Een vrij hoge graad vangeneralisatie ishetkenmerk vandestructuren, modellen en typen. Demodellen ende typen worden gebezigd als 'werktuigen' bij het generaliseren. In de Duitse vakliteratuur stelt men tegenover demeer abstracte Idealtypen demeer op de
empirische verschijnselen gebaseerde Realtypen.
Indien meneen reeks vanuit elkaar voortvloeiende feiten constateert, waarbij zowel door hetuitgangspunt alsdoor deopeenvolging derfeiten verschillende andere verbanden worden uitgesloten,
kan menvan een proces {mouvement) spreken169. In eenproces zal
men steeds een aantal feiten vinden, die kenmerkend voor dat
proces zijn, omdat zij door het voorafgaande bepaald zijn. De
veranderingen in het proces vinden niet toevallig plaats, maar zij
geschieden gedurende een zeker tijdsverloop volgens een bepaald
patroon. Door gebruik te maken vanhetbegrip proces kandehistoricus doordringen in desystematische studie vande veranderingen170.
Als menverschillende gelijksoortige processen metelkaar vergelijkt, zalmen kunnen constateren, datindeprocessen zich een aantal gelijke of ongeveer gelijke feiten zullen voordoen. Een proces,
1,8
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dat zich in grote lijnen herhaalt, is bijv. de overgang van een agrarische naar een industriële maatschappij. Dit proces heeft zich het
eerst voorgedaan in Engeland, toen in West-Europa en de Verenigde Staten, daarna in Rusland en nu in tal van Aziatische en ZuidAmerikaanse landen. Het beginvande industrialisatie gaat vrijwel
overal samen met bevolkingsvermeerdering, urbanisatie, slechte
sociale toestanden (huisvesting, hygiëne), grote armoede bij een
aantal werknemers, het ongeorganiseerd zijn van de werknemers,
het grote aandeel van de lonen in de produktiekosten, de afhankelijkheid van energiebronnen en grondstoffen in de nabijheid van de
fabrieken, de mogelijkheid van afzet van de produkten op een
buitenlandse markt, omdat debinnenlandse markt nogtekleinwas;
de gevoeligheid voor conjunctuurschommelingen, etc. Er zijn een
groot aantal verschijnselen en factoren, die bij ieder industrialisatie-procesweerdezelfde zijn.
Vergelijkbare processen zijn eveneens de langdurige agrarische
depressies, welke in de late middeleeuwen en in de 17e- 18e eeuw
optraden, of de agrarische expansies in de 12e-13e eeuw en de 16e
eeuw171.
Wanneer eenproceszichovereengrootgebieduitstrekt, ziet men,
dat erindeoorzaken, dieeendergelijk procesopgang brengen overal verschillen kunnen zijn. Eveneens kunnen er in de gevolgen
overal verschillen zijn; het proces zelf evenwel vertoont een aantal
gelijke kenmerken. Dit is bijv. geconstateerd bij de bestudering van
de agrarische depressie in de 17e en 18e eeuw in verschillende
landen172.
Het verband tussen de feiten in een proces kan men evolutioneel
noemen. Men moet hierbij niet denken aan het 19e eeuwse evolutionisme, waarin het begrip 'ontwikkeling' gebruikt werd als een
monocausale verklaring voor de opeenvolgende veranderingen in
de maatschappij, in navolging van het toen in de natuurwetenschappen heersende evolutionisme. Men spreekt thans in de sociale
wetenschappen, vooral in de sociale en culturele antropologie, van
een multilineair evolutionisme, waarmee wordt aangeduid, dat er
zichveleontwikkelingsprocessen geheelofgedeeltelijk onafhankelijk
van elkaar voltrekken. Om de gedachte aan een lineaire ontwikkeling geheel te onderdrukken kan men beter van een pluraal evolutionisme spreken.173.
Men kan een onderscheid maken tussen een open en een gesloten
171

B. H . SLICHER VAN B A T H (f), p. 3 7 - 4 1 .
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B. H. SLICHER VAN B A T H (g), p. 146.
J. H. STEWARD, p. 4. W. LEONTIEF, p. 619.
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evolutioneel verband1™. Een gesloten evolutie is een proces met een
vast begin- en eindpunt, dat volgens een bepaalde ontwikkeling
verloopt. Een dergelijk proces kan zich herhalen, kenmerkend is
het schematische karakter. Door vergelijking met andere processen
stelt men vast, dat een evolutie beëindigd is of gesloten. Bij een
open evolutie is de herhaling minder waarschijnlijk. De economische cycli van hausse en baisse zijn een voorbeeld van een gesloten
evolutie. Een open evolutie isde overgang van een agrarische naar
een industriële maatschappij. De industriële revolutie in Engeland
is een proces, dat zich aldaar slechts eenmaal heeft voorgedaan.
Men kan echter wel, wat in Engeland geschied is, vergelijken met
soortgelijke processen elders. Op dezelfde wijze is het in cultuur
brengen van de gronden in de Verenigde Staten ook een eenmalig
proces, dat men echter vergelijken kan met omvangrijke ontginningen elders, hetzij in dezelfde tijd, bijv. in Canada, Latijns Amerika
en Australië, het zij in andere perioden van de geschiedenis, bijv.
indemiddeleeuwen in Oost-Duitsland, Polen enhet Oostzee-gebied
ofinde 17een 18eeeuwin Siberië.
Door de cycli wordt de fluctuerende ontwikkeling weergegeven.
Terwijl de evolutionele processen voor een belangrijk deel op gegevens van kwalitatieve aard berusten, worden de cycli voornamelijk vastgesteld op grond van kwantitatieve data. Zij zijn dientengevolgeexacter.1748.
Cycli kunnen optreden bij historische gegevens, die uit reeksen
bestaan, gegevens van kwantitatieve aard over een langer tijdsverloop. Bovendien moeten de fluctuaties binnen zekere grenzen liggen. Soms zal het grafische beeld van de fluctuaties een golvende
lijn zijn, soms ook een zigzaglijn. De grafische voorstelling kan op
een berekening van gemiddelden, eventueel van voortschrijdende
gemiddelden berusten. In dit geval loopt men de kans, dat er fluctuaties in het materiaal gelegd worden, die in de feitelijke gegevens
niet aanwezig waren. De berekening van de gemiddelden heeft
immers tot gevolg, dat de minimum- en maximumtoppen worden
weggewerkt. De begrenzingen waar tussen de gemiddelden zich
bewegen liggen dichter bij elkaar, waardoor gemakkelijker een wat
vloeiendegolflijn ontstaat.
Vrijwel nimmer is een fluctuatie volkomen gelijk aan de voorafgaande. Meestal geeft de cyclus een regelmaat van onregelmatigheden binnen zekere grenzen te zien. De voortdurende onregelmatigheden bemoeilijken het om de cyclus met andere te correleren.
"* E. Z. VOGT, p.21onderscheidtrecurrentanddirectionalprocesses.
174a K. WEINSTOCK, p. 13-14.
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In de economische geschiedenis vindt men cycli van prijzen,
lonen, kosten van levensonderhoud, de agrarische produktie, de
bevolking, etc. Cycli treft men eveneens aan in de meteorologie
(temperatuur, neerslag, zonnevlekken) en in de natuur (rijzen en
dalen van meren, zeeën, het Nijlwater, enz.). Verschillende onderzoekers hebben geprobeerd de economische, demografische, klimatologische en andere cycli met elkaar te correleren. Men heeft bijv.
naar het verband gezocht tussen de weersomstandigheden, de hoeveelheid van de graanoogsten, de prijzen der granen en geboorte,
huwelijk ensterfte. Daarbij ismen zichvaak niet bewust, dat iedere
cyclus een resultante is van een aantal variabelen; deinvloed van
de variabelen op de resultante is zeer verschillend. Voorts vergeet
men vaak, dat de cyclus gebonden is aan een bepaald geografisch
gebied. Het is ongeoorloofd een regionale cyclus te verabsoluteren.
Zo mag men de fluctuaties in de jaarringen van de sequioas in
Calefornië niet gebruiken als bron voor het klimaat in het Middellandsezeegebiedin deRomeinse tijd.
Erisophet terrein van de fluctuaties veelgebeunhaasd. Sommige
onderzoekers verkeerden in de veronderstelling, dat zij resultaten
konden bereiken door curven van volkomen verschillende aard op
één hoop te werpen:de zonnevlekken, het noorderlicht, de strenge
winters, aardbevingen, de pijnbomen in Arizona, de overstromingen van de Nijl, de neerslag in Europa en de graanprijzen in Engeland. Dit alles is afgebeeld in een grafiek, waarin op de horizontale
as 20eeuwen zijn afgezet over een afstand van 6 cm, dus 3mm per
eeuw. Dergelijk soort onderzoekingen, waarin zonder enig bewijs
correlaties tussen velerlei ongelijksoortige verschijnselen gesuggereerd worden, missenelkewetenschappelijke waarde175.
Verleidelijk is het om in een evolutioneel proces verschillende
ontwikkelingstrappen of -graden {Stufen) te onderscheiden. Inderdaad is de onderverdeling van een proces in een aantal stadia een
aanlokkelijk hulpmiddel om de evolutie te verduidelijken. Het gevaar, dat aan dergelijke constructiesverbonden is, moet echter allerminstonderschat worden.
Zowel in de economische en sociale geschiedenis alsin de sociale
en culturele antropologie176 heeft men met Stufen-Ûieorizën te kampen gehad. Oorspronkelijk hebben deze wellicht bijgedragen tot
een beter inzicht door een eenvoud van opzet, het hypothetisch
karakter en de samenvatting van de werkelijke toestanden, maar
later hebben ze de ontplooiing van de wetenschap ernstig belem1,6

Dit voorbeeld en nog enige andere zijn genoemd in B.H. SLICHER VAN
BATH (h),p.410-411,waar verdereliteratuur vermeld wordt.
176

E. E. EVANS-PRITCHARD, p. 14-17.
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merd 1 ". Hetonderzoek naar destadia werd een doelopzichzelf;ze
waren geen hulpmiddel meer. Indebetogen werden destadia als
een causale verklaring gebruikt,zobijv.indeuitspraak, datde feodaliteit verdween, omdat deNaturalwirtschaftplaats maakte voorde
Geldwirtschaft.
Een ander bezwaar tegen de indeling in stadia is,datin het
schema de ontwikkeling meestal alsgradueel stijgend wordtgedacht, een fluctuerende ofdialectische ontwikkeling isbij voorbaat
uitgesloten. Deontwikkeling eindigt steeds metdehoogste trap,die
in de eigen tijd bereikt zouzijn. Devraag, watnadit hoogste
stadium zalkomen, wordt vrijwel nooit gesteld178. Indeoude ontwikkelingsschema's waren degrenzen tussen destadia tescherp getrokken, waardoor deindelinginstrijd kwam metdefeitelijke gegevens uitdegeschiedenis179. Menstelde,datdestadia altijd moesten
voorkomen, endat het verloop vandeontwikkeling overal op dezelfde wijze geschied zou moeten zijn. Kortom, deSta/èn-indeling
werd door velen alseen bijdrage totdetheorie beschouwd, zijwerd
zelftot eenStufen-theorie.
Het heeft zeer veel moeite gekost omdeverschillende theorieën,
die inde 19eeeuw opditgebied indeeconomische geschiedenis
gelanceerd werden, te bestrijden. Het spook is zelfs nunog niet
dood180, thans ishetinRostow's leer vande economische groei en
de take-offopnieuw opgedoken. Veel vandevruchteloze pennestrijd zou achterwege hebben kunnen blijven, indien mendeontwikkelingsstadia als een beperkte generalisatie had beschouwd,
dienende alsillustratie bij een theorie, dieopandere grondslagen
was gefundeerd.
Het ontwerpen van A«/«n-theorieën waseenbijuitstek Duitse
liefhebberij. Omaanhetgevaar vande wetmatigheid vandeze
theorieën te ontsnappen, hebben latere Duitse economische historici het begrip Wirtschaftsstil ingevoerd181. Volgens deze historici
zouden de perioden vande economische ontwikkeling gekenmerkt
" ' N . S. B. G R A S ( b ) , p . 4 1 5 - 4 1 6 . J . C L A P H A M ( b ) , p . 4 1 8 . G . K A L V E R A M , p .

137, 140,176. A. SOMMER, p . 538.
" o E . F . G A Y , p . 410.
178

H . H E A T O N (b), p . 2 6 7 - 2 6 8 .

is«)T a w n e y ' s uitspraak over d eMethodenstrijd geldt ook voor d e Stufen-theorieën : Except as a story embalmed, with thelegends, in themausoleum of text-books,
theissue... was neveraseriousaffair. R .H .T A W N E Y , p . 14.
181
Hierover o.a.W . SOMBART (a), p . 19;deze legt v e r b a n d tussen d e economie
en d eKulturstil. A.M Ü L L E R - A R M A C K , 1949, p . 14-15; 1959, p . 5 2 - 5 3 . H . BECHT E L , Bd. I . p . 2 2 - 2 4 . A . S P I E T H O F F ( a ) , p . 592. A . S P I E T H O F F ( b ) , p . 132, 136,

noot 14. A . SPIETHOFF (C), p . 451-452.
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worden door verschillende stijlen. Hetstijlbegrip, ontleend aande
kunstgeschiedenis eninoverdrachtelijke zingebruikt inde cultuurgeschiedenis wordt hier gebezigd omhetverschil in geesteshouding
ten aanzien van het economische gebeuren tot uitdrukking te
brengen. Deeconomie ineenbepaalde periode magmenniet isoleren vandepolitiek, hetrecht, degodsdienst, dekunst ende cultuur in dezelfde tijd, alles isonverbrekelijk metelkaar verbonden.
De perioden, waarin men degeschiedenis kanonderverdelen, worden gekarakteriseerd door een bepaalde stijl, welke alle levensuitingen doordringt en dientengevolge ookde geesteshouding op economisch gebied beheerst, {Wirtschaftsgesinnung). Het veelomvattende
begrip Wirtschafsstil blijft bijalle auteurs bijzonder vaag; zijpassen
het danookalleen descriptief toe, niet analytisch. Bovendien is het
gebruik totdeDuitsehistorischewereld beperkt.
Naast hetevolutionele verband bestaat hetstructurele. De term
structuur is vooral in de sociologie en culturele antropologie in
zwang. Hetiseenmodewoord geworden, dattepasente onpasin
allerlei betekenissen wordt gebruikt. In de sociologie ende sociale
en culturele antropologie verstaat mener meestal onder het duurzame verband tussen individuen en groepen binnen het sociale
lichaam, binnen demaatschappij. Een structuur berust inhetalgemeen opeenaantal samenhangende feiten, elementen. Eenveranderinginéénvan desamenstellende elementen brengt een wijziging
in alle overige teweeg. Destructuren zijn onderling vergelijkbaar,
dientengevolge kan men voorspellen hoedetotale structuur zal veranderen alséénderelementen gewijzigd wordt. Alle waargenomen
feiten, welke opdestructuur betrekking hebben, moeten inde geconstrueerde structuur gevatkunnen worden182.
Tussen de samenhangende feiten van de structuur behoeft geen
chronologische opeenvolging te bestaan. Destructuur kan samengesteld worden met behulp van feiten uit verschillende tijden,
uiteraard toch binnen eenzeker tijdsverloop. Tegenover het dynamische proces of evolutie is de structuur tamelijk statisch. Toch
treden ook in de structuren in de lange duur wijzigingen op183.
182

C L . LÉVI-STRAUSS ( C ) , p . 304, 306, C L . LÉVI-STRAUSS (d), p . 636 o p g r o n d

v a n RADCLIFFE-BROWN; ongeveer gelijkluidend F . BRAUDEL ( C ) ,p . 731. Verschillende definities in R . BASTIDE, o.a., p . 6 1 , 65 en 152. J . V I E T , p . 1-2. D e

term structure of society is reeds in 1803 door BROUGHAM gebezigd, aldusT H .
S C H I E D E R ( a ) , p . 159.
183
H . S. H U G H E S , p . 2 8 : thestatic cross sectionof aparticular situation in the past.
Onderscheid tussen proces en structuur m a k e n G. P . M U R D O C H , p . 3 6 3 ,366
en E. Z . V O G T , p . 18-20. D e opvattingen v a n MURDOCK en V O G T zijn afgewezen
door C L . LÉVI-STRAUSS (e), p . 41-44. LÉVI-STRAUSS isv a noordeel, d a th e t begrip
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Men kanvaneenrelatieve stabiliteit spreken184. Erisopde tegenstelling gewezen tussen decontinuïteit vande geschiedenis en de
discontinuïteit vandestructuren, waarin detijdsdimensie van geringe betekenis kanzijn. Evenwel, bij het historisch onderzoek
wordt devloeiende continuïteit ookbij voortduring doorbroken,
daar hethistorische verloop gesegmenteerd wordt ineengroot aantal fragmenten, feiten. Hetverband tussen de historische feiten
wordt echter gezien alseen continuële relatie, waardoor de feiten
onderling verbonden zijn. Ditperspectief ontbreekt in de structuur185.
Er zijn vele vormen vanstructuren:vangroepen, vanvolken,of
beschavingen; verder vaneconomische, sociale, politiële, culturele,
psychologische, taalkundige en biologische aard 186 . Totde structuren rekent men ook desociale stratificatie, desociale gelaagdheid
van demaatschappij. Desocialestratificatie ende beroepsstructuur
zijn vanbijzondere betekenis voor destructurele sociale geschiedenisendeintegraleeconomischegeschiedenis187.
Devoorliefde voor destructurele anlyseindesocialeen culturele
antropologie envoor eendeel ookindesociologie ishetgevolgvan
de aard vanhetonderzoek. Meestal wordt indeze wetenschappen
een maatschappij ofeen gemeenschap slechts gedurende een kort
tijdsverloop bestudeerd. Voor eenprocessuele analyse zoueendergelijk onderzoek zich over eenveel langer tijdsverloop moeten uitstrekken. Men krijgt met denu gevolgde methode eenmomentopname,eenbeelduiteen stilgezette film188. Het isechter devraag,
ofmen bijeenonderzoek over eenlanger tijdsverloop nogvan een
structuur kanspreken, ofdat mendan meteen historisch proceste
maken heeft189.
Het verschil tussen proces en structuur kanwellicht het best
geïllustreerd worden aanhet voorbeeld vandelange cycli. In het
voorafgaande zijn deze totdeprocessen gerekend. Ditisjuist in
zoverre denadruk inhetbijzonder opdeontwikkeling, deevolutie
is gelegd. Hetisechter ookmogelijk bijdelange cycli alsde Kondratieff's, desecular trendeninhetalgemeen bijhetgesloten evoluproces niet ind eetnologie k a n worden toegepast. Eveneens i n j . V I E T , p . 81-82.
A. M A R C H A L ( b ) , p . 148 stelt structuur e n conjunctuur tegenover elkaar.
A. M A R C H A L (a),p .35.Social sciences,p .97.
184

T H .S C H I E D E R ( a ) , p . 161.
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L . SEBAG, p . 282. Volgens Sebag bestaat er eenprincipiële tegenstelling
tussen structuur en geschiedenis.
186
E . N . SAVETH ( b ) , p . 167-168. E . P r r z , p . 288. T H . SCHIEDER ( a ) ,p . 165.
E . E . EVANS-PRITCHARD, p . 2 3 - 2 5 .
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E . N . S A V E T H ( b ) , p .2 3 1 .J . BOUVIER, p . 10-12.
G. P . M U R D O C H , p . 366. E . Z . V O G T , p . 2 8 - 2 9 .
C L . LÉVI-STRAUSS ( b ) , p . 5.

tioneel verband op de permanente of semi-permanente elementen
teletten. Menverrichtdan eenstructurele analyse.
Het gevaar bestaat, dat de structuur niet op empirische wijze
wordt bepaald, maar deductief wordt geconstrueerd. Dit is het geval in het historisch materialisme, waar de structuur (de klassestrijd) deductief is afgeleid uit de theorie. In het algemeen kan gesteld worden, dat het geenszins denkbeeldig is, dat de historische
feiten op alle mogelijke manieren verwrongen worden om in de
structuur te passen^ De structuur beschouwt men dan als alomvattend, door afwijkingen wordt de structuur, en daarmee de theorie
zelf, aangetast. Tegen deze visie moet worden aangevoerd, dat de
structuren slechts een hulpmiddel zijn om de werkelijkheid beter te
leren kennen. De afwijkingen kunnen juist bijzonder belangrijk
zijnvoordebepalingvandekenmerkenvan deconcretesituatie190.
Voor de structuren worden de feiten vooral ontleend aan de
rechtsgeschiedenis, de institutionele geschiedenis, de geografie, de
sociale en culturele antropologie en sommige delen van de sociale
geschiedenis. Men kan een onderzoek instellen naar de structuur
van de feodaliteit, de adel, de slavernij, de familie, etc. In de 19e
eeuw heeft men in de rechtsgeschiedenis veel met structuren gewerkt, bijv. van het hofstelsel, de markgenootschappen, de grondeigendom. Men verloor daarbij de historische ontwikkeling en de
geografische beperktheid van het materiaal uit het oog. Men realiseerdezichevenmin, dat dejuridischetermenin deloopder tijden
van betekenis konden veranderen. Verschillende rechtshistorische
studies droegen een onhistorisch karakter; het beeld, dat zij van de
structuur gaven,wasnietinovereenstemming met de feiten.
Met behulp van de processen en structuren probeert men de
werkelijkheid te benaderen en te begrijpen. Een werkelijkheid, die
in zekere mate geabstraheerd wordt tot dieverbanden enfeiten, die
voor het proces ofde structuur kenmerkend geacht moeten worden.
Tot een veel verdere graad van abstractie gaat men bij de modellen
en ideaal-typen. Hier heeft en niet meer met bepaalde vormen van
generalisatie temaken, maar ditzijnlouter werktuigen.
Er bestaat een verschil tussen het model en het ideaal-type. Het
model berust op een theoretische grondslag, het is deductief uit de
theorie afgeleid; een werkhypothese, die met empirische data geconfronteerd wordt. Door het model wordt de onderzoeker op het
aanwezig zijn van bepaalde verschijnselen geattendeerd. Het is
meestal van zo'n eenvoudige aard, dat afwijkingen kunnen voorkomen. De modellen gelden vaak slechtsvoor een betrekkelijk korte
190

T H . SCHIEDER (a), p. 164.
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periode. Inhetmodel gaat men uitvaneenkleinaantal variabelen.
Het isbekend, datindegeschiedenisbij toeneming van de tijdsduur
het aantal variabelen steeds groter wordt. Demodellen zijn alleen
bruikbaar alsergeen exogene, niet-meetbare factoren bijkomen.
Gelijksoortige modellen moeten onderling vergelijkbaar zijn191.Bij
sommige auteurs is de begrenzing tussen model en structuur,
Wirtschaftsstilen Realtypusnietzeerscherp.
Het ideaal-type, althans inde zinvanMaxWeber, isinductief
ontstaan met behulp vandeverstehende Methode. Weber gebruikte
het ideaal-type voor het formuleren van een theorie. Afwijkingen
zijn nogwel mogelijk, maar anderzijds tasten zijdetheorie aan.
Het ideaal-typegeldtvoordelange tijdsduur.
Het model is een vorm van gefundeerde veronderstellingen,
waarvan menin de economie, sociologie ensociale en culturele
antropologie gebruik maakt192. Indeeconomie berust hetmodel
vaak opkwantitatieve gegevens. Zoverstaat Marchai onder een
model de vereenvoudigde, maar complete voorstelling van een
economische ontwikkeling vaneenmaatschappij gedurendeeen
bepaalde tijdsduur onder hetkwantitatief aspect193. Braudel onderscheidt naast destatistische modellen desociale,dievan een beperkter omvang zijn194. Door Saveth worden deze laatste nogweer
onderverdeeld in vergelijkende (comparative) en voorspellende
(predictive) modellen. Menkandestructuur vandepolitieke partijen indeVerenigde Staten vergelijken metdieinandere landen.
Een voorbeeld van een voorspellend modelishetvolgende:detoestanden aanAtfrontierindeVerenigde Staten hebben bijgedragen
tot het ontstaan vandedemocratie indat land; indien nuelders
soortgelijke toestanden voorkomen, moet ook daar de democratie
ontstaan, bijv.inAustralië en Nieuw-Zeeland195.
Het isookmogelijk, datmen inhetmodel bepaalde factoren als
constant beschouwt oftot nulreduceert. Menheeft zich bijv. afgevraagd, hoedeeconomische ontwikkeling indeVerenigde Staten
geweest zouzijh, indien inde 19e eeuw despoorwegen niet waren
181

I. BERLIN, p . 7 7 - 7 8 . C H .MORRISSON, p. 129-133. A. DAUMARD, p . 6 5 :

modellen kunnen welin demacro-economie, maar niet indesociale geschiedenis
worden toegepast. C L . LÉVI-STRAUSS ( c ) , p .313.
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T H .C. COCHRAN (c), p . 488.J. G. DA SILVA, p. 5 : C H . D AVENANT gebruikte

reeds in 1698 de term model. I. SACHS, p . 183-184. F. BRAUDEL (c), p . 740;
746-747.
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A. M A R C H A L (a), p . 32.
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F. BRAUDEL ( C ) ,p. 746-747. C L . LÉVI-STRAUSS (C),p. 311 onderscheidt

mechanische e nstatistische modellen; deeersten zijn v a n beperkte omvang,de
laatsten zijn uitgebreid.
1,5

152

E.N . SAVETH (b),p. 379-400. W. N . CHAMBERS, p. 400-426.

aangelegd. Deze vorm van modelbuildingbehoort tot de inde
VerenigdeStatenontwikkeldeNewEconomieHistory196.
Bij hetideaal-type wordt éénbepaald aspect sterk geaccentueerd ensamengevoegd met deoverige diffuus gehouden aspecten.
Er ontstaat eengedachten-constructie, diein de realiteit onbestaanbaar is;eenonhistorische utopie, diehet verband met de
werkelijkheid verloren heeft. Volgens Weber ishet ideaal-typede
normatieve standaard, waarmee de concrete afwijkingen kunnen
worden bepaald. Door de hypertrofie (Steigerung) van één der kenmerken ishetideaal-type geen goed middel totverheldering van
concrete verschijnselen. Bovendien iseen groot bezwaar, dat bepaalde verschijnselen als kenmerkend worden aangemerkt op
grond van hetoordeel van deonderzoeker, hierdoor deweg openend voor de invoering van verschillende subjectieve gezichtspunten, waarde-oordelen enprincipes197.
Max Weber gebruikte hetideaal-type in zijn studie overhet
Calvinisme en de kapitalistische geest. Vanhistorische zijde is
ernstige kritiek gekomen op Weber's briljante, voor een deel meer
op intuïtie dan op empirie berustende gedachtenspel. Weber's
kapitalistische geest was eerder kenmerkend voor de zeer kleine
burgerstand danvoor de werkelijke kapitalisten. Hetfalenvan
Weber heeft ervermoedelijk toe bijgedragen, dat dehistorici huiverig zijn gebleven om zijn ideaal-type toe tepassen. Inlater tijd
heeft Romein het ideaal-type weer opgevat bij zijn formulering van
het algemeen menselijk patroon198. Inde sociologie is de gedachte
vruchtdragender geweest: men gebruikte het bij het agrarisch ambachtelijke enmoderne cultuurpatroon en bij de sociale rol. Bijde
onderzoekingen naar de sociale rol ismen tot grotere verfijningen
gekomen, vooral door een gelukkige samenwerking van economen,
sociologen,politicologen, sociaal-psychologen enhistorici199.
Tegenover het moeilijk toepasbare ideaal-type heeft menhet
reële type (Realtyp) gesteld, dat gebaseerd isop de regelmatigheden
van een zich herhalend historisch verschijnsel met uitsluiting van
de historisch unieke aspecten. Dit type isbeter in het empirisch onderzoek tegebruiken, omdat het zoveel mogelijk de realiteit benadert200.
" • L .DAVIS, p . 657-658. Kritiek v a n F R . R E D L I C H (b), p . 492: quasi-economic
history... ormoreexactly ahistorical model.
19
' M A X W E B E R ' S omschrijving v a n het ideaal-type is veel uitvoeriger. G.
K A L V E R A M , p . 3 8 - 4 5 . A . S P I E T H O F F ( C ) ,p . 4 5 3 - 4 5 7 . G . K O L K O , p . 2 4 3 . J . R O -

MEIN, p . 70. C .G.H E M P E L , p .352: the methodof empathetic understanding geeft geen
werkelijke verklaring.
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J . R O M E I N , p . 72.
T H .C . C O C H R A N ( C ) , p . 486.
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A . S P I E T H O F F ( a ) , p . 614. A. S P I E T H O F F ( C ) , p . 4 5 3 - 4 5 5 . G. K A L V E R A M , p .
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De processen (met open of gesloten evolutioneel verband, de
Stufenen de cycli) en de structuren zijn complexe gedachten-constructies. Het proces en de structuur zijn de resultante van allerlei
endogene en exogene krachten. De theorie van de economie en de
sociologie maakt het mogelijk het proces en de structuur te begrijpen. In de economische en sociale geschiedenis kan men op basis
van de economische en sociologische theorie bepaalde verbanden
leggen tussen een aantal groepen van feiten, die van gelijke aard
zijn. Deze gegroepeerde, op deductieve wijze geselecteerde feiten
vervullen een bepaalde functie in het proces of de structuur: zij
bepalen de ontwikkelingsgang van het proces en de situatie binnen
de structuur. Dit zijn defactoren, die een essentieel hulpmiddel vormen bij de interpretatie van het proces ofde structuur. De op theoretische grondslag gefundeerde factoren vervullen een functionele
rol in de verklaring. Bij de vaststelling van de factoren worden de
feiten geselecteerd op grond van hun functionaliteit. Er blijven
daarnaast eengroot aantal feiten over, die voor de historicus in het
doorhemgezochteverband nietvan wezenlijk belang zijn.
Indien menhet industrialisatieproces probeert te verklaren, kunnen o.a. als factoren worden aangemerkt: de bevolking, de arbeid,
het kapitaal, de grondstoffen, het ondernemers initiatief, de vraag
naar industriële produkten, het vervoer; in een later stadium kan
bijv. de geschooldheid van de arbeiders een belangrijke factor
worden.
Het aantal factoren in een proces ofeen structuur is meestal vrij
beperkt. De moeilijkheden bij de interpretatie van de processen en
structuren ontstaan, indien men de tijdsdimensie in het onderzoek
betrekt. In de logisch opgebouwde theorie kan de tijdsdimensie
buiten beschouwinggelatenworden, maar voordegeschiedenisisde
tijdsdimensie hetessentiëlegegeven.
Indien men in een proces of een structuur een aantal factoren
onderscheidt en men beschouwt het procesofde structuur over een
langer tijdsverloop, dan blijkt, dat a) sommige factoren in vrij
sterke mate constant blijven, terwijl anderejuist een grote variabiliteit vertonen, en b) de factoren elkaar onderling beinvloeden,
hoewelnietalleingelijke mate.
De variabiliteit en de relativiteit van de factoren verhinderen het
optreden van wetmatigheid. Maar toch bestaat er door de onderlinge samenhang van de factoren een zeker dwingend verband.
Zonder nu testerkdenadruk tewillenleggen ophet deterministisch
karakter van deprocessenendestructuren, blijft er door het geringe
aantal der factoren en doordat andere mogelijkheden worden uitgesloten, slechts een tamelijk geringe speelruimte over. Vandaar dat
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men kan spreken van waarschijnlijkheid en dientengevolge de
waarschijnlijkheidsrekening kantoepassen201.
In destructuren isdevariabiliteit van defactoren vrij gering,
hoewel ook hier opdelange duur veranderingen optreden. Men
heeft de structuren wel beschouwd alsdegrenzen, diede mens
moeilijk kan overschrijden; de mens is de gevangene van de structuur. Kenmerkend voor destructuur zijn deconstante enquasiconstantefactoren. Het gebruik van determ structurele veranderingen zou beperkt moeten blijven tot de essentiële veranderingenin
de constante enquasi-constante factoren202. Indeprocessen is de
variabiliteit van de factoren groter, maar ook hier beweegt zij zich
binnen zekere grenzen.
De factoren, diedeprocessen enstructuren bepalen, kanmen
onderscheiden intechnische, ecologische, sociale, economischeen
ethische. Vogt spreekt van technological-environmental, socialstructural
and value-system variables, waarbij de laatsten volgens hem de grootste invloed hebben. Tegen deze opvatting is echter verzet gerezen
203_

Het onderscheid tussen de integrale economische geschiedenis en
de structurele sociale geschiedenis enerzijds endeannalistischeen
segmentarische geschiedenis anderzijds is, dat de laatste geen gebruik maakt van de theorie, niet zoekt naar processen of structuren
endaardoor onkundigisvan defactoren, diezichin de economische
ensocialegeschiedenisdoengelden.
Indien men probeert om op grond van devoorafgaande beschouwingen over de generalisatie totconclusies tekomen, dan is allereerst gebleken, dat een annalistische vorm van geschiedschrijving,
bestaande uit een aaneenschakelingvan lossefeiten, voor de economische en sociale geschiedenis weinig zinvol is. Dit geldt overigens
voor elkdeel vandegeschiedenis. Omdegebeurtenissen en de
toestanden van het verleden tebegrijpen, moet men overgaantot
generalisaties. Het isechter alleen mogelijk te generaliseren, indien
er eenverband tussen de feiten of groepen vanfeiten bestaat.
Hogere vormen van het verband tussen de feiten zijn: a) de processen (met een open ofeen gesloten evolutioneel verband, de Stufen
en de cycli) en b) destructuren. Eventueel kan men gebruik maken
43; deze beschouwt d e Wirtschaflsstufen als Realtypen. G .G.S.M U R P H Y a n d
M . G. M U E L L E R , p . 14.
a01
C L . LÉVI-STRAUSS ( a ) , p . 5 8 5 - 5 8 7 . F . D O V R I N G , p . 6 5 .
">' C L .LÉVI-STRAUSS (e), p . 4 1 - 4 3 . A . M A R C H A L ( b ) , p . 148. F . B R A U D E L ( b ) ,
p . 3 8 - 4 0 . F . B R A U D E L ( C ) , p . 7 3 1 .B. H . S U C H E R VAN B A T H (f), p . 6 - 7 .
808
E . Z . V O G T , p . 26.
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van vereenvoudigde vormen van generalisatie, ni. de modellen en
de ideaal-typen. Deze beide laatste moeten als werktuigen worden
beschouwd.
Bij de generalisatie in de vorm van processen en structuren is
vastgesteld, dat binnen deprocessen en structuren het aantal mogelijke verbanden beperkt is. Indien een bepaald verband tussen de
feiten of de feiten-groepen gekozen wordt, worden andere mogelijkheden uitgesloten of de kans op die mogelijkheden wordt aanmerkelijk verminderd. Er zijn geen wetmatigheden in de oude
betekenis, maar wel waarschijnlijkheden. Voorts is geconstateerd,
dat er vaak een regelmatige onregelmatigheid optreedt, welke binnen zekere grenzen ligt. Bij fluctuaties is er geen enkele volkomen
conform aan een andere.
Op grond van de theorie kan men in de processen en structuren
factoren vaststellen, die de ontwikkelingsgang van het proces en de
situatie binnen de structuur bepalen. De factoren vertonen binnen
een zeker tijdsverloop verschil in variabiliteit en in onderlinge
beïnvloeding.
Kwantifikatie
Kwantifikatie houdt in vergelijken van aantallen uitgedrukt in
gelijksoortige eenheden. Vergelijken is een vorm van generaliseren.
Omgekeerd kan gesteld worden, dat één van de mogelijkheden van
generalisatie de kwantifikatie is: een generalisatie van meer exakte
aard, berustend op meetbare vergelijkingen204. De kwantifikatie is
vooral van betekenis voor bepaalde vormen van generalisatie,
namelijk in processen en structuren. Men kan de processen en
structuren pas begrijpen door de factoren vast te stellen, die het
proces of de structuur bepalen. Theoretisch dient vastgesteld te
worden, welkefactoren in eenprocesofstructuur werkzaam kunnen
zijn en welke andere zijn uitgesloten. Op deze wijze ishet mogelijk
de vraag te beantwoorden, waarom een proces op een bepaalde
manierverlopenisenniet anders.
Met behulp van de kwantifikatie kan men de variabiliteit van de
factoren vaststellen:de constante, vaak remmende en belemmerendefactoren tegenover de variable, dynamische. Ook ishet mogelijk
de onderlinge beïnvloeding van de factoren te bepalen door berekeningvan decorrelaties.
In processen en structuren vormt de kwantifikatie meestal een
essentieel deel van het betoog. Een verandering in één der factoren
beïnvloedt ookdeanderefactoren. Dezesamenhang moet, zomogelijk, kwantitatief worden onderzocht. Immers het proces in de in204
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W. O. AYDELOTTE (a), p. 176.

tegrale economische geschiedenis en de structuur inde structurele
socialegeschiedenisvormen samenhangende gehelen205.
Hoewel indewerken vande 17e, 18een 19eeeuwse schrijvers
reeds vele kwantitatieve gegevens zijn opgenomen, isde functionele
betekenisvan dekwantitatieve data indehistorische vakliteratuur
het eerst door Usher in 1932naar voren gebracht206. Hijweeserop,
dat hetmogelijk was eensecular trendvast testellen metgebruikmaking van dekwantitatieve gegevens betreffende debevolking,de
bevolkingsdichtheid ende levensstandaard. De toepassing inde
praktijk, overigens vermoedelijk zonder kennis van Usher's artikel
en zonder een uitgesproken theoretische fundering, kwam drie
jaren later methet werk vanAbel207. Hierin werden dedemografischegegevens metde prijzen, inhet bijzonder vande agrarische
Produkten,inverband gebracht. Ditwasietsnieuws.Indehistorische vakliteratuur vond menvoordien bijsommige schrijvers allerlei demografische gegevens, bijandere lange reeksen vanprijzen en
lonen, maar eensystematisch verband tussen beiden wasnooit
gelegd. Bijdeprijshistorici vóór Abel wasdeaandacht vrij sterk
gericht geweest opdekorte golfbewegingen na1800. Defactorbevolkingwasdaarin nietvan overwegend belang.Abelhield zich met
het prijsverloop gedurende een tijdvak van vele eeuwen bezigen
dan ishetonmogelijk devermeerdering ofvermindering van de
bevolkingte verwaarlozen.
In Abel's werk bleef de betekenis vandeberoepsstructuur inverband met deproduktie envan desocialestratificatie inverband met
de consumptie (bestedingspatroon enconsumptie-gewoonten)nog
buiten beschouwing208. Evenmin kwam hetverschil tussen constante envariabele factoren indeagrarische produktie in voldoende
matetotuitdrukking.
Na deTweede Wereldoorlog kwam defunctionele betekenisvan
de kwantitatieve gegevens, dankzij detoegenomen belangstelling
voor de economische groei en de sociale stratificatie, herhaaldelijk
aan deorde. Alsbelangrijke onderwerpen voor kwantifikatie worden door verschillende schrijvers genoemd: deeconomische groei
209
,het nationale inkomen, het nationale inkomen perhoofd210,de
produktie (perhoofd)211, denationale schuld212, deinternationale
205

J . MARCZEWSKI (b),p . 1 2 - 1 3 ; hijspreekt ookover eengesloten model.

206

A . P . U S H E R ( a ) , p . 195-196.

20

' W. ABEL.
208
C H .M O R A Z É ( a ) , I I (1942) 36. B . H . SLICHER VANB A T H (f), p . 1 9 - 2 0 ; 3 5 -

37.
209
210
211

212

S. K U Z N E T S ( d ) , p . 5 3 . G. G O O D R I C H , p . 536. P . V I L A R (a), p . 4 5 - 4 6 .
S. K U Z N E T S ( C ) ,p . 553.J . M A R C Z E W S K I ( b ) , p . 1 2 - 1 3 .
S. K U Z N E T S ( d ) , p . 5 3 . P . V I L A R ( a ) , p . 5 4 - 5 7 .

T . S. ASHTON, p . 9 0 - 9 2 .
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handel213, deinvesteringen214, hetsparen enhetontsparen215, de
toepassing vannieuwe uitvindingen (innovations)216, de werkgelegenheid217, de prijzen218, de lonen219, de levensstandaard220, de
consumptie221, derentevoet222, debevolking (het bevolkingsaantal)
223
, debevolkingsdichtheid224, degeboorten insamenhang met de
conjunctuur225, de groepen en klassen226, de beroepsstructuur227,
de sociale stratificatie228 endeverdeling derinkomens over deverschillendeberoepsgroepen 229.Doordeauteursworden verschillende
van dehier genoemde factoren metelkaar incombinatie gebruikt.
De bovenstaande factoren kunnen worden samengevat invierrubrieken: 1)groei vandenationale economie, 2)prijzen enlonen,
3)bevolking en4)sociale structuur. Indeintegrale economischeen
structurele sociale geschiedenis worden cijferreeksen van factoren
uit deze vier rubrieken met elkaar inverband gebracht. Doorde
coherentie vandefactoren indeprocessen enstructuren vormende
kwantitatieve data eenfunctioneel deelvan hetgehele betoog.
De kwantifikatie vervult bovendien nogeennuttige, maar geen
essentiële rolindebijdrage toteengrotere exactheid, een hogere
graad vanobjectiviteit enalscorrectievan kwalitatieve gegevens230.
Sommige auteurs zien mogelijkheden voor kwantifikatie indezezin
op hetterrein vandegeschiedenis van debevolking, dehandel231,
de openbare financiën en de belastingen232. Vannoggeringere
betekenisisdekwantifikatie, indien zij uitsluitend dient totillustratievandekwalitatieve data.
Van verschillende zijden iseenprincipieel verzet aangetekend
213

T . S. ASHTON, p . 9 0 - 9 2 .

214

J . MARCZEWSKI ( b ) , p . 12-13.

216

T . S. ASHTON, p . 9 0 - 9 2 .

216

S. K U Z N E T S ( d ) , p . 5 3 .
' C. G O O D R I C H , p . 536.

21

218
T . S. A S H T O N , p . 9 0 - 9 2 . T H .C . C O C H R A N ( C ) ,p . 492. S. K U Z N E T S ( C ) ,p .
p . 553. D . E . G. E V E R S L E Y ( a ) , p . 2 5 .
218
T . S. A S H T O N , p . 9 0 - 9 2 . T H .G. C O C H R A N ( C ) ,p . 492. S. K U Z N E T S ( C ) ,p .
553. D . E . C . EVERSLEY ( a ) , p . 2 5 .

220

A . P . U S H E R (a), p . 195-196.

221

J . MARCZEWSKI ( b ) , p . 12-13.

222

T . S. ASHTON, p . 9 0 - 9 2 .

223

A . P . U S H E R ( a ) , p . 195-196. S. K U Z N E T S ( d ) , p . 5 3 . D . E . C . E V E R S L E Y

(a), p . 2 5 . P . V I L A R (a), p . 4 5 - 4 6 .
224
A . P . U S H E R (a), p . 195-196.
225

T H .C . C O C H R A N ( C ) ,p . 492.
W . O . A Y D E L O T T E ( b ) ,p . 8 0 5 .
22
' J . M A R C Z E W S K I ( b ) , p . 1 2 - 1 3 . B. H . S L I C H E R VANB A T H ( a ) , p . 117-238.
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228

B. H . SLICHER VAN B A T H (a), p . 2 5 6 - 3 0 0 ; 4 4 2 - 4 8 1 .

229

C G O O D R I C H , p . 536.J . M A R C Z E W S K I ( b ) , p . 1 2 - 1 3 .
sso w_ Q_ A Y D E L O T T E ( a ) , p . 175. W . O . A Y D E L O T T E ( b ) , p . 8 0 5 .
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E . F . HECKSCHER (b), p . 172-180.
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I . J . BRUGMANS ( b ) , p . 5 1 .
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tegen de toepassing vande kwantifikatie. In de geschiedenis heeft
men temaken metmenselijke daden, waar tussen kwalitatieve verschillen bestaan233; demensen moeten indegeschiedenis alsindividuen worden getoond234; er mogen op menselijke zaken geen
natuurwetenschappelijke methoden worden toegepast235. Naast de
protesten tegen de dehumaniserende effecten van de kwantifikatie
worden ook bezwaren geuit tegen de methode: de economische
geschiedenis dreigt vaneen inductieve tot een deductieve wetenschap teworden236. Zonder kwantifikatie kanmenprecies dezelfde
resultaten bereiken, mits menmaar goed redeneert237. Alle belangrijke vraagstukken zijn juist belangrijk, omdat ze niet in getallen
kunnen worden uitgedrukt; teveel factoren indegeschiedenis zijn
niet kwantificeerbaar endeonderzoeker staat aanhetgevaar bloot
te subjectief te zijn238. Ten aanzien van dit laatste argument kan
opgemerkt worden, dathetgevaar vansubjectiviteit bijdegebruikmakingvankwalitatievegegevensnogveelernstigeris.
In het algemeen worden de volgende bezwaren tegen de kwantifikatie genoemd: de waarde van het werk is gering wegens de
onbetrouwbaarheid en de onvolledigheid van het materiaal en
wegens foutieve berekeningen van percentages, correlaties, etc,de
methode is niet toepasbaar op het beperkte historische materiaal,
de bewijskracht vanderesultaten isvanweinig waarde, omdat zij
voor meerdere uitleg vatbaar zijn, en tenslotte hetnutende betekenis van de resultaten is niet hoog, omdat alleen het reeds lang
bekende wordt bevestigd. Door Aydelotte zijn deze bezwaren op
afdoende wijze ontzenuwd239. Men kanoverigens dezelfde verwijten
tegen de op kwalitatieve bronnen steunende historische literatuur
richten.
De argumenten, welke tegen de kwantifikatie worden aangevoerd, berusten bij geen enkele van de tegenstanders op eenlogische argumentatie. Hetgevoelselement overheerst sterk, hetisde
literaire,gevoelsmatige afschuw vanhetgetal. Eénvandeschrijvers
roept uit,dathetindegeschiedenis omvolkomen andere waarden
gaat. Dehistoricus magdeschrijn vandeBitchgoddess QUANTIFICA770JVniet aanbidden240.
Bij dekwantifikatie zijn vooral vanbetekenis dereeksen van ge888

C H . H. HULL, p. 35.
C. BRIDENBAUGH,p. 326.
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A. SCHLESINGERjr. (a), p . 535.
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C H . G. STARR (a),p. 12.
A. SCHLESINGERjr. (a), p. 534.
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*" W. O. AYDELOTTE (b),p. 809-822.
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tallen, die betrekking hebben opdevier bovengenoemde rubrieken
van factoren :degroeivan de nationale economie, prijzen en lonen,
bevolking en de sociale structuur. Gedeeltelijk zal men de gegevens
kunnen putten uitdestatistische bronnen, maar ditkanin de meeste
landen pas geschieden voor deperiode van de laatste 100 tot150
jaar. Zelfsdestatistieken uit de 19eeeuwwaren vaak nog onvolledig
en niet volkomen betrouwbaar. De statistiek vanhet nationale
inkomen begint in enkele landen in detweede helft van de 19e
eeuw, maar in vele pas in deze eeuw. Wat de statistiek van de prijzen betreft, zijn de omstandigheden iets gunstiger, maar toch niet
veel241.
Moeilijker ishet gesteld met debronnen voor dekwantitatieve
gegevens uitdeprestatistische periode, detijd vóór 1800 of1850.
Men kan alleen in de leemte voorzien door allerlei fragmentarische
gegevens uitregisters, rekeningen enkohieren te verzamelen,die
voor een geheel ander doel waren opgesteld. Meestal zijn hetfiscale
bronnen, die nuals materiaal moeten dienen om bijv. een indruk
te krijgen van debevolkingsomvang. Deonderzoeker dient zich
voortdurend bewust te blijven van het verschil tussen het oorspronkelijke doelenhethuidige gebruik.
Men kandevolgende soorten vanbronnen onderscheiden:de
fiscale bronnen, dedemografische bronnen, de financiële bronnen
en de persoonlijke bronnen242. De fiscale bronnen zijn zeer talrijk,
hiertoe behoren de kohieren van debelastingen op devermogens,
personen, boerderijen, landerijen, de veestapel, in- enuitvoer,het
vervoer, levensmiddelen, etc. Demografische bronnen zijn volkstellingen, lijsten van weerbare mannen, de kerkelijke registers, waarin
de dopen, communicanten, huwelijken enbegravenen zijn opgetekend. Verschillende demografische gegevens kunnen indefiscale
bronnen worden gevonden243. De financiële bronnen hebbenbetrekking ophetbeheer vande bezittingen vanparticulieren en
instellingen. Tot de financiële bronnen kan men ook de prijslijsten
enprijscouranten rekenen. Depersoonlijke bronnen zijn kasboeken,
dagboeken, brieven engegevensuit denotariële archieven244.
Met behulp van al deze archivalische bronnen ishet mogelijk
vele kwantitatieve data teverzamelen, zelfs uitde vroege middeleeuwen245. Er bestaat evenwel verschil in rijkdom aan bronnen met
241

J . G .DA SILVA, p . 12-15. Voor sociale structuur C .E .LABROUSSE ( C ) , p .

365-396. K . E . BORN, p . 305.
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K . T H . VON INAMA-STERNEGG ( C ) , p . 6 - 8 .
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D . V . GLASS, p . 1-22. L . C H E V A L I E R , p . 7 0 - 7 8 .
244
R . A N G E L L , p . 177.
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K .T H . VON INAMA-STERNEGG ( a ) ,p . 143-149; 189-200 lijst v a n Urbare,
Heberegister, etc.; 206-207 lijst v a n rekeningen 13e-15e eeuw. R . C. VAN C A E -

NEGEM e n F . L . G A N S H O F , p . 9 0 - 1 1 4 .
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betrekking totdeverschillende factoren:menheeft de beschikking
over vrij veel gegevens betreffende degoederenprijzen, veel minder
betreffende delonen. Debevolkingsaantallen moeten meestal geschat worden opgrond vanenkele detail-gegevens. Over desociale
stratificatie endeberoepsstructuur inhet verleden isweinig bekend,
maar opdit punt is er ook nog weinig onderzoek verricht.De
grootste moeilijkheid bestaatinhetvinden van gegevens betreffende
degroeivan denationale economie. Hier moet men zichmetenkele
fragmentarische gegevens behelpen; verder moet menwerkenmet
zeerveelschattingen engissingen.
Voor eenbewerking van dekwantitatieve data zalmen over
dezelfde statistische kennis moeten beschikken alsdesociologen en
psychologen246. Noodzakelijk isbijv. de kennis vandeberekening
van de indexcijfers, decorrelaties ende verschillende soorten van
gemiddelden247. Een grotere wiskundige kennis isvereist voorde
waarschijnlijkheidsrekening, de berekening vande economische
groei envan het nationaal inkomen. Hier ligt een arbeidsterrein
voorsamenwerking tussenhistoricieneconometristen.
Bij debewerking vandekwantitatieve gegevens wordt gebruik
gemaakt van tel-enrekenmachines, terwijl ooksteeds meer computers worden benut, nadat de gegevens op ponskaarten ofopde
magnetische band zijn overgebracht. Hetmateriaal is somszo
omvangrijk, dateerst door demachinale verwerking het onderzoek
mogelijk isgeworden.Deresultaten vandeonderzoekingen worden
verduidelijkt doorgrafieken en diagrammen.
Op deAfdeling Agrarische Geschiedenis werd in 1954gebruik
gemaakt van ponskaarten methistorisch materiaal voor mechanische bewerking door eenmachine volgens het Hollerith-principe.
Deze methode werd toegepast op het register vandebeesten van
de Veluwe van 1526.Hetgebruik vanhet ponskaartensysteem
heeft alleen nuttig effect, indien eengroot aantal data per bedrijf
bekend zijn. Ditwashier hetgeval.Voor eensoortgelijke bewerking
van deFriese reële kohieren (1711-1805) waren erteweinig gegevens per bedrijf beschikbaar, terwijl het aantal bedrijven aanmerkelijk veel groter was. Dehoge kosten, verbonden aande codering
en demechanische bewerking, wettigden niet debetrekkelijk geringewetenschappelijke resultaten, welkeopdezewijze bereikt konden
worden248.
846

H . R I J K E N VAN O L S T . H . D EJ O N G E en G. W I E L I N G A . V a n zeer eenvoudige

a a r d is M . G I L L E T . Verg. ook W . J . REICHMANN.
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Thans wordt de mechanische verwerking, soms op zeer grote
schaalveelvuldig toegepast.Erisinbetrekkelijk korte tijd eengroot
aantal tijdschriftartikelen over dit onderwerp verschenen249. Op
het gebied vandesocialeenpolitieke geschiedenis iseenzeer uitgebreid onderzoek aandegangnaar degegevensvandeledenvanhet
Britse parlement inhetverleden. Vele kwalitatieve data worden
gecodeerd en gekwantificeerd.
Op hetterrein vandedemografische ensociale geschiedenis zijn
grootscheepse onderzoekingen opgezet door deCambridge groupfor
thehistory ofpopulation andsocial structure: vanvele Engelse kerkelijke
registers worden dejaarlijkse aantallen van gedoopten, gehuwden
en begravenen geteld250,ineenaantal geselecteerdeplaatsen worden
de families gereconstrueerd {familyreconstitution) om een inzichtte
krijgen indegezinsdemografie invroeger eeuwen251, voorts worden
onderzoekingen verricht naar deberoepsstructuur252 enhet analfabetisme.
De tegenstanders vandekwantifikatie endevreesachtigen doen
het voorkomen alsof het werken metgetallen tot onvruchtbaarheid
is gedoemd. Met groot misbaar wijzen zijopenkele mislukkingen
om daarmede de gehele methode te diskwalificeren. Indien er
fouten gemaakt zijn, bewijst ditslechts, datdehistorici nog niet
voldoende kritisch enteonervaren zijn ommetgetallen te werken.
Geenszins kan men hieruit bewijzen tegen demethode putten253.
Ook bijhetgebruik vankwalitatieve data worden fouten gemaakt,
onjuiste interpretaties gegeven, worden erten onrechte opallerlei
lossegronden conclusiesgetrokken. Men behoeft zichslechtsdedoor
de economen en sociologen opgestelde lijst vandedoor historici
begane zonden inherinnering teroepen. Onder deverwijten kwamenjuist degeringe exactheid endeongefundeerde conclusieshet
veelvuldigst voor. Ditnuzijn demisslagen, dieveel meer doorde
kwalitatieve geschiedschrijver begaan worden dan door dekwantitatieve.
Er werden indeeerste tijd vanhetgebruik vande kwantitatieve
gegevens nogweleens fouten gemaakt, hetgeen niet verwonderlijk
" » A . D A U M A R D et F . F U R E T , p . 6 7 6 - 6 9 3 . J . W . P E R R Y a n d J . L . M E L T O N , p .

477^*91. V .A . USTINOV, p . 259-294. B. JEWSIEWICKI, p . 727-738. K . W Y C Z A N S -
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is. Thans begint zich echter een kwantitatief-kritische methode te
ontwikkelen. Evenals elders in het historisch onderzoek moeten de
betrouwbaarheid, de volledigheid en de exactheid van de bron
onderzocht worden, de uiterlijke en innerlijke kritiek moeten worden toegepast.
Indien men over voldoende gegevens beschikt, blijkt reeds spoedig of deze elkaar bevestigen of dat sommige in strijd zijn met de
overigen; in vele gevallen controleren de gegevens elkaar. Onwaarschijnlijkheden vallen snel op en de onderzoeker wordt daardoor
gewaarschuwd. Bij de kwalitieve data is het gevaar van vervalsing
groter en ook de mogelijkheid, dat de bewaard gebleven bronnen
slechtséénbepaalde,gekleurde visiegeven.
Bij de interpretatie geldt de regel, dat de zeggingskracht van de
bron nietverderreikt dan watin debron geschrevenstaat. Zovindt
men in een doopboek alleen gegevens over het aantal gedoopten;
slechts met grote voorzichtigheid mag het aantal gedoopten ook
gebruikt worden als een aanwijzing ten aanzien van het aantal
geborenen. Eén van de fataalste fouten is een bron ruimer te interpreteren dan overeenkomt met de gegevens uit de bron. De onderzoekers zijn zich vaak de beperktheid van de gegevens van hun
bronnen onvoldoende bewust.
De onvolledigheid der bronnen uit de prestatistische periode
noodzaakt tot interpolatie, extrapolering en tot verantwoorde
schattingen. Ongegronde gissingen hebben generlei wetenschappelijke waarde. De op allerleifeiten steunende schattingheeft dezelfde
waarde als de hypothese in het kwalitatief historisch onderzoek.
Een goed voorbeeld van verantwoorde interpolatie en extrapolering
in het historisch-demografisch onderzoek is de studie van de bevolkingvan Rotterdam inde 17een 18eeeuw.254
Ieder soort bronnen met kwantitatieve gegevens heeft zijn eigen
moeilijkheden: in defiscalebronnen zijn het de altijd voorkomende
ontduikingen255, de kerkelijke registers zijn niet bedoeld om het
basis-materiaal te leveren voor het demografich onderzoek256, de
prijzen gelden somsvoor aankopen en gros,somsvoor de detailhandel.257 Verschillen in prijzen en lonen behoeven allerminst op
fluctuaties te wijzen, zij kunnen ook het gevolg zijn van verschil in
kwaliteit en kennis.258Ook ten aanzien van de oogsthoeveelheden,
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die indebronnen vermeld worden, moet mendenodige voorzichtigheid betrachten.259
Vrijwel alle prestatistische bronnen zijn onvolledig, zobijv.de
lijsten vanschepen, diein de 16een 17e eeuw uit Sevilla naar
Amerika vertrokken ofdaar weer terugkeerden.260Alsinrekeningen
hoeveelheden van graanoogsten vermeld worden, kunnen dezete
laag zijn omdat detienden reeds ophetveld door de tiendheffer
werden geïnd.261Bijdeberekening vanhetnationale inkomen in de
prestatistische tijd iseronvoldoende bekend over de dienstensector,
de staatsuitgaven envooral over deagrarische produktie, want het
door deboeren zelfgeconsumeerde deel daarvan, komt niet aan de
markt. In Kastilië bedroeg ditin 1570ongeveer dehelft vande
totale nationale produktie.262 Bijhet onderzoek naar de sociale
stratificatie inFrankrijk inde 19eeeuw maakt men gebruik van de
kiesregisters, de lijsten vande hoogst aangeslagenen en andere
fiscale bronnen. Deze zijn echter onvolledig, omdat verschillende
personen vrijgesteld zijn, vrouwen, kinderen enhetproletariaat zijn
niet opgenomen; bovendien zijn de beroepsaanduidingen vaag,
zoalshetveelvoorkomendepropriétaire.2™
Zelfs indien inde 19eeeuwdestatistische gegevens ruimer beginnen tevloeien, moet men de betrouwbaarheid nog niet tehoog aanslaan. Hetbevolkingscijfer vanAmsterdam vandevolkstellingvan
1849 moet metca. 10% verhoogd worden omhetwerkelijke bevolkingsaantal teverkrijgen. Devolkstelling werd verricht door nietgesalarieerde wijkmeesters, die hetvooral indevolksbuurten met
deexactheid van detellingnietzonauw namen.264
De historische onderzoeker staat inzekere zinmachteloos tegenover deonvolledigheid vanhetkwantitatieve materiaal, hij moet
zich echter ervoor hoeden zelf de oorzaak vanfouten of onjuiste
interpretaties teworden. Toch komt ditregelmatig voor. Demeest
gangbarezevenhoofdzonden bij dekwantifikatie zijn:
1. foutieve lezingoftranscriptievan degegevens
2. onkunde vanbepaalde omstandigheden, dietoch voor de interpretatie vande kwantitatieve gegevens vanwezenlijk belang
zijn
3. verkeerdepremissen endientengevolge onjuiste conclusies
4. gebruikvanonjuiste omrekeningscoëfficiènten
5. verkeerdeindelingnaar categorieën bij klassifikatie
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6. onjuist gebruikvangemiddelden en indexcijfers
7. onjuiste analogie,hetzij naar plaatsofnaar tijd.
De meest simpelefout isdeslordige ofonjuiste transcriptie vande
gegevens uitdebron. Dit isPringsheim overkomen inzijn studie
over de Amsterdamse scheepvaartcijfers.265 Hetis ooknogvrij
onschuldig alsdeonderzoeker onkundig isgebleven van bepaalde
feiten, dieopdedoor hem gebruikte getallen betrekking hebben.
Zo kunnen plotselinge wijzigingen indegraanprijzen hetgevolg
zijn van veranderingen indemaat, waarmee degranen gemeten
werden.266 Deprijzen van goederen kunnen veranderen door wijzigingen indemetaalwaarde vandemunt. Door onbekendheidmet
de muntstabilisatie van 1726inFrankrijk isdebasis vandeprijsindices in Frankrijk, deperiode van 1721tot 1745,door Häuser
foutief berekend, met alsgevolg, dat alle opdeze basis door hem
berekendeindicesonjuist zijn.267
Veel ernstiger isdeonjuiste interpretatie, indien menuitgaatvan
een verkeerde premisse endientengevolge toteenfoutieve conclusie
komt. Zo zijn deSonttabellen geen handelsstatistieken, maar vervoersstatistieken.268 IndeSonttabellen wordt niet de nationaliteit
van hetschip, maar vandeschipper opgegeven.269 Detonnagevan
deschepen isnietgelijk aandetonnage vandevervoerde goederen;
de belasting opdevervoerde goederen geeft geen inlichtingen over
de tonnage vanhetschip.270
Men dient inhetoogtehouden, datdegraanprijzen nietvoorhet
kalenderjaar gelden, maarvoorhetoogstjaar.271Deomrekeningvan
deleveringvangoedereninnaturategengeldbehoeftnietsteedstegen
de marktprijs tegeschieden.272 Bijdeberekening vanhetreële loon
met hetdoel een inzicht teverkrijgen indelevensstandaard mag
men dewerkgelegenheid niet verwaarlozen.273 Fluctauties in het
aantalaangeslagenen indebelastingkohieren behoeven niet het gevolgtezijnvanwijzigingen inhetbevolkingsaantal, maar zij kunnen
ook hetgevolg zijn vanveranderingen inde economische omstandigheden. Stijging vanbelastingopbrengsten envandeinkomsten
uit tollen betekenen niet steeds een toeneming van dewelvaartof
266
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eenuitbreidingvanhethandelsverkeer, maar zijkunnen ook veroorzaakt zijn door eenbeter toezicht.274
Somsmoeten bepaalde omrekeningen geschieden omde gegevens
uit debronnen voor andere doeleinden bruikbaar te maken. Als
men het bevolkingsaantal wilschatten op basis vanhet aantalgezinnen, huizen ofhaardsteden,moetmeneenbepaalde omrekeningscoèmciënt gebruiken. Het isbegrijpelijk, datmen eendergelijke
vermenigvuldigingsfactor opvoorzichtige en verantwoorde wijze
moet vast stellen.275 Evenzeer geldt ditals menop grond vanhet
areaal bouwland toteenschatting van hetbevolkingsaantalwil
komen.276 Het bosareaal kan niet berekend worden op grond van
het aantal varkens, datinhetbos mag akeren;ditaantal isimmers
afhankelijk van het voorkomen van bepaalde boomsoorten, zoals
eikenen beuken.277
Bij fluctuaties kansoms eencumulatief effect gaan optreden;
evenzeer ishetechter mogelijk, datereen tendens totegalisatieaan
dedag treedt.278
Moeilijkheden ondervindt deonderzoeker bijdeklassifikatie,de
indeling naar categorieën: wiebehoort totdeadel ofde burgerij,op
welke criteria moet deberoepshierarchie berusten, waar ligthet
verschil tussen stad endorp, wieisarm, etc? Bij de klassifikatie
moeten ergrenzen getrokken worden tussen deverschillende groepen enditlevert vaak moeilijkheden op279.Bijdeklassifikatievan
het rundveebezit moet deindeling van decategorieën ineenakkerbouwstreek naar andere maatstaven geschieden danineenveeteeltgebied.280 Men ziet hieruit, datdecategorieën moeten worden aangepast aandeomstandigheden, diein de verschillende streken
bestaan. Eenverkeerde schaalkeuze, waarin bijv. decriteriatot
twee beperkt blijven, zaltot gevolg hebben, dat het resultaat van
het onderzoek een zwart-wit tegenstelling tezien geeft. Deuitkomst
van het onderzoek is afhankelijk vande gekozen criteria. Het ongeluk wil,dat deze keuze bij sommige historici impliciet geschiedt
zonder zich degevolgen terealiseren. Zoisbijeenonderzoek naar
desocialestratificatie vandeNederlandse maatschappij inhetmidden vande 19e eeuw alscriterium gehanteerd hetalofniet kiesgerechtigd zijn. Door deze schaalkeuze ontstond een beeld vaneen
maatschappij metzeerscherpesociale tegenstellingen.281
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Van vele zijden wordt gewaarschuwd tegen defoutieve voorstellingen, diekunnen voortvloeien uithetberekenen van gemiddelden.
Een rekenkundig of een meetkundig gemiddelde of een mediaan
kunnen eenvertekend beeld geven vandewerkelijkheid :synthèse,
quiestaussisimplification. Deplaatselijke verschillen endeveranderingen indeloop dertijden kunnen hierdoorverdoezeld worden.282
Indien men in de conjunctuurschommelingen de korte cycli
elimineert, beschouwt men alleen deontwikkeling oplange termijn.
Toch blijven ookdekorte cycli vanbelang voor de hongersnoden,
deweersomstandigheden, ziekten ensterfte.283
De indexcijfers kunnen eveneens tot onjuiste voorstellingen aanleiding geven, indien de basisperiode ofhet basisjaar op verkeerde
wijze wordt gekozen, bijv. ineentijd vanbijzonder hoge ofuiterst
lageprijzen. Voor deberekeningvan deindicesvande graanprijzen
in de 14eeeuw mag men niet deperiode 1300-1319alsbasisperiode
aannemen, omdat de prijzen in de hongerjaren 1315 en 1316
excessiefhoog waren.284
In de onjuiste analogie worden getallen met elkaar vergeleken,
die door hetgrote verschil inomstandigheden, inwerkelijkheid onvergelijkbaar zijn. Menkanbijv. de cijfers, die betrekking hebben
op de economische groei internationaal zeer moeilijk onderling
vergelijken. Erisniet alleen verschilinstatistische werkwijze, maar
de staten verschillen sterk in bevolkingsaantal en graad van
economische ontwikkeling. Sommige staten zijn economisch afhankelijk vanandere. In Midden-Europa heeft mentekampen met de
velegrenswijzigingen van Duitsland, PolenenRusland.285
Gevaarlijk ishetookomdekwantitatieve data uithetverleden te
vergelijken metdieuitdehuidige tijd, ofgetallenuitdezetijd inhet
verleden terug te projecteren. De consumptiegewoonten in de15e
en 16e eeuw wijken geheel afvan dehuidige, decalorische waarde
van hetvoedselistussende 16een 20eeeuw vermoedelijk gewijzigd
door kwaliteitsverbetering. Decalorischebehoefte vandemensinde
16eeeuw weekwaarschijnlijk afvan dieinde20eeeuw; mendenke
aanhetverschilinlichaamslengte.288
De kapitaalvorming en de agrarische produktie in Frankrijk in
1700 mogen niet vergeleken worden metdieuit 1900.287 Terechtis
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er op gewezen, dat de Industriële Revolutie in Engeland een zo
grote verandering in de economie en de sociale omstandigheden
heeft gebracht, dat detoestanden van omstreeks 1750vrijwel onvergelijkbaar zijn metdievan 1850.288
De kwantitatieve gegevens moeten op voorzichtige en verantwoorde wijze worden benut. Zij vormen een belangrijk deelvan het
historisch bronnenmateriaal, waaraan tot nu toe vaak nog te
weinig aandacht isbesteed. Zij kunnen bovendien een waardevolle
bijdrage leveren tot het historische betoog, waardoor men tot conclusieskan komen, dieanders nooit bereikt hadden kunnen worden.
Het is onverantwoord uit een soort van cijfervrees dit bronnenmateriaal en deze onderzoekingen buiten de geschiedenis te sluiten.
Evenmin mag het streven naar het kunstzinnige, boeiende historische verhaal, waarin de cijfers ontsieren, er toe leiden, dat wetenschappelijke kenniswordtopgeofferd aan defraaie vormen.
Decomparatievemethode

In het taalgebruik kent men tal van woorden, meest adjectiva en
adverbia, doch ook werkwoorden, die een vergelijking inhouden.
Dikwijls is het een onuitgesproken vergelijking, die echter in gedachten op de achtergrond wel aanwezig is: groot staat naast
klein, krachtig naast zwak, toenemen naast afnemen. Door vergelijking is het mogelijk empirische gegevens te generaliseren. De
theorieënworden doorvergelijking aandefeiten getoetst.
In het voorafgaande is geconstateerd, dat er bepaalde vormen
van generalisatie zijn, waarin het verband tussen defeiten of feitengroepen nauwer is, namelijk de processen en structuren. Het voorkomen van processen en structuren wordt op inductieve wijze bepaald. Door vergelijking kan men constateren of men met een proces of een structuur te maken heeft. Tevens kan door vergelijking
worden vastgesteld ofin eenproces het evolutioneel verband tussen
de feiten open of gesloten is, of er Stufenen cycli kunnen worden
onderscheiden. Het ideaal-type en het model worden door vergelijkingaan defeiten getoetst.Deinvloed en dekracht van de factoren,
die in het proces of de structuur werkzaam zijn, kan door vergelijking bepaald worden. De vergelijking heeft derhalve betrekking op
processen, structuren enfactoren, en zijiseen belangrijk middel om
totgeneralisatiestekomen.289
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omdat in het historisch onderzoek de analyse een even grote
plaats inneemt, toch draagt de vergelijking onmiskenbaar bij tot
een verklaring ineenwetenschap, diedoor Séealsbijuitstek explicatiefis gekarakteriseerd.291
De toepassing vandevergelijking alseenprocédé indegeschiedschrijving komt reeds zeer vroegvoor, althansindie vormen vande
geschiedschrijving, dieuitgaan boven hetlouter annalistische. Vergelijkingen liggen ten grondslag aan Herodotus, Thucydides,
Plutarchus, etc. Degeschiedschrijvers hebben graag vande vergelijking gebruik gemaakt als middel omhet verleden te interpreteren.
In de wetenschapsbeoefening vande 19eeeuw probeert mende
vergelijking voorveelverder reikende doeleinden tegebruiken,men
wil er systemen mee bouwen, men wil er theorieën op baseren.
Door inductie moeten met behulp van de vergelijking wetmatigheden worden opgespoord. Heelsterkvoelt menhier deinvloed van
het lineaire evolutionisme, datin de 19e eeuw grote aanhanghad.
Vele wetenschapsbeoefenaren trekken hunbetoog nogverder door:
indien ereenwetmatigheid bestaat enereenlineaire ontwikkeling
is, moethetmogelijk zijn door extrapoleringhetbegin teontdekken.
Men zoekt en vindt het 'Ur' stadium. Deze stroming leeft in de
biologie (Darwin's Origin ofspecies) enin de medische wetenschap,
men treft haar echter ookaanin de rechtswetenschap, defilologie
en de culturele antropologie. Er worden allerlei theorieën over
Ureigentum, Ursprache, Urvolk,etc. ontwikkeld.292 Het grondbezit
zou uit een agrarisch communisme ontstaan zijn, het monogame
huwelijk uitdepromiscuïteit, denijverheid enhandel uithetnomadisme293, de natuurwetenschappen uit de theologie, het monothéisme uit hetanimisme294, deAmerikaanse democratie uithet vrije
Germaanse markgenootschappen.295 Deze constructies werden met
behulp vanallerlei materiaal inelkaar gezet, ongeacht detijd ofde
plaats, waarop degegevens betrekking hadden. Er werd vrijpostig
allerlei materiaal aan de geschiedenis ontleend, dat daartoe werd
aangepast.296
Op deze stroming kwam aanhet einde vande 19eenhet begin
van de20eeeuw eenreactie. Dehistorici waren kopschuw geworden, zij beperkten zich tothunbronnen, indeculturele antropolo2,1
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gie vonden depsychologische benadering, hetdiffusionisme enhet
functionalisme grote weerklank, waarbij vooral de functionalisten
zichnogalscherptegen dehistorischeverklaring keerden.
De wetmatigheid maakte inmiddels plaats voor de regelmaat der
onregelmatigheden en de comparative methode wordt gebezigd
voor vrij grove vergelijkingen.297 De grenzen van de mogelijkheden
tot vergelijking liggen tussen de volkomen homogeniteit298 enerzijds
en de volslagen onvergelijkbaarheid vanverschijnselen, die niets
gemeenschappelijks hebben anderzijds.299 De vergelijking kan zich
op punten van overeenkomst richten, maar ook opverschil enonderscheid.300 Iets gedifferentieerder is het speuren naar overeenkomsten, maar met eenzekere contrastwerking.301
Na de grenzen van de vergelijkbaarheid te hebben bepaald,
dient theoretisch vastgesteld teworden, wat in de geschiedenis vergeleken wordt. Voor vergelijking komen feiten, processen enstructuren inaanmerking. Bij defeiten kan men tweeërlei wijze van vergelijken onderscheiden: een kwalitatieve benaderende en een
kwantitatieve exacte vergelijking. De eerste vindt men vooralinhet
gewone spraakgebruik, indien men constateert, dathetene object
groter, mooier ofbeter isdan het andere. De kwantitatieve vergelijking wordt gebezigd bijprijzen, bevolking, produktie, omzet,etc.
Gecompliceerder is de vergelijking van processen en structuren,
maar ook van meer gewicht, omdat de vergelijking een functie vervult bij het constateren van de processen en structuren. LéviStrauss isvanoordeel, datdevergelijking pas kanplaats vinden,
nadat typen zijn vastgesteld, devergelijking is een correlatie tussen
typen.302 Schieder meent, dat de historici bij de vergelijking op
typen enmodellen zijn aangewezen.303. Het kan zijn, datdebeide
auteurs onder typen enmodellen iets anders verstaan, dan indeze
verhandeling het geval is. Het bezwaar tegen typen enmodellenin
de betekenis, diehiervoor aandeze termen gehecht is,isdat zij
theoretisch bepaald zijn endatde tijdsdimensie ontbreekt. Inde
geschiedenis heeft men juist met empirisch materiaal te maken,
waarbij hettijdselement vanwezenlijk belangis.
In hoeverre kan men bijdevergelijking van een methode spreken? Cohen ontkent, dat erop het ogenblik nogsprake kan zijn van
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een vergelijkende methode304; daartegenover wordt door Schieder
beklemtoond, dat het om een methode gaat en niet om een nieuwe
vorm van geschiedenis305. Vermoedelijk bestaat er ook hier weer
een verschil in interpretatie van de term 'methode' bij de beide
auteurs, hetgeen echter niet pregnant tot uitdrukking komt in hun
tekst. Het vergelijken van historische processen en structuren vooronderstelt echter, dat dit op een bepaalde manier gebeurt. In zoverre is het geoorloofd om van een methodiek der vergelijkingen te
spreken.
Erkunnenzessoortenvanvergelijkingenwordenonderscheiden306:
1) de paradigmatische vergelijking, bijv. de in de 18e eeuw gebruikelijke vergelijking van dewesterseenniet-westerse culturen,
waarbij men naar het algemeen menselijke zocht in de geschiedenis en dit in zijn hoogste vorm belichaamd vond in de mens
van de Verlichting.
2) de analogische vergelijking, waarbij de gelijkheid als algemeen
geldende vorm wordt verondersteld om op grond daarvan het
onbekendetekunnen verklaren.
3) de generaliserende vergelijking, waarin het algemene tot uitdrukking wordt gebracht.
4) de individualiserende vergelijking, waarin het bijzondere tot
uitdrukking wordt gebracht.
5) de synthetiserende vergelijking, waarin de bijzonderheden tot
een totalitieit van hogere vorm worden geconstitueerd, zoals
bijv. in Mitteis' Staatdes hohen Mittelalters en in Toynbee'sStudy
ofhistorymetbetrekking totde beschavingen.
6) de kwantitatief-correlatieve vergelijking, waarin de kwantitatievedata metelkaar vergeleken worden.
Van deze soorten van vergelijking worden de generaliserende en
individualiserende het meest toegepast. Het zijn de vergelijkingen,
waarin naar punten van overeenkomst en van verschil wordt gezocht. De vroeger veelvuldig gebruikte termen idiografisch en
nomothetisch zijn te beperkt en bovendien met bepaalde sentimenten beladen. Bij de vergelijking zoekt men naar enkele punten van
overeenkomst, naar een generalisatie op beperkt gebied. Het begrip
wetmatigheid, hoezeer ook afgezwakt, pretendeert toch meer, dan
in overeenstemming is met een simpele vergelijking tussen twee
feiten.
In de kwantitatief-correlatieve vergelijkingen werkt men met
correlatie-berekeningen tussen twee cijferreeksen of met indexcijfers en percentages. Bij dit soort vergelijkingen zijn niet de abso» 01 A. E. C O H E N , p . 19.
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lutegetallenbelangrijk, maar deverhoudingen tussende getallen.
Het is gewettigd te onderzoeken, wanneer het nuttig effect van
de toepassing van de comparatieve methode het grootst is. Men kan
vier voorwaarden onderscheiden, waaraan bij voorkeur voldaan
moetzijn:
1) de comparatieve methode kan beter bij de historische analyse
dan bij de descriptie worden toegepast. Descriptieve vergelijkingen blijven vaag, zij leiden eerder tot een pseudo-explicatie
dan eenwerkelijk verklaren
2) het toevalligheidselement moet klein zijn. Dit betekent, dat de
comparatieve methode met meer vrucht in de economische en
sociale geschiedenis kan worden benut dan in de politieke. Voor
zover verschijnselen uit de politieke geschiedenis vergeleken
worden, beschouwt men bij voorkeur de sociale aspecten. De
revolutie bijv. wordt niet vanuit een politiek oogpunt bestudeerd, maar alseensociaal,zichherhalend verschijnsel307
3) het aantal variabelefactoren moetniet tegroot zijn308
4) aangezien bij invoering van de tijdsdimensie het aantal variabelentoeneemt,kan decomparatieve methode met meer nut bij
de structuren dan bij de processen worden gebezigd. Van de
tijdsdimensie gaat een verstorende invloed uit op de mogelijkheden tot vergelijking. De vergelijking van verschijnselen, waarbijeentijdsverschil optreedt,levert bijzondere moeilijkheden op.
Devergelijkende historicusworstelt metde tijdsdimensie.
De comparatieve methode wordt op ruime schaal praktisch toegepast. Slechts een aantal onderwerpen, waarbij de comparatieve
methode benut is, kunnen hierworden aangestipt:de beschavingen,
de renaissances, de feodaliteit, de adel, de horigheid, de standen,
boerenopstanden, boerenvrijheid, de agrarische ontwikkeling, de
verkaveling, revoluties, het Oosters despotisme, de industriële revoluties, de economische groei, conjunctuurverschijnselen van hausse
en baisse, defrontier,het mercantilisme, het kapitalisme, etc. De
lijst kan nog gemakkelijk met een reeks van andere onderwerpen
verlengd worden. Op het oog is het een indrukwekkend geheel,
maar van dichtbij gezien, moet men opmerken, dat de resultaten
toch niet geheel en al bevredigend zijn. Dit iste wijten aan de vaak
weinigsystematische opzet der vergelijkingen, erisnoggeen methodiek ontwikkeld, de exactheid ontbreekt. De vergelijking berust
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meestal op bepaalde impressies, punten van overeenkomst worden
meergesuggereerd dan werkelijk bewezen.
De vergelijking is thans bijzonder in het middelpunt van de belangstelling gekomen door de problematiek van de ontwikkelingslanden. Indien men de historische ontwikkeling van een bepaald
land bestudeert, ishet wellicht mogelijk hiervan bij een soortgelijke
ontwikkeling elders profijt te trekken. Zo is de bestudering van de
industriële revolutie in Engeland, Frankrijk, Duitsland, de Verenigde Staten, Rusland en Japan van belang voor de op gang zijnde
industrialisatie van de niet-westerse landen.309 Een ander voorbeeld
is de samenhang tussen de bevolkingsvermeerdering en de economische groei in de 19e eeuw in Europa en het overeenkomstige
proces, dat zich nu in India en vele Latijns-Amerikaanse landen
voltrekt. Bij deze nieuwe vraagstukken zal men het historische
materiaal scherper en vooral anders moeten selecteren dan tot nu
toe gebeurd is.De wijziging van perspectief opent nieuwe mogelijkhedenvan onderzoek.
De gedachte, door Pirenne kort na de Eerste Wereldoorlog naar
voren gebracht, dat de vergelijkende methode een bijdrage zou
kunnen leveren om devooroordelen op het gebied van ras, politiek,
nationalisme (en godsdienst) uit de geschiedenis te bannen, waardoor deze een wetenschap zou worden - l'histoire peut devenir une
science- en waardoor deze bevrijd zou worden van sentimentsidolen, is een wensdroom gebleven. Hij hoopte, dat de geschiedenis
door de toepassing van de comparatieve methode meer exact en
meerhumaan zou worden.310
Indien twee ofmeer objecten voldoen aan de eisen, die voor vergelijkbaarheid gesteld zijn, kan er bij de vergelijking een verschil
in tijd of plaats (ruimte) optreden.311 Als men het verschil in tijd
aanduidt met Tv enhetverschilin plaatsmet Pv,hetontbreken van
verschil in tijd met To en hetontbreken van verschil in plaats met
Po,dan zijn ertheoretisch devolgendevier mogelijkheden:
1) To
Po
2) To
Pv
3) Tv
Po
4) Tv
Pv.
In het eerstegeval wordt een identiteit en homogeniteit tussen de
twee vergelijkingsobjecten verondersteld, welke in de praktijk niet
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of slechts zelden zal voorkomen.312 Aangezien reeds eerder is geconstateerd, dat het aantal variabelen vaak stijgt bij het langer
worden vandetijdsduur, heeft men bijvergelijkingen, waarin naar
punten vanovereenkomst wordt gezocht, dusgeneraliserende vergelijkingen, meer kans van slagen bij verschil van plaats danbij
verschilvan tijd. Devergelijkingen met plaats ofruimteverschil zullen inhetalgemeen betrouwbaarder ennauwkeuriger zijn dan die
met tijdsverschil. Een vergelijking met een buitengewoon groot
tijdsverschil, bijv. tussen de klassieke oudheid en de moderne tijd
zalslechtsweinigpuntenvan overeenkomst tonen.313
In de structuren speelt de tijdsdimensie een ondergeschikte rol,
bij de processen daarentegen is de tijdsdimensie een belangrijke
factor. Hieruit volgt, datdestructuren gemakkelijker vergelijkingsobjecten zullen zijn dandeprocessen, diezelf zich al over een bepaalde tijdsduur uitstrekken.
Men heeft hetverschil in plaats en tijd ookweleens aangeduid
met dwarsdoorsneden en lengtedoorsneden van de geschiedenis,
aldus Gottschalk314. Meer gebruikelijk zijn echter de termen synchronisch en diachronisch.315 Dit begrippenpaar, door Ferdinand de
Saussure in de linguïstiek ingevoerd, is in verband gebracht met
allerlei andere tegenstellingen. Totdesynchronische orde behoren
de grammatica, het bewuste, het collectieve, de taal, tot de diachronische orde worden gerekend de fonetiek, het onbewuste, het
individuele en het woord. Het moderne structuralisme heeft zich
van deze gedachte gedistancieerd. Men isthansvan oordeel,dat de
scheiding tussen synchronisch endiachronisch veel minder scherpis
dan deSaussure enzijn leerlingen dachten.316
Aan de term diachronisch wordt door de verschillende onderzoekers ongeveer dezelfde betekenis gehecht; metsynchronisch is
dit niet hetgeval. Volgens sommige auteurs betekent synchronisch,
dat er geen tijdsverschil bestaat en dat dientengevolge de tijdsdimensie eveneens ontbreekt. Bierstedt, eenvertegenwoordiger van
deze meningsrichting, zietjuist hierin één van degrote verschilpunten tussen geschiedenis ensociologie. Degeschiedenis kent detijdsdimensie, is diachronisch, heeft betrekking op gebeurtenissen, die
aan de tijd gebonden zijn. De sociologie, evenwel, kent de tijdsdimensie niet,issynchronisch enkomt totconclusies,dieniet aande
tijd gebonden zijn.317 Door Locher isdeze uitspraak gerectificeerd :
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de geschiedenis isvolgens hemniet alleen diachronisch, maarook
synchronisch. Burckhardt's Kultur derRenaissance en Huizinga's
Herfsttijdermiddeleeuwen beschouwt hij alstypisch synchronische uitbeeldingen van tijden als eigen eenheden.318 Synchronisch wordt
hier gebruikt in de betekenis van Gottschalk's horizontale doorsnede. Naar mijn mening zou bijdeze beide werken eerder van een
structurele analyse moeten worden gesproken. Hoewel Locher het
niet expliciet vermeldt, blijkt uit zijn bewoordingen, dat hij indit
opzicht wel aan Bierstedt's opvatting vasthoudt, namelijk datde
termsynchronisch deuitschakelingvandetijdsdimensie betekent.
In zijn rede over Vergelijken indetijdbezigt Cohen de term synchronisch ineenandere betekenis. Hijnoemt alsvoorbeeld vaneen
diachronische vergelijking destudie vanVanDillen over deFranse
en de Russische revolutie. De vergelijking vande beide revoluties
bracht onverwachte en ongezochte overeenkomsten aanhet licht.
Voor Cohen isHugenholtz' proefschrift over deDrie boerenopstanden
indeveertiendeeeuweenvoorbeeld van eensynchronische vergelijking,
waarin denadruk meer opdeverschillen valt.319 Ondanks het bijna
60-jarige tijdsverschil tussen de eerste en de laatste opstand (1323
tot 1381),isdetijdsdimensie inhetboek van Hugenholtz uitgeschakeld. Hetiseenstructurele, geen processuele analyse. Voor Cohen
bestaat ereen essentieel verschil tussendebijna 60-jarige periodein
de 14eeeuw enhettijdperk vanruim 120jaren, die 1789van 1917
scheiden. Hoewelhij hetniet uitdrukkelijk vermeldt, moet men aannemen, dat Cohen onbewust een onderscheid maakt tussen verschillende tijden of tijdreeksen. Indien twee vergelijkingsobjecten
binnen dezelfde tijdreeks liggen, is de vergelijking synchronisch;
een vergelijking van verschijnselen uit verschillende tijdreeksen is
diachronisch.
Het isnoodzakelijk iets dieper ophettijdsbegrip integaan. Niet
de tijd iseen produkt van onze geest, maar wel deindeling in tijdperken.320 Mendient te onderscheiden de historische chronologie,
dit isde mathematische tijd, en daartegenover de historische tijd,
het tijdsbegrip of de tijdsbeschouwing.321 De toeneming van de
tijdsafstand behoeft niet altijd eenvermindering vande vergelijkbaarheid tebetekenen. De25eeuwen, die deGriekse pottenbakker
van een modern handwerker inhet potten bakken scheiden, hebben
weinig veranderingen gebracht; beide vormen vanhandwerk zijn
vergelijkbaar. Geheel anders ishetmethetverschil, dater bestaat
tussen eenijzergieterij uitde 19eeeuw ende moderne staalfabricage
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in deze eeuw; zij zijn zeer moeilijk vergelijkbaar. De moeilijkheid
van devergelijking ligt nietinhetvrij geringe tijdsverschil, maarin
de economische enindustriële ontwikkeling, dieheeft plaats gevonden.322
Men kanook beschavingen als eenheden beschouwen, zoals door
Toynbee enSpengler isgeschied.Zijgingen van de veronderstelling
uit, datde beschavingen alle ongeveer eengelijkvormig ontwikkelingsproces doorlopen. Volgens hen is het mogelijk, en de beide
auteurs hebben ditherhaaldelijk gedaan, tijdstippen offasen inde
beschavingenonderlingte vergelijken.
De tijd is niet de langzame, maar voortdurende voortgang van
veranderingen, maar hij varieert in snelheid en betekenis.323 Soms
lijkt de tijd stil te staan, dan weer gaat hij zeer snel voorbij,ook
treden er breuken op, waardoor de ene generatie de andere niet
meer begrijpt.324 Deverandering in tijdsnelheid, ofliever de snelheid der elkaar opvolgende gebeurtenissen kan gedeeltelijk objectiefworden vastgesteld, maar gedeeltelijk berust zij opdesubjectieve interpretatie van de geschiedschrijver.325 Tegenover het 'geen
nieuws onder dezon',het 'niets verandert' vanhet boek Prediker
staat het 'alles verandert' vanHeraclitus326; in deze beide uitsprakenwordt derelativiteitvan detijdsnelheid uitgedrukt.
Men heeft echter niet metééntijdsbegrip te maken, dat onderworpen is aan een mindere of meerdere subjectieve of objectieve
waardering, maar er bestaan reeksen van ontwikkelingen naast
elkaar, elkmet een eigen snelheid. Men kan voor deze naast elkaar
bestaande ontwikkelingen de term tijdreeks gebruiken. Tussen de
naast elkaar voorkomende tijdreeksen behoeft niet steedseen onderlingverband tebestaan.327 Indien men bijv.de18eeeuw beschouwt,
kan menverschilinontwikkelingssnelheid constateren ophet gebied
van de staatsinstellingen, de economie, de godsdienst, de sociale
structuur, de bouwkunst, de schilderkunst, etc. Het is zeer goed
mogelijk, datverschijnselen, diesynchronisch zijnvolgensde mathematische tijd, alsdiachronisch beschouwd moeten worden, indien
men henbeoordeelt naar desnelheid vandehistorische tijd.328
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Op deinterpretatie van de tijdsdimensie oefenen de toekomstverwachtingen een grote invloed uit; men kan onderscheiden de cyclische toekomstverwachtingen, waarin de vrees voor teruggang en
verval sterk leeft, en de lineaire, waarin het geloof in een voortdurende ontwikkeling en vooruitgang isbelichaamd. Reedsin de oudheid bestonden deze verwachtingen tegenover elkaar329, dit is
eeuwen zo gebleven. In de moderne geschiedbeschouwing is de
gedachte van de sprongsgewijze ontwikkeling opgekomen.330 Op de
geschiedenis van de lineaire en de cyclische toekomstverwachtingen
kan hier niet worden ingegaan, wel moet er echter op gewezen
worden, dat de toekomstverwachtingen voortdurend een grote invloed uitoefenen op de economie en de sociale structuur. Vooral in
de economie spelen de toekomstverwachtingen een belangrijke rol
bij investeringen, produktie-uitbreiding of -inkrimping, ontginningen, mechanisatie, etc. Ook bij de toekomstverwadhtingen - men
zou kunnen spreken van het tijdsperspectief- heeft men met een aspectvan detijdsdimensie temaken, waarmede bij toepassingvan de
comparatieve methode rekening gehouden dient te worden. Punten
van overeenkomst zal men vooral kunnen vinden in tijden, waarin
een gelijk tijdsperspectief bestaat of heeft bestaan. De verschilpunten zal men vinden als de toekomstverwachtingen van elkaar verschillen. Overeenkomsten zalmenbijv. vinden tussentwee perioden
van depressies, zoals de late middeleeuwen en de 17eeeuw; de verschillen treden aan de dag bij een vergelijking van de 16e met de
17eeeuw.
Indien men decomparatieve methode toepast enerbestaat tussen
de beide vergelijkingsobjecten een tijdsverschil, dan moet men met
devolgendevieraspecten rekening houden:
1) desnelheid van de historische tijd isniet constant, maar varieert
2) de variaties in de snelheid berusten deels op een objectieve,
maar deelsookop eensubjectieve interpretatie
3) er bestaat eendifferentiatie in de tijdsnelheid van de verschillendeobjecten ofverschijnselen; erzijn verschillende tijdreeksen
4) erbestaat eenverschilin tijdsperspectief.
De mogelijkheid tot vergelijken, indien het om overeenkomstigheid gaat, wordt groter, indien de vergelijkingsobjecten voorkomen
intijden van eenongeveer gelijksoortige aard.
Niet alleen worden de feiten en het verband tussen de feiten subjectief geïnterpreteerd, de subjectieve interpretatie doet zich ook
gelden bij de beoordeling van de tijdsdimensie, ofbeter devele tijdreeksen, die naast elkaar voorkomen. Het is moeilijk om deze tijdreeksen, die eigenlijk segmenten zijn, tot eengroter eenheid van een
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integrale ofholistische geschiedenis samen tesmeden. Burckhardt is
één van de weinige geschiedschrijvers, die hierin geslaagd isin zijn
studie over de Italiaanse renaissance. Hij kon dit doel bereiken door
detijd stiltezetten,dusdetijdsdimensie uit teschakelen, en doordat
hij voor zijn boek een centraal thema had gekozen: de ontwaking
van het individu.331 Zonder deze beide hulpmiddelen is iedere pogingtotintegralegeschiedschrijving totmislukking gedoemd.
Indien men de resultaten van de voorafgaande beschouwingen
over de theoretische en praktische aspecten samenvat, komt men
tot de volgende conclusies. Het verband tussen de feiten of feitengroepen kan chronologisch zijn - dit is de annalistische geschiedschrijving - of men kan naar een nauwer verband tussen bepaalde
feiten en feitengroepen zoeken in de vorm van processen en structuren. Bij de processen kan men nog weer een open evolutioneel en
eengesloten evolutioneelverband onderscheiden.332
Wat de aard van defeiten betreft kan opgemerkt worden, dat de
feiten van kwalitatieve of van kwantitatieve aard kunnen zijn. De
kwantitatieve data zijn voor het historisch onderzoek van belang,
indien zij een functionele rol in het betoog vervullen, namelijk als
zij mede een bijdrage leveren tot de conclusie. Kwantitatieve gegevens, dielouter illustratief gebruikt worden, dienen buiten beschouwinggelaten teworden.
Bij de generalisatie en de kwantifikatie kan men al of niet de
comparatieve methode benutten. Indien zulks het geval is, moet
men een onderscheid maken tussen vergelijkingen van objecten en
die, waarbij de tijdsdimensie een functie vervult. De vergelijking
vanobjecten kangericht zijn oppunten van overeenkomst, degeneraliserende vergelijking, of op punten van verschil, de individualiserendevergelijking.333 Er is opgewezen, dat devroegerveel opgang
makende termen nomothetisch enidiografisch, hier beter vermeden
kunnen worden. Ten aanzien van de tijdsdimensie kan men synchronische en diachronische vergelijkingen onderscheiden, waarbij
synchronisch gebruikt wordt in de betekenis van'binnen een gelijke
ofgelijksoortige tijdreeks' en diachronisch van 'buiten een gelijke of
gelijksoortige tijdreeks'.
381

388

S. KRACAUER,p. 6 9 - 7 1 .

L. GOTTSCHALK (b), p. 113-114 onderscheidt zessoorten van generalisatie;
dezevallen ongeveer metdeinde tekstgenoemdevier samen.
388
De zes categorieën, die in de tekst genoemd zijn en waarvan er vijf aan het
werk van T H . SCHIEDER (b), p. 191-201 ontleend zijn, kunnen tot deze beide
voornaamste groepen worden teruggebracht. Het aantal combinaties zou tot 104
gestegen zijn.

178

Om een overzicht te krijgen van de verschillende combinatiemogelijkheden kanmen hetonderstaande schemaopstellen:
Toegepaste methode
Graad van verband
tussen de feiten

Aard van de
feiten

1. Chronologisch

1. Kwalitatief

2. Open evolutioneel
(proces)
3. Gesloten evolutioneel
(proces)
4. Structureel

2. Kwantitatief

Niet-comparatief

1. Nietcomparatief

Comparatief
naar object
1. Comparatief-individualiserend
2 .Comparatief-generaliserend

naar tijdsdimensie
1. Comparatief-synchronisch
2. Comparatief-diachronisch

Theoretisch zijn er 4 x 2 X 5 of40 combinaties mogelijk. In de
praktische toepassing vallen er een aantal af. Bij het chronologisch
verband tussen de feiten worden de generaliserende en de diachronische comparatieve methode niet toegepast. De niet-comparatieve
methode kan bij de processen en structuren niet gebruikt worden, omdat het voorkomen van processen en structuren door
vergelijking wordt vastgesteld. Bij de structuren treft men slechts
zelden de functionele toepassing van kwantitatieve gegevens aan;
de processen brengen vaak een ontwikkelingsgang, een evolutie,
tot uitdrukking, welke 'bewezen' wordt met behulp van kwantitatieve data. Ten gevolgevan deze beperkingen blijven er in de praktijk 24 of 28 combinatie-mogelijkheden over: 24 zonder de kwantitatieve data bij het structureel verband, 28 met inbegrip van deze
gegevens. In het historisch onderzoek vindt men vele voorbeelden
van detoepassingvan de28combinatie-mogelijkheden.•
V. D E P R A K T I J K

In deintegrale economische geschiedenis en destructurele sociale
geschiedenis wordt de ontwikkeling en de structuur van een maatschappij in haar totaliteit bestudeerd met behulp van theorieën,
methoden entechnieken, dievooreengrootdeelaan niet-historische
wetenschappen zijn ontleend. Het waseertijds, en wellicht zelfs nu
nog, mogelijk, dat een historicusin een geniale synthese een verantwoordenjuist beeldvan eenmaatschappij in alhaar vervlechtingen
kan geven. Meestal zal echter de historicus het niet verder kunnen
brengen dan tot een impressionistische schets op een weinig exacte
basis.Dekansen op een mislukking zullen groot zijn, omdat te hoog
gegrepen wordt.
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Er is een andere, wetenschappelijk meer verantwoorde weg,
waarbij de kunstgrepen van de duivelskunstenaar niet nodig zijn.
Desteedsvoortschrijdende specialisatie in dewetenschap, waardoor
eenveel wetenschappelijker wijze van onderzoek ismogelijk geworden, heeft de gelegenheid geschapen tot een samenwerking van de
beoefenaren van vele takken van wetenschap in groepen, equipes of
in instituten. Thans ishet in de economische en sociale geschiedenis
niet belangrijk meer ofeen bepaald onderzoek, hetzij door historici,
hetzij door economen of sociologen gebeurt. Deze strijdvraag van
weleer is reeds lang begraven. Het probleem heeft zich verplaatst
naar de vraag hoe de onderlinge samenwerking tussen deze onderzoekersgeorganiseerd dient te worden.
Voor vele vraagstukken zal de groep van samenwerkenden zelfs
niet tot economen, sociologen en historici beperkt kunnen blijven.
Al naar gelang van de aard van de onderzoekingen zal men de
kring dienen uit tebreiden tot beoefenaren van verschillende andere
wetenschappen. Zo worden bijv. in het onderzoek naar de economische ontwikkeling en de sociale verschuivingen in de pre-industriële maatschappij van West-Europa problemen aan de orde
gesteld, dieniet alleen degeschiedenis,deeconomie en de sociologie
raken, maar ook de landbouwkunde, de landbouwtechniek, de
botanie, de klimatologie, de medische wetenschap, de voedingsleer
en de demografie.334 Bij andere onderzoekingen zal het misschien
noodzakelijk zijn de hulp in te roepen van theologen, juristen,
filologen, geografen, antropologen, politicologen en wellicht nog
vele andere wetenschapsbeoefenaren. Bij de verwerking van de
kwantitatieve gegevens zal men moeten steunen op de kennis en
ervaring van statistici en wiskundigen. De samenwerking van zo
talrijke, in vele gevallen zeer gespecialiseerde wetenschappen zal
leiden tot een synthese, waartoe ook de geschiedenis haar bijdrage
levert.
De oproep tot samenwerking isreeds lang gehoord, maar de verwerkelijkingindevormvanequipeseninstitutenisop het gebied van
de economische en sociale geschiedenis pas in de jaren na 1945geschied. Eileen Power bepleitte al in 1934 de samenwerking van
antropologen, sociologen, economen en historici.335 Twee jaren
later wijst Lucien Febvre er op, dat men in alle wetenschappen in
equipes samenwerkt, echter met uitzondering van de geschiedenis
336
. In Frankrijk leeft degedachtevandesamenwerkingverderinhet
posthume werk van Bloch. Hij acht equipes van onderzoekers uit
verschillende wetenschappen voor enige grote dominerende onder334
336

336
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werpen vereist. Profetisch voorspelt hij, datzijdetoekomst vande
historische wetenschapzullenbeheersen.337Febvrebetoogt naar aanleiding vanBloch's pleidooi, dathethistorische onderzoek, watde
organisatie betreft, opeen geheel andere wijze moet worden aangepakt enweldoor dearbeid van equipes.Dit zalleiden toteen betere
vraagstelling en eenjuistere interpretatie vande historische gegevens.338
In deVerenigde Staten bestaat in desociale wetenschappeneen
groeiend besef van het nut van samenwerking.339 De monistische
verklaring vande geschiedenis zalplaats moeten maken voor een
praktisch pluralisme, waarbij echter de verklaringen van de verschillende wetenschappen één gemeenschappelijk terrein moeten
hebben, daar anders deeende ander uitsluit.340 Menkan spoedig
wijzen op resultaten van dergelijke coöperatieve onderzoekingen.
Zo bijv. het onderzoek onder leiding van Cochran naar de sociale
rol van de leidende spoorwegmagnaten in de 19eeeuw, waaraan
werd meegewerkt door historici, economen, sociologen, politicologen en sociaal-psychologen.341 Een onderzoek naar de technische
veranderingen endesocialeaanpassinginNorristown werd verricht
doorantropologen, historicien sociologen.342
In Nederland verdedigde Thurlingsin 1947deintegratie van alle
wetenschappen door teamworkvangeleerden.343 Verwezenlijkt werd
deze gedachte enigejaren later (sedert 1952) ophetgebied van de
agrarische geschiedenis.344
Er zijn thans in verschillende landen velerlei historische instituten, waaraan ookniet-historici alswetenschappelijke medewerkers
verbonden zijn. Menkent in Frankrijk hetin 1949 door Febvreen
Braudel gestichte Centrederecherches historiques de l'école pratiquedes

hautesétudes(Viesection) teParijs.345Deresultaten vanhetonderzoek
van dezesdesectiezijninvelevoortreffelijke economisch-ensociaalhistorische monografieën neergelegd. Deintegrale economischegeschiedeniswordt bestudeerd door enigeonderzoekersverbondenaan
het Institut descience économique appliquée (ISEA), eveneens te Parijs.

Zij hebben eengroots opgezet project onder handen:de kwantitatieve geschiedenis van de Franse economie. De historische demo387

M . BLOCH ( c ) , p . 2 8 . J . - F . B E R G I E R , P . 129.

388

L . FEBVRE, p .419-438 (in eenartikel v a n 1949), F . BRAUDEL (C),p . 726.

Verg. O . F . A N D E R L E , p . 11.
839

Social sciences,p . 1 3 - 1 7 ;32.

840

W . LEONTIEF,p . 619-620.

341

T H . C. COCHRAN (b).
312
T H . C. C O C H R A N ( C ) ,p . 486.
343
T H . L . M . T H U R L I N G S , p . 42.
344
B. H . S L I C H E R VANB A T H ( C ) ,p . 3 3 .
346

RecherchehistoriqueenFrance, p .2 0 ;5 5 - 5 7 ; 99-100.

181

grafie wordt in Frankrijk o.a. beoefend in het Institut national
d'étudesdémographiques (INED) te Parijs.
In Engeland houdt de reeds genoemde Cambridge group for the
historyof population and social structure zich met demografisch en
sociaal-historisch onderzoek bezig. De economische aspecten, in het
bijzonder de prijzengeschiedenis, de conjuncturele ontwikkeling,
het nationale inkomen en de economische groei blijven buiten beschouwing.346
Delangdurige crisisna 1929heeft in deVerenigde Staten het onderzoek naar de oorzaken van de conjunctuurschommelingen
sterk aangemoedigd. De aandacht was daarbij in het bijzonder
gericht op de fluctuaties van kortere duur, minder op de secular
trend. Na de Tweede Wereldoorlog kwam het probleem van de
economische groei aan de orde, mede in verband met de economische ontwikkeling van verschillende niet-westerse gebieden. Men
heeft zich met het oog op de actualiteit van het onderzoek en ten
gevolgevan de beschikbare gegevensvooral op de ontwikkeling van
de nationale productie en het nationale inkomen in het recente verleden gericht. Voor parallellen met deindustrialisatie van de WestEuropese landen ging men echter terug tot de 19e eeuw en soms
zelfs tot het einde van de 18eeeuw. Dit ook met het oog op het onderzoek van de take-offintosustainedgrowths Het demografisch onderzoek, dat voor een dieper in het verleden teruggaand onderzoek
noodzakelijk is,isindeVerenigde Staten ernstig verwaarloosd.
Naast deze min of meer traditionele vormen van economische
geschiedenis is er sedert 1957 een groep van historici opgestaan,
die nieuwe vraagstellingen poneert en nieuwe technieken toepast
ter beantwoording van die vragen, de New Economie History of de
Cliometrie. Deze onderzoekers leggen zichvooral op de kwantifikatie
toe. De nieuwe groep heeft snel school gemaakt. Zij is thans vertegenwoordigd aan de universiteiten van Harvard (Gerschenkron),
Washington (North), Purdue (Davis), Wisconsin, Pennsylvanie,
Berkeley,Yale (Parker) enChicago (Fogel).347
In het navolgende zullen de methoden en resultaten van de
Amerikaanse en Franse exponenten van de kwantitatieve geschiedenis nader besproken worden, omdat in hun werk het probleem
van deverhouding tussentheorie enpraktijk het meest uitgesproken
naar voren komt. De beperking tot de bespreking van de beide
nieuw opgekomen richtingen betekent allerminst een geringschatting van het werk van andere economische en sociaal-historici. Zo
is er in vele landen verdienstelijk werk verricht op het gebied van
de economische groei en de conjunctuur. Bijzonder waardevol zijn
346
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depublikaties van dezesdesectieen de magistrale Franse regionale
studies. Vanuit historisch oogpunt beschouwd zeer gedegen werk,
maar men wordt niet geconfronteerd met een nieuwe, andere aanpak. Enjuist ditdwingt tot een evaluatie.
De economische historici in de Verenigde Staten beschouwen
een in 1957verschenen artikel van Meyer en Conrad als het begin
vandeNewEconomieHistory. In dit,overigensgeenszins programmatische, artikel wordt gepleit voor meer gebruik van kwantitatieve
gegevensin de economische geschiedenis,vooral bij de interpretatie
van regelmatig voorkomende verschijnselen.348 Aan de Purdue
universiteit waren sedert 1954onderzoekingen aan de gang waarbij
machinale verwerking op 19e eeuws materiaal werd toegepast.
Door S. Reiter werd deze mengvorm van geschiedenis, economie
en statistiek in 1960 met de naarn cliometrics gedoopt.349 De ontwikkeling kwam in 1963 door toedoen van North meer in de publieke
belangstelling te staan. Hij vestigde er de aandacht op, dat in de
beoefening van de economische geschiedenis in de Verenigde
Staten een revolutie op gang was gekomen, begonnen door een
jongere generatie van economische historici, die skeptisch stonden
tegenover de traditionele interpretatie van de Amerikaanse economische geschiedenis. Deze jongeren waren er van overtuigd, dat
een nieuwe economische geschiedenis stevig gegrondvest moest zijn op
betrouwbare statistischegegevens.350
Vanaf dat ogenblik werd de New Economie History een strijdbannier, waaromheen zich allen verzamelden, die zich duidelijk
tegen de traditionele opvattingen wilden afzetten. Waaruit bestond
het nieuwe, dat de geestdrift van velen kon opwekken? Zeker niet
alleen in een streven naar meer kwantinkatie.351 In dit opzicht
bestond erin deVerenigde Staten reedseenjarenlange traditie door
de onderzoekingen van het National Bureauof Economie Research
en de congressen van de International associationf or research in income
and wealth.Mitchell en Kuznets waren hier de grote mannen.362
Eerst was de conjunctuurbeweging een belangrijk onderwerp van
onderzoek, later het nationale inkomen en de nationale produktie.
Inmiddels was de economische groei-theorie opgekomen. Op
348
J. R. MEYER and A. H. CONRAD,p . 524-544.
* " L. E. DAVIS, J. R. T. HUGHES and S. REITER, p. 540. J. R. T. HUGHES p.

154.
850
861

D. C. NORTH (b), p. 128.
R. W. FOGEL (b), p. 388. R. W. FOGEL (C), p. 92.

asa R_ \y_ FOGEL (C), p. 95.Het is niet mogelijk alle werken van Kuznets hier
tenoemen, men vergelijke S. KUZNETS (a- e).

183

economisch-historisch terrein trokken detheorieën vanRostow353
de meeste aandacht. Evenwel, eenalgemeen bezwaar tegen dedoor
hem verkondigde meningen was,dat dezejuist vrijwel elke funderingvanexacte data misten.354 Nergens blijkt echter inde publikaties, datdeNew Economie History inditopzicht een reactieop
Rostow'sgeringe exactheid is.HetwerkvanKuznets heeft naarhet
getuigenisvanFogelmeerdanvaniemand andersdenew economie
historians geinspireerd.355
De economische ontwikkeling vaneenland, in dit geval de
Verenigde Staten,wordt alsééntotaliteit gezien, waarin deverschillende factoren elkaar onderling kunnen beïnvloeden. Detraditionele segment-behandeling vandeeconomische geschiedenis wordt
verworpen.356 Terwijl deoude economische historici reeksenvan
getallen publiceerden, zonder deze metelkaar inverband tebrengen, zien decliometristen degetallen alseen onderdeel van een
geheel. Bijdekwantitatieve onderzoekingen moet mendetheorie
gebruiken, de hulpmiddelen vande econometrie, de modellenbouw, delineaire programmering ende indirecte meting.357Het
is duidelijk, dat vooral deversmelting van deze nieuwe methoden
met het empirisch historisch onderzoek, waardoor vele ongekende
mogelijkheden voor onderzoek geopend worden, degeestdrift van
dejongere economischehistoriciheeft doen ontstaan.
Welke nieuwe methoden passen de cliometristen toe? Het te
onderzoeken probleem wordt met behulp vandetheorie geanalyseerd, waarbij devariabelen worden bepaald. Opgrond van de
variabelen wordt eenhypothetisch-deductief model gebouwd; met
behulp vanditmodel worden verschillende berekeningen gemaakt.
Voor zover dedirecte kwantitatieve gegevens ontbreken, worden
deze, indien mogelijk, aandehand vanandere beschikbare kwantitatieve gegevens berekend (deindirecte meting).Somsworden door
extrapolering vankwantitatieve gegevens uiteenlatere periodede
data voor een verder inhet verleden terugliggend tijdstip verkregen (regressievemethode).358Het modelwordt aan de werkelijkheid
getoetst. Eénvandetechnieken bijdetoetsing ishetbewijs uithet
ongerijmde: hoezoudesituatie geweest zijn alséénvande variabelen totnulwas gereduceerd ofhet tegengestelde was geweest
{counter-factualdeduction), 359
353

Behalve zijn bekende boeken ookW . W . R O S T O W (b)e n (c).

364

S. K U Z N E T S (e), p . 2 8 . H . J . H A B A K K U K a n d P H . D E A N E , p . 64, 74.

356

R . W . F O G E L ( c ) , p . 96.
356
D . G. N O R T H ( a ) , preface p . V I .
" ' R . W . F O G E L ( a ) , p . 2 4 4 - 2 4 8 . R . W . F O G E L ( b ) , p . 380, 389. R . W . F O G E L
(c), p . 92. R . W . F O G E L ( d ) , p . 652. L . J O R B E R G , p . 9 2 - 9 6 .
358

R .W .FOGEL (d),p .6 5 2 , 6 5 5 . Verg. M . WÜSTEMEYER, p . 19-20.

369

L . D A V I S , p . 657.

184

Door decliometristen zijn reeds eenaanzienlijk aantal boekenen
tijdschriftartikelen gepubliceerd, veel meer isnogin bewerking.De
juistheid van verscheidene opvattingen over vraagstukken uit de
Amerikaanse economische geschiedenis hebben zijintwijfel getrokken. Met behulp van de kwantitatieve data konden zij aantonen,
dat vele opkwalitatieve gegevens gebaseerde voorstellingen strijdig
metdehistorischewerkelijkheid waren.
Conrad en Meyer toonden aan, dat de slavernij in het Zuiden
tot het laatst toewinstgevend was.360 North behandelde de betekenisvandemarktecommie ende export voor de economische groei
van de Verenigde Staten tussen 1790 en I860.361 Op bijzonder
scherpzinnige wijze heeft Fogel berekend, dat aande Amerikaanse
spoorwegen slechts geringe betekenis kan worden toegekend voor
de economische groeiinde 19eeeuw. Indien despoorwegen er niet
geweest waren, had een zeer groot deel van het vervoer door de
bestaande en eventueel enkele nog aan te leggen kanalen kunnen
worden opgevangen zonder dat zulks van nadelige invloed was
geweest opdeAmerikaanse economie. Evenmin zijn despoorwegen
van groot belang geweest voor de ontwikkeling van de ijzerindustrie endemijnbouw.362Hetprobleeminhoeverre dekanalen winstgevend waren, isdoor Ransom behandeld.363 Devraag, waaromde
Amerikaanse ijzerindustrie eerst laat tot het gebruik van cokes is
overgegaan, werddoor Temin beantwoord.364
Slechts enkelestudies zijn hier genoemd. Dewerken vanFogelen
Conrad en Meyer getuigen vangrote vernuftigheid en vindingrijkheid. Eenvoordeel voor henwashetuitgebreide statistische materiaal, datzijtothunbeschikkinghadden.DeAmerikaanse statistieken
waren in de 19eeeuw uitgebreider en van beter kwaliteit dandie
van demeeste Europese landen. Deze onderzoekers hebben meteen
groot aantal hypothesen moeten werken, hetgeen de resultaten
somsvantwijfelachtige aard maakt. Fogel heeft dit bezwaar weten
te ondervangen door berekeningen voor verschillende mogelijkheden temaken; hierdoor worden deminimum enmaximum grenzen aangegeven, waarbinnen dewerkelijke getallen gelegen moeten
hebben.365 Een wetenschappelijk voordeel is, dat welde orde van
grootte dergetallen wordt aangegeven, zonder dateenniet bestaandeexactheid wordt gesuggereerd.
De vele hypothesen, waarmee de auteurs werken, kunnen aan360 A.
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leiding geven tot allerlei opmerkingen. Men kan hen ook onvolledigheid verwijten: dedemografische gegevensoverdenegerslaven
zijn bij Conrad en Meyer beslist onvoldoende.366 Fogel laat de
wijzigingen in de werkgelegenheid, welke zouden optreden alsde
spoorwegen ernietwaren geweest,geheelbuiten beschouwing.
Het werk vandecliometristen heeft kritiek uitgelokt, vooralvan
de 'traditionele' economische historici.367 Zelfs North was niet
geheel tevreden over het werk van dejongere groep, hoewel zijn
oordeel over de ouderen nogveel vernietigender was: 'we need to
sweep outthedoor a good deal ofthe oldeconomic history, to improve thequality oftheneweconomic history'.368
EvenalsindeVerenigde Staten, beschouwt men ookin Frankrijk
Kuznets als de peetvader van de kwantitatieve geschiedenis.369
Er istoch verschilinopzetvanhetonderzoek, erwordt ander bronnenmateriaal gebruikt en er worden andere methoden toegepast.
In de Verenigde Staten bestuderen de cliometristen één bepaald
aspect in verband metdegehele economie: despoorwegen, dekanalen, de ijzerindustrie, de slavenhouderij, de export, etc. In
Frankrijk wordt de gehele nationale economie als één gesloten,
alomvattend, functioneel model beschouwd. Men werkt dientengevolge niet met verschillende modellen, maar slechts met één
model. Met behulp hiervan worden de nationale produktie, het
totale inkomen enhetinkomen perhoofd, deconsumptie, deinvestering endeverdeling vanhetnationale inkomen over deverschillende beroepsgroepen onderzocht. De nationale economie bestaat
uit eenaantal interdependente rekeningen.370 Volgens Marczewski
is het fundamentele kenmerk van de kwantitatieve geschiedenis
haar integrale engelede karakter.371
Het onderzoek bestrijkt inFrankrijk eenveel langer tijdperk dan
in deVerenigde Staten: niet eenklein deel vande 19e eeuw, maar
de gehele periode van 1700tot 1958.Deze keuze isdeoorzaakvan
de zeer grote moeilijkheden, diemen zich opdehals heeft gehaald.
Aangezien het statistisch materiaal pas met de 19e eeuw begint,
moet menmetbetrekking totde 18eeeuw opmateriaal uit andere
bronnen steunen. De daaraan verbonden bezwaren worden niet
zwaar geteld.372 In hetnavolgende zaler voortdurend op gewezen
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moeten worden, dat de Franse onderzoekers in dit opzicht veel te
lichtvaardig zijn. Tot hun verdediging voeren zij aan, dat zij onmogelijk op de resultaten van de onderzoekingen der historici kunnen
blijven wachten. De verschijning van het eerste deel van de Histoire
quantitativehaddanweltothetjaar 2000verschoven moeten worden.
Bovendien, zo voegt men er aan toe, de onjuiste gegevens worden
door controle, op grond van de algehele interdependentie van de
economische grootheden, geëlimineerd.373 Zeker isdit een regel, die
kan worden toegepast, indien men over werkelijke betrouwbare
gegevens beschikt. Controle echter van onjuiste gegevens door andere,dieeveneensonjuist zijn, leidtalleen tot hersenschimmen.
Wat de methoden en technieken betreft, mist men bij de Franse
onderzoekers de toepassing van allerlei nieuwe gedachten en mogelijkheden, die het Amerikaanse onderzoek zo stimulerend maken
en tot zulke verrassende resultaten leiden. Wellicht isdit een gevolg
van het werken met dat éne nationale model. In methode en techniek is men te traditioneel, waardoor de resultaten van het onderzoekzoteleurstellend zijn.
Vanhetzeergrootopgezetteonderzoek zijninmiddelsverschenen
de werken van Toutain over de Franse bevolking van 1700 tot
1959374 en over de Franse agrarische produktie gedurende diezelfde
periode376; voorts één van de drie delen over de Franse industrie.
In het voorwoord tot het boek over de bevolking wijst Marczewski
er op, dat de bevolking een belangrijke factor is in de nationale
economie, vooral met het oog op de produktie. Hij vergeet daarbij
de betekenisvan desocialestratificatie inverband met de consumptie. Hoewel hij er zich van bewust is, dat het demografische bronnenmateriaal slecht is, kunnen naar zijn mening toch de door
Toutain verkregen resultaten gebruikt worden als basis voor de
verdere berekeningen van de nationale produktie en van het nationale inkomen.376
Om het totaal aantal inwoners van Frankrijk in de 18e eeuw te
'berekenen' verzamelde Toutain de gegevens van schrijvers uit die
eeuwzelf.Sommige cijfers worden geëcarteerd, daar zijin strijd zijn
met de door Toutain gedachte ontwikkelingslijn, andere cijfers
worden als betrouwbaar aanvaard en gebruikt bij de verdere berekeningen. Noch het werk van de Franse historische demografen,
noch de vele, bijzonder gedegen, Franse regionale monografieën
zijn door hem geraadpleegd.377Hij volstaat met eenopmerking, dat
3 3
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de regionale verdieping vanhetcijfermateriaal pas kangeschieden,
nadat degehelenatieisbeschreven.378
De produktie van de Franse landbouw in de 18e eeuw wordt
eveneens met behulp van auteurs uit dieeeuw berekend. Archiefmateriaal komt hier evenmin bijtepasalsbijdedemografie. Volkomen ontoereikend zijn de gegevens, die met betrekking tot de
opbrengstfactoren vandegranen zijn verzameld.379 Hier treedthet
gevaar vandegevolgde werkwijze duidelijk aandedag: hypothetische hoeveelheden zaaizaad worden vermenigvuldigd met hypothetische opbrengstfactoren en dit produkt wordt weer vermenigvuldigd met hypothetische oppervlakten, welkemet graan bebouwd
werden, omde totale hoeveelheid voortgebrachte granen te berekenen. Een kleinverschilindeopbrengstfactor, bijv.4inplaatsvan
5, betekent eenvermindering van detotale produktie met20%.Op
gelijke wijze worden de produktie-hoeveelheden berekend vande
akkerbouw,- veeteelt-, wijnbouw-, bosbouw- en tuinbouwprodukten. Detotalen, diealdus totstand komen, hebben weinig waarde.
Er zijn in het werk allerlei betwistbare veronderstellingen, onjuiste berekeningen, foutieve interpretaties. Toutain gelooft bijv.,
dat in de 18eeeuw de boerderij nogeengesloten familie-huishouding was380 en dat er vóór 1780 geen verbeteringen in de Franse
landbouw plaats vonden.381 Derekening vandedierlijke produktie
sluit bijToutain meteendeficit, omdat hijdewaarde vandedoor
het veegeproduceerde mest endewaarde vandedoor de paarden
en ossen verrichte arbeid niet medeberekend.382 De afschrijvingstermijn voor gebouwen is rijkelijk lang, op 250jaren geschat.383
Deprijsdaling van deagrarische produkten indeeerstehelft vande
18e eeuw wordt alseen uitsluitend Franse aangelegenheid gezien,
hoewel men hier meteenalgemeen Europees verschijnsel te maken
heeft.384 Het gebruik van stoppelweide door het vee,volgens recente
onderzoekingen niet ouder dande 12een 13eeeuw enduidelijk op
economische gronden berustend385 wordt door Toutain opgevatals
een voorschrift vanmagische oorsprong voor hetvoortleven van de
de overige Franse economische historici. Volgens Landes worden d e beoefenaren
v a n d e kwantitatieve geschiedenis in Frankrijk in h e tgeheel niet als economische
historici beschouwd. D . S. LANDES in d e discussie n a F R . R E D L I C H (a), p . 352.
J . GLÉNISSON, p . L V - L V I .
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vegetatieve geesten.386 Hetslot van ditwerk, dat toch beoogt exact
te zijn, is wellicht nog het merkwaardigst. Toutain betoogt, dat
men de huidige rationaliteit niet op het verleden mag toepassen:
'L'histoire ne s'est pasfaite selon la raison, mais selon la passion.
Mais, audelà desrationalités, s'ouvrent les mythologies'.387
Het werk vanMarczewski enToutain isernstig bekritiseerd.De
critici hebben er op gewezen, dat het materiaal uit de 18e eeuw
onbetrouwbaar isen dat dientengevolge ookde berekeningen niet
deugen. Zij hebben aangevoerd, dat de eigen consumptie vande
boeren enhettotaal vandestaatsuitgaven moeilijk berekend kunnen worden.388 Debetekenis vandedienstensector inde 18eeeuw
is onvergelijkbaar metdiein de20eeeuw. Hier komt hetzeerbelangrijke probleem aan deordeinhoeverre depre-industriële maatschappij uithet pre-statistische tijdperk vergeleken kan worden met
degeïndustrialiseerde maatschappij vande20eeeuw,dieovergoede
statistieken beschikt.389 Verschilinmaatschappij-vorm, verschil ook
inkwantitatief historisch materiaal.
Bij sommige historici heerst de vrees, dat er in de Verenigde
Staten ophistorisch gebied eenontwikkeling aan degangis, waarbij
de geschiedenis tot een hulpwetenschap van de sociologie ofde
antropologie gedegradeerd wordt.390 Indien dit gevaar aanwezig
mocht zijn, isdesociale geschiedenis ongetwijfeld heteerste slachtoffer. In hetvoorafgaande iser echter voortdurend op aangedrongen, dateendergelijke oppositionele relatie tussen de geschiedenis
en de andere sociale wetenschappen moet plaats maken voor een
coöperatieve. Samenwerking is in het huidige stadium van de
wetenschappelijke ontwikkeling deenig overgebleven mogelijkheid
omverderevooruitgang te bereiken.
Niet angst, maar hoopvolle verwachtingen worden gewekt door
de nieuwe wegen, dieindeVerenigde Staten door desociologieen
de culturele en sociale antropologie voor het sociaal-historisch
onderzoek zijn geopend. Hoewel de resultaten tot nogtoe minder
spectaculair zijn danophetgebied vandeNew Economie History,
istoch reeds duidelijk, dathetterrein van onderzoek vandesociale
geschiedenis aanmerkelijk is uitgebreid en dat nieuwe methoden
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zullen kunnen worden toegepast, indien slechts het historisch
materiaalinvoldoende mateaanwezigis.
De Amerikaanse sociologie onderhoudt nauwe relaties met de
psychologie en de politicologie. Bovendien is de grens tussen de
sociologieendeantropologie aanhetvervagen. Totde antropologie
rekent men daar niet alleen destudie vandethans levende 'primitieve' gemeenschappen, maar ookdievandeoude uitgestorven en
van de niet-westerse gemeenschappen. Hier telande behoren deze
onderwerpen tot de archeologie en de niet-westerse sociologie. In
de Verenigde Staten onderzoeken de culturele antropologen bijv.
deindustrialisatie enurbanisatieopPuertoRico.
Uit twee bundels opstellen, die beiden in 1964 verschenen zijn,
kan meneenindruk krijgen op welk gebied het sociaal-historisch
onderzoek zich beweegt. Cahnman en Boskoff gaven opstellen uit
van verschillende auteurs onder de titel: Sociology and history.
Theoryandresearch2®1, Saveth bracht een aantal opstellen bijeen inde
bundel:Americanhistoryandthesocialsciences.™*

De beide eerstgenoemde auteurs besluiten hun bundel meteen
verlanglijst over nog te verrichten historisch onderzoek: o.a., de
opkomst enondergang vanpolitieke partijen, destratificatie ende
sociale mobiliteit, de sociale bewegingen, de publieke opinie, de
massa communicatie, desociologie vankunst, godsdienst enwetenschap, de sociologie vande industrie enhet zakenleven, de demografie enderaciale enetnische verhoudingen.393 Inderdaad valtop
historisch gebied voor deze onderwerpen nog veel te doen. Tochis
de lijst vrij traditioneel. Veel groter verscheidenheid vindt men in
de bundel van Saveth. De onderwerpen kan men verdelen naar
psychologische,politicologischeensociologischeaspecten,hoewelbij
sommigeonderwerpen tweeofzelfs alledrieaspecten aanwezig zijn.
Tot depsychologische groep kunnen werekenen:de besliskunde
(decision making),demotivatie, het onbewuste en onderbewuste, de
imagevaneenpersoon, hettype, derolenhetnationale (of regionale) karakter.394 Politicologisch vanaard zijn devolgende onderwerpen: de factoren, diedepolitieke houding bepalen {status politics),
het gedrag vandekiezers {voting behavior), macht, leiderschap en de
publieke opinievorming.395 Onder het sociologisch aspect vallen:
de analyse vanderelaties tussen deleden van een bepaalde familie,
de structuur vandegroep en de analyse vande maatschappelijke
carrière van bepaalde personen uit diegroep, de conflicten tussen
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groepen, veranderingen in het patroon vandeverdeling van aanzienenmacht indemaatschappij, dereferentie-groep, deklasse,de
sociale structuur (stratificatie), de mobiliteit (sociale stijging), het
type (hetreële, ideale en fictieve type), deimage vaneengroep,de
sociale rol en het nationale karakter.396 Nogniet op ieder gebied
zijn erstudies verschenen, zoontbreken deze ophetterrein van de
besliskunde endemotivatie.397Het reedseerder genoemde werk van
Cochran over desocialerolvan deAmerikaanse spoorwegmagnaten
in de 19eeeuwmagnogsteedsalsexemplarisch gelden.398
In desociologie beperkt men zichtotééncultuur, indesocialeen
culturele antropologieisdeontmoetingtussentweeofmeer culturen,
de acculturatie, éénderbelangrijkste onderwerpen.399 Vanwereldhistorisch belang wasdeontmoeting envervlechting van deSpaanse en Portugese en de pre-Columbiaanse beschavingen. Over dit
onderwerp zijn talloze boeken verschenen, waarvan hier evenwel
slechts eenenkele genoemd kanworden. Inhet Latijns-Amerikaanseacculturatie-proces isdeSpaanse bijdrage doorFoster onderzocht
400
.Als materiaal heeft hij gebruik gemaakt van de vorm vande
nederzettingen (de steden), de agrarische gebruiksvoorwerpen, in
het bijzonder de ploeg, het vee, de techniek van het vissen, de
ambachten, de markten, het vervoer, devolksgebruiken bij zwangerschap, geboorte, verloving, huwelijk en overlijden, de godsdienstige gebruiken endeviering vanfeestdagen. Hijheeft ditalles
tijdens eenverblijf in Spanje onderzocht. Zijn veronderstelling,dat
de voorwerpen engewoonten vanditogenblik nog precies dezelfde
zijn als in de tijd van Columbus, is op zijn zachtst gezegd zeer
gewaagd. De hypothese had door archiefonderzoek misschien bevestigd kunnen worden, maar ditisniet geschied. Overigens iszijn
gedachte vandedonor enrecipient culture, diebeiden slechts eendeel
van resp. de Spaanse en Indiaanse cultuur zijn, nl. het officiële
gezicht, eenwaardevolle werkhypothese. Vanimportantie isvoorts
zijn conclusie, dat in het nieuwe land de cultuur bepaald wordt
door de eerst gekomen immigranten; dena henkomenden passen
zichbij deinmiddelsgeschapen toestand aan.
Freyre heeft enige zeer bekende boeken geschreven over de bijdragen vanPortugezen, Afrikanen enIndianen totde ontwikkeling
van de Braziliaanse beschaving.401 Door zijn uitgebreide archiefstudies ishet werk van Gibson over deAzteken onder het Spaans
» " E.N. SAVETH (b),p. 134-135; 167-168; 175,196-197; 202, 231,215,322,
357,427-428.
" ' E.N. SAVETH (b),p. 21,127.
»»8 T H .G. COCHRAN (b).TH. C. COCHRAN (d), 103-112.
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bestuur bijzonder waardevol. Zeer duidelijk wordt aangetoond op
welke wijze de Spaanse cultuur zich over de Aztekische heeft gelegd.402
Wellicht zal de antropoloog het werk van Gibson te historisch
vinden. Hij isdan met Lévi-Strauss van mening, dat het hem in de
eersteplaats om schriftloze culturen te doen is. En zode culturen al
geschreven documenten mochten hebben nagelaten, is de antropoloog juist in al die zaken geïnteresseerd, die door de mensen
nimmer opgeschreven zijn.403 Voor Lévi-Strauss isdit de onbewuste
structuur, deonbewuste kern.
Van een tegenstelling tussen antropologie en sociale en economische geschiedenis kan hier nauwelijks sprake zijn, omdat ook de
sociale en economische historici in het historische materiaal speuren
naar het nauwelijks vermelde en het bijna onvindbare betreffende
hetlevenvan demenseninvroegere tijden.
Door de Afdeling Geschiedenis wordt reeds sedert geruime tijd
onderzoek verricht op het gebied van de integrale economische en
structurele sociale geschiedenis, waarbij zo veel mogelijk gebruik
gemaakt wordt van kwantitatieve gegevens. Voor de eigen plaatsbepaling is het nuttig het hier aangevatte werk te vergelijken met
de resultaten van de besproken onderzoekingen van de New
Economie History in de Verenigde Staten en de Histoire quantitative in Frankrijk. Er zijn punten van overeenkomst, maar ook allerleiverschillen in onderwerp, in aanpak envooral in het beschikbare
historische materiaal. Want één ding iswelzeer duidelijk gebleken:
voor de nieuwe probleemstellingen, voor de toepassing van de
theorie envoorhetgebruik maken van nieuwe technieken moet men
de beschikking hebben over een overvloed van kwantitatieve gegevens.Juist in deprestatistischeperiode ontbreekt dit materiaal; men
blijft voor eengoed deelaangewezen op de traditionele, veel grovere historische methoden. Uit de hierna volgende vergelijking zal
dan ook duidelijk worden, dat het Wageningse onderzoek, zowel
door gebrek aan materiaal, als ook door een andere doelstelling,
verschilt van hetgeen in debeide andere landen door de exponenten
van de kwantitatieve richting gedaan wordt. In menig opzicht
staat het Wageningse werk dichter bij het Franse regionale onderzoek en bij de opvattingen, die door de Annales-groep verkondigd
worden.
Met dit voorbehoud zal de vergelijking tussen het Amerikaanse,
Franse en Nederlandse onderzoek op de volgende punten betrekkinghebben:
402
403
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1) degeografische omvangvan het gebied,
2) hettijdperk, waarophetonderzoek betrekking heeft,
3) het onderwerp,
4) hetbronnenmateriaal,
5) detoepassingvan detheorie,
6) demethoden
7) detechniek.
ad 1).In Frankrijk heeft hetonderzoek betrekking opdegehele
natie. InWageningen heeft eengeografische verdeling van dekaart
van hetland plaats gevonden. Iedere provincie ofafgerond onderdeelvaneenprovincie maakt hetonderwerp uitvaneen zelfstandig
onderzoek. IndeVerenigde Staten isdegeografische binding minder sterk. Menbestudeert problemen vanvrij beperkte geografische
omvang, maar deze problemen worden gezien alsonderdelenvan
detotale economie.
ad 2). In Frankrijk bestudeert men het tijdperk van 1700tot
heden; in Wageningen gaat menterug tot 1500, eventueel, indien
het materiaal dit toelaat, tot in de middeleeuwen. Het eindpunt
ligt in het begin vande 19eeeuw. In hetalgemeen wordt er naar
gestreefd om een verband te leggen tussen het pre-statistische
materiaal ende eerste statistieken. In de Verenigde Staten houdt
menzichvooralmetde 19eeeuwbezig.
ad 3). Het onderwerp is in Frankrijk de nationale economie,
beschouwd vanuit eenoverwegend economisch standpunt. De bestudering van de nationale economie geschiedt nog op de oude
wijze vandesegmentbehandeling. Hoewel mentheoretisch van de
grote betekenis vaneenintegrale bestudering overtuigd is,komtdit
in depraktische uitwerking niet totuitdrukking. Hetiswelde bedoeling, dataanheteindevanhetonderzoek hetverband tussende
verschillende segmenten gelegd wordt, maar houdt dit niet in,
overeenkomstig Simiand's mening, dathet gehele onderzoek weer
opnieuwgedaan moet worden?
Naast heteconomisch-historische onderzoek iserinFrankrijkhet
sociaal-historische, dat vooral op de sociale stratificatie gericht is
404
.Tussen beidevormenvan onderzoek bestaatgeen verband.
Ook in De Verenigde Staten staan economisch-historisch en
sociaal-historisch onderzoek losnaast elkaar. IndeNew Economie
History is er een bonte verscheidenheid van onderwerpen zonder
onderling verband, waarvan uitsluitend het economisch aspect
bestudeerd wordt. Demogelijkheden indesociale geschiedenis zijn
wellicht noggroter, ook hier veel variatie, maar de economische
aspectenlaat menhetliefst buiten beschouwing.
404
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In het Wageningse onderzoek wordt er naar gestreefd om de
economische, demografische, sociale en agrarische aspecten van de
ontwikkeling van bepaalde territoria in hun onderlinge verbondenheid te bestuderen. Vooral wordt geprobeerd het verband vast te
stellen tussen de vermeerdering ofvermindering van de bevolking,
de fluctuaties in deconjunctuur, dewijzigingen in de beroepsstructuur en in de sociale stratificatie, en tenslotte de agrarische veranderingen.405
ad 4). Het materiaal wordt door de Franse onderzoekers ontleend aan de gedrukte oudere literatuur, en wat de 19e en 20e
eeuw betreft aan de statistieken. In Wageningen wordt vooral met
archiefmateriaal gewerkt, waarbij men bronnen moet gebruiken
voor andere doeleinden dan waarvoor zij zijn opgesteld, zoals belastinggegevens,kerkelijke registers, rekeningen, etc.IndeVerenigdeStaten heeft men debeschikkingoverzeergoede statistieken.
ad 5). De invloed van de economische theorie ishet sterkst in de
Amerikaanse New Economie History. De beperking tot zuiver
economische onderwerpen en het goede statistische materiaal maken de toepassingvan de theoriezeergoedmogelijk. In Frankrijk en
vooral in Nederland moet met zulk onvolledig en gebrekkig materiaal gewerkt worden, dat de theorie slechts met voorzichtigheid
gebruikt kan worden.
De sociologische theorie vindt eveneens in de Verenigde Staten
de meeste weerklank. In Frankrijk en Nederland wordt de sociologische theoretische kennis voornamelijk benut bij het onderzoek
naar desociale stratificatie.406
ad 6). De betekenis van de theorie wordt gereflecteerd door de
gevolgde methoden. In de Verenigde Staten worden door sommige
onderzoekers modellen gebouwd. Door het onderlinge verband van
de variabelen kunnen de gegevens aan elkaar worden getoetst. Het
isdaardoor mogelijk de indirecte bewijsvoering toe te passen; soms
wordt zelfs met behulp van het model het bewijs uit het negatieve
geleverd.
In Frankrijk is er slechts het ene nationale model. Door de tot
heden gebezigde segment-behandeling isde onderlinge toetsing van
de kwantitatieve gegevens vrijwel onmogelijk. Men kan dientengevolgeookdeindirectebewijsvoering niet toepassen.
In Nederland is op bescheiden wijze met enkele hypothetischdeductieve modellen gewerkt: zoisin deinleiding tot de agrarische
geschiedenis van West-Europa getracht de externe factoren (varia405
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beien) tebepalen.*07 Indeverhandeling over de opbrengstfactoren
van degranen ishetverband tussen dehoeveelheid geproduceerd
graan endeomvangvan deniet-agrarische bevolkingvastgestelden
voorts is eenmodel gemaakt vande 'netto-opbrengst' van het
boerenbedrijf.*08 Hypothetisch-inductief zou menhetmodel van de
agrarische expansie encontractie kunnen noemen, maar wellicht
kan men hier beter spreken van eenreëel type.409Totdereële typen
behoren hetverzorgingspatroon van deVeluwse dorpen410 en de
kenmerken vandeprogressieve agrarische ondernemers.411 Nadere
uitwerking vraagt noghetreële type vandeopkomst vandeplattelandsnijverheid ineen agrarische omgeving.412
De indirecte bewijsvoering vindt meninFaber's studie overde
teruggang vandegraanhandel door de Sont.413 Op grond van indirecte gegevensisdebetekenis vandeTwentse textielnijverheid in
de 18eeeuwenhaar oorspronginBorne vastgesteld.414
Op hetnutvandecomparatieve methode voor een vergelijking
tussen deNederlandse ontwikkeling op economisch ensociaalgebied endieinverschillende andere landen inEuropa isherhaaldelijk gewezen.415
ad 7). Detoegepaste technieken variëren alnaar gelang van het
materiaal. Bijdebehandeling vandekwantifikatie isaandemogelijkheden enook aandemoeilijkheden reedsveel aandacht besteed.
Kenmerkend voor dekwantifikatie isdemechanische verwerking
der gegevens. Zowel indeVerenigde Staten alsin Wageningen
geschiedde ditvoor heteerstin 1954.Hetmateriaal was echter verschillend: in Purdue University gegevens uit de 19eeeuw, in
Wageningen eenregisteruit1526.
Vanuit eentechnisch oogpunt isdeverwerking door van der
Woude en Mentink vande demografische gegevens betreffende
Rotterdam inde 17een 18eeeuw opeenzeer gedegen enweloverwogenwijze gedaan.416
In het voorafgaande konden slechtsenkelekarakteristieke trekken
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van depraktijk van het economisch- ensociaal-historisch onderzoek
worden aangeduid. Belangrijk werk van verschillende onderzoekers
moest onvermeld blijven. Men moet evenwel niet omkijken naar
het werk, dat reeds verricht is, maar vol vertrouwen en in samenwerking met de beoefenaren van vele andere wetenschappen het
nog onontgonnen terrein binnengaan, dat open ligt om met behulp
vannieuwemogelijkheden ontsloten te worden.
Wageningen, december 1965-20juni 1967
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BIJLAGE I
Definities en omschrijvingenvan economische geschiedenis
1. 1879.
K . T H . VONINAMA-STERNEGG, Deutsche Wirtschaftsgeschichte, Bd. I, 2.
Aufl., Leipzig, 1909.
Voorwoord tot eerste druk, 1879:
p . I X . . . sollen . . . alle Seiten des Volkslebens untersucht u n d dargestellt werden, welche entweder direckt d e m wirtschaftlichen Leben
angehören, oder dasselbe sei es in der Produktion, sei es in der Güterverteilung beeinflussen oder Folgewirkungen desselben sind; insbesondere also die Erscheinungen des sozialen Lebens, der gesellschaftlichen Schichtung wie der V e r b ä n d e u n d Organisationen, die auf wirtschaftlicher Grundlage ruhen oder d u r c h wirtschaftliche Zustände
ihre Erklärung finden.
p. 3. Die Volkswirtschaft aber ist die S u m m e von Lebensbetätigungen
der Völker, durch welche sie die Idee der materiellen Wohlfahrt verwirklichen wollen. Die Entwicklung dieser Idee der Wohlfahrt darzustellen, ist die Aufgabe der Geschichte der Volkswirtschaft; die S u m m e
van Bestrebungen n a c h den Mitteln zur Verwirklichung dieser Idee
ist ihr Inhalt.
Das Ringen nach diesen Mitteln ist der K a m p f der Menschen u m
das Dasein; in seiner niederen Erscheinung der K a m p f u m die Erhaltung der physischen Existenz u n d u m die Erhaltung der A r t ; in
seiner höheren Weise der K a m p f u m die Erfüllung der Idee des
menschlichen Daseins.
2. 1893.
W . J . ASHLEY, O n the study of economic history, in The quarterly journal
of economics, V I I (1893) 115-136.
p. 130. Ashley onderscheidt social history (or w h a t the Germans c a l l . . .
Culturgeschichte) en economic history.
Economic history . . . asks w h a t has been the material basis of social
existence; how have the necessities a n d conveniences of h u m a n life
been produced; by what organization has labor been provided a n d
directed; how have the commodities thus produced been distributed;
what have been the institutions resting on this direction a n d distribution; w h a t changes have taken place in the methods of agriculture, of
industry, of t r a d e ; can any intelligible development be traced; a n d
if so, has it been from worse to better.
3. 1894.
P. J . BLOK, De geschiedenisab sociale wetenschap, Groningen, 1894. Oratie
Leiden.
p. 14. Wirthschaftsgeschichte, de geschiedenis van het stoffelijke leven
der menschheid.
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4.1895
P. J. Blok, Het onderscheid tusschen geschiedenis der beschaving, der
volkshuishouding en der maatschappij, Verslag vandealgemeenevergadering
der leden vanhetHistorisch Genootschap, 1895, p. 32-41, discussie p. 41-48.
p. 40. Volgens Blok is de universele geschiedenis (wereld -of volksgeschiedenis) de sociale geschiedenis; binnen deze kan men onderscheiden de geschiedenis der beschaving en de geschiedenis der
volkshuishouding.
2° geschiedenis dey (!) volkshuishouding. Dit is de 'Wirthschaftsgeschichte' onzer naburen, die zich bezig houdt met de stoffelijke zijde
van hetmenschelijk bestaan,metlandbouw, handel,geldwezen, nijverheid, staatsbestuur in wording en ontwikkeling, zoowel naar binnen
als naar buiten. Volkshuishouding niet staatshuishouding. Staat is de
organisatie die het volk zich zelf geeft, maar die organisatie is niethet
volk zelf.
De politieke geschiedenis wordt, zoo beschouwd, een onderdeel
van de geschiedenis der volkshuishouding, een belangrijk onderdeel,
maar toch slechts een onderdeel;
5.1904.
H. Brugmans, Het belang dereconomische geschiedenis, oratie Amsterdam,
1904. Herdrukt in Economisch-historische herdrukken. Zeventien studiën van
Nederlanders, 's-Gravenhage, 1964, p. 10-35. (Geciteerd naar de laatste
uitgave)
p. 17 (de economische geschiedenis)... omvat alleen de geschiedenis
van de ontwikkeling van het materieele leven ende veranderingen in
de stoffelijke verhoudingen der menschen, de Wirtschaftsgeschichte in
engeren zin.
6.1904.
J. E. G. Conrad volgens een citaat opgenomen in J. W. Thompson, A
history ofhistorical writing, vol. II (1942) 411.
p. 4 1 1 . . . the purpose of economic history is not only to investigate
and describe the actual processes of economic life in different periods,
but must especially follow their development, with a view to explaining causal relations.
7.1913.
G. S. Callender, The position of American economic history, in The
American historical review, X I X (1913/1914) 80-97.
p. 88. The process by which wealth is produced and distributed
among individuals in a civilized community is a very complex affair,
especially where division oflabor has made any considerable progress.
It involves the interest of every individual, for no one can live to
himself in such a community. The special task of the economic historian ought to be to analyze this all-embracing process as it has
existed in each country at different times, and to explain it. His subject ought tobethe wealthof nations in the literal sense of that phrase.
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He ought to make clear what factors have determined the ability of
each nation to produce wealth at any particular time and what ones
have influenced its distribution; and he should also reveal the forces
which have acted to change economic conditions from time to time,
producing economic progress or economic decline.
8.1921.
W. Bauer, EinfiihrungindasStudium der Geschichte, Tübingen, 1921.
p. 135. Die Wirtschaftsgeschichte macht es sich zur Aufgabe die
Veränderungen der wirtschaftlichen Verhältnisse im Laufe der Zeit
im ursächlichen Zusammenhang mit den übrigen geschichtlichen
Wandlungen darzustellen, sowohl nach der Richtung hin, wie die
wirtschaftlichen Umstände auf Politik und Gesellschaft gewirkt haben
und umgekehrt, wiedieseaufdie Wirtschaft es taten.
9.1927.
Sir William Ashley, The place of economic history in university studies,
in The economic history review, I (1927-28) 1-11.
p. 1. . . . Economic History . . . the history of actual human practice
with respect to the material basis of life. The visible happenings with
regard ... to the production, distribution, and consumption of wealth
10.1927.
N. S. B. Gras, The rise and development of economic history, in The
economichistory review, I (1927-28) 12-34.
p.12. Economic history is the story of the various ways in which man
has obtained a living.
p. 29-30. Gras onderscheidt drie aspecten in de economische geschiedschrijving.
1) the time sequence or chronology of economic happenings
2) economic history is an evolutionary sequence (genetic approach,
a study ofthe genesis ofinstitutions, habits and innovations, as they
are being born and reborn in their various forms)
3) economichistory asa causalsequence,we try to explain why things
happened. Cause means simply a succession of events which put
pressure on one another.
In the field of causation the economic historian has three relations
to keep in mind. Certain non-economic situations, such as natural
environment, the psychological and physiological nature of man, and
social environment, constitute more or less external factors putting
pressure on economic arrangements. Secondly there are the relations
which one economic situation bears to another in historical development. Then thirdly, there isthe sequence ofthe influence ofthe economic on the non-economic.
p.30. Economic history is the study of economic phenomena in their
time, genetic and causal consequences.
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11.1929.
E. F. Heckscher, A plea for theory in economic history, in Economic
history,supplement to theEconomic Journal, I (1926-1929) 525-534. Herdrukt in F. G. Lane and J. C. Riemersma, Enterprise andsecular change,
London, 1953, p. 421-430.
p. 525. Economic History means the study of the causes of economic
developments, the study ofthe reasons for changes in the body politic,
on the economic side as on all others.
12.1930.
SirJohn Clapham, Economic history as a discipline, in Encyclopaedia of
thesocial sciences, V (1930) 327-330. Herdrukt in F. C. Lane and J. C.
Riemersma, Enterprise andsecularchange, London, 1953, p. 415-420 (Geciteerd naar de laatste uitgave).
p. 415. Economie history is a branch of general institutional history,
a study of the economic aspects of the social institutions of the past.
Its methodological distinctiveness hinges primarily upon its marked
quantitative interests; for this reason it is or should be the most exact
branch of history.
13.1933.
R. H. Tawney, The study ofeconomic history, inEconomica, X I I I (1933)
1-21.
p.11. (De economische historicus houdt zich bezig met) the interests,
... concerned with the acquisition ofa livelihood in a world of limited
resources, the social groupings which arise from them and the problems which they produce. It is ultimately to widen the range of
observation from the experience of a single generation or society to
that of mankind.
14.1936.
H. Heaton, Economic history of Europe, New York, 1936, Rev. ed. 1948.
p. 7. Economic history is the story ofman's efforts to satisfy his wants,
in a natural environment capable of being adapted to some extent to
suit his needs, with technologies, which have gradually increased his
power to produce or transport, and in a frame work of institutions,
some of them the result of natural economic or social growth and
some the outcome of deliberate lawmaking by a political unit which
has far-reaching power to aid, control, command and appropriate.
15.1936.
H. Stein, Pauperismus undAssoziation, Leiden, 1936.
p. 5-6. Der Wirtschaftsgeschichte kommt es zu, die Entstehung und
Gestaltung der Wirtschaftsräume zu untersuchen. Sie darf sich dabei
nicht auf das Aneinanderreihen von Tatsachen beschränken, sondern
muss bestrebt sein, die ökonomische Dynamik der Räume sowohl in
deren Eigenleben wie in den Beziehungen untereinander aufzuspüren und den Menschen als besondere Kraftquelle dieses Prozesses
zu begreifen.
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16.1938.
Ch. W. Wright, The nature and objectives of economic history, in Th
journalofpoliticaleconomy, XLVI (1938) 688-701.
p. 688-689. To understand the objectives of economic history it is
essential to make clear the underlying problem with which it is concerned. This is the more necessary since the study and writing of
economic history have been largely undertaken by two groups, one
approaching thesubject withthe training and point ofview of the political historian and the other with the training and point of view of
the economist. The historian's chiefinterest in the subject is ordinarily
based upon the light which it can throw upon political or social
history- in short, theinfluence ofeconomic conditions and forces upon
history. The economist, on the other hand, looks upon economic
history as primarily a study of how a given people have proceeded in
their endeavors to supply their economic wants, as an analysis of the
means they have employed and the institutions and economic order
they have evolved in their effort to raise their standard of living. For
just asthemain objective of thestudyof economicsisto aid man in his
struggle to supply hiseconomicwants,soeconomichistory,by describing and analyzing man's past efforts to raise his standard of living,
seeking to explain wherein and why he has succeeded and where and
why he has failed, is directed toward indicating how he may do still
better in the future. This may be called the functional approach to the
study.
17.1939.
Z. W. Sneller, De economische geschiedenis in harebetrekking tot economie en
geschiedenis, Amsterdam, 1939. Oratie Leiden.
p. 10. Economie is de wetenschap van het welvaartsstreven. Dit
streven openbaart zich in individueele handelingen, die, onder het
stelsel van arbeidsverdeeling en ruilverkeer meest als onderdeden van
groepshandelingen worden verricht, of in die groepshandelingen
zelve. Economie, daar zij zich bezig houdt met groepshandelingen of
met individueele handelingen in groepsverband, draagt derhalve
noodwendig eensociaalkarakter. Men spreekt vaak van sociale economie.
Onder den druk van bepaalde omstandigheden: vermeerderende
bevolking, voortschrijdende techniek, verandert voortdurend het
karakter van de handelingen tot verkrijging van welvaart. Door
veranderende groepsvorming en door veranderende activiteit der
groep, alsmede door zich wijzigende arbeidsverhoudingen binnen de
groep, verandert ook voortdurend het sociale element. Deze veranderingen vormen den inhoud der economische geschiedenis.
18.1939.
E. F. Heckscher, Quantitative measurement in economic history, in
Quarterlyjournalofeconomics, LIII (1939) 167-193.
p. 167.Theobjectofeconomichistoryistoshowhowscarceor insufficient
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means have been used for human ends throughout the ages; how the
character of this problem has changed or 'developed'; what these
situations and changesinthemhavebeendueto;howtheyhavereacted
upon other sides ofhuman life and human society. Asfar as I can see,
this covers the whole, and nothing but the field, of economic history.
19.1943.
Ch. Morazé, Introduction àl'histoire économique, Paris, 1943;2me éd. 1948.
p. 21. L'objet de notre étudesera donc d'abord l'homme, dans le cadre
de sa vie. Notre histoire sera celle de l'évolution de l'ensemble des
conditions matérielles faites aux hommes, des causes physiques et
humaines de ces conditions, de leurs conséquences sur le développement de la société et des formes de la psychologie individuelle et
collective.
20.1944.
J. U. Nef, What is economic history?, in Thejournal of economic history,
supplement, IV (1944) 1-28.
p. 5. . . . the ways in which individual men and women and political
units got their livelihood in past ages, to the changes that have taken
place in these ways, in the nature of the goods and services produced,
and in the manner of their distribution and consumption.
21.1946.
T. S. Ashton, The relation of economic history to economic theory, in
Economica, new series, X I I I (1946) 81-96.
p. 82-83. Economic history - whatever may or may not be true of
political history - is concerned with large groups: with the general,
rather thanwiththeparticular;withprocesses,rather thanwithevents;
with the typical, representative or statistical fact, rather than with the
unique, individual fact. And it is about such groups, such processes,
such facts, that the modern mind seeks to satisfy its curiosity.
p. 93.The theorist has taught usthat economic phenomena are bound
together inwaysthattheuninstructedwouldnotsuspect.Hehascreated
an apparatuswhich explains any given economic situation in terms of
profit expectations, the propensity to consume and so on. But beyond
that he cannot go. It rests with the historian to trace the causes, or as
he would prefer to say, the antecedents and predisposing circumstances of these expectations and propensities: to say how it came about
that at one time men were inclined to spend freely, and at another to
hoard their resources, how it was that men were enterprising and optimistic in this year or this decade, cautious and penurious in that.
p. 94. ... the historian is increasingly feeling for the structure that
underlies the surface of events, for explanation and interpretation.
The economist is increasingly concerned not with static equilibrium,
but with the transition from one equilibrium to another, with problems in which timeis one of the dimensions.
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22.1947.
Th. L. M. Thurlings, De taak en betekenis der moderne economische
geschiedenis, in De economist, 95 (1947) 23-42. Openbare les Roterdam.
p.27. Het kenobject der economische wetenschap is: het kiezen tussen
alternatieve aanwendingen van schaarse bevredigingsmiddelen, de
economische ordes, waarin dat proces van kiezen zich kan voltrekken
en de onderlinge samenhang tussen economisch proces en economische orde.
p.30. ... de economische geschiedenis ... is het complement van de
theorie ... Zij verdiept het economisch inzicht, geeft kennis van het
aan een zekere economische orde zijn vorm ontlenend economisch
gebeuren, niet van het algemene maatschappelijke gebeuren.
p.31. Het doel van de economische geschiedenis is het geven van een
tijdsbeeld, let wel het beeld van het economisch aspect in een zeker
tijdsbestek.
p.32. Het economisch gebeuren isalsuitvloeisel van de menselijke verrichting van het doen van een keuzetussenalternatieve aanwendingen
een quantitatief gebeuren. Ware het statistisch materiaal volmaakt,
wij zouden ex post een vrij volledig beeld - voor zover het menselijk
voorstellingsvermogen zou toelaten - van het economisch gebeuren
verwerven.
23.1952.
A. Gerschenkron, Economie backwardness in historical perspective, in
B. Hoselitz (ed.), Theprogress of underdeveloped countries, Chicago, 1952,
p. 5-30. Herdrukt in A. Gerschenkron, Economic backwardness in historical
perspective, Cambridge, 1962.
p. 5-6. Historical research consists essentially in application to empirical material of various sets of empirically derived hypothetical generalizations and in testing the closeness of the resulting fit, in the hope
that in this way certain uniformities, certain typical situations, and
certain typical relationships among individual factors in these situations can be ascertained.
24.1958.
D. Beutin, Einführung in die Wirtschaftsgeschichte, Köln, 1958.
p. 3.Het object van de economische geschiedenis ... ist die Wirtschaft
mitsamt allen auf sie bezügliche Umständen und Tätigkeiten ...
Wirtschaft ist die Erzeugung, der Austausch und der Konsum von
Gütern.
p. 5. Geschichte befasst sich mit dem Werden der Dinge in der Zeit.
25.1960.
J. D. Chambers, Theplace ofeconomic history inhistorical studies.Inaugural
lecture, Nottingham, 1960.
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p. 6. Economic historians ... make their contribution to the understanding of those aspects of the past which have an economic content,
that is to say, that relate to the way men have satisfied their material
wants through the administration of the means at their disposal.
26.1961.
J. Marczewski, Histoire quantitative, buts et méthode, in Histoire
quantitative de l'économiefrançaise (1). Cahiers de VInstitutde science économique
appliquée, no. 115, série AF, no. 1, 1961,p. III-LIV. Herdrukt onder de
titel Buts et méthodes de l'histoire quantitative, in Cahiers Vilfredo Pareto,
3 (1964) 125-164. Herdrukt onder de titel Qu'est-ce que l'histoire
quantitative?, in J. Marczewski, Introduction à l'histoirequantitative,
Genève, 1965, p. 11-47. Geciteerd naar de laatste uitgave.
p.11. L'objet traditionel de l'histoire est l'étude et l'explication des
faits localisés dans le temps et dans l'espace. Appliquée aux faits
économiques, l'histoire s'attache à rendre compte de l'évolution des
structures, à décrire les modes de production, à apprécier les résultats
obtenus du point de vue du bien-être matériel des populations et de la
puissance politique ou militaire des Etats. Dans cebut, elle sélectionne
et classe les faits économiques du passé et cherche à découvrir les
relations causales qui existent entre eux.
p. 15. Le trait distinctif fondamental de l'histoire quantitative est que
les conclusions auxquelles elle aboutit sont reliées de façon continue
à l'ensemble des événements économiques retenus dans le modèle
descriptif.
L'histoire quantitative peut donc être définie comme une méthode
d'histoire économique qui intègre touslesfaits étudiés dans un système
de comptes interdépendants et qui en tire des conclusions sous forme
d'agrégats quantitatifs déterminés, entièrement et uniquement, par les
données du système.
p.33. L'histoire quantitative est donc non seulement une histoire des
masses, mais encore une histoire des masses considérées dansleur mouvementsfondamentaux de longue durée.
27.1962.
W. H. B. Court, Economie history, in H. P. R. Finberg (ed.), Approaches
to history, London, 1962,p. 17-50.
p. 19-20. Like economics itself, economic history rests upon an observation sogeneral as to be more or less applicable to man everywhere:
that he cannot satisfy all his desires fully or at once and must therefore
make what appears to him the best uses of his resources, allotting
them as best he can among competing ends. Such ends or purposes are
of course both personal and social. This necessity, shared by men of
every society and every age, to bring their ends and their means into
some kind ofrelation, toadapt ends tomeans and means to ends,is the
true economic necessity. It is also the beginning of economic history,
for it imposes economic choice.
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... Economic choice forms the centre of economic history.
28.1963.
B. E. Supple, Introduction: Economic history, economic theory and
economic growth, in B. E. Supple (ed.), Theexperience of economic growth,
New York, 1963, p. 1-46.
p. 4.Defined at itsmost general level,economic history isthe historical
study ofman's efforts toprovide himselfwithgoods and services, of the
institutions and relationships which resulted from those efforts, of the
changing techniques and outlooks associated with his economic
endeavor, and of the results (in social as well as economic terms) of
his strivings, or his failure to strive.
... For, basically, economic history has been concerned with the
totality of economic experience, including the degree to which that
experience has influenced or been influenced by non-economic phenomena.
29.1964.
L.Th. Choumanidis,Economichistory: significanceandmethod,Athens, 1964.
p. 10. It (sc. Economic history) covers the economic activity of
developing mankind, describing the conditions, in space and time,
under which peoples have progressed economically and reacted to
these conditions - namely the physical, technological and social
environment.
30.1965.
S. Pollard, Economic history - a science of society?, in Past andpresent,
30 (1965) 3-22.
p. 6. Pollard verklaart zich tegen de definitie van economie, die
Lionel Robbins, An essay onthenature andsignificance of economic science,
1932, p. 15heeft gegeven: human behaviour asa relationship between
ends and scarce means which have alternative uses.
p. 8. Met W.N. Parker isPollardvanmening ... that economic theory
and statistics may suggest explanations of economic change consistent
with a hypothesis of economically rational behaviour. But a complete
economic history must bring to bear a widevariety of non-quantitative
variables and a generous amount of speculation about motivations.
1948.
T. P. van der Kooy, Het object dereconomische geschiedenis, Amsterdam,
1948.Oratie Leiden.
Van der Kooy geeft wel definities en nadere omschrijvingen van geschiedenis (p. 6-10) en van economie (p. 10-15), maar geen definitie
van economische geschiedenis. Om deze reden konden zijn beschouwingen niet in bovenstaande chronologische lijst worden opgenomen.
Toch zijn de door hem gegeven omschrijvingen van economie niet
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van belang ontbloot. Derhalve zijn deze hieronder in verkorte vorm
weergegeven.
p. 10. De kern van het economisch handelen is het kiezen tussen een
veelheid van doeleinden in verband met de beschikking over schaarse
middelen.
p. 11.Als 'data' van het economisch handelen treden op de voorgrond
het totaal der behoeften, de beschikbare natuurlijke hulpbronnen,
arbeidskrachten en kapitaalgoederen, de stand van het technisch
kunnen en de juridische en sociale organisatie. Het economisch
handelen speelt zich af in een economische orde: de centraal geleide
maatschappij met één economisch plan of de verkeersmaatschappij
met een veelheid van economische plannen gecoördineerd met behulp
van het geld als gemeenschappelijke reken-eenheid, door de prijsvorming op de markt.
p. 12. (Het economisch handelen speelt zich binnen de economische
orde als een economisch proces af). Dit bestaat uit verdeling van
arbeidskrachten en andere productiemiddelen over de productiemogelijkheden, de verdeling van het product over hen die aan productie
hebben meegewerkt, de verdeling der productie over de tijd (vaststelling van mate van investering), de keuze van de technische en
organisatorische voortbrengingswijze en de plaats van voortbrenging.
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BIJLAGE II

Definitiesenomschrijvingen van socialegeschiedenis
1.1893.
W.J. Ashley, On the study of economie history, in The quarterlyjournal
of economics, VII (1893) 115-136.
p. 130. . . . social history, or what the Germans call 'the history of
civilization' - Kulturgeschichte. Social history, - so far, indeed, as it
has existed at all, - has appealed to a multiplicity of interests. It has
appealed, e.g. to a psychological interest, curious to study forms of
thought remote from our own; it has appealed still more to what may
be called an aesthetic interest, the pleasure we take in mere quaintness or strangeness, like our satisfaction at seeing a mediaeval marketplace on the stage.
p. 131. Much that has been included in social history the student
will now relegate to the historian of art, of literature, of technical
processes, of superstition, and what not.
2.1894.
P. J. Blok, De geschiedenis als sociale wetenschap, Groningen, 1894. Oratie
Leiden,
p. 5-6. Volgens Blok isde eigenlijke geschiedenis de sociale geschiedenis, waarvan de staatkundige geschiedenis, de kerkgeschiedenis, de
kunstgeschiedenis, de rechtsgeschiedenis, de geschiedenis van zeden
en gewoonten, van denken en beschaving de onderdelen vormen. Hij
behoort tot de groep van schrijvers diemeent:
p. 6. ... de geschiedenis te moeten beschouwen als eene sociale wetenschap, die zich bezig houdt met het bestudeeren van de ontwikkeling
der menschelijke maatschappij, onzer maatschappelijke toestanden in
het algemeen.
3.1895.
P. J. Blok, Het onderscheid tusschen geschiedenis der beschaving, der
volkshuishouding en der maatschappij, in Verslag van de algemeene vergadering derleden vanhetHistorisch Genootschap, 1895, p. 32-41, discussie
p. 4 1 ^ 8 .
p. 39-40. Er is een groote algemeene, eene wereldgeschiedenis, de
sociale geschiedenis, de geschiedenis der menschelijke maatschappij in
haar geheel, volgens Bernheims bepaling 'die Geschichte der Menschen in ihren Bethätigungen alssocialeWesen' Dit is,wat spreker wil
verstaan onder den door hem gebruikte term van sociale geschiedenis,
geschiedenisdermaatschappij.Degeschiedenisderafzonderlijke maatschappelijke groepen, volkeren genaamd, zijn onderdeden dier algemeene maatschappelijke geschiedenis en zoo kan men spreken van
eene wereldgeschiedenis en van eene volksgeschiedenis in socialen d.i.
maatschappelijken zin.
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Die maatschappelijke geschiedenis (wereld en volksgeschiedenis)
te onderscheiden in: 1° geschiedenis der beschaving, 2° geschiedenis
der volkshuishouding.
4.1898.
E. Stützer, Deutsche Sozialgeschichte vornehmlich derneuesten £eitfürSchule
und Haus, Halle/S., 1898. S 6 f. Hier geciteerd naar H. Kellenbenz,
Probleme einerdeutschen Sozialgeschichte der neueren £eit, Nürnberg 1960,
p. 8-9.
p. 8-9. Nicht um eine Geschichte der Gesellschaft im allgemeinen
handelt essich (dann wäre Sozialgeschichte ziemlich gleichbedeutend
mit Volks-oder Kulturgeschichte), sondern essoll klargestellt werden,
weshalb sich bestimmte Gesellschaftsklassen oder Stände bilden, in
welchem Verhältnis sie zueinander stehen, aus welchen Gründen sie
diebestehendeOrdnungineiner ihren Interessen entsprechende Weise
umzugestalten suchen und inwieweit ihre Bestrebungen berechtigt
sind.
Bei alledem wird auf den Staat besonders Rücksicht genommen,
weil gerade in unserer Zeit ihm die Aufgabe zugewiesen wird, für
die Wohlfahrt aller, insbesondere der schwächeren Klassen mit allen
Kräften zu sorgen ...
Natürlich müssen sich Soziales und Individuelles (d.h. nur die
Einzelpersönlichkeit Betreffendes) ergänzen. Denn unter den vielen
einzelnen, aus denen sich die Gesellschaft zusammensetzt, üben gewisse Persönlichkeiten hervorragenden Einfluss auf die Gestaltung der
verschiedenen Gemeinschaften.
5.1913.
G. S. Callender, The position of American economic history, in The
American historical review, X I X (1913/1914) 80-97.
p. 86. What the historian now tries to do is to tell the story of the
social development or evolution ofonecountry or group ofcountries so
far as this can be made out from the records ofthe past. It isno longer
the political activity ofa people and the development of their political
institutions that is the centre of his thought. It is the development of
the whole social fabric that he seeks to depict. ... Thus the conception
of society as an organism developing like other organisms under the
influence of environment, which is the chief contribution that sociology has made to modern thought, is coming to affect fundamentally
the historian's conception of his work.
6.1933.
R. H. Tawney, The study ofeconomic history, in Economica, XIII (1933)
1-21.
p. 19. (Zowel socioloog als historicus) ... are engaged in the attempt
to determine the characteristics of different types of civilisation,
and to discover the causes which produce a transition from one to
another; both use for that purpose analysis and comparison; ...
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7.1934.
E. Power, On medieval history asa social study, in Economica, new series,
I (1934) 13-29.
p.14. (Social history) ... is a structural analysis of society, a line of
approach to historical investigation which requires as rigorous a
mental discipline and as scientific a methodology as any ofthe longerestablished branches of history.
8.1936.
H. Stein, PauperismusundAssoziation, Leiden, 1936.
p. 6. (Sozialgeschichte). Es ist ihre Aufgabe, den gesellschaftlichen
Aufbau der Räume und dessen Werdegang vornehmlich unter
Berücksichtigung des Herrschaftssystems und der Rangordnung der
sozialen Gruppen zu erforschen und in Verbindung damit die bisher
noch kaum gestellte Frage nach dem Verhältnis von Wirtschaftsraum
zu Sozialraum zu klären. Sie verweilt - als ihrem wesenseigenen
Aufgabengebiet - bei jenen Gruppen, die sich in einer schwieriger,
das Dasein der Gruppenmitglieder gefährdenden abhängigen Lage
befinden. Dabei muss sie den treibenden Kräften - materiellen wie
ideellen - nachgehen und bemüht sein, die verschiedenartigen Gruppenbewegungen in ihren vielgestaltigen Beziehungen längsschnittmässig, d.h. in historischer Tiefe zu durchleuchten, ohne dabei die
Verbindungen mit politischen Einrichtungen, z.B. dem Staate und
seinen Organen, ausser Acht zu lassen.
9.1942.
G. M. Trevelyan, Englishsocialhistory, London, 1942,sec. ed. 1946, Naar
de tweede druk geciteerd.
p. vii-viii. Social history might be defined negatively as the history of
a people with the politics left out.
... It has also its own positive value and peculiar concern. Its scope
may be defined as the daily life of the inhabitants of the land in past
ages: this includes the human as well as the economic relation of
different classes to one another, the character offamily and household
life, the conditions of labour and of leisure, the attitude of man to
nature, the culture of each age as it arose out of these general conditions of life, and took ever-changing forms in religion, literature and
music, architecture, learning and thought.
10.1949.
F. Braudel, La Méditerranéeetle monde méditerranéen àl'époque de PhilippeII,
Paris, 1949.
p. 307.Braudel verstaat onder histoiresociale:histoire desgroupes, des
structures, des destins collectifs, en un mot, desmouvements d'ensemble.
11.1950.
A. J. C. Rüter, Histoire sociale. Temps modernes, in IX Congrès interim

national des sciences historiques, Rapports, I (1950) 296-304.
p. 296-298. Rüter vermeldt de definitie's van Trevelyan en Stein. Hij
stelt hiertegen de mening van andere historici (Jaurès, Pirenne en
Morazé):
p. 298. D'après eux l'histoire sociale est l'histoire de la communauté
humaine, de la société. Il y avait cependant un phénomène qui
attirait en premier lieu l'attention de ceux qui étudient l'histoire de
l'évolution de la société, c'est-à-dire sa division en groupes, en états ou
en classes. Dans cette conception de l'histoire sociale les groupes
sociaux et leurs relations mutuelles dominent l'aspect de l'histoire
sociale. Ce ne sont pas seulement les pauvres et les ouvriers qui sont
l'objet des études d'histoire sociale, mais aussi la noblesse, le clergé,
les paysans et la bourgeoisie.
12.1951.
H. Proesler, Hauptprobleme der Sozialgeschichte, Erlangen 1951.
p. 13-14. Positiv ausgedrückt lässt sich das Objekt der Sozialgeschichte, wie folgt, knapp umreissen: sie hat es mit der methodischkritischen Ergründung und zusammenhängenden Darstellung des gesamten
historischen Verlaufsunterdem Blickwinkel der Sozialität zu tun. Demgemäss richtet sie ihr Augenmerk vornehmlich auf die Gleichförmigkeit der alltäglichen Erscheinungen, auf die bedeutungstypischen
Merkmale deszwischenmenschlichen Lebens und hierbei insonderheit
auf die Entstehungs-, Entfaltungs-, Entartungs- und Absterbens-,
je nach Umständen auch Regenerationsvorgänge, wie nicht minder
auf die - manchmal Eruptionen ähnelnden - Aufstiegs- und Zerfallsprozesse innerhalb der mannigfaltigen Ordnungsgebilde der
Gesellung unter eindringender Beachtung der hierfür jeweils entscheidenden Auslösungs- und Bewegungskräfte.
p. 70. Den vom Sozialhistoriker regelmässig bevorzugten Gegenstand
seiner Forschung bilden, wie erwähnt, die relativ gleichartigen, mehr
zur Beharrung neigenden bzw. sich intypischerWeisewiederholenden
Erscheinungsformen des menschlichen Zusammenlebens.
13.1953.
O. Brunner, Das Problem einer europäischen Sozialgeschichte, in
O. Brunner, Neue Wege der Sozialgeschichte, Göttingen, 1956, p. 7-32.
Voordracht uit 1953.
p. 7. Ich verstehe unter Sozialgeschichte nicht ein bestimmtes Sondergebiet, das Gegenstand eines 'Faches' sein kann, sondern eine Betrachtungsweise, einen Aspekt, der Menschen und menschliche Gruppen in ihrem Zusammenleben, in ihrer Vergesellschaftung sieht.
p. 9. Ich sehe in der Sozialgeschichte eine Betrachtungsweise, bei
der der innere Bau, die Struktur der menschlichen Verbände im
Vordergrund steht, während die politische Geschichte das politische
Handeln, die Selbstbehauptung zum Gegenstand hat.
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Tegen Brunner's dualistische geschiedbeschouwing (de middeleeuwen, adellijk en harmonieus, tegenover de moderne tijd, waarin
de harmonie verstoord is door de Franse revolutie en de Engelse
industriële revolutie) heeft zich Braudel gekeerd: F. Braudel, Sur
une conception de l'histoire sociale, in Annales, 14 (1959) 308-319.
14.1955.
J. H. Hexter, A new framework for social history, in Thejournal of
economic history,XV (1955) 415-426. Herdrukt in J. H. Hexter, Reappraisalsinhistory, London, 1963,3rd ed., p.14—25.
p. 14. Bysocial history, I mean that sort ofhistory-writing that makes
social groupings and especially socio-economic classes the focus of its
attention.
15.1956.
A. J. C. Rüter, Introduction, in International reviewof socialhistory, I
(1956) 1-7.
p. 4. Social history is taken to mean the history of estates, classes,
social groupings, regardless of name, seen both as separate and as
mutually dependent units. No distinction is made between countries
or periods. ... Consideration will be paid in all this to the close
connection between social groupings and economic structure as well
as to the interaction between their development and that of political
events, ideas and culture.
16.1956.
H. Baudet, Historie en menselijke verhoudingen, Assen, 1956. Oratie Groningen.
p. 21. ... dat de sociale geschiedenis sociaal is, in zoverre zij van de
homosocialisuitgaat, en dat zij een geschiedbeschouwing is,in zoverre
zijdaarbij streeft naarsynthesevangeïndividualiseerd begrijpen. Daaruit volgt, dat het object van sociaal historisch onderzoek al datgene is,
wat zich in de historische ruimte bevindt aan sociale bindingen, waartoe ook de economische bindingen behoren.
. . . Object van sociale geschiedenis is de mens in al zijn sociale
functies.
p. 29. De essentiële problemen der sociaal-historische geschiedbeschouwing zijn de problemen van menselijke verhoudingen, van
sociaal klimaat, van mentaliteit, die hier aan de orde komen, en die
de sociaal-historicus voor fundamenteel houdt in het historisch gebeuren.
17.1958.
L. Beutin, Einführung indie Wirtschaftsgeschichte, Köln, 1958.
p. 68. Die Sozialgeschichte besteht als besondere Disziplin. Sie beobachtet zunächst das Werden, den Bau und die Auswirkung gesellschaftlicher, historisch wirksamer Gruppen; solcher gibt es zahllose
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von derJägerhorde, der Sippe, dem Stamm biszu den Gruppierungen
der industriellen Gesellschaft. In das Gebiet der Sozialgeschichte gehören die Verhältnisse, in denen die Gruppen zueinander stehen, und
alsihr äusserstes Randgebiet die,in denen der Einzelne zu den Sozialgebilden steht. Die höheren Organisationen, insbesondere der Staat,
bilden einen eigenen Kreis der Gebilde, mit äusserst mannigfachem
Inhalt. 'Gesellschaft' besteht also nicht nur aus den Gebilden im
staatsfreien Raum. Vielmehr gehört der Staat durchaus in den Kreis
der gesellschaftlichen Gebilde.
... Grundformen der Gesellschaft wie die Familie, sekundäre
Formen wie Gilden, Bünde und Vereine, Organisationen wie die
Kirchen, dieUniversitäten, dieOrden bilden ... Gegenstände der Sozialgeschichte, die mit der Wirtschaft in keinem unmittelbaren Zusammenhang stehen. In ihnen wirkten menschliche Kräfte, die sich
bewusst andere Ziele setzten als wirtschaftliche.
18.1960.
H. Kellenbenz, Probleme einerdeutschen Sozialgeschichte der neueren£eit,
Nürnberg, 1960.
p.25. Geht esin der Sozialgeschichteinerster Linie um das Verhältnis
kleinerer und grösserer Gruppen zur gesamten Gesellschaft, so kommt
doch im Rahmen einer deutschen Sozialgeschichte auch dem Volksganzen, der Nation ein wichtiger Platz zu.
p. 43-44. ... (es ging) bei unserer sozialgeschichtlichen Betrachtungsweise immer wieder um die Abgrenzung und Charakterisierung von
Einzelgruppen im Gesamt des deutschen Volkes. Wir sprachen von
Stämmen, von Ständen, von Konfessionsgruppen und gesellschaftlichen Minderheiten. Wir sahen, wie vielschichtig der Begriff Adel ist.
... Wir sahen, welche Differenzierungen man bei der Landbevölkerung beachten muss, ebenso innerhalb der Stadtgemeinden. Bei der
Einteilung und Aussonderung der einzelnen Gruppe spielen bekanntlich zahlreiche Faktoren mit, wie äussere Kennzeichen, etwa
rechtliche Symbole, Beruf, Besitz, Einkünfte und Lebensstandard,
Stellung im Produktionsprozess oder die eigene Überzeugung, einer
bestimmten Gruppe anzugehören, dann Geburt, Nationalität und
Rasse.
p. 52. ... vielmehr muss die reiche Vielfalt einer immer wieder in
Gruppen sich untergliedernden und überlagernden Gesellschaft
beachtet werden. Generationsablauf, Familienschicksale, Elitenbildung, Aufstieg und Niedergang von Gruppen werden dabei ebenso
zur Geltung kommen wie der schöpferische Einsatz der Einzelpersönlichkeit, wie sie von der Unternehmergeschichte, der politischen, der
Kunst- und Geistesgeschichte her erfasst werden kann.
... somuss es das Anliegen der Sozialgeschichte sein, möglichst alle
zwischenmenschlichen Beziehungen in ihrer Ausformungen vom rein
'Privaten und Apolitischen biszum Hochpolitischen' zu erfassen.
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19.1961.
K. Kuypers, Verhouding sociologie en geschiedwetenschap wetenschapstheoretisch beschouwd, in JaarboekvandeNederlandse sociologische
vereniging, XIV afl. 2, Assen, 1961,p. 5-21.
p. 19. Het verleden, de oorsprong en ontwikkeling van het maatschappelijk leven is ... het thema van de sociale geschiedenis die
aan de algemene sociologie is georiënteerd en hieraan theoretische
gezichtspunten, theorieën en begrippen ontleent die als richtlijnen bij
het historisch onderzoek gebezigd kunnen worden,
p. 19. ... sociologie ... een zelfstandige vakwetenschap, die zich
het onderzoek van het maatschappelijk leven, van sociale verbanden,
structuren, instellingen, verhoudingen en toestanden ten doel stelt
en hierbij als elke ervaringswetenschap komt tot het vormen van begrippen, theorieën en hypothesen opgrond van ervaring en onderzoek.
20.1962.
W. Gonze, Was ist Sozialgeschichte?, in Deuxième conférence internationale
d'histoire économique, Aix-en-Provence, II (1962) 819-823.
p. 820. Sociale geschiedenis isgeen geïsoleerd speciaal vak ... sondern
eine Betrachtungsweise, die vornehmlich auf die Analyse und Beschreibung sozialer Strukturen und Bewegungen gerichtet ist. Sie verbindet 'histoire des structures' und 'histoire des événements', legt aber
das Schwergewicht auf die dem politischen Entscheidungshandeln zugrundeliegenden sozialen und wirtschaftlichen Bedingungen.
p. 822. Conze keert zich tegen het gevaar van een overheersing van
de economische beschouwing in de sociale geschiedenis, ook de politieke en staatkundige geschiedenis zijn van belang: ... ist alle soziale
Bewegung und soziale Struktur nur in einer politischen Ordnung, vor
allem durch den Staat, denkbar und real.
21.1962.
H. J. Perkin, Social history, in H. P. R. Finberg (ed.), Approaches to
history, London, 1962, p. 51-82.
p. 59. Social history, then, is nothing moreand nothing less than the
history ofsociety: ... the understanding of the life of men in the past,
in itssettingofsociety and institutions .
p. 60. De sociale geschiedenis zoekt niet naar wetten, maar heeft betrekking op: concrete events fixed in time and space, that is with
particular societies at particular times in particular places.
p. 61. (The historian) should try to see his society as a structured,
functioning, evolving, self-generating, self-reacting whole, set in its
geographical and cosmic environment.
p. 62-72. In de sociale geschiedenis moeten behandeld worden de
geografische achtergrond, degeestelijke achtergrond, de demografische
en individuele gegevens (beroep, socialepositie,erfrecht, kerk, familie,
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vakvereniging, politieke partij, etc.) de structuur en het functioneren
van de maatschappij, de pathologie van de maatschappij (gebrek,
hongersnood, armoede, ziekte) en de psychologie van de maatschappij
(doel, geestesgesteldheid, idealen).
22.1965.
A. Daumard, Données économiques et histoire sociale, in Revue économique,1965, p. 62-85.
p. 83.L'histoire eneffet a pourbaseetpourobjectifl'étude de l'homme,
soit l'individu typique ou exceptionnel, et c'est l'histoire traditionelle,
soit l'homme en groupe, et ce sont les aspects modernes de l'histoire,
qui devient 'histoire sociale' quand les groupes retenus sont des classes ou des milieux sociaux.
... celle-ci (l'histoire sociale) ne peut avoir une existence autonome
et un sensque dans la mesure où elle s'intéresse à toutes les manifestations de l'existence humaine, depuis les structures, leurs origines et
leur évolution, jusqu'aux croyances et aux impulsions les plus profondes.
p. 84. Une théorie, soigneusement élaborée d'après des observations
précisesmaislimitées,peut servirlongtemps debasesolideaux travaux
des économistes qui, à la lumière d'un éclairage particulier, interprètent de façon originale et neuve une situation donnée. L'histoire
sociale au contraire remet sans cesse en question les résultats acquis,
elle ne répudie pas les idées générales, mais c'est en se fondant sur de
multiples observations de la réalité qu'elle dégage une conclusion
d'ensemble à partir de résultats partiels et qu'elle construit à peu sa
philosophie.
p. 85. ... alors que les études économiques isolent certains facteurs
de l'évolution historique, l'histoire sociale n'a de sens que si elle s'attache à tout ce qui influe sur la vie collective du groupe étudié et la
caractérise. En dernière analyse, c'est parce qu'il étudie l'homme,
que l'historien sesépare de l'économiste.
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SUMMARY

Theory andpractice in economic and socialhistory

Economic and social history studies have advanced at whirlwind
speed since 1950, not only in the use ofnew methods and techniques but
above all in the radical change in problem presentation. Consequently
the time has to come to take stock of the underlying principles. In so
doing it may seem that we are getting further away from actual research
and going in the opposite direction, but the rapid advances made in
science oblige the research worker to reconsider and revaluate his position. He has to take up positions, defend new accomplishments, or
reject them when their basisis unsound.
Hitherto the literature of the subject has not sufficiently stressed the
fact that the relationship between theory and practice is one of the key
problems of modern economic and social history studies. This is really
an old problem which has been revived under entirely different circumstances.
In the past economic history consisted ofa number ofrandomly juxtaposed segments (agriculture, industry, trade, labour, etc.), in which the
theoretical contribution could hardly have any significance. According
to the new theories on the subject the economy of the past isviewed as a
single coherent whole ofinteracting parts.
Formerly two views were held on social history, either that it was so
comprehensive as to include cultural history, or else restricted to the
history of one particular group, the workers or the proletariat. At present social history isconcerned with the structure ofsociety asa whole on
a group basis.
History founded on such principles as these may be termed integral
economic history and structural social history. Neither form can be
studied without a thorough knowledge of theory.
Investigation of the definitions reveals that economic history is a
transition area between economics and history, and social history a halfway house between sociology and history. The theoretical working basis
of economic and social history is that of economics and sociology. Since
integral economic and structural social history aim at encompassing the
whole ofsociety, theory must play a far more important role in these two
forms of history than in other forms covering only certain aspects of
society.
The main importance of theory is in generalisation, quantification
and comparison. The general, mensurable and comparable are more
amenable to theoretical laws, regularity or probability, than the unique,
the non-mensurable and the non-comparable. For the latter economic
and sociological theory isoflessimportance. Generalisations and quantifications are chiefly applied to economic history, and generalisation and
the comparative method to social history.
Since an economic event consists in making a choice from among a
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multiplicity of aims, the means available being strictly limited, and this
itself involves a highly quantitative element, quantification is obviously
an important part of integral economic history. In generalisation particular attention ispaid to the many changes ofeconomic development, to
the variable factors of the economic process. Sometimes there exists a
certain regularity in the form of stages or cycles.
Social history studies the structural formation of society on a group
basis. The structure is not subject to such far-reaching changes as the
economic process and the variable factors have less influence. Since the
structures remain unchanged over a fairly long period it isan easy matter
to compare them. Hence the comparative has sofar found itschief application in social history, although it can also be successfully applied to
economic history.
The quantitative aspects of the integral economic history have been
studiedduring thelastyearswithmoreorlesssuccessintheUnited States
and in France. The United States are also the main centre of structural
social history studies, based on sociological theory. This study concludes
with a discussion and evaluation of the practice of economic and social
history in these countries, a practice in which use is made of theoretical
knowledge and modern aids and techniques.
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