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Ten geleide

Het aantal publikaties op het gebied van de bedrijfsgeschiedenis heeft
in Nederland in de laatste vijf tot tien jaar een zeer sterke stijging te zien
gegeven. Een van de redenen hiervoor is de uitstekende infrastructuur
waarover hier te lande beschikt kan worden. Zo werd reeds in 1914 het
Nederlandsch Economisch-Historisch Archief opgericht, waar in de
loop der jaren ruim 12 strekkende kilometer bedrijfsarchief werd verzameld. Deze archieven werden in het begin van de jaren '70 in de daartoe
geeigende gemeente- en rijksarchieven ondergebracht; weI wordt op het
NEHA nog een 'centraal register van bedrijfsarchieven' bijgehouden,
waar iedere onderzoeker terecht kan voor informatie over al dan niet in
open bare archiefbewaarplaatsen gedeponeerde bedrij fsarchieven 1 .
Ook in een ander opzicht beschikt Nederland over een goede infrastructuur en weI met betrekking tot het aantal instellingen dat bemiddelt tussen bedrijfsleven en de historische wereid voor het schrijven van
bedrijfsgeschiedenissen of ztM opdrachten tot het schrijven van bedrijfs(tak)geschiedenis op zich neemt, zoals het eerder genoemde Nederlandsch Economisch-Historisch Archief (Amsterdam), het Centrum
voor Bedrijfsgeschiedenis (Rotterdam) en de Stichting Histosearch
(Utrecht). Daarnaast worden nog steeds allerhande bureaus, veelal regionaal werkend, voor deze bemiddeling opgericht.
Een derde belangrijke factor lijkt te zijn de toegenomen belangstelling
van historici - ongetwijfeld mede bevorderd door de ruime arbeidsmarkt - voor het schrijven van bedrijfsgeschiedenissen en de aandacht die instellingen van wetenschappelijk onderwijs bested en aan dit
aspect in de historische opleiding. Dat de belangstelling van studenten
voor deze studierichting reeds belangrijke resultaten heeft afgeworpen,
blijkt onder meer uit het aantal monografieen en artikelen dat op het
gebied van de bedrijfsgeschiedenis in de laatste jaren is verschenen van
I. Tevens geeft het NEHA geregeld schriftelijke overzichten van al dan niet gedeponeerde archieven van diverse bedrijfstakken. Zo verschenen onlangs overzichten van het bankwezen en - zeer recent - van het verzekeringswezen: B.P.A. Gales en J.L.M. van Gerwen,
Sporen van leven en schade; een geschiedenis en bronnenoverzicht van het Nederlandse
Verzekeringswezen, NEHA-series V, nr. I (Amsterdam 1988).
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de hand van jonge historici. Tenslotte valt nog te wijzen op de aanwezigheid van een aantal periodieken waarin resultaten van bedrijfshistorisch
onderzoek gepubliceerd kunnen worden .
De toegenomen aandacht voor de bedrijfsgeschiedenis is voor de
Stichting Maatschappijgeschiedenis - een samenwerkingsverband van
enkele Nederlandse historische verenigingen - aanleiding geweest haar
tweejaarlijks congres (Soesterberg 1987) geheel aan dit thema te wijden.
Een 25-tal papers, dat op dit congres werd gepresenteerd, is na bewerking in de voorliggende bundel opgenomen. De ordening van artikelen
is conform aan de behandeling van de papers op het congres: ondernemerschap, arbeid, kapitaal, techniek en omgeving, meer in het bijzonder de invloed van overheid uitgeoefend op het bedrijfsleven.
Teneinde de hier gepresenteerde bijdragen in een ruimer kader te
plaatsen heeft de redactie van het laarboek voor de Geschiedenis van
Bedrijf en Techniek de coordinatoren van het congres verzocht een
daartoe geschikte inleiding te schrijven. In deze inleiding is een globaal
overzicht gegeven van hetgeen in Nederland, Engeland, de Verenigde
Staten en Duitsland in de Iaatste jaren op het gebied van de bedrijfsgeschiedenis is verschenen; dit overzicht voIgt, om vergelijking mogelijk
te maken, de eerdergenoemde indeling ondernemerschap, arbeid enzovoorts. Tevens schreven de coordinatoren de inleidingen op vorengenoemde clusters van artikelen.
De redactie is de c06rdinatoren voor het door hun verrichte werk ten
behoeve van het jaarboek dank verschuldigd en hoopt met een en ander
een handzame bijdrage te hebben geleverd voor velen, die hun eerste
schreden nog moeten zetten op het gebied van de bedrijfsgeschiedenis.
Tevens hoopt zij met deze bundel een goed inzicht te bieden in de richting waarin de Nederlandse bedrijfsgeschiedenis - in relatie tot die van
ons omringende landen - zich in de laatste jaren ontwikkeld heeft.
Een laatste opmerking - ten aanzien van het verschijnen van dit deel
- lijkt op zijn plaats . Het zal velen niet zijn ontgaan dat voorliggende
bundel niet aileen aanzienlijk omvangrijker is, maar tevens in een wat
andere vorm dan in de voorgaande jaren is uitgegeven. Beide zaken hangen samen met het eerste lustrum dat het jaarboek te vieren heeft. Voor
de komende jaren geldt dat de omvang weer tot circa 300 pagina's druks
zal worden teruggebracht; de uitvoering wordt echter in de huidige vorm
voortgezet.

Bedrijfsgeschiedenis:
een overzicht over de laatste jaren
E.l. FISCHER, KARIN M. HOFMEESTER, KEETIE E. SLUYTERMAN, 1.e. VISSER, H.H. VLEESENBEEK

Inleiding

Het is de bedoeling met dit artikel een overzicht te geven van de hoofdthema's, die bedrijfshistorici in Engeland, Verenigde Staten, Duitsland
en Nederland in de afgelopen vijf tot zes jaar aan de orde hebben
gesteld. Bij de presentatie van het materiaal is de indeling gevolgd van
het congres van de Stichting Maatschappijgeschiedenis (Soesterberg
1987). Achtereenvolgens komen thema's ter sprake die te maken hebben
met ondernemerschap, kapitaal, arbeid, techniek en overheid. In de
eerste plaats is gelet op monografieen, maar belangrijke artikelen en
bundels zijn eveneens bij het overzicht betrokken. Uit de veelheid van
publicaties moest uiteraard een selectie worden gemaakt. In de inleiding
zal een kort overzicht worden gegeven van de belangrijkste periodieken
en hulpmiddelen, die de bedrijfshistoricus ter beschikking staan. Daarbij krijgt Nederland iets meer ruimte dan de andere landen, gezien de
grote belangstelling voor Nederlandse onderwerpen.
Op het gebied van de bedrijfsgeschiedenis wordt in Engeland vee I
werk verzet, hetgeen onder meer blijkt uit de inhoud van het tijdschrift
Business History. Verder bestaan er sinds enkele jaren twee series van
publicaties op dit gebied: Studies in Business History en Business History Series. Beide gaan uit van de 'Business History Unit' te Londen. De
ene serie bevat monografieen en de andere artikelen rond een bepaald
thema. Dezelfde Unit heeft ook een gids van 'Company Archives' tot
1889 uitgegeven. Aan de onderzoeker staan verder een Dictionary oj business biography en twee bibliografieen ter beschikkingl.
Toonaangevend op het gebied van de bedrijfsgeschiedenis in de Verenigde Staten maar ook daar buiten, is de sinds 1926 verschijnende BusiI L. Richmond en B. Stockford, Company Archives. the survey of the Records of 1000
of the first registered companies in England and Wales (1986); D. Jeremy, Dictionary of
business biography: a biographical dictionary of business leaders active in Britain in the
period 1860-1980 (5 din.); F . Goodall, A bibliography of British Business Histories (Londen 1987); Debrett's Bibliography of Business History (London 1986).

12

JBGBT 5(\988)

ness History Review, een uitgave van de Harvard Business school. Deze
instelling verzorgt tevens een serie monografieen: Harvard Studies in
B'usiness History. Op bibliografisch gebied valt momenteel weinig te
vermelden. Wei verscheen in 1983 een vierdelige Biographical Dictionary of American business leader~.
Ais belangrijkste ingangen die gebruikt kunnen worden voor de
bestudering van de bedrijfsgeschiedenis in Duitsland kunnen worden genoemd het Zeitschrift fur Unternehmensgeschichte, het German Yearbook on business history en de Deutsche Wirtschafts Archive. Deze periodieken worden aile drie verzorgd door het 'Gesellschaft fur Unternehmensgeschichte', waaruit blijkt hoe actief deze groep is in het stimuleren van de bedrijfsgeschiedenis. Het Zeitschrift geeft tevens een reeks
monografieen uit: de Beihefte. Zowel in het Zeitschrift als in het German Yearboek worden jaarlijks uitvoerige becommentarieerde literatuuroverzichten opgenomen.
In Nederland zijn diverse periodieke uitgaven die ruimte ter beschikking stellen voor publicatie van resultaten van bedrijfshistorisch onderzoek. Belangrijkste orgaan in deze is zonder twijfel het Jaarboek voor
de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek(JbGBT), waarin jaarlijks zo'n
dertien tot twintig artikelen worden gepubliceerd. Daarnaast vallen te
noemen het Economische- en Sociaal-Historisch Jaarboek, waarin zo
nu en dan artikelen van bedrijfshistorische aard verschijnen, het Tijdschrift voor IndustriiHe Archeologie en de jaarlijkse verschijnende Tex-

tielhistorisch Bijdragen.
Er is de laatste jaren veel verschenen dat de ingang tot bedrijfsarchieyen vergemakkelijkt. Zo bestaan voor het bankwezen, het verzekeringswezen en de textielindustrie handzame gidsen waarin niet aileen de in
open bare archiefbewaarplaatsen gedeponeerde fondsen vermeld staan,
maar eveneens de bij de verschillende nog bestaande ondernemingen
aanwezige archieven. Bovendien is in deze gidsen melding gemaakt
van de belangrijkste literatuur die er voor deze takken van bedrijvigheid
aanwezig is. 3 Wat dit laatste punt betreft is het zinvol nog te wijzen op
veel algemenere gidsen, die er bestaan voor aile bedrijven en bedrijfstakken in Nederland. De meest uitgebreide en bibliografisch betrouwbaarste is het overzicht van Dehing en Seegers dat onlangs door het
2 1. Ingham (ed.), Bibliographical Dictionary oj American business leaders (Westport
1983).
3 Bedoelde overzichten zijn bij het NEHA, Herengracht 218 Amsterdam resp . De Stichting Textielgeschiedenis, Brassehorst II Enschede te bestellen. Het meest recent verscheen :
B.P.A. Gales en J .L.J.M . van Gerwen, Sporen van (even en schade; een geschiedenis en
bronnenoverzicht van het Nederlandse verzekeringswezen, NEHA-series V, nr. I (Amsterdam 1988).
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NEHA werd uitgegeven. 4 Daarnaast is te noemen het overzicht dat door
het bedrij fshistorisch centrum in Rotterdam is uitgebracht. 5
Zeer inzichtelijk met betrekking tot aquisitie, beheer, ontsluiting en
gebruik van bedrijfsarchieven zijn de artikelen van Bos-Rops en Den
Otter en van Van Gerwen. 6 Deze artikelen zijn voor ieder die iets met
bedrijfsarchieven te maken heeft (archiefvormers, archiefbeheerder en
archiefgebruikers) een 'must'. 7

Ondernemerschap en de persoon van de ondernemer

De ondernemer krijgt binnen de bedrijfsgeschiedenis vee I aandacht, al
was het aIleen al omdat veel bedrijfsbiografieen 'vanuit de directiekamer' zijn geschreven. Dat geldt niet aIleen voor publikaties uit Engeland, maar ook voor die uit de Verenigde Staten, Duitsland en Nederland.
Twee thema's die beide draaien om de vraag welke bijdrage de ondernemer/het management levert aan de prestatie van het bedrijf, komen
in Enge/and geregeld terug. Allereerst het thema van het falend ondernemersschap: schoten de ondernemers in de tweede helft van de 1ge
eeuw tekort of niet? Eenzelfde discussie lijkt zich nu te gaan ontwikkelen naar aanleiding van de vraag of de teleurstellende prestaties van En-

4 P. Dehing en C. Seegers, Katalogus van de kollektie gedenkboeken van ondernemingen en organisaties in de Economisch-Historische Bibliotheek, NEHA-series V, nr. 2
(Amsterdam 1988).
5 Bibliograjie voor de bedrijjsgeschiedenis (z.pl. [Rotterdam], z.j)
6 J.A.M.Y. Bos-Rops en P .W.1. den Otter, 'Kiezen uit overvloed; de acquisitie van bedrijfsarchieven', in: Nederlands Archievenblad 91 (1987) 107-137; 1.L.J .M. van Gerwen,
Evaluatierapport Proejproject Registratie Bedrijjsarchieven (Amsterdam-NEHA-1986).
Voor het overige valt nog te wijzen op de volgende studies:
N. B. Adam 'Een kader voor de inventarisatie van bedrijfsarchieven'. in: Nederlands Archievenblad 88 (1984) 1-12; idem, 'kiezen uit overvloed. Een beknopte aanvulling', in: Nederlands Archievenblad 91 (1987) 255-258; Nederlands Archievenblad 1987) 255-258;
Bewaartermijnen in een bedrijjsarchiej (Venray 1986); Uitgave van de Nederlandse Vereniging van Bedrijjsarchivarissen; (Amsterdam 1987) Uitgave vn het Gemeente-Archiej
Amsterdam; A.J.M. Teuling. 'Het inventariseren van bedrijjsarchieven, in het bijzonder
productiebedrijven, ' in: Nederlands Archievenblad 88 (1984) 12-33.
Tijdschrijt voor industriiHe archeologie april 1988. Hierin de bijdragen van H. van den
Eerenbeemt, 1. van Gerwen, G . van Hooff en P. den Otter over het them a ' Werken met
Bedrijfsarchieven', op een door het NEHA, IISG en FIEN georganiseerde studiedag op
19 januari 1988.
7 Zie ook de discussie, die in de Textielhistorische Bijdragen(THB) is gevoerd over de
eisen waaraan de bedrijfsgeschiedenis zou moe ten voldoen met name die van de hand van
Griffiths en Van Gerwen. THB 27 (1987) 53-89.
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gel and na de Tweede Wereldoorlog moeten worden toegeschreven aan
slecht functionerende ondernemers of aan ongunstige economische omstandigheden. Chapman komt in zijn boek over de merchant bankers
tot de conclusie dat zij zich weinig innovatief gedroegen en aIle nieuwe
mogelijkheden aan anderen overlieten. 8 Jones schetst in zijn studie over
de geschiedenis van de British Bank of the Middle East een prachtig portret van Engelsen in het buitenland, die volkomen onaangepast aan de
plaatselijke gewoonten en vastgeroest in hun eigen gebruiken het bankwezen bedreven. 9 Gourvish geeft in zijn boek over de naoorlogse
spoorwegen een uitvoerige beschrijving van het besluitvormingsproces
bij dit genationaliseerde bedrijf. Hij komt tot de conclusie dat zowel
overheid als managers in hun taak tekort schoten. lo
Het tweede thema gaat over de vraag hoe het ondernemerschap
gestalte krijgt binnen het kader van een groot concern. Daarbij leggen
sommige auteurs de nadruk op het belang van de individuele ondernemers, terwijl anderen op zoek zijn naar het functioneren van de managers als groep. Uit de uitvoerige beschrijving, die Ferrier in zijn boek
over British Petrol wijdt aan twee elkaar opvolgende leidersfiguren,
mag men atleiden, dat hij het persoonlijk management van grote invloed acht. Beide leiders, de een een doordrammer, de ander een cooperatieve figuur, kwamen juist op het goede moment in de leiding om hun
bekwaamheden tot hun recht te kunnen laten komen. II Coleman merkt
in de conclusie van het derde en laatste deel van de geschiedenis van
Courtaulds op dat de figuur van de ondernemer niet weg te redeneren
valt, maar steeds weer zal opduiken in de geschiedenis. 12
J .S. Boswell heeft geprobeerd tot generaliserende uitspraken te komen betreffende de ontwikkeling van het management door drie staalverwerkende bedrijven in de jaren 1914-1939 met elkaar te vergelijken.
Hij onderzocht de rationaliteit van het besluitvormingsproces, de verhouding tussen de verschillende doeleinden van beleid (groei, efficiency
en sociale actie) en de mate van specialisatie binnen het management en
de fase van ontwikkeling, waarin de bedrijven zich bevonden . Door zich
te concentreren op de beleidsmatige kant, gaf hij weinig ruimte aan de

8 S. Chapman, The rise oj merchant banking (London 1984).
9 G. Jones, The history oj the British Bank oj the Middle East, dl. I: Banking and empire in Iran, dl. II: Banking and oil (Cambridge 1986, 1987).
10 T.R . Gourvish, British Railways 1948-73: A business history (Cambridge 1987).
11 R. W. Ferrier, The history oj the British Petrol Company, dl. I: The developing years
1901-1932 (Cambridge 1982).
12 D.C . Coleman; Courtaulds: an economic and social history, dl. III : Crisis and change, 1940-1965 (Oxford 1980).
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economische en financiele omstandigheden, waarin de bedrijven zich
bevonden. 13
Een boeiende invalshoek om het ondernemerschap binnen een grote
organisatie te bestuderen, koos Pettigrew in zijn boek over continuiteit
en verandering bij ICI (International Chemical Industries). Hij onderzocht de lotgevallen van de interne en ext erne organisatie-deskundigen,
die binnen ICI werkzaam waren vanaf de enthousiaste start van hun
werk in de voorspoedige en optimistische jaren zestig tot aan de moeilijke jaren' tachtig. Hij bewandelde de weg van de bedrijfsgeschiedenis,
omdat naar zijn mening de sociale wetenschappen te weinig oog hadden
voor de historische gang van zaken en de contekst waarbinnen processen
van verandering plaats vinden . Via bestudering van de organisatiedeskundigen probeerde Pettigrew te ontrafelen hoe veranderingsprocessen binnen een grote organisatie gestalte krijgen. Verwacht niet te veel
in een te korte tijd, is een van de lessen, die hij zijn lezers meegeeft. Sleutelfiguren kunnen binnen de organisatie een belangrijke rol spelen, maar
ook zij zijn onderworpen aan bepaalde processen, die Pettigrew probeert te ontleden . Dit boek is een spannende combinatie van bedrijfsgeschiedenis en sociale theorieen . 14
In het genre ondernemersbiografie is men in Engeland weinig actief,
al lijkt daar de laatste tijd enige verandering in te komen. Behalve de
in de inleiding genoemde biografie van ondernemers valt in dit genre het
boek van Davenport-Hines te noemen over Dudley Docker, dat alom
wordt geprezen. Deze auteur verzorgde bovendien in 1986 een themanummer voor de Business History over 'Speculators and Patriots. IS
Daarnaast zijn er de laatste jaren enkele studies over de sociale positie
van de ondernemers verschenen. Zo ging Crouzet nogmaals, maar dan
nu zeer gedetailleerd, op zoek naar de herkomst van de eerste industriele
ondernemers. 16 Rubenstein onderzocht wie na de industriele revolutie
tot de zeer rijke burgers behoorden . In de groep bleken zich vele adellijke landheren te bevinden en maar weinig industrielen. 17
Het genre ondernemersbiografie is in de Verenigde Staten duidelijk
13 J . Boswell, Business policies in the making: three companies compared (London
1983).
14 A. Pettigrew, The awakening giant: continuity and change in Imperial ChemicalIndustries (Oxford 1985).
15 P.T. Davenport-Hines, Dudley Docker: the life and times of a trade warrior (Cambridge 1984); Themanummer: Business History, 1986, nr.l.
16 F. Crouzet, The first industrialists: the problem of origins (Cambridge 1985).
17 W.O. Rubenstein, Men of property: The very wealthy in Britain since the Industrial
Revolution (Becken ham Kent 1981).
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meer in trek dan in Engeland. Misschien heeft dat te maken met het hoge aanzien, dat ondernemers in de VS veelal genieten. De relatief grate
belangstelling voor de ondernemersbiografie komt onder meer tot uitdrukking in de in de inleiding genoemde Biographical Dictionary of
American Business Leaders. Verder verschijnen er regelmatig biografieen van ondernemers, die voor een Nederlands publiek meestal aIleen
van belang zijn als de schrijver kans ziet een interessante invalshoek te
kiezen. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de studie van Klein over Jay
Gould . Klein vergelijkt consequent het beeld dat de kranten al tijdens
zijn leven van Jay Gould hadden gevormd met het beeld dat bestudering
van het archiefmateriaal opleverde. Op die manier biedt Klein tevens
een bijdrage tot de persgeschiedenis. 18
Daarnaast krijgt de persoon van de ondernemer in sommige bedrijfshistories bijzonder veel aandacht. Bij de geschiedenis van de Bank of
Boston ligt de nadruk zozeer op de leidende figuren, dat bijna gesproken kan worden van een verzameling biografieen, ingekaderd in een
bankgeschiedenis. 19 Aan dit euvellijdt ook enigszins het boek van Carasso over de Morgans en hun bank. Centraal staan daarin J.S. Morgan
en J.P. Morgan. De indeling van het boek valt samen met de sterfdata
van deze twee heren en aan het overlijden van J.P. Morgan worden aIleen al enkele pagina's gewijd. Dat neemt niet weg, dat men allezende
toch een aardige indruk krijgt van de wijze van zaken doen in die tijd. 20
De theorievorming ten aanzien van het ondernemergedrag is in de
Verenigde Staten in hoge mate belnvloed door Chandler. Als eerste belangrijke resultaat van zijn pogingen tot generalisatie verscheen begin
jaren 'zestig zijn Strategy and Structure, waarin hij onderzocht waarom
grate industriele ondernemingen in Amerika van een gecentraliseerde
naar een gedecentraliseerde structuur overgingen. Zijn vergelijkend onderzoek -ap het niveau van bedrijven leidde tot zijn beroemd geworden
'strategie-struktuur-concept', een nog steeds veelvuldig gehanteerde hypothese bij bedrijfshistorisch onderzoek. De volgende stap die Chandler
maakte was een vergelijking tussen bedrijfstakken, culminerend in zijn
The visible hand. Het uitschakelen van de markt als organisatieinstrument, de vervanging van die markt door 'administrative coordination' (de zichtbare hand), bracht hij in verband met het vraagstuk
van de transaktiekosten, waarvoor de economische wetenschap steeds
meer belangstelling begon te koesteren. De derde fase van Chandlers on18 M . Klein , The life and legend oj Jay Gould (Baltimore 1986) .
19 Ben Amos Williams, Bank oj Boston 200 (Boston 1984) .
20 V.P. Carosso, The Morgans; private international bankers, 1854-1912 (Harvard
1987).
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derzoek heeft betrekking op vergelijkingen op nationaal niveau. Verschillen tussen diverse geindustrialiseerde landen worden niet aIleen bepaald door de mate, waarin die landen over grandstoffen, kapitaal en
arbeid beschikken, maar ook door investeringen in marketing, reseach
& development, transportfaciliteiten en organisatie. Chandler ziet 'comparative business history' als een van de belangrijkste deelgebieden van
de economische geschiedenis. 21
Chandler heeft met zijn generalisaties vele auteurs geinspireerd en zijn
invloed werkt nog steeds door. Zo wordt in het boek over de Sun Oil
Company, de ondernemersfunktie belicht aan de hand van de familie
Pew en - als contrast - de moderne manager, die de familie Pew opvolgde aan het eind van de jaren' zestig. De opkomst van het professionele
management en het nieuwe ondernemerschap worden gezien als een
reaktie op het toenemende overheidsingrijpen. 22 Geheel in de geest van
Chandler is het boek van Cheape over een firma in schuurmiddelen en
slijpmachines. Cheape analyseert de overgang van de familieonderneming naar een concern met managers. Intultie en persoonlijk optreden
worden vervangen door systematiek en analyse. Deze overgang ging gepaard met een proces van groei, dreigende stagnatie en daaropvolgende
diversificatie. 23
In het boek over de Citibank wordt de chronologie en de fasering van
het boek opgehangen aan de opeenvolgende leiders van de bank. Nieuwe leiders betekenen nieuwe activiteiten en organisatiestructuren die
moeten worden aangepast. Ziehier de invloed van Chandler op de auteurs, twee hoge funktionarissen van de bank zelf. 24 Een vergelijkende
studie over de organisatie van het management binnen twee bedrijven
- General Electric en Ford - is geschreven door Kuhn. Op grand van
de vergelijking heeft hij een eigen organisatiemodel ontworpen.25
In Duitsland komt de ondernemer ten eerste ter sprake in het kader van
bedrijf- of bedrijfstakstudies. Daarbij is soms de invloed van Chandler
merkbaar. Ten tweede zijn er opvallend veel boeken met een duidelijk
gericht thema, zoals ondernemers en inflatie of ondernemers en hun afzetpolitiek.
21 A. Chandler jr., 'Comparative business history', D.C. Coleman en Peter Mathias,
Enterprise and History (1984).
22 A.M. Johnson, The challange of change: the Sun Oil Company 1945-1979 (Columbus
1983).
23 C. Cheape, From family firm to modern multinational; Norton Company, a New
England enterprise (Cambridge 1985).
24 H .B. Cleveland en Th . Huertas, Citibank 1812-1970 (Cambridge 1985).
25 A.J. Kuhn, GM passes Ford, 1918-1938. Designing the General Motor performancecontrol system (1986).
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Het standaardwerk van Feldenkirchen over de ijzer- en staalindustrie
in het Ruhrgebied van 1879 tot aan de Eerste Wereldoorlog - waarin de
geschiedenis van meer dan tien bedrijven is opgenomen - behandelt allerhande factoren die van belang zijn voor de verklaring van de ontwikkeling van de verschillende ondernemingen in onderling verband. Impliciet en expliciet blijkt hieruit het grote be lang van de ondernemer. Zaken als vestigingsplaatsfactoren, conjunctuurverloop, integratie en diversificatie, produktie- en prijsontwikkeling, afzetmarkten en de ontwikkeling daarin, kapitaalvorming, financiering van de afzonderlijke
bedrijven en de organisatie van de ondernemingen worden uitgebreid in
verschillende hoofdstukken aan de orde gesteld. 26 Dezelfde auteur vergelijkt in een andere stu die het verschil in financieel beleid tussen de chemische en electrotechnische industrie. 27
Minder analytisch, sterk beschrijvend van karakter en veel beknopter
dan bovengenoemd standaardwerk van Feldenkirchen is - wat betreft
de ondernemer en de ondernemersfunktie - het door Pohl geschreven
gedenkboek van de West Landesbank . 28
De veelzijdige en omvangrijke studie van Von Peschke over Siemens
behandelt nagenoeg alle aspect en van de ondernemersfunctie die door
de verschillende generaties Siemens dikwijls succesrijk werd uitgeoefend, en gaat in op de manier waarop zij er in slaagden de continuiteit
der onderneming, ook in moeilijke tijden, te waarborgen. 29 Interessant
in dit verband is ook het artikel van Forstmann over de chemische fabriek Griesheim, waarin onder meer beschreven wordt hoe de leiders
van het bedrijf reageerden op de 'grosse Depression' (1873-1895).30
Voortbouwend op de zogenaamde KocJ<avariant van de Chandlerthese inzake integratie en diversificatie in de verschillende bedrijven, wordt
door Pohl in zijn boek over organisatie en leiding in Duitse concerns
vanaf de 1ge eeuw aannemelijk gemaakt dat Duitse ondernemers de uitoefening van bepaalde taken - die oorspronkelijk door het marktmechanisme werden uitgevoerd - door kartels en syndicaten lieten overnemen. De hieruit voortvloeiende complexiteit werd door middel van specialisatie opgevangen, terwijl de ondernemer-eigenaar plaats maakte
w. Feldenkirchen, Die Eisen- und Stahlindustrie des Ruhrgebietes 1879-1914.
Wachstum, Finanzierung und Stuktur ihrer Gross-unternehmen (Wiesbaden 1982).
27 W . Feldenkirchen, 'Zur Financierung von Grossunternehmen in den chemischen und
elektrotechnischen Industrie Deutschlands vor dem Ersten Weltkrieg', Beitriige 94-125.
28 H. Pohl, West L.B. Von der Hilfskasse von 1832 zur Landesbank (Munster 1982).
29 H.P . von Peschke, Elektronindustrie und Staatsverwa/(ung am Beispiel Siemens
1847-1914 (Frankfurt am Main 1981).
30 W. Forstmann, ' Die chemische Fabrik Griesheim in der ' grossen Depression', Zeitschrift jur Unternehmensgeschichte 26 (1981). 1,42-60.
26
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voor de manager-ondernemer. Dit leidde op zijn beurt weer tot problemen met betrekking tot bureaucratisering en een gebrek aan overzichtelijkheid. 31
Ben soortgelijke ontwikkeling wordt beschreven in Siegrists stu die
over de ontwikkeling van een Zwitserse ijzer- en staalverwerkende firma. Aanvankelijk werd het bedrijf patriarchaal geleid. De invloed van
ingenieurs op de bedrijfsvoering werd na circa 1870 groter om in het begin van de twintigste eeuw plaats te maken voor het zogenaamde moderne management, waarbij rationalisering en differentiatie een belangrijke
plaats gingen innemen. 32
Kocka behandelt in een studie over legitimiteitsproblemen en strategie
het onderscheid in (sociale) strategieen van eigenaar-ondernemers en
(aangestelde) managers. De eerstgenoemde groep ondernemers kon dikwijls door loonsverhoging en patriarchaal optreden de legitimiteitsproblemen oplossen; de managers in loondienst bezaten, bij gebrek aan
beslissingsmacht ten aanzien van bijvoorbeeld loonsverhoging, minder
over wicht op het personeel. 33
Het ondernemersbeleid staat centraal in drie artikelen in de bundel
Beitriige zur quantitativen vergieichenden Unternehmensgeschichte. 34
In de studie 'Unternehmungsleitung und Kostenkontrole in der rheinischen Montanindustrie' vergelijkt Bongartz de verschillende reacties
van ondernemers op de economische crisis in Duitsland voor de eerste
wereldoorlog. 35 lets dergelijks doet Feldenkirchen met betrekking tot het
financiele beleid van twee grote ondernemingen in de chemische en electrotechnische industrie in hetzelfde tijdvak. 36 Kaelbe, tenslotte, behandelt enkele puissant rijke grondbezitters en stelt de vraag 'Wie feudal

31 H. Pohl, 'Zur Geschichte von Organisation und Leitung deutscher Grossunterneh·
men seit dem 19. lahrhundert', Zeitschrijt fur Unternehmensgeschichte 26 (1981) 3,
143-178.
32 H . Siegrist, Vom Familienbetrieb zum Managerunternehmen. Angestellte und industrielle Organisation am Beispiel der Georg Fischer AG in Schaffhausen 1797-1930
(Gbttingen 1981).
33 1. Kocka , ' Legitimationsprobleme und Strategien der Unternehmer und Manager im
19. und friihen 20. lahrhundert', in: H. Pohl ed ., Legimation des Managements im Wandel. Zur Diskussion fiber Funktion und Auftrag der Unternehmensleitung wiihrend der
letzten 150 Jahre (Wiesbaden 1983) 7-21.
34 R. Tilly (Hrsg.), Beitriige zur quantitativen vergleichenden Unternehmengeschichte
(Stuttgart 1985).
35 W . Bongartz, 'Unternehmensleitung und Kostenkontrolle in der rheinischen Montanindustrie vor 1914. Dargestellt am Beispiel der Firmen Krupp und Guttehoffnungshiitte',
Zeitschrijt fur Unternehmensgeschichte 29 (1984) 1, 2, 33-55 en 73-113.
36 Feldenkirchen, ' Zur Financierung', Beitrage 94-125.
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waren die deutschen Unternehemer im Kaiserreich,?37
In de bundel Absatzstrategien deutscher Unternehmer behandelt
Blaich de afzetpolitiek van Duitse ondernemingen in de negentiende en
de eerste helft van de twintigste eeuw. Hij onderscheidt daarbij drie fasen: de fase van de produktorientatie, de fase van de marktorientatie en
die van de prijsorientatie. 38 In dezelfde bundel gaat Sabel in op de afzetstrategie van Duitse ondernemers na de tweede wereldoorlog. Centraal in zijn betoog staat de toetsing van verschillende marketingtheorieen. 39
In zijn boek over de machine-industrie en de Duitse inflatie gaat Lindenlaub in op de vraag in hoeverre inflatie een gunstige invloed heeft
op ondernemingen en voorts welke invloed inflatie heeft op het investeringsgedrag van ondernemers. De achtergrond voor dit onderzoek
wordt gevormd door twee 'theorieen' die tot de conclusie zouden leiden
dat inflatie winstverhogend werkt: de schuldenlast zou - in reele termen
- door de inflatie dalen, terwijl de prijzen voor eindprodukten stijgen;
bovendien houden de lonen doorgaans geen geIijke tred met de prijsstijgingen in tijden van inflatie. Een en ander zou betekenen dat stijgende
prijsverwachtingen de ondernemers zouden aanzetten tot investeringen.
Op basis van empirisch onderzoek toont Lindenlaub aan dat beide eerstgenoemde hypothesen verworpen moeten worden. Voorts geeft hij aan
dat het niet zozeer prijsverwachtingen zijn die ondernemers tot investeringen brengen, maar dat dit in eerste instantie winstverwachtingen zijn.
Dit was weliswaar al eerder bekend, maar de empirische basis voor deze
stelling ontbrak grotendeels. 40
Ondernemersbiografieen zijn de afgelopen jaren weinig verschenen.
Een uitzondering vormt de studie over Helene Amalia Krupp, een vrouweIijke ondernemer rond 1800. 41
Voor Nederland geldt, net als voor het buitenland, dat de ondernemer
in vrijwel geen enkele bedrijfshistorische studie wordt overgeslagen.
37 H. Kaelbe, 'Wie feudal waren die deutschen Unternehmer im Kaiserreich', Beitriige
148-174.
38 F. Blaich, 'Absatzstrategien deutscher Unternehmen im 19. und in der ersten Hiilften
des 20. lahrhunderts' in: H. Pohl ed., Absatzstrategien deutscher Unternehmer, Gestern,
Heute, Morgen. Referate und Diskussionsbeitriige der 6. 6ffentliche Vortagsveranstaltung
der Gesel/schaft fur Unternehmengeschichte in Furth (Wiesbaden 1982) 5-46.
39 H. Sabel, 'Absatzstrategien deutscher Unternehmer seit 1945', in: Absatzstrategien
47-66.
40 D. Lindenlaub, Maschinenbaunternehmen in der deutschen Inflation 1919-1923. Unternehmenshistorische Untersuchungen zu einige Inflationstheorien (Berlin 1985).
41 A. Probst, Helene Amalie Krupp. Eine Essener Unternehmer um 1800, Zeitschriftfur
Unternehmengeschichte, Beihefte 33 (1985).
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Vaak gaat het immers over het beleid van ondernemers ten aanzien van
het personeel, de financiering, de invoering van nieuwe technieken en de
houding ten opzichte van de overheid. In deze paragraaf worden daarom aIleen de studies genoemd, waar de ondernemer meer dan aIleen indirecte aandacht krijgt. In de boeken, die in de andere paragrafen genoemd worden, zal men vaak eveneens interessante gegevens over ondernemers kunnen tegenkomen.
In diverse studies wordt de factor ondernemerschap uitdrukkelijk aan
de orde gesteld: Zo heeft Vleesenbeek in zijn studie over de textielconcerns Nijverdal en ten Cate in het eind van de jaren 'veertig en het begin
van de jaren 'vijftig een nauwkeurige analyse gemaakt van een centrale
ondernemersbeslissing, namelijk de fusie tussen beide bedrijven. 42 Sluyterman vergelijkt in haar dissertatie over de sigarenindustrie rond 1860
en 1930 de ondernemers onderling en in twee perioden om zo het belang
van het ondernemerschap af te wegen. 43 Gericht op de rol van de ondernemer is ook het gedenkboek van Blasing over de Hendrix' fabrieken.
Hij ziet in de figuur van W.H. Hendrix de Schumpeterondernemer belichaamd. 44 Over het ondernemersgedrag op de Hollandse stapelmarkt in
de 18e eeuw handelt de studie van 1.W. Veluwenkamp, waarin de auteur
zich afvraagt of er sprake was van monopolistische handelspraktijken .45
Dit boek neemt samen met de studie van Vogel over de Haarlemse garenlintindustrie een uitzonderingspositie in, omdat hierin 18e eeuwse
ondernemers zijn bestudeerd. 46 In de studie van Kamerling over de oliefabrieken Insulinde wordt het interessante probleem aan de orde gesteld
hoe bedrijfsvoering op afstand, in dit geval vanuit Nederland, in
Nederlands-Indie functioneerde. De communicatiemiddelen waren aan
het begin van de 20e eeuw zodanig verbeterd, dat de leiding in Nederland zich veel intensiever dan voorheen met de bedrijfsvoering kon bezighouden, maar dit bleek niet aIleen voordelen op te leveren. Tegelij-

42 H.H . Vleesenbeek , De eerste grote industriele fusie in Nederland na de Tweede Wereldoorlog; het ontstaan van Nijverdal-ten Cate, een bedrijfshistorische analyse (Rotterdam 1981).
43 K.E. Sluyterman, Ondernemen in sigaren; analyse van bedrijfsbeleid in vijf Nederlandse sigarenfabrieken in de perioden 1856-1865 en 1925-1934 (Tilburg \983).
44 J .F.E . Blasing, Op het spoor van de Korver; ontstaan, groei en transformaties van
de Brabantse familieonderneming Hendrix 'Fabrieken 197911930, bedrijfsgeschiedkundig
bekeken (Leiden \986) .
45 J . W. Veluwenkamp, Ondernemersgedrag op de Hollandse stapelmarkt in de tijd van
de Republiek; de Amsterdamse handelsfirma Jan Isaac de Neufville & Comp., 1730-1764
(Meppei 1981).
46 J . Vogel, Een ondernemend echtpaar in de achttiende eeuw; Pieter Merkman Jr. en
Isabella van Leeuwarden: de Haarlemse garen/intindustrie, cahier nr. 2 CBa (\987).
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kertijd laat Kamerling zien dat de ondernemers grote moeite hadden met
het fenomeen inflatie47 •
Dat ondernemerschap ook in (openbare) nutsbedrijven van groot belang kan zijn bewijzen studies van Fischer over de geschiedenis van electriciteitsvoorziening, Van Schouten over het Goudse Waterleidingbedrijf en Van den Broeke over de Nederlandse Spoorwegen. 48
In veel bedrijfshistories wordt ruime aandacht besteed aan de herkomst van de ondernemers, de sociale positie, de inkomsten en de contacten met andere ondernemers. Zo zijn de ondernemers in de textielindustrie inmiddels van vele kanten belicht. Te noemen vallen de studies
van Hesseling over de onderneming Jannink, Van Gerwen betreffende
de jutefirma Swart en Fischer over de katoenindustrie in Twente. Van
Schelven gaat in zijn boek over Van Heek & Co nader in op de vraag
wat een familiebedrijf onderscheidt van een Naamloze Vennootschap
geleid door managers. 49 De ondernemersfiguren in de baksteenindustrie
v66r 1920 zijn door Janssen ten voeten uit getekend. 50 Een aparte vermelding verdienen de twee boeken van de in 1987 overleden Heerding
over de geschiedenis van de Philipsgloeilampenfabrieken tot 1920.
Daarin gaat hij uitvoerig in op de familie Philips, haar omgeving en de
besluitvorming ten aanzien van centrale ondernemingsbeslissingen. 51

KapitaaJ

Enge/and heeft op het gebied van onderzoek naar de financiering van
de industrie een goede naam. In 1977 en 1980 verschenen daar al twee
overzichten over industriefinanciering in de perioden 1830-1914 (CoR.N .J. Kamerling, De N. V. Oliejabrieken lnsulinde in Nederlands In die: bedrijjs·
voering in hel onbekende (Franeker 1982).
48 E.J. Fischer, Slroom-opwaarls; de geschiedenis van de eleclricileilsvoorziening in
Overijssel en Zuid-Drenlhe lussen circa 1895 en 1986 (Zwolle 1986); en J. Schouten, De
honderdjarige Goudse Waterleiding maalschappij N. v., 1883-1983 (Gouda 1983) W. van
den Broeke, Financien en jinanciers van de Nederlandse spoorwegen 1837-1890 (Zwolle
47

1985)
49 B. Hesselink, Gerhard lannink & Zonen Ie Enschede 1853-1938 (Hengelo 1983); J.
van Gerwen, Elke dag een draadje ... (Oldenzaal 1985); E.J. Fischer, Fabriqueurs en jabri-

kanten; de Twentse kaloennijverheid en de onderneming S.l. Spanjaard Ie Borne lussen
circa 1800 en 1930 (Utrecht 1983); A.L. van Schelven, Onderneming en jamilisme; opkomsl, bloei en neergang van de lexlielonderneming van Heek & Co te Enschede (Lei den
1984).
50 G .B. Janssen, Baksteenjabricage in Nederland, 1850-1920 (Zutphen 1987).
51 A . Heerding, Geschiedenis van de N . V. Philips Gloeilampenjabrieken, dl.l: Hel onlstaan van de Nederlandse Gloeilampenindustrie (Den Haag 1980), dl.II: Een onderneming
van vele marklen Ihuis (Leiden 1986).
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trell) en 1918-1976 (Thomas). De peri ode van de Eerste Wereldoorlog
ontbreekt merkwaardig genoeg. In het onderzoek van Cotrell is gebruik
gemaakt van bedrijfsarchieven; hij sluit aan bij discussies onder historici over de 1ge eeuw, maar werkt niet vanuit een centrale probleemstelling. 52 De studie van Thomas, gebaseerd op macro-economisch materiaal, is sterk beschrijvend. 53
Het punt financiering krijgt in de gedenkboeken steeds ruime aandacht, waarbij men niet schroomt uitvoerige tab ellen op te nemen. Centrale vragen zijn daarbij de herkomst van het bedrijfsvermogen, de manier waarop het vermogen is aangewend en de rentabiliteit van eigen en
vreemd vermogen. Vermelding van aile boeken waarin deze aspekten
aan de orde komen, zou dan ook een lange opsomming worden, waartoe wij ons niet geroepen voelen.
Daarnaast zijn de laatste jaren diverse bankgeschiedenissen verschenen. Behalve het al eerder genoemde tweedelige werk van G. Jones over
de British Bank of the Middle East valt hier te noemen het onderzoek
van F. King naar de Hong Kong and Shanghai Bank, dat vier delen zal
gaan beslaan. De nadruk in deze studies ligt in eerste instantie op de
bank als bedrijf en de bankiers als ondernemers. 54 Over de 1ge eeuwse
banken verscheen een boek van Chapman. Op basis van secundaire literatuur en nieuw eigen onderzoek geeft hij een overzicht van de 1ge
eeuwse 'merchant bankers'. 55 lets verder terug in de tijd gaat de detailstudie van Cope over Walter Boyd, een bankier in de tijd van Napoleon. Via deze bankier, die zich bezig hield met leningen aan de Britse
overheid en haar bondgenoten, kan men kennisnemen van de wereld
van het internationale geldverkeer. 56
Een mogelijke invalshoek voor meer kennis over kapitaalvorming en
financiering van de industrie bieden boeken over het verzekeringswezen.
Zie bijvoorbeeld de boeiende bundel, die Westall heeft samengesteld
met artikelen over het hoofdzakelijk 1ge eeuwse verzekeringswezen in
Engeland. 57 Recentelijk is het eerste deel uitgekomen van een uitvoerig
onderzoek van Trebilcock naar 'Phoenix Assurance'. Het eerste deel
bestrijkt de jaren 1782-1870. Trebilock laat zien hoe Phoenix zich door
vernieuwingen positief van zijn concurrenten wist te onderscheiden.
52 P .L. Cotrell, Industrial finance 1830-1914: the finance and organisation of English
manufacturing industry (London 1980).
53 W.A. Thomas, The finance of British industry 1918-1976 (London 1978)
54 F. King, The history oj the Honkong and Shanghai Banking Corporation, dl. I
(1987).

55 Chapman, Merchant bankers.
56 S. Cope, Walter Boyd: a merchant banker in the age of Napoleon (London 1983).
57 O.M. Westall, The historian and the business of insurance (Manchester 1984).
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Maar daarnaast geeft hij een schatting van de kapitaalvorming in de 1ge
eeuw en maakt hij aannemelijk dat verzekeringsactiviteiten vaak werden
ondernomen bij wijze van investering. Meer delen zuBen nog volgen. 58

In de Verenigde Staten is de belangsteBing voor het thema financiering
in de bedrijfsstudies wisselend. De financiering wordt niet zo vaak als
aparte factor naar voren gehaald, maar door het betoog heen gewerkt.
Zo behandelt Carstensen in zijn studie over Singer en International Harvester de financiering tegen de achtergrond van de specifieke problemen
van deze bedrijven bij hun export naar Rusland. Hij betoogt, dat de bedrijven niet aileen door het brengen van arbeidsbesparende machines,
maar ook door het verstrekken van afnemerskrediet een positieve invloed uitoefenden op de economie van Rusland. 59
Ook in de VS is er ruime belangstelling voor de bankgeschiedenis. Diverse titels zijn in de paragraaf over de ondernemer al genoemd. Oat
geeft meteen de invalshoek van deze boeken weer: in eerste instantie
worden de leidende figuren geschilderd en daarna het bankbedrijf als
zodanig. Informatie over de klanten wordt slechts sporadisch gegeven.
Wei komt het thema van de overheidsbemoeienis enkele malen terug (zie
aldaar). Het ziet er vooralsnog niet naar uit dat langs deze weg veel meer
over industriefinanciering bekend zal worden . Oat neem niet weg dat de
boeken van belang zijn voor kennis van het bankwezen als zodanig. In
dat verband is het verheugend dat de boeken over de Citibank, de Bank
of Boston en de Texas Commerce Banks met hun verhaal doorgaan tot
respectievelijk 1970, 1984 en 1986. En dat voor banken, die per traditie
bekend staan om hun geheimhouding!60
In Duitsland wordt in de bedrijfsmonografieen en artikelen uitvoerig
stilgestaan bij de kapitaalvoorziening. Centraal staat daarbij de vraag
hoe de verschillende ondernemingen in staat waren hun uitbreidingen te
financieren. Gebeurde dit met vreemd of met eigen vermogen en - indien dit laatste het geval was - hoe was men in staat dit eigen vermogen
te vormen?
Zeer uitgebreid worden deze vragen beantwoord in het eerder ge-

58 C. Trebilcock, Phoenix Assurance and the development of British insurance, dl. I
1782-1870 (Cambridge 1985).
59 F.V. Carstensen, American enterprise in foreign markets. Singer and International
Harvester in Imperial Russia (Chapel Hill 1984).
60 Cleveland en Huertas, Citibank; Williams, Bank of Boston; W . Buenger en J. Pratt,
But also good business: Texas Commerce banks and the fiancing of Houston and Texas
1886-1986 (1986) .
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noemde standaardwerk van Feldenkirchen over de Duitse ijzer- en staalindustrie. Hij beperkt zich niet tot de werking van het betrekkelijk
abstracte begrip van het hefboomeffect, maar tracht ook aan te geven
hoe de bedrijfswinst - basis voor de vorming van het eigen vermogen
- door allerhande invloeden zoals arbeidsproduktiviteit en loon- en inkomensontwikkelingen werd belnvloed. 61
Dezelfde auteur behandelt, zij het veel beknopter, in een artikel in het
German Yearbook on Bussines History de vermogensvoorziening en de
vermogensaanwending in Duitse mechanische contructiebedrijven in de
negentiende en twintigste eeuw. Per bedrijf wordt hier een inzicht gegeyen in de ontwikkeling van posten als aandelenkapitaal reserves en kort
en lang vreemd vermogen. 62 Soortgelijke gegevens zijn ook voor handen
in het artikel van Wessel over de electriciteitsbedrijven in Keulen. 63 Uit
zijn studie blijkt dat vele kleine elektriciteitsbedrijven voor hun vermogensvoorziening aanvankelijk aangewezen waren op de banken, industrielen en prive personen, een situatie die niet wezenlijk afwijkt van
die in Nederland in dezelfde periode. 64 Pohl beschrijft in een artikel
over industriefinanciering voor de Tweede Wereldoorlog hoe ondernemingen - bijvoorbeeld in de electrotechnische industrie - zich langzamer hand van een gering aantal banken afwendden en hun eigen
holdings- en financieringsbedrijven opzetten. Een en ander leidde uiteraard tot een grot ere onafhankelijkheid van het bankwezen. 65
In Beitriige zur quantitativen vergleichenden Unternemensgeschichte
zijn enkele zeer interessante artikelen opgenomen waarvan wij er hier
slechts twee willen noemen: het artikel van Daunton en Wagner - waarin een vergelijking is opgenomen tussen de Britse en Oostenrijkse
postspaarbank met betrekking tot de rentabiliteit van beide ondernemingen - en het artikel van Kennedy en Britton 'Portfolioverhalten und
wirtschaftliche Entwicklung im spiiten 19. lahrhundert' waarin Groot
Brittannie en Duitsland vergeleken worden. 66
61 Feldenkirchen, Eisen- und Stahlindustrie.
62 W. Feldenkirchen, 'Capital raised and its use by German mechanical engineering
firms in the 19th and early 20th centuries, German Yearbook on Business History, 3
(1983) 21-55 .
63 H . Wessel, 'Die AG fUr Elektricitiitsanlagen in Koln 1897-1920. Ein Beitrag zum Unternemensgeschiift der deutschen elektotechnischen industrie', Zeitschrift fur Unternehmensgeschichte 31 (1986) I, 73-92.
64 Zie bijvoorbeeld Fischer, Stroom-opwaarts.
65 H .Pohl, 'Forms and phases of industry finance up to the Second World War', German Yearbook on Business History, 4 (1984) 75-102.
66 M. Dauton en M. Wagner, 'ledermanns Geldgeschiifte prompt, sieher und billig zu
besorgen'. Die Bestimmungsgrossen Unternehmungen am Beispiel der britischen un osterreicbischen Postsparkasse 1885-1914', Beitriige 131-147; W.P . Kennedy en R. Britton,
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Fischer heeft voor een aantallanden de ontwikkeling in produktiviteit
onderzocht en getracht aan te geven welk aandeel hiervan uit de factor
kapitaal kan worden verklaard, en welk aandeel uit de factor arbeid. Dit
artikel is niet aileen vanuit bedrijfshistorische optiek interessant, maar
evenzeer vanuit het gezichtspunt van de (algemenere) economische geschiedenis. 67 In het eerdergenoemde gedenkboek van de hand van Pohl
worden, voorzover het bronnenmateriaal dit toeliet, zaken als verlies- en
winstcijfers en eigen en vreemd vermogen van de aanvankelijk als
'Hilfskasse' begonnen bank gegeven. 68
Ook op het bankwezen betrekking hebbend, maar dan veel uitgebreider en algemener, is de monumentale uitgave Deutsche Bankgeschichte,
waarvan het laatste der drie delen in 1983 verscheen. Het eerste deel behandelt de peri ode van de vroege middeleeuwen tot 1806, het tweede
deel de peri ode van 1806 tot 1914 en het derde en laatste deel de peri ode
van 1914 tot nu. In deze banden worden de wortels van het moderne
bankwezen blootgelegd, het ontstaan van partikuliere- en rijksbanken
wordt beschreven, evenals de invloed van inflatie, de economische wereldcrisis en de beide wereldoorlogen op de ontwikkeling van de banken. 69
Hoewel er dikwijls geklaagd wordt over de geringe aandacht die men in
de Nederlandse bedrijfsgeschiedenis besteedt aan de produktiefaktor
kapitaal, blijkt bij bestudering van de in de laatste jaren verschenen monografieen voor derge/ijke klachten weinig aanleiding te zijn. Van de in
het kader van deze inleiding besproken monografieen blijken er tenminste tien ruime aandacht te besteden aan de genoemde produktiefactor. 70

'Portfolioverhalten und wirtschaftliche Entwicklung im spiiten 19. lahrhundert. Ein Vergleich zwischen Grossbritannien und Deutschland. Hypothesen und Spekulationen', Beitriige 45-94.
67 W. Fischer, 'Von 1945 bis zur Gegenwart', in: Wirtschaftswachstum, Technologie
und Arbeitszeit in Internationalen Vergleich (Wiesbaden 1983) 241-257 .
68 Pohl, West L.B.
69 Institut fiir bankhistorische Forschung (Hrsg .) Deutsche Bankengeschichte, Bd . I:
Von den Anfiingen bis zum Ende des Alten Reiches (1806), Bearb. E . Klein, Bd. 2: Das
deutsche Bankwesen (1806-1848), Bearb. H. Pohl; Die Entwicklung des deutschen Bankwesens zwischen 1848 und 1870, Festigung und Ausdehnung des deutschen Bankwesens
zwischen 1870 und 1914, Bearb. M. Pohl; Bd . 3: Vom Ersten Weltkrieg bis zur Gegenwart, Beitriige von K. Erich Born u.a. (Frankfurt am Main 1982 en 1983).
70 zie de eerder genoemde studies van Bliising, Op het spoor van de Korver; Fischer, Fabriqueurs en fabrikanten; idem, Stroomopwaarts; Van Gerwen, Elke dag een draadje;
Hesseling, Jannink & Zn.; Janssen , Baksteenfabricage; Kamerling, Oliefabrieken Insulin-
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Dikwijls zijn in deze boeken reeksen balans- en verlies- en winstcijfers
over vele tientaIlen jaren samengesteld. Dergelijke gegevens zijn, zeker
als het gaat om de vraag hoe de ondernemers in de 1ge en 20e eeuw in
hun vermogensbehoefte voorzagen - eigen of vreemd kapitaal - van het
grootste belang. Wanneer het cijfers betreft die op eenzelfde periode en
eenzelfde bedrijfstak betrekking hebben, laten deze gegevens bovendien
vergelijking toe. Er is tot nu toe geen poging gedaan om te zien of de
verzamelde gegevens zich al lenen tot generalisaties. Uit de studies tot
nu toe lijkt in ieder geval naar voren te komen, dat in de 1ge eeuw zelffinanciering van groot belang was en mogelijk werd gemaakt door de relatief hoge winstmarges, maar systematische vergelijking kan waarschijnlijk nog veel meer resultaten opleveren.
Aparte vermelding op het gebied van de financiering verdient de dissertatie van Van den Broeke, waarin de negentiende eeuwse financiers
en financiering van de Nederlandse Spoorwegen centraal staan. Een van
zijn conclusies luidt, dat de Nederlandse 1ge eeuwse financiers niet negatief stonden tegenover risicovoIle belegging. Zij wilden niet in de Nederlandse spoorwegen investeren, omdat ze maar al te goed wisten dat
de rendementen laag zouden zijn. 71 Dat Nederlanders inderdaad riskant
konden beleggen in buitenlandse (Amerikaanse) spoorwegen en dat het
hen daarbij slecht kon vergaan, heeft Veenendaal in enkele artikelen beschreven. 72
Op het gebied van de bankgeschiedenis is onlangs een bundel verschenen onder redactie van Van den Eerenbeemt. Hierin is niet aIleen aandacht voor de institutionele kant van het bankwezen, maar ook voor de
relatie van de bank tot de klant. Zo komt onder meer aan de orde de
rol van de banken ten aanzien van de 1ge en 20e eeuwse industriefinanciering. 73 Dit laatste aspect komt eveneens naar voren in het cahier over
de Rotterdamse bankiers Mees en Chabot. 74 Wie zich met financiering
wil bezig houden, kan verder in de boeken van Gales en Van Gerwen
over het verzekeringswezen en van Joh. de Vries over de brancheorgani-

de; Sluyterman, Ondernemen in sigaren, Vleesenbeek, Nijverdal-Ien Cate en Van Schelven, Onderneming en jamilisme.
71 W. van den Broeke, Financien en jinanciers
72 A.J . Veenendaal Ur.) 'De Oklahomo Cental Railway: een nederlandse spoorweg in
de Verenigde Staten', JbGBT2 (1985); idem, 'The Kansas City Southern Railway and the
Dutch Connection' , Business History Review 61 (1987).
73 H .F.J .M. van der Eerenbeemt, Bankieren in Brabant in de loop der eeuwen (Tilburg
1987).
74 Mees en Chabot. Twee kassiers te Rotterdam; een bijdrage 101 de geschiedenis van
de stad Rotterdam 1850-1914, Cahier m.I, CBG (1986).
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satie van het accountantswezen interessante aanknopingspunten
den. 75

VIn-

Arbeid

Binnen de groep van labour historians en onderzoekers uit de sociale
wetenschappen werden in Enge/and in de afgelopen twee decennia uitvoerige debatten gevoerd over de positie van de arbeiders binnen het bedrijf. Hierbij werd veelvuldig gebruik gemaakt van bedrijfsarchieven.
De discussie betrof grotendeels de tweede helft van de negentiende eeuw
en de eerste helft van twintigste eeuw. Hierbij ging het onder meer over
de vraag of het werk van de arbeider steeds meer ontschoold werd en
of dit een bewust streven van de werkgever was om zo zijn controle over
de arbeiders te kunnen vergroten. Onderzoek is verricht naar de organisatie van het arbeidsproces en de invloed van het Taylorisme en het
Bedaux-systeem. De laatste tijd gaat de discussie over de invloed van de
arbeidsmarkt op de inhoud van het werk en de macht van de werkgever.
Aan de hand van de boeken van Gospel, Littler en Wrigley kan men een
goede indruk van deze debatten krijgen. 76
Deze discussies krijgen ook aandacht binnen de kring van bedrijfshistorici, getuige de recensies van de boeken van bovengenoemde auteurs in het tijdschrift Business History. In de volumineuze standaardwerken over bedrijven en bedrijfstakken vindt men tot nu toe echter
weinig van deze discussies terug. Ais de sociale component al enige aandacht krijgt, dan betreft het voornamelijk loonkosten, arbeidsvoorwaarden en onderhandelingen met vakbonden. Zo spreekt Gouvish in
zijn boek over de genationaliseerde spoorwegen uitvoerig over de gevoerde loononderhandelingen, voornamelijk met het oogmerk loonkosten en arbeidsproduktiviteit te berekenen. Het gaat hem daarbij
vooral om de vraag of de stijging van de lonen voldoende gecompenseerd werd door een stijging van de arbeidsproduktiviteit en aldus werd
terugverdiend. 77 In het grote projekt over de steenkoolindustrie, waar75 B.P .A. Gales, Werken aan zekerheid; een terugblik over de schouder van Aegon
(Leeuwarden 1986) en B.P .A. Gales en J .L.l.M. van Gerwen, Sporen van leven en schade; een geschiedenis en bronnenoverzicht van het Nederlandse verzekeringswezen NEHAseries V nr. I (Amsterdam 1988); Joh . de Vries, Geschiedenis der accountancy in Nederland; aanvang en ontplooiing, 1895-1935 (Assen 1985).
76 H .F. Gospel en C.R. Littler (ed .), Managerial strategies and industrial relations (London 1983); C .R. Littler, The development oj the labour process in capitalist societies
(London 1982); C.l. Wrigley (ed .), A history oj Britislz industrial relations, 1875-1914
(1982) .
77 Gourvish, British Railways.
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van inmiddels drie delen zijn verschenen, is het blikveld wat ruimer.
Niet aIleen komen de loonkosten, arbeidsvoorwaarden en vakbondspolitiek aan de orde; ook is er aandacht voor de mate van specialisatie van
arbeidskrachten (Flinn en Stoker) 78, voor het arbeidsproces, de arbeidsmarkt en de werkdiscipline (Church e.a.f9 en voor de invloed van
de technologie op de werkinhoud en de veranderingen in de arbeidsomstandigheden ten gevolge van de nationalisatie van de steenkoolindustrie
(Ashworth en Peg).80
De ontwikkelingen in de Verenigde Staten zijn vergelijkbaar met die in
Engeland. Ook daar wordt, ten dele in combinatie met Engelse onderzoekers, een discussie gevoerd over werkinhoud, Taylorisme, macht van
de werkgever en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. 81 Een duidelijk
voorbeeld van een onderzoek naar de situatie op de werkvloer en de visie
van het management op arbeidsverhoudingen is de stu die van Schatz
over de arbeiders bij General Electric en Westinghouse. 82 De discussie
over arbeidsverhoudingen is bovendien doortrokken met beschouwingen over de plaats van de staat in het krachtenspel tussen werkgevers en
werknemers. 83 In de werken specifiek op het gebied van de bedrijfsgeschiedenis wordt de sociale component echter vrijwel niet behandeld.
Voor zover de recente Duitse bedrijfshistorische literatuur zich met de
factor arbeid bezighoudt, is dit voornamelijk op het gebied van 1) de
(ontwikkelingen op de) arbeidsmarkt en de invloed daarop uitgeoefend
door overheid, bedrijfsleven en vakbeweging, 2) de rekrutering van arbeidskracht en de arbeidsvoorwaarden in de verschillende ondernemingen en bedrijfstakken en 3) de factor arbeid in het licht van de economi-

78 M.W . Flinn en D. Stoker, The history of the British Coal, dl.II: The Industrial Revolution, 1700-1830 (Oxford 1986).
79 R. Church, A. Hall en J. Kanefsky, The history of the British Coal, dl. III: Victorian
Pre-eminence, /839-1913 (Oxford 1986).
80 W. Ashworth en M. Peg, The history of the British Coal, dl.V : The nationalised industry (Oxford 1986).
81 Zie bijvoorbeeld Essays from the Lowell Conference on Industrial History (1980),
speciaal de artikelen van W.H.Lazonick, 'Conflict and control in the industrial revolution: social relations in the British Cotton Factory' en W.H. Mulligan, 'Mechanizing the
gentle craft; the introduction of machinery into the Lynn, Massachusetts shoe industry,
1852-1883' .
82 R.W. Schatz, The electrical workers: a history of labour at General Electric and
Westinlfhouse 1923-1960 (Urbana/ Chicago 1983).
83 S. 'Tolliday en J. Zeitlin (ed.), Shop floor bargaining and the state: historical and
comparative perspectives (New York/ Cambridge 1985),
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sche ontwikkeling in het algemeen en van het bedrijf of de bedrijfstak
in het bijzonder.
De door Pierenkemper en Tilly uitgegeven bundel 'Historische Arbeitsmarktforschung' behandelt allerlei vragen die van belang zijn voor
degenen die gei'nteresseerd zijn in de arbeidsmarktproblematiek. Vijf arbeidsmarkttheorieen passeren de revue, die achtereenvolgens in verschillende opsteIlen centraal staan (institutionalisering van de betrekkingen
op de arbeidsmarkt, de relatie tussen de verhoudingen op de arbeidsmarkt enerzijds en de hoogte der lonen anderzijds, stabiliteit en instabiliteit van de arbeidsmarkt, segmentering van de arbeidsmarkt en de
invloed van 'externe' invloeden - overheidspolitiek, onderwijs, bevolkingsgroei - op de arbeidsmarkt).84
Harney behandelt in een artikel de manier waarop ondernemers in hun
behoefte aan arbeidskracht voorzien. De rekrutering van arbeid geschiedt steeds op een andere manier, afhankelijk van het tijdvak waarop
men het oog richt. Tot circa 1850 zou het aannemen van personeel op
patriarch ale wijze geschieden, waarbij de invloed van familiebetrekkingen niet onbelangrijk waren. Tussen 1850 en 1900 krijgt het rekruteringsproces een rationeler karakter waarbij niet aIleen persoonlijke
voorkeuren en antipathieen van de ondernemer een doorslaggevende rol
spelen. Er ontstaat een min of meer universeel beslissingspatroon voor
wat betreft het aannemen van arbeidskrachten. In de twintigste eeuw
valt een steeds grotere differentiatie op de arbeidsmarkt waar te nemen.
De onoverzichtelijkheid van de arbeidsmarkt die deze ontwikkeling met
zich mee brengt, leidt er toe dat het universele beslissingspatroon plaats
maakt voor een meer gedifferentieerd patroon. De invloed van de overheid op de arbeidsmarkt wordt groter, vooral door de scholing van de
arbeiders. 85 Soortgelijke zaken worden door Siegrist behandelt in zijn
monografie over de onderneming Georg Fischer AG te Schaffhausen. 86

84 T . Pierenkemper, R. Tilly (Hrsg), Historische Arbeitsmarktforschung. Entstehung,
Entwicklung und Probleme der Vermarktung von Arbeitskraft (Gottingen 1982). Zie verder over deze problematiek: A. Faust, Arbeitsmarktpolitik im deutschen Kaiserreich. Arbeitsvermittlung, Arbeitsbeschaffung und Arbeitslosenunterstutzung 1890-1918 (Stuttgart
1986) en T . Pierenkemper, Allokationsbedingungen im Arbeitsmarkt. Das Beispiel des
Arbeitsmarktes fur Angestelltenberufe im Kaiserreich 1880-1913 (Opladen 1982).
85 K. Harney, 'Historische Berufsbildungs- und qualifikationsforschung am Beispiel der
GHH Oberhausen. Arbeitskriiftsbeschaffung, Wanderung, Belegschaftsorganisation und
Ausbildung im Hinblick auf die Entstehung schulischen Angebots ' , Zeitschrift fur Unternehmensgeschichte 28 (1983)1, 1-38.
86 H . Siegrist, Vom Familienbetrieb zum Managerunternehmen. Angestellte und industrielle Organisation am Beispiel der Georg Fischer AG in Schaffhausen 1897-1930
(Gottingen 1981).
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In de studie van Pohl, Schaumann en Schonert-Rohlk over de chemische industrie in het Rijnland wordt aandacht besteed aan de samenstelling van de beroepsbevolking (leeftijdsopbouw, vrouwen- en kinderarbeid) en de arbeidsomstandigheden - meer in het bijzonder de loonontwikkeling. 87 Een artikel van Pierenkemper behandelt laatstgenoemde
problematiek, maar dan met betrekking tot beambten in de grote Duitse
bedrijven in de periode 1880-1913. 88
De invloed van de verschillende factorkosten - inclusief die van de arbeidskracht - op de ontwikkeling van de ijzer- en staalindustrie wordt
uitgebreid beschreven in de eerdergenoemde monumentale studie van
Feldenkirchen. 89 Veel beknopter komt deze factor aan de orde in de
twee artikelen die Bongartz in 1984 publiceerde in het Zeitschrijt jur
Unternehmensgeschichte 90 en in de twee jaar eerder verschenen monografie van de hand van Plumpe. 91
De relatie tussen economische groei, ontwikkeling van de techniek en
arbeidstijd wordt centraal gesteld in de door Pohl samengestelde bundel
die in 1981 verscheen. 92 Uit een artikel van Kaufhold blijkt dat in de periode 1800-1835 de factor arbeid een beslissende invloed had op de economische ontwikkeling in die periode. 93 Feldenkirchen toont aan dat in
de periode die daarop volgde de economische groei de arbeidsduur bepaalde, en niet andersom. Hij trekt deze conclusie op basis van een vergelijkende studie voor Duitsland, Groot Brittannie, Belgie, Frankrijk en
de USA zaken als economische groei, de ontwikkeling van de arbeidsproduktiviteit en de arbeidsduur werden onderzocht. 94
Enigszins losstaand van de hierbovengenoemde literatuur - maar zeer

87 H . Pohl, R. Schaumann, F. Sch6nert-R6hlk, Die chemische Industrie in den Rheinlanden wiihrend der industriellen Revolution Bd. I: Die Farbenindustrie (Wiesbaden
1983).
88 T . Pierenkemper, ' Angestellte in deutschen grossunternehmen 1880-1913 ' , Beitriige
175-203 .
89 Feldenkirchen, Eisen- und Stahlindustrie.
90 W. Bongart', 'Unternehmungsleitung und Kostenkontrolle in der rheinischen
Montanindustrie vor 1914. Dargestellt am Beispiel der Firmen Krupp und Guttehoffungshiitte', Zeitschrift fur Unternehmensgeschichte 29 (1984) 1,233-55 en 73-113 .
91 C. Plumpe, Die wurttembergische Eisenindustrie im 19. Jahrhundert. Eine Fallstudie
zur Geschichte der industriellen Revolution in Deutschland (Wiesbaden 1982).
92 H . Poh1 (Hrsg.) Wirtschaftswachstum, Technologie und Arbeitszeit im internationa·
len Vergleich. Referate und Diskussionsbeitriige des 6. wissenschaftlichen Symposiums
der Gesellschaft fur Unternehmensgeschichte (Wiesbaden 1983).
93 K.H . Kaufhold , 'Ausgangssituation im 18 . Jahrhundert und Entwicklung bis ca
1835' , Wirtschaftswachstum 17-54.
94 W . Feldenkirchen, 'Wirtschaftswachtum, Technologie und Arbeitszeit von de Friihindustrialisierung bis zum Ersten Weltkrieg' , Wirtschaftswachstum 75-155 .
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vermeldenswaard - is de omvangrijke comparatieve stu die van Kaelbe
over sociale mobiliteit en 'gelijkheid van kansen'. Centraal hierbij staat
de vraag of het vooral economische of ook andere (politieke) factoren
waren die e.e.a bepaalden. 95
Op verschillende manieren wordt in Nederland binnen de bedrijfsgeschiedenis over arbeid geschreven. Ten eerste zijn er studies verschenen,
waarin voor arbeid en arb eiders een grote plaats wordt ingeruimd. Zo
valt te wijzen op de monografie van Hesselink over het Enschedes katoenbedrijf Jannink; het begrip arbeidskracht en de strijd van de arbeiders voor betere arbeidsvoorwaarden en tegen aantasting daarvan, krijgen ruime aandacht. 96 Tot deze categorie kan men ook de studies van
Van Schelven en Janssen rekenen. 97
Ten tweede vindt er onderzoek plaats vanuit bedrijfseconomische optiek naar de 'produktiefactor arbeid', zoals in de dissertaties van Fischer
en Sluyterman. Arbeid wordt hierin voornamelijk bezien als kostenfactor, die van groot belang is om de ontwikkelingen in de winstgevendheid
van ondernemingen te verklaren. 98
Ten derde wordt recentelijk, in navolging van het buitenland, de blik
gericht op de situatie op de werkvloer: de werkomstandigheden, de gevolgen van technische veranderingen op de inhoud van het werk, het gezag van de leiding ten opzichte van de arbeiders . In dit verband kan gewezen worden op de dissertatie van Van Elteren over de positie van de
arb eiders binnen Hoogovens. Hij heeft onderzocht op welke manieren
de leiding van Hoogovens heeft geprobeerd de arbeiders, die veelal niet
met industriele arbeid vertrouwd waren, in het bedrijf in te passen. Verder de dissertatie van Bloemen over de wijze waarop het Taylorisme in
Nederland is ontvangen en de stu die van Nijhoff over de naoorlogse situatie in de Rotterdamse haven. 99

95 H . Kaelbe, Soziale Mobilitiit und Chancengleichheit im 19. und 20. lahrhundert.
Deutschland im internationaler Vergleich (Giittingen 1983).
96 Hesselink, lannink & Zn.
97 Van Schelven, Onderneming en Jamilisme; Janssen, BaksteenJabricage.
98 Fischer, Fabriqueurs en Jabrikanten; Sluyterman, Ondernemen in sigaren.
99 M.C.M. van Elteren, Staal en arbeid; een sociaal-historische studie naar industriele
accomodatieprocessen onder arbeiders en het desbetreJJend bedrijJsbeleid bij Hoogovens
IJmuiden, 1914-1966 2dln . (Leiden 1986); E.S.A. Bloemen, Scientific management in Nederland, 1900-1930, NEHA-series IV, nr.3 (Amsterdam 1988) en E . Nijhof, Gezien de
dreigende onrust in de haven, IISG, Studies + Essays nr. 10 (Amsterdam 1988).
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Techniek

Vanuit twee verschillende disciplines worden de technische ontwikkelingen binnen het bedrijfsleven onderzocht. Ten eerste gaan bedrijfshistorici in Engeland bij de beschrijving van een bedrijf of bedrijfstak veelal
nader in op de techniek, als hun onderwerp daartoe tenminste aanleiding geeft. Soms ligt de nadruk daarbij sterk op de beschrijving, maar
andere keren worden thema's als innovatie, diffusie van technische kennis of stijging van de produktiviteit aan de orde gesteld.
Mitchell behandelt in zijn boek over de steenkoolindustrie in de 1ge
eeuw onder meer het probleem van de late invoering van technische vernieuwingen. Deze late invoering wijt hij niet aan traagheid van de ondernemers, maar ziet hij al logische consequentie van de toenmalige
kostprijsverhoudingen. IOO De uitvoerige technische beschrijving, die
Ashworth van de steenkoolindustrie na de Tweede Wereldoorlog geeft,
dient om vragen over produktiviteit en meer rendabele technieken te
kunnen beantwoorden. 101 De behandeling van de ontwikkeling van
nieuwe produkten bij Courtaulds stelt Coleman in de gelegenheid het
belang van een research afdeling en fundamenteel onderzoek binnen een
groot concern aan de orde te stellen. Hij verwijt in zijn tweede deel de
leiding dat zij veel te weinig geld in nieuw onderzoek heeft gestoken en
zich heeft beperkt tot het aanpassen van de bestaande produkten. 102
Harvey, die zijn studie over de Rio Tinto Company bewust vanuit enkeIe thema's heeft opgezet, gaat in op het thema van de overgang van uitvinding naar industriele toepassing. 103 Een vruchtbare invalshoek voor
de studie van de ontwikkeling van de techniek binnen het kader van de
industrie vormt de bestudering van de patentwetgeving. Een voorbeeld
daarvan is het boek van Dutton over de werking van de patentwetgeving
in de 1ge eeuw. 104
Zeer recent is een interessante studie verschenen van Liebenau over de
evolutie van de farmaceutische industrie als voorbeeld van een op wetenschap gebaseerde industrie. Vanaf eind 1ge eeuw werden in deze
branche laboratoria opgericht, die werden gevuld met medici, technici
100 B.R. Mitchell, Economic development of the British coal industry 1800-1914 (Cambridge 1984).
101 Ashworth en Pegg, Nationalised industry.
102 D.C. Coleman, Courtaulds, dl.I: The nineteenth century silk and crape en dl.Il :
Rayon (Oxford 1969).
103 C.E. Havey, The Rio Tinto Company. An economic history of a leading international mining concern 1873-1954 (Cornwall 1981).
104 H .1. Dutton, The patent system and inventive activity during the Industrial Revolution, 1750-1852 (Manchester 1984).
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en andere wetenschappers. Liebenau laat zien dat het creeren van een
wetenschappelijk en ethisch hoogstaand image door de farmaceutische
industrie een bewuste marketingstrategie is geweest. Op die manier legt
hij een verbinding tussen industrie, wetenschap en sociale processen, geheel volgens de doelsteIIing van de 'Business History Unit' te Londen,
waarvan hij deel uit maakt. 105 In de Business History Series brengt Liebanau als editor binnenkort een boek uit onder de veelbelovende titel:
Innovation in British Business. Deze studies sluiten aan bij de ontwikkeIingen in de Verenigde Staten.
De tweede groep van onderzoekers naar de techniek in de industrie komt
nameIijk uit de hoek van de techniekhistorici. De afgelopen twee decennia hebben de techniekhistorici in Enge/and en de Verenigde Staten
steeds meer de geschiedenis van de techniek geplaatst binnen een sociale
context. Via die benadering is hun blik voor een deel op bedrijven en
laboratoria komen te rusten. Voegt men hierbij het pleidooi, dat Rosenberg heeft gehouden voor zorgvuldig onderzoek naar de technische ontwikkelingen zelf om stap voor stap het proces van verandering te kunnen ontleden, dan wordt duideIijk dat onderzoek van bedrijfsarchieven
voor techniekhistorici des te meer relevent is geworden. 106 Raakvlakken
met de bedrijfsgeschiedenis vormen het onderzoek naar de overgang van
de 'invention' naar de 'innovatie', onderzoek naar de verspreiding van
de technische kennis (diffusie) en de rol van het bedrijfsleven en de overheid hierbij en het onderzoek naar de ontwikkeling van researchafdelingen bij de industrie. l07 Het thema van de verspreiding van technische
kennis komt aan de orde in het boek van Jeremy, waarin hij onderzoekt
hoe de Engelse textieltechnologie in het begin van de 1ge eeuw werd
overgenomen door de Verenigde Staten. lOB
In d.e Verenigde Staten zijn diverse studies verricht naar de researchafdelingen bij grote concerns. Om enkele te noemen: de stu die van Wise
over General Electric en de ondernemer Willis R. Whitney, het boek van
Reich waarin General Electric wordt vergeleken met Bell, en het onderzoek van Graham naar de mislukte introduktie van de video-disc door

105 1. Liebenau, Medical science and medical industry; the formation of the American
pharmaceutical industry (Londen 1987).
106 N. Rosenberg, Inside the black box: technology and economics (Cambridge/ New
York 1982).
107 Zie ter introductie bijvoorbeeld: C. Freeman, The economics of industrial innovation (Cambridge, Mass. 1983).
108 D.l. Jeremy, Transatlantic Industrial Revolution. The diffusion of textile technologies between Britain and America, 1790-1830 (Cambridge, Mass ./Oxford 1981).
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RCA. I09 Vooral de laatste studie is spannend, omdat hier een vrij recente mislukking wordt geanalyseerd. De teneur van deze drie boeken is dat
industrieIe vernieuwing binnen complexe organisaties grotendeels een
managementprobleem is. AIleen bij een juiste interaktie tussen de diverse afdelingen, zoals research & development, produktie en marketing
zullen nieuwe produkten ontwikkeld worden, die ook met succes op de
markt kunnen worden gelntroduceerd. De verspreiding van het systeem
van massaproduktie in de Verenigde Staten wordt door Houndshell geanalyseerd aan de hand van de duurzame consumptiegoederenindustrie. llo
Een bedrijfstak, die op dit moment in de Verenigde Staten veel aandacht trekt, is die van de computer met aanverwante artikelen. We hebben hier te maken met een bedrijfstak, gekarakteriseerd door een hoog
innovatietempo en verstrekkende maatschappelijke implicaties. AIlereerst verschenen drie boeken over IBM. Het eerste boek is gewijd aan
IBM en de anti-trust zaak (zie overheid). In het tweede boek van de
hand van Fischer, McKie en Mancke staat vanaf de jaren vijftig een
chronologische beschrijving van IBM en haar belangrijkste concurrenten. III Een derde boek over IBM, geschreven door Pugh, is tamelijk
technisch en daarom aIleen interessant voor computer-enthousiasten. 112
Een meer algemeen boek over de computerindustrie heeft Shurkin geschreven. Hierin staan de techniek en de mensen die deze techniek
gestalte gaven, centraal. 113
Het is, gezien de belangrijke Duitse bijdragen aan de ontwikkeling van
de techniek in de laatste anderhalve eeuw, niet verwonderlijk dat de
techniek in veel Duitse bedrijfs- en bedrijfstakgeschiedenissen een belangrijke plaats krijgt toebedeeld.
Een voorbeeld daarvan is de studie van Von Peschke over Siemens
waarin - hoe kan het ook anders gezien de aard van het bedrijf - de relatie tussen ontwikkelingen der techniek en de evolutie van de onderne-

109 G. Wise , General Electric, and the origins oj U.S. industrial research (New York
1985); L.S . Reich, The making oj American industrial research; science and business at
GE and Bell, 1876-1926 (Cambridge/ New York 1985); M.B.W. Graham, R .C.A . and the
Videodisc; business oj research (Cambridge/ New York 1986).
110 D .A. Houndshell, From the American system to mass production, 1800-1932: the
development oj manufacturing technology in the United States (Baltimore 1984).
111 F. Fischer, J . McKie en R. Mancke, IBM and the US dataprocessing industry, an
economic history (New York 1983).
112 E . Pugh, Memories that shaped an industry: decisions leading to IBM system / 360
(Cambridge 1984).
113 J. Shurkin, Engines of the mind: a history of the computer (New York 1984).
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ming nadrukkelijk de aandacht krijgt. 114 Ook over Siemens handelt de
studie van Weiher en Goetzeler waarin eveneens deze relatie benadrukt
wordt. 115 In het monumentale werk van Slotta over de metaalmijnbouw
(2 del en) en de kali- en zoutwinning (1 deel) wordt uitgebreid ingegaan
op de technische ontwikkelingen in de mijnbouw. 116 Pohl, Schaumann
en Schonert-Rohl ruimen in hun studie over de chemische industrie in
Duitsland tijdens de industriele revolutie, veel plaats in voor technische
ontwikkelingen in de verfindustrie;l17 Plumpe doet hetzelfde voor de ijzerindustrie in Wlirttemberg. 118
Interessant is ook de omvangrijke studie van Hermann waarin de onderlinge concurrentie beschreven wordt tussen twee transportdiensten:
de post en de spoorwegen. Deze strijd wordt uiteindelijk in het voordeel
van de laatste beslecht. In de beschrijving van deze concurrentiestrijd
wordt aandacht besteed aan de technische ontwikkeling van de transportmiddelen. 1l9
Kaufhold toont in een artikel in een door Pohl geredigeerde bundel
aan dat in het begin van de negentiende eeuw de factor techniek geen erg
belangrijke factor geweest kan zijn in het proces van economische
groei. 120 In dezelfde bundel wordt door de bekende techniekhistoricus
Treue ingegaan op de technologische ontwikkeling als gevolg van de beide wereldoorlogen 121, terwijl Fischer voor de naoorlogse peri ode heeft
onderzocht welk deel van de produktiviteitsstijgingen toe te schrijven is
aan de factor arbeid, en welk deel aan de factor kapitaal - lees techniek .122
Fremdling heeft een interessant artikel geschreven over het thema van
het belang van het tijdstip van invoering van nieuwe technieken voor het

114 H .P . von Peschke, Elektroindustrie und Staatsverwaltung am Beispiel Siemens
184 7-1914 (Frankfurt am Main 1981).
115 S. von Weiher, H . Goetzeler, Weg und Wirken der Siemens-Werke im Fortschritl
der Elektrotechniek 1847-1980. Ein Beitrag zur Geschichte der Elektroindustrie (Wiesbaden 198 I; herziene druk) .
116 R. Siotta, Technische Denkmiiler in der Bundesrepublik Deutschland 4. Der Metallerbergbau (Saarbriicken 1983); Idem, Technische Denkmiiler in der Bundesrepublik
Deutschland 3. Die Kali- und Steinsaltzindustrie (Bochum 1980).
117 Pohl, Schaumann, Schonert-Rohlk, Chemische Industrie.
I 18 Plumpe, Wiirtlembergische Eisenindustrie.
119K. Hermann, Thurn und Taxis-Post und die Eisenbahnen. Vom Aujkommen der Eisenbahnen bis zur Aufhebung der Thurn und Taxis-Post im Jahre 1867 (Kallmiinz 1981).
120 K.H . Kaufhold , 'Ausgangssituation im 18. Jahrhundert und Entwicklung bis ca.
1835 ' in : Wirtschajtswachstum , 17-54.
121 W.H. Treue, 'Wirtschaftswachstum, Technoiogie und Arbeitszeit vom Ausbruch
des ersten bis zum Ende des zweiten Weltkrieges,', in : Wirtschajtswachstum 187-231.
122 W. Fischer, ' Wirtschaftswachstum 241-257 .

FISCHER C.S

BEDRIJFGESCHIEDENIS

37

welslagen van een onderneming. 123 Daarnaast heeft hij het proces van
modernisering van de ijzerindustrie in Engeland, Belgie, Frankrijk en
Duitsland in de 18e en 1ge eeuw met elkaar vergeleken. Dat laatstgenoemde drie land en traag waren in vergelijking met Engeland verklaart
hij uit economische faktoren, te weten nationale en lokale verschillen in
vraag en aanbod. 124 Dit is een thema dat ook in Nederland in de laatste
tien jaren steeds meer in de belangstelling komt te staan.
Kon zonder enig voorbehoud geconcludeerd worden dat in de Nederlandse bedrijfsgeschiedenis ruime aandacht wordt besteed aan de
produktie-faktoren ondernemerschap en kapitaal, veel minder lijkt dit
het geval te zijn als wij het oog richten op de plaats die de techniek in
de verschillende monografieen krijgt toebedeeld. Uitzondering op deze
algemene regellijken te zijn de studies van Heerding en Janssen. Heerding wijdt in deel I ruime aandacht aan de opkomst van de electrische
verlichting en legt in deel II relaties tussen de ontwikkeling van nieuwe
technieken en de marketing daarvan. Voor Janssen is de overgang van
ambachtelijk niveau naar een volle dig fabriekmatig arbeidsproces het
uitgangspunt van zijn onderzoek. Hij begint daarom zijn boek met een
uitvoerig expose over de technische veranderingen, die zich tussen 1850
en 1920 in de baksteenfabricage voltrokken. 125
Een probleem, dat de gemoederen de afgelopen jaren flink beroerd
heeft, is de late mechanisatie van Nederland in de 1ge eeuw. Was het
niet logisch te veronderstellen dat hier rationele, economische beweegredenen aan ten grondslag hadden gelegen? Om dat te onderzoeken is in
diverse artikelen in het JbGBTde overgang van de wind naar stoomenergie
aan een nadere beschouwing onderworpen. Dit thema komt eveneens
naar voren in de studie van Fischer over de Twentse katoenindustrie.
Het was niet door gebrek aan initiatief van de kant van de ondernemers,
dat niet eerder werd gemechaniseerd dan rond 1850-1860. 126
Wekt het bovenstaande enigszins de indruk dat het niet zo best gesteld
zou zijn met de aandacht die in Nederland binnen de bedrijfsgeschiedenis aan de factor techniek wordt besteed, er gloort licht aan de einder.
123 R. Fremdling, 'Unternehmerische Fehlentscheidungen beim Technologietransfer im
spiiten 18. und friihen 19. lahrhundert', Beitriige 26-43.
124 R. Fremdling, Technologischer Wandel und internationaler Handel im 18. und 19.
lahrhundert; Die Eisenindustrien in Grossbrittanien, Belgien, Frankreich und Deutschland (Berlijn (986).
125 Heerding, Geschiedenis van Philips; Janssen, Baksteen/abricage.
126 S.W. Verstegen en A. Kragten, 'De Veluwse kopermolens in de 1ge eeuw, een raadsel voor historiografen', IbGBT I (1984) 172-187; H. W. Lintsen, 'Van windbemaling naar
stoombemaling; innoveren in Nederland in de 1ge eeuw', IbGBT2 (1985) 48-63; Fischer,
Fabriqueurs en /abrikanten.
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Met nadruk valt te wijzen op de initiatieven die in Eindhoven worden
ontplooid en die binnenkort zuIlen resulteren in een aantal monografieen (over o.m. de katoendrukkerijen, de suikerraffinaderijen en de
machinenijverheid) waarin de factor techniek een veel nadrukkelijker
plaats in de bedrijfsgeschiedenis krijgt toebedeeld. 127 De eerste resultaten zijn de afgelopen jaren al in de vorm van artikelen gepubliceerd in
het JbGBT. Het belangrijkste thema is het proces van diffusie van technische kennis en in verband daarmee worden ook kwesties als de ontwikkeling van bedrijfsresearch en technisch onderwijs behandeld.
Theoretische bijdragen betreffende de technieksgeschiedenis - grotendeels van de hand van Bijker - bieden ruime mogelijkheden de factor
techniek als onmisbaar element in de bedrijfsgeschiedenis te integreren. 128

Overheid

Zolang de nadruk van het onderzoek lag bij de 1ge eeuw kwam in Engeland de overheid weinig ter sprake, behalve bij de sociale wetgeving of
wetgeving ten aanzien van naamloze vennootschappen. Nu de laatste jaren, mede dankzij de geschiedschrijving 'in opdracht', diverse studies
over de 20e eeuw zijn verschenen, komt ook de overheid meer in beeld.
Ten eerste zijn er tussen 1982 en 1987 drie in opdracht uitgevoerde
studies over de genationaliseerde industrie na de Tweede Wereldoorlog
verschenen: Hannah over de electriciteitsvoorziening (1982), Ashwort
over de steenkoolindustrie (1986) en Gourvish over de spoorwegen
(1987)129 De drie auteurs houden zich aIleen bezig met hun eigen bedrijfstak. Hannah stelt zelfs uitdrukkelijk dat hij zich niet in het debat
over doeleinden, controle en prestatie van de genationaliseerde in127 M.S.C. Bakker, 'Industrieel onderwijs en de Nederlandse suikerindustrie', JbGBT
2 (1985) 151-172; G .P .J. Verbong, 'De ontwikkeling van het Turksroodverven,' JbGBT
3 (/986) 183-204; G. van Hooff, 'De Nederlandse machinenijverheid, 1825-1914, enkele
hoofdlijnen', JbGBT 3 (1986) 158-182.
128 W.E. Bijker, 'Techniekgeschiedenis; een mogelijke basis voor theorieen over technologische ontwikkeling?', JbGBT I (1984) 44-65; idem, 'De sociale contructie van nelwerken en technische systemen; nieuwe perspectieven voor de techniekgeschiedenis',
JbGBT4 (1987) 7-44; Zie ook: J.W . Schot, 'De meekrapnijverheid : de ontwikkeling van
de techniek als een proces van variatie en selectie', JBGBT 3 (1986) 43-62 en H . Hutter
en R . Janssen, 'De eerste natriumwegverlichting van Philips in 1932; een reconstructie via
beoordelingscriteria', JbGBT 4 (1987) 228-245 .
129 L. Hannah, Engineers, managers and politicians: the first fifteen years of nationalised electricity supply in Brittain (London 1982); Ashworth en Pegg, Nationalised industry;
Gourvish, British Railways.
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dustrie wil mengen, maar aIleen in de traditie van Ranke wil verteIlen
'hoe het geweest is'. Ook in het boek van Ashworth wordt het probleem
van de nationalisatie niet in zijn algemeenheid behandeld. Dat doet
Gourvish evenmin, maar hij probeert weI het besluitvormingsproces tussen de overheid en de managers van het bedrijf te ontrafelen. Zijn oordeel over de overheid is het meest negatief. Keer op keer nam zij onjuiste
beslissingen, wisselde zij van beleid en stelde zij onkundige managers
aan. Maar het management maakte eveneens fouten en de economische
omstandigheden lieten te wensen over. De teneur van de drie boeken is,
dat de overheid wordt gezien als een macht tegenover die van de managers en niet als een steun in de rug. Dat is een verschil met het boek van
L~ebenau over de medische wetenschap en industrie. Hoewel het niet
zijn hoofdthema is, onderzoekt Liebenau hierin de overheidswetgeving
ten aanzien van voedsel en medicijnen. Hij komt tot de conclusie dat de
overheid de belangen van de grootschalige farmaceutische industrie
diende, doordat zij aan de geneesmiddelen steeds hogere eisen stelde,
waaraan de kleine bedrijven moeilijk konden voldoen. Overigens gaat
deze studie over de overheid in de Verenigde Staten. 130
Bij onderzoek naar exportindustrieen of bedrijfsmatige activiteiten
buitenslands komt niet aIleen de eigen overheid in het beeld, maar ook
die van het 'gastland'. In het eerste deel van Ferrier over British Petrol
vormt juist de relatie met de Perzische overheid het spannendste onderdeel. Hij laat zien hoe het bedrijf werd vereenzelvigd met de Engelse regering en daardoor deelde in het wantrouwen van de Perzen. Het bedrijf
probeerde zo goed mogelijk te laveren tussen zijn eigen particuliere belangen, de Engelse belangen en die van het gastland. 131 Over de relatie
tussen de Engelse regering en de Britse olieindustrie verscheen eerder een
boek van G. Jones, waarin hij liet zien hoe de staat steeds meer betrokken raakte bij de olievoorziening van het land.132 Dezelfde auteur heeft
een studie gemaakt van de British Bank of the Middle East. De methoden van de bank waren oer-Engels, maar het werkterrein was het
Midden-Oosten. Daaruit vloeiden spanningen voort, die het succes van
de bank in de weg ~tonden. Uitvoerig gaat de auteur in op de relatie tussen de bank en de Perzische regering. 133
Tenslotte komt het thema van de relatie tussen bedrijf en gastland als
een van de aandachtsvelden naar voren in de vele boeken over de multi130 Liebenau, Medical science.
131 R. W. Ferrier, The history oj the British Petrol Company, dl. I: The developing
years 190111932 (Cambridge 1982).
132 O. Jones, The state and the emergence oj the British oil industry (London /981)
133 Jones, British Bank Middle East.
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nationale ondernemingen. Hier wordt volstaan met de vermelding dat
in de Business History Series een interessant boek is verschenen over de
Britse multinationals. 134
In de Verenigde Staten is veel aandacht voor de relatie tussen het bedrijfsleven en de overheid. Het was lange tijd gebruikelijk in gedenkboeken en dergelijke publicaties de overheid een negatieve rol toe te bedelen, omdat het bedrijfsleven hierdoor in zijn (als positief ervaren) expansiedrang werd belemmerd. In sommige gedenkboeken komt deze benadering inderdaad naar voren. Zo voeren de auteurs over de Citibank
een fel pleidooi tegen overheidsregelingen. Zij betogen dat de langetermijn kosten van allerlei overheidsbepalingen hoog zijn, vooral als een
bedrijf in beweging is door een nieuwe technologie toe te passen of nieuwe markten te zoeken.135 Weinig positief tegenover de overheid staan
ook de auteurs die in opdracht van IBM een boek schreven ter verdediging van het bedrijf in de zaak USA versus IBM. IBM werd namelijk
in 1969 aangeklaagd voor overtreding van de antitrust wetgeving in de
Verenigde Staten. In 1982 werd de aanklacht ingetrokken. 136
Maar er zijn ook auteurs, die in het optreden van de overheid positieve effecten menen te kunnen waarnemen, ook voor het bedrijfsleven.
Shurkin wijst in zijn boek over de computer op de stimulans die uitging
van de overheidsopdrachten tijdens de Tweede Wereldoorlog. 137 Malerba, die een vergelijking trok tussen de ontwikkeling van halfgeleiders in
Europa, Japan en de VS, kwam tot de conclusie dat de achterstand, die
Europa na de Tweede Wereldoorlog opliep, te wijten was aan gebrek
aan overheidsoptreden. In Japan werd de eigen markt beschermd, in de
VS zorgden de orders van defensie en ruimtevaart voor een positieve stimulans, maar de Europese industrie moest het op eigen kracht zien te
rooien en dat was teveel gevraagd. Europa verloor haar koploperspositie. 138
In de Business History Review zijn de afgelopen jaren diverse artikelen verschenen, waarin de invloed van overheidsmaatregelen nauwkeurig wordt afgewogen. Hierin komt een zelfde soort geluid naar voren:
maatregelen van de overheid, zelfs als ze schijnbaar tegen de industrie
gericht zijn, blijken bij nadere beschouwing een positief effect te hebben
134 G. Jones (ed.) British multinationals: origins, management and performance (1986).
135 Cleveland en Heurtas, eitibank.
136 F. Fischer, J . McGowan en J .E. Greenwood, Folded, spindled and multilated. Economic analysis and US versus IBM (Cambridge 1983).
137 Shurkin, Engines of the mind
138 F. Malerba, The semiconductor business: the economic of growth and decline (Maddison 1985).
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gehad Op tenminste een bepaald deel van de industrie of op de positie
van bepaalde belangengroepen. 139 Deze historische studies komen uiteraard niet uit de lucht vallen, maar sluiten aan bij theoretische discussies
die tussen economen, sociologen en politicologen de afgelopen jaren
zijn gevoerd.
Vanuit economische theorieen ten aanzien van de produktcydus en
sociologische theorieen (Talcott Parsons) heeft Becket een studie geschreven over de verhouding tussen de industrie en de overheid ten aanzien van export van industriele produkten in de jaren 1893-1921. Becket
maakt een onder scheid tussen de grote concerns en de kleine bedrijven.
De eerste groep heeft voor de bevordering van de export geen overheidssteun nodig. Haar kracht is afhankelijk van een concurrentievoordeel, gebaseerd op technologische en organisatorische efficiency. Voor
beide groepen was echter weI van grote betekenis of de overheid door
haar beleid ten aanzien van anti-trustwetten, bankfilialen buitenslands,
tariefmaatregelen en door steun aan de marine een gunstig ondernemersklimaat wist te scheppen. 140
Nu de rol van de overheid steeds intensiever wordt bestudeerd, komen
onderzoeksresultaten naar voren, waaruit blijkt dat de overheid in het
begin van de 1ge eeuw niet zo'n afzijdige buitenstaander was als men
op het eerste gezieht zou denken. Tevens vinden uitvoerige debatten
plaats over de New Deal en de vraag of de maatregelen in dit kader de
'big business' eigenlijk in de kaart speelden of juist niet. Het einde van
deze discussie is nog niet in zieht. 141
De rol van de overheid en dan met name de buitenlandse overheid
komt tenslotte ter sprake in boeken over multinationale ondernemingen. Een voorbeeld daarvan is het eerder genoemde boek van Carstensen. Aan de hand van zijn twee case-studies komt hij tot het inzicht dat
de bereidheid van de Russische overheid om een industriepolitiek te voeren veel minder groot was dan men uit de geschriften van Geschenkron
zou afleiden. 142
Wat betreft multinationals kan nog melding gemaakt worden van de
bundel Multinational enterprise in historical perspective, waarin de bijdragen aan het negende 'International Economic History Congress' zijn
opgenomen. Diverse artikelen gaan in op de rol van de overheid, maar
139 H . Seftel, 'Government regulations and the rise of the California fruit industry: the
entrepreneurial attack on fruit pests, 1880-1920', B.H.R., 59 (1985) 369-402; D.J. Wood,
'The strategic use of public policy: support for the 1906 Food and Drug Act, B.H.R., 59
(1985) 403-432.
140 W.H. Becker, The dynamics of business-government relations (Chicago 1982).
141 Zie bijvoorbeeld: Essays from the Lowell conference, 1981 .
142 Carstensen, Foreign enterprise.

42

JBGBT 5(1988)

daarnaast komen nog vele andere thema's aan de orde, zoals de marktvormen, de rol van banken en kapitaalmarkt en de invloed van de multinationals op de gastianden. 143
De invloed van de overheid op het economisch reilen en zeilen van het
Duitse bedrijfsleven komt haast in iedere studie aan de orde. Reden om
aan te nemen dat deze invloed in Duitsland betrekkelijk groot is geweest. Ook omgekeerd is er beinvloeding geweest. In de studies van Gillingham en Turner wordt onderzocht in hoeverre Duitse ondernemingen
invloed hebben uitgeoefend op de omverwerping van de Weimarrepubliek en het aan de macht komen van Hitler. Turner toont aan dat deze
rol in de bestaande literatuur sterk wordt overschat. 144
Een ander interessant en veel besproken thema is de invloed die de
overheid op (indirecte) wijze heeft uitgeoefend op het bedrijfsleven via
haar arbeidsmarktpolitiek en - als afgeleide hiervan - via de scholingsprogramma's en scholingseisen. Voorbeelden hiervan vindt men in
boeken van Klaus Harney en Faust. 145 Een geheel ander them a behandelt Ambrosius: in zijn studie staan de staatsondernemingen in de negentiende en twintigste eeuw centraal. 146 Blaich heeft de geschiedenis
van Amerikaanse ondernemingen in Duitsland bestudeerd en onder
meer onderzocht hoe de houding van de Duitse overheid ten aanzien van
deze bedrijven is geweest. 147
Von Peschke vraagt zich in zijn eerder genoemde stu die af in hoeverre
de overheid beschouwd moet worden als een remmende factor in het
proces van industrialisatie, op welke wijze de overheid invloed kon uitoefenen en of dit ingrijpen door economische ontwikkelingen was ingegeven of werd bepaald door andere factoren. 14.8 In Feldenkirchens boek
over de Duitse ijzer- en staalindustrie wordt onder meer onderzocht in
hoeverre het overheidsbeleid de prijsontwikkeling heeft beinvloed. 149
143 A. Teichova, M. Levy-Leboyer en H . Nussbaum (ed.), Multinational enterprise in
historical perspective (Cambridge 1986).
144 1. Gillingham, Industry and politics in the third Reich. Ruhr, coal, Hitler and Europe (Stuttgart 1985); H.A. Turner, German big business and the rise of Hitler (New York
1985).
145 K. Harney, ' Historische Berufsbildungs- und qualifikationsforschung', Zeitschrift
fur Unternehmensgeschichte 28 (1983) I, 1-38; Faust, Arbeitsmarktpolitik im deutschen
Kaiserreich.
146 G. Ambrosius, Der Staat als Unternehmer, Offentliche Wirtschaft und kapitalismus
seit dem 19. Jahrhundert (Gottingen 1984).
147 F. Blaich, Amerikanische Firmen in Deutschland 1890-1918. US-Direkt Investitionen im deutschen Maschinenbau (Wiesbaden 1984).
148 Von Peschke, Elektroindustrie und Staatsverwaltung 21 e.v.
149 Feldenkirchen, Eisen- und Stahlindustrie, 150-212 .

FISCHER C.S BEDRIJFSGESCHIEDENIS

43

De zeer omvangrijke studie van Strattmann, tenslotte, onderzoekt de
gevolgen van de interventiepolitiek van de Duitse staat ten tijde van het
Derde Rijk op de nationale chemische industrie (zwavelzuur-,
kunstmest-, kunstvezel- en zeepindustrie}.150
Vergeleken met het buitenland is er in de Nederlandse bedrijfsgeschiedenis weinig onderzoek verricht naar het effect van omgevings-factoren meer in het bijzonder de rol van de overheid - en hun invloed op het
rei len en zeilen van het bedrijfsleven. Uiteraard komt de overheid indirect aan de orde als de invloed van de heffing van belastingen of accijns
wordt besproken, of het effect van de in opdracht van de overheid aangelegde wegen en kanalen op de kosten van transport en daarmee op de
concurrentiepositie van de bedrijven, maar expliciete aandacht daarvoor is schaars.
Eigenlijk kan in dit verband aileen de onlangs verschenen studie van
De Goey over het na-oorlogse Rotterdamse bedrijfsleven worden genoemd. 151 In deze monografie staat de relatie - zo men wi!: de samenwerking - tussen overheid en bedrijfsleven in de wederopbouwperiode
van deze zwaar getroffen stad centraal.
Wei zijn er nog enkele studies verschenen, waarin het spanningsveld
tussen particulier- en overheidsinitiatief aan de de orde komt. Het probleem speelt bijvoorbeeld bij de produktie van algemene voorzieningen
als (trein}transport en electriciteit. 152 Uitvoerig komt dit thema aan de
orde in het boek van Hogesteeger over de PTT. Hij heeft daarin een antwoord gezocht op twee vragen: wat is de optimale exploitatiewijze van
de telefoon en waarom yond in Nederland de overgang van particuliere
naar volledige staatsexploitatie in vergelijking tot het buitenland zo laat
plaats. 153 Concluderend kan men stellen dat in een land als Nederland,
waar de overheid een belangrijke sturende rol speelt met betrekking tot
zaken als de vakopleiding, reglementering, infrastructuur en - in de
jongste tijd - subsidiering, de bedrijfsgeschiedenis aan belang zou winnen indien aan deze factor meer aandacht zou worden besteed.

150 F . Strattmann, Chemische Industrie unter Zwang? Staatliche Einflussnahme am
Beispiel der chemischen Industrie Deutschlands 1933-1949 (Stuttgart 1985).
151 F .M.M. de Goey, Geen woorden maar daden. De relatie tussen het bedri)fsleven en
de lokale overheid van Rotterdam, 1945-1960 (Rotterdam 1987).
152 Van den Broeke, Financien en financiers; Fischer, Stroom-opwaarts.
153 G . Hogesteeger, Concentratie en centralisatie bi) de open bare telefonie in Nederland
180/-1940 (1984) .
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Tot besluit

Maken we tens lotte een globale vergelijking tussen de vier landen, dan
is het goed daarbij de literatuur in twee categorieen in te delen. Natuurlijk is de afbakening niet steeds duidelijk, maar de categorieen geven weI
twee verschillende invalshoeken aan.
De eerste categorie bestaat uit bedrijfsbiografieen, die vaak - maar
niet altijd - in opdracht geschreven zijn. Als historici overgaan tot het
schrijven van een gedenkboek spreken tegenwoordig, blijkens de voorwoorden in deze boeken, drie zaken haast vanzelf: de auteur wordt niet
gecensureerd, ook al is de stu die in opdracht geschreven; het werk is wetenschappelijk verantwoord; de auteur krijgt vrije toegang tot aIle archiefstukken die betrekking hebben op de periode van het onderzoek,
met uitzondering wellicht van de meest recente periode. Het pad van de
auteur, die in opdracht van een ondernemer schrijft, gaat echter niet altijd over rozen. 154
In de bet ere bedrijfsgeschiedenissen proberen de auteurs hun onderneming in een ruimere contekst te plaatsen en aan te sluiten bij debatten,
die door historici over bepaalde perioden gevoerd worden. Zo wordt bijvoorbeeld gediscussieerd over falende ondernemers en de vraag of de industrie zichzelf financierde. Voor theorievorming is over het algemeen
weinig belangstelling. De studies worden niet gebruikt om grootse theorieen aan te vechten of te bewijzen, al worden in de zijlijn weI af en toe
behartenswaardige opmerkingen gemaakt. De auteurs willen inzicht geyen in de geschiedenis van het bedrijf. Er lijkt bij de auteurs een neiging
te zijn over hun bedrijf het laatste woord te willen zeggen.
Er wordt meestal grondig studie gemaakt van de archieven en daarvan
wordt uitvoerig verslag gedaan. Voor de recente geschiedenis vult men
deze aan met interviews. Nu 20e eeuws onderzoek meer in de belangstelling staat, wordt ook 'oral history' een algemeen gehanteerde en geaccepteerde methode. Of deze boeken een groot lezerspubliek hebben, is
de vraag. Zo schrijft Coleman aan het eind van zijn derde boek fijntjes:
'readers of these three volumes, if any there be, ... ' 155 Inderdaad nodigen deze boeken niet uit tot integraallezen. 156 Meestal zijn deze boeken
door een universiteitspers uitgeven. Daardoor hebben ze een wet enschappelijk, maar saai uiterlijk. De auteurs zijn vermoedelijk bang, dat
154 Zie bij voorbeeld het voorwoord van Blasing, Op het spoor van de Korver.
155 Coleman, Courtaulds, dl. III, 317 .
156 De Engelse bedrijfsbiografieen werden in 1982 door Leslie Hannah aldus getypeerd :
'Most business historians have clung to a tradition which, at its best, is a triumph of narrative skill, honest tot the facts of the individual case, but at its worst is narrow, insular and
antiquarian.' B.H.R., 56 (1982) 165-174.
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een te uitbundige vormgeving met veel illustraties het wetenschappelijk
aanzien van de boeken zal schaden. Dat is weI jammer, want beelden
kunnen hun eigen verhaal verteIlen.
In Engeland verschijnt momenteel een grote stroom van boeken in deze stijl. Er lopen niet minder dan zes lange termijn projekten. 157 Verder
verschijnen er uitvoerige monografieen. In Duitsland vaIlen eveneens
enkele langlopende projekten te noemen en diverse eendelige standaardwerken. 158 Vooral op het gebied van de zware industrie, de steunpilaren
van de Duitse economie, verschijnt veel. Ais langlopend projekt valt
momenteel voor Nederland de geschiedschrijving van Philips te vermelden. Daarnaast lukt het tegenwoordig steeds vaker om bedrijven te interesseren voor het laten vervaardigen van een wetenschappelijk verantwoord gedenkboek.
Het ziet er naar uit dat Engeland en Duitsland hard bezig zijn hun
achterstand op de VS in te halen. Daar zijn in het verleden al vele standaardwerken verschenen. Inmiddels is in de VS zelf de belangsteIling
voor het entameren van grote projekten wat verflauwd. WeI bestaat er
tegenwoordig de nodige aandacht voor de kleine en middelgrote ondernemingen. Deze boeken zijn echter voor een Nederlands lezerspubliek
minder interessant, waardoor deze werken hier meestal niet voorhanden
zijn. De geringere belangstelling voor de concernbiografie heeft vermoedelijk ook te maken met het feit dat in zo'n werk een theoretische invalshoek moeilijk te verwezenlijken is, wanneer aIle aspecten van het bedrijf
aan de orde moeten komen. Bij aIle bedenkingen die men tegen dit genre
kan aanvoeren, moeten twee voordelen genoemd worden: er gaan archieven open, die anders wellicht gesloten bleven, of erger nog, weggegooid zouden worden. Er komt een schat aan informatie beschikbaar,
die in andere studies weer gebruikt kan worden, bijvoorbeeld in de studies van de tweede categorie.
De tweede categorie literatuur bevat thematisch georienteerde boeken.
157 D.C. Coleman, Courtaulds; an economic and social history, dl.I : The nineteeth century silk and crape, dl. II : Rayon, dl. III : Crisis and change, 1940-1965 (Oxford 1969,
1980) . The history oj the British Coal: M. W. Flinn en D. Stoker, dl. II: 1700-1830: The
Industrial Revolution; R. Church, A. Hall en 1. Kanefsky, dl. III: 1830-1913 : Victorian
Pre-eminence; A. Ashworth en M. Peg, dl.V: 1946-1982: The nationalised industry (Oxford, 1984, 1986, 1986). F. King, The history oj the Hongkong and Shanghai Banking
Corporation, dl.I (1987) . G . Jones, The history oj the British Bank oj the Middle East,
dl. I: Banking and empire in Iran, dl. II: Banking and oil (Cambridge 1986, 1987). C. Trebilcock, Phoenix Assurance and the development oj British insurance, dl. I: 1782-1870
(Cambridge 1985). R.W . Ferrier, The History oj the British Petroleum Company, dl. I:
The developing years 1901-1932 (Cambridge 1982).
158 Deutsche Bankgeschichte, 3 din.; Chemische Industrie in den Rheinlanden; Feldenkirchen, Eisen- und Stahlindustrie.
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Ook nu kan een bedrijfsarchief de grondslag vormen, maar de invalshoek is anders. De studie van het archief dient om bepaalde vragen te
beantwoorden en om tot generaliserende uitspraken te komen. Vaak
wordt gebruik gemaakt van reeds verschenen bedrijfsstudies en materiaal op macro- of bedrijfstakniveau.
In Engeland streeft de 'Business History Unit' te Londen met zijn medewerkers een meer geintegreerde aanpak van de bedrijfsgeschiedenis
na. Daartoe werden de series Studies in Business History en Business
History Series opgericht. Enkelen werken uit deze nieuwe richting zijn
inmiddels verschenen. In deze boeken wordt het bedrijfsleven in een
ruim kader gezet: het bedrijfsleven en de politiek of de internationale
verhoudingen; de relatie tussen industrie en wetenschap; en dergelijke
samenhangen. Er wordt gewerkt met centrale vragen. Toch blijft ook nu
de nadruk liggen op een historische beschrijving, waarbij vergelijkingen
en afwegingen worden gemaakt. Waarschijnlijk kan de lezer na bestudering van het materiaal wei enkele 'sweeping generalisations' vinden,
maar ze liggen niet echt voor het opscheppen. Afgaande op de aankondiging van enkele toekomstige publicaties zijn uit deze hoek echter interessante ontwikkelingen te verwachten. 159
Het 'Gesellschaft fur Unternehmensgeschichte' organiseert jaarlijks
themadagen over historisch relevante en actuele onderwerpen. De resultaten verschijnen steeds in boekvorm en leveren een boeiende serie op,
die stimuleert tot verder probleemgericht onderzoek.
In de Verenigde Staten zijn de thematische boeken duidelijk in de
meerderheid. Theorievorming staat daar hoog aangeschreven. Een onderzoek moet niet aileen een duidelijk omschreven probleemstelling
hebben en binnen een kader zijn gezet, maar liefst een bijdrage tot theorievorming leveren. In recensies in de Business History Review wordt
een eventueel gebrek aan theorievormings steeds als een negatief punt
genoemd. Zonder een theoretische invalshoek wordt een boek duidelijk
minder belangwekkend gevonden . Bij onderzoek wordt veelvuldig gebruik gemaakt van theorieen ontleend aan de sociale en politieke wetenschappen.
In het algemeen kan men zeggen, dat het soort artikelen en monografieen dat in Nederland wordt gepubliceerd, een breed scala van bedrijfstakken behandelt. Veelvuldig wordt gebruik gemaakt van de comparatieve methode om tot generalisaties te komen. De meeste studies
zijn tot nu toe echter meer historisch dan theoretisch ingekaderd.
159 Reeds aangekondigde publikaties zijn: Markets and Bagmen, Studies in the History
of Marketing and British Industrial Performance, ed. R .P.T. Davenport-Hines en Innovation in British Business, ed . J . Liebenau .

Inleiding: Ondernemer en onderneming
KEETIE E. SLUYTERMAN

De figuur van de ondernemer staat tegenwoordig sterk in de aandacht.
Wie een enigszins gesorteerde boekhandel binnen loopt, komt zeker tien
boeken tegen over ondernemers, met titels als: Ondernemen om te winnen, Captains of industry, Excellente ondernemingen, Excellent onderhandelen, Startende ondernemers, Vrouwen: excellente ondernemers.
Deze boeken vertegenwoordigen een wereld van veer interviews, snelle
verklaringen, generalisaties en weinig twijfels. Een totaal andere wereld
dan die van de historici, die vaak na het grondigste onderzoek tot niet
meer dan enkele voorzichtige conclusies komen .
De bedrijfsgeschiedenis heeft altijd volop belangstelling gekoesterd
voor de persoon van de ondernemer. Vergeleken met de andere onderwerpen, die in deze verzameling congresbijdragen bijeengebracht zijn,
heeft de ondernemer het minst reden tot klagen. Er werd geen gedenkboek geschreven of de stichters en leiders van het bedrijf werden uitvoerig in de schijnwerpers gezet. Maar ook in de degelijke bedrijfshistories,
die zo nu en dan verschenen, kwamen de leiders van het bedrijf uitgebreid aan het woord.
Zoekt men echter historisch onderzoek, waarin systematisch een antwoord gezocht wordt op de vraag welke rol de ondernemer vervult binnen het economisch proces, dan dunt de literatuur flink uit. Is de persoon van de ondernemer van belang of is hij niet meer dan een willig
werktuig in de handen van de marktkrachten? Kan dat belang worden
aangetoond en nog wei het liefst kwantitatief? Ais de ondernemer van
belang is, waardoor onderscheidt hij zich dan van anderen, op welke
manier treedt hij op en hoe maakt hij beleid? Ais hij inderdaad zo'n centrale plaats inneemt, wie is dan die figuur? Wat is zijn sociale herkomst,
zijn opleiding, zijn sociale omgeving? Is ondernemerschap persoonsgebonden of kan het collectief uitgeoefend worden? Met bovenstaande
vragen worstelen onder meer de historici, die zich met het ondernemerschap bezig houden.
Vanuit verschillende invalshoeken proberen de auteurs van de hier gepresenteerde artikelen enkele van bovenstaande vragen te beantwoorden
met als centraal thema het succes en falen van de ondernemers. Het blikveld varieert in omvang: van de hele Nederlandse economie, via een hele
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bedrijfstak, naar een bedrijf en tenslotte een stad.
In zijn bijdrage over het ondernemerschap in Nederland in de periode
1840-1940 stelt De long voor om de ondernemersgeschiedenis te benaderen vanuit de markttheorie. De markttheorie kan als het ware een tussenpositie innemen tussen de theoretische econoom, die abstraheert en
generaliseert en de economisch-historicus, die let op de concrete, individuele, personele en institutionele verschijnselen. Voor zijn artikel heeft
De long dan ook dankbaar gebruik gemaakt van al het detailonderzoek,
dat historici inmiddels verricht hebben. Wat de ondernemers met elkaar
gemeen hebben is hun opereren op de markt. Door de aandacht te richten op structuur en proces van het optreden van ondernemers op de
markt moet het mogelijk zijn tot generalisaties te komen. De long gaat
in op de essentiele vraag hoe je succes en falen zou kunnen meten. Hij
definieert het falen als het failliet gaan van de onderneming. Dit hoeft
echter geen gebrek aan ondernemerschap te betekenen, want een bedrijf
kan ook ten onder gaan aan grootse plannen. Het succes kan worden
afgemeten aan de mate, waarin de ondernemer door het nemen van
juiste en tijdige beslissingen in staat is de winstbasis te waarborgen.
Door duurzaamheid, breedte en hoogte van deze winstbasis te meten,
kan een oordeel gevormd worden over de ondernemersprestatie. Misschien kan volgens deze methode het debat over de Nederlandse ondernemersprestatie begin 1ge eeuw opnieuw bezien worden.
De ondernemer, die alert reageert op de ontwikkelingen van de
markt, staat centraal in de bijdrage van Van der Bie over de tabaksexploitanten Van der Flier. De Van der Fliers handelden rationeel in zoverre, dat zij het produktieplan ieder jaar aanpasten aan de prijsverhogingen op de afzetmarkt. Maar ook aan de inkoopzijde handelden zij
rationeel. Van produktiefactoren, die relatief duurder werden, gingen
zij minder gebruiken. Zo verminderden zij het gebruik van arbeiders en
mest en schakelden daardoor over op een extensieve bedrijfsvoering. Op
die manier leverde de grond hen minder op en dat weerspiegelde de verhoudingen inderdaad juist, want in diezelfde periode daalden de pachtprijzen. Van der Bie laat zien dat deze onderneming representatief
geacht mag worden voor de hele Nijkerkse tabaksteelt en dat deze agrariers zeer goed als ondernemers bestudeerd kunnen worden.
Een andere vraag is of landbouwers zich ook aangetrokken voelden
tot het industriele ondernemerschap. Homburg en Schot komen tot de
conclusie dat de agrarische sector ten aanzien van de garancine-industrie
kansen heeft laten liggen. Uitgangspunt bij hun onderzoek is niet een
bedrijf of de Nederlandse economie, maar een, nieuwe, succesvolle tak
van industrie: de garancine-fabricage. Zij hebben de vraag aan de orde
gesteld, waar die innoverende ondernemers vandaan kwamen. Uit hun
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onderzoek is naar voren gekomen, dat speciaal twee groepen, die zich
voordien weinig met de meekrapbereiding hadden bezig gehouden, als
ondernemers op de voorgrond traden: de technici en de handelaren. De
inbreng van de grootgrondbezitters was daarentegen opvallend gering.
De belangrijke bijdrage van de kant van de handel brengen Homburg
en Schot tot het voorstel de bestudering van de rol van de kooplieden
in het industrialisatieproces weer uitdrukkelijk op de agenda te plaatsen.
Daarbij maken ze een nuttig onderscheid tussen achterwaartse en voorwaartse integratie. Zou het kunnen zijn dat de handel eerder tot achterwaartse dan tot voorwaartse integratie geneigd was? De grote inbreng
van de technici zien Homburg en Schot als iogisch voortvloeisel uit de
eisen, die het produktieproces stelde.
Van het niveau van de succesvolle bedrijfstak dalen we nu weer af
naar het niveau van die ene, succesvolle ondernemer in Nederland : de
Brabantse ondernemer W.H. Hendrix. Typerend voor de Schum peter
ondernemer vindt Blasing het feit, dat hij voortdurend weer nieuwe wegen inslaat. Niet een keer, maar drie keer begint Hendrix opnieuw,
waarbij hij steeds weer een 'gat in de markt' weet te vinden. Van de
overheid heeft Hendrix weinig steun mogen ontvangen. Blasing vraagt
zich af of van de overheid wei iets positiefs ten aanzien van het bedrijfsleven valt te verwachten. Men zou in het artikel van Blasing een
pleidooi kunnen zien voor meer onderzoek naar de persoon van de ondernemer. De ondernemersbiografie is in Nederland in vergelijking met
bijvoorbeeld de Verenigde Staten een zeer onderontwikkeld terrein. Is
het de angst voor heldenverering, die ons hiervan weerhoudt? Toch zou
het genre nuttig kunnen zijn. Het kan informatie verschaffen over herkomst en sociale positie van de ondernemers, maar ook over hun motivatie en visie op de maatschappij. Dan is het weI noodzakelijk, dat ook
minder succesvolle ondernemers onderwerp van onderzoek gaan vormen om voor het noodzakelijke perspectief te zorgen.
H. de Vries heeft in zijn bijdrage over de familievennootschap 1.1.
Krantz & Zn. een falende onderneming aan de orde gesteld. Dat een onderneming een familiebedrijf is, heeft bepaalde consequenties voor de
motivatie, selectie en vormen van ondernemershandelen en de bronnen
van financiering. Haar kracht blijkt tegelijkertijd haar zwakte te zijn.
Zowel op het punt van de financiering als van de motivatie schoot de
familie te kort. H. de Vries laat verder zien, dat de familierelaties ook
bij het personeel en rol speelden. Hij maakt aannemelijk, dat ontregeling van het familiaire verb and een belangrijke oorzaak is geweest voor
het falen van de onderneming.
Wat succes in zaken kan betekenen voor de sociale positie van de ondernemer, heeft Boudien de Vries onderzocht in haar artikel over de
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Amsterdamse ondernemers in de tweede helft van de 1ge eeuw. Zij komt
tot de conclusie, dat de industriele ondernemers vaak van eenvoudige
afkomst waren. Haar onderzoek lijkt te wijzen in de richting, dat de financiele en handelselite zich weinig in industriele aangelegenheden heeft
begeven, dit in tegenstel!ing tot de resultaten van de case-study van
Homburg en Schot. De industrie bood mens en de gelegenheid op te
klimmen in welvaart. Om ook in sociaal opzicht te stijgen was moeilijker. Binnen de groep industrielen was de sociale mobiliteit groter dan
binnen de wereld van handel en financien. Jammer genoeg leverde het
onderzochte materiaal geen antwoord op de vraag in hoeverre allochtone ondernemers bijdroegen tot de bloei van Amsterdam.
Het is natuurlijk niet mogelijk om in zes bijdragen het hele veld van
onderzoek te bestrijken. Wei geven de artikelen een goed overzicht van
de manier waarop momenteel in Nederland aan bestudering van het ondernemerschap wordt gewerkt. Tot slot zou ik willen wijzen op twee velden van onderzoek waar zeker in de toekomst meer aandacht naar uit
zou moeten gaan . Ten eerste bestaat er een grote lacune in onze kennis
over de vrouwelijke ondernemer. Niet aileen zou het interessant zijn te
onderzoeken in hoeverre vrouwen als ondernemers werkzaam zijn geweest, hoe groot hun aantal was, en in welke branches zij werkten. Van
niet minder belang is de vraag of vrouwen op een andere wijze dan mannen de ondernemersfunctie hebben vervuld.
Ten tweede is door Nederlandse historici nog weinig studie gemaakt
van de manier waarop het ondernemerschap in grote bedrijven gestalte
krijgt. Waar ligt het ondernemerschap in een grote gedecentraliseerde
organisatie? Komt het dan aan op een Schumpeteriaanse ondernemer of
op een goede organisatie van het hele management? Of bestaat het ware
ondernemerschap in zo'n geval uit goed organiseren? De problemen zijn
relevant genoeg. Kunnen wij als historici hier ook een inbreng in hebben?

Ondernemerschap in Nederland 18401940; succes en falen van ondernemers
in Nederland vanuit markttheoretisch
perspectief
H.W. DE lONG

Inleiding

Schrijven over ondernemerschap in Nederland is weinig of niet voorgekomen. Zowel theoretische economen als economische historici zijn debet aan dit verzuim. In de economisch-theoretische literatuur werd de
ondernemer verwaarloosd: bekende auteurs als De Bruyn Kops, Vissering, Pierson, Mees, F. de Vries, Tinbergen en andere prominente
schrijvers uit de 1ge eeuw en de eerste helft van de 20e eeuw zwijgen over
zijn functie, met als uitzonderingen Cobbenhagen en C.A. Verrijn Stuart. Bij de historici was er weliswaar meer aandacht, maar dan in het
kader van studies, gericht op individuele ondernemingen of bedrijfstakken; te noemen vallen in het bijzonder Westermann en Sneller. Generale
studies bleven hier te Iande - in onderscheid tot het buitenland - evenweI schaars. De uitzondering was geIijk een topper : het artikel van
H. W. Lambers over de industrieIe ondernemer. 1 Onder deze omstandigheden kan mijn bijdrage niet meer inhouden dan de pone ring van een
aantal gedachten, die aanvulling, uitwerking en correctie behoeven. Gedachten die gevormd zijn op de grondslag van verhandelingen over Nederlandse ondernemingen en bedrijfstakken betreffende de periode
1840-1940, en door de vergelijking met studies over ondernemerschap
in enkele ons omringende landen. Daarbij kijk ik naar het onderwerp
door de bril van de markttheoretische econoom. Dit impliceert een tussenpositie: de theoretische econoom abstraheert en generaliseert graag,
zelfs in die mate dat de maatschappeIijke relevantie van zijn gedachtenspinsels dikwijIs 'fragwiirdig' wordt. De economisch-historicus hanteert beide wetenschappeIijke methoden daarentegen ongaarne; zijn

I. H .W. Lambers, De industriele ondernemer in een bewegende economische orde, in:
Ondernemend Nederland, (Leiden 1959).
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aandacht geldt de concrete, individuele, personele en institutionele verschijnselen. Beide disciplines zijn daardoor uit elkaar gegroeid.
Markttheorie, die zich zowel met de structuur als met het proces van
het optreden van ondernemingen op markten bezighoudt, kan hier een
brug slaan. Het markttheoretisch denkkader en begrippenapparaat kan
immers zowel contemporain als historisch worden toegepast. Deze, in
de historie geprojecteerde markttheorie, zou men ook generaliserende
bedrijfsgeschiedenis kunnen noemen. Daarin heeft de ondernemer een
centrale positie, en over zijn herkomst, functie, type, gedragingen en de
resultaten van zijn optreden wil ik enkele opmerkingen maken. Eerst
moet echter op enige saillante aspecten van de gekozen peri ode worden
ingegaan.

Een eeuw van groei en stagna tie

Wij kunnen de eeuw tussen 1840 en 1940 in een viertal tijdvakken indelen die ieder een eigen stempel dragen, zowel naar de aard van het economisch proces als naar de mate van overheidsinterventie en
ondernemings- en bedrijfstakstructuur:
TABEL \ Overheidsinterventie en bedrijfs(tak)structuur, 1840-1940

Economisch
proces
Overheidsinterventie

1840-1870

1870-1914

1914-1930

1930-1940

initierend, start
van de bedrijfstakken

expansieve groei rijpe groei

stagnatiel
teruggang

afnemend, ont- zeer gering tot
manteling van
afwezig, vrije
protectie en cul- mededinging
tuurstelsel

onderneprimaat van hanmingsstuctuur del en landbouw;
begin industrie en
bankwezen

selectieve ingrepen , naast oorlogsregelingen

snelle groei van industrie, vennootschappen en kapitaal; concentratie en verticale integratie
van ondernemingen

bescherming in
defensieve zin,
ordening
weinig nieuwe
ondernemingen;
faillissementen,
structurele consolidatie

In bovenstaand schema zijn de feiten m.b.t. de vier sub-perioden van
een eeuw Nederlandse economische ontwikkeling in korte bewoordingen medegedeeld. Zij zijn nauwelijks betwistbaar; ten aanzien van de
grenzen van de sub-period en zouden aanmerkingen te maken zijn, maar
die blijven van marginale aard. Van meer belang is dat de interpretatie
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van het schema volgens enkele visies kan geschieden. Men speurt dan
naar de oorzaken van de ontwikkeling van het economisch proces dat
men schematisch heeft gekarakteriseerd. Vier visies laten zich onderscheiden.
1. Geredeneerd vanuit de afnemende overheidsinterventie in de drie
eerste sub-perioden, zou men kunnen stellen dat de opbloei van het
economisch proces voornamelijk aan de toenemende liberalisatie is
toe te schrijven; dit is de visie waarvan Heerding gewag maakt in zijn
bespreking van de octrooivrije periode. 2
2. Bezien vanuit een socialistische visie zou deze zelfde liberalisatie - de
groei naar een kapitalistische markteconomie - tot vergaande structuurveranderingen, nl. in de richting van de vorming van grote vennootschappen en een bijbehorende concentratie- en integratiestructuur hebben geleid (o.a. Vliegen 3 , Wibaut en Baruch4 ).
3. De benadering vanuit de derde categorie zou het licht doen vallen op
de sectorale structuurverschuiving van de Nederlandse economie: de
ontwikkeling van een handels- en landbouwnatie tot een moderne industrii:le staat (zie o.a. de Jonge 5 ). De opeenvolgende stadia van vrijmaking en interventie zouden daarvan een begeleidingsverschijnsel
zijn.
4. Schrijft men geschiedenis vanuit de visie van de markttheorie dan is
de wisselwerking tussen marktproces en haar structuur bepalend, en
daarachter figureert de ondernemer als de bewegende kracht. Hij bewerksteIligt de wijze van groei, past de ondernemingsstructuur daarbij aan en roept ook grotendeels de mate en wijze van overheidsinterventie in.6

De ondernemer: succes en falen

Deze vier visies hebben hun merites en kunnen bogen op de ondersteuning van plausibele redeneringen. Was niet de afbraak van de 'geleide
economie' , zoals onder Koning Willem I met behulp van Nederlandsche
2. A. Heerding, Geschiedenis van de N. V. Philips gloeilampenjabrieken. Deel I: Het
ontstaan van de Nederlandse gloeilampenindustrie. Deel II: Een onderneming van vele
markten thuis . ('s-Gravenhage 1980, Leiden 1986), 286-98.
3. W .H . Vliegen, Het kapitalisme in Nederland. Een sociaal-economische studie. Sociale
Bibliotheek no. 7 (Rotterdam 1906).
4. F.M. Wibaut, Trusts en kartellen. Sociale Bibliotheek no. 5. (Amsterdam 1903).
5. I .A . de longe, De industrialisatie in Nederland tussen 1850 en 1914. (Nijmegen 1968
en 1976).
6. H .W. de long, Dynamische markttheorie. (Lei den 1972, 1985).
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Handel Maatschappij en Cultuurstelsel - annex batig slot politiek - tot
stand gekomen, een voorwaarde voor de opkomst van de vrije markteconomie? En wordt niet de verstoring van de wereldmarkteconomie
door de Ie wereldoorlog en wat daarop volgde door velen gezien als de
oorzaak van de crisis der jaren dertig en de terugkeer naar ordening en
protectie?
Maar met betrekking tot de eerste stelling kan men de geschiedenis
ook anders lezen. Was niet de Koning-koopman Nederlands grootste
ondernemer van de Ie helft der 1ge eeuw en dat temidden van half ingedutte naar het verleden omziende stapelhandelaren en nogal dogmatische vrijhandelaren als Hogendorp en Gogel, die te weinig oog hadden
voor de economische structuurverschuivingen? Hoeveel fouten en
mislukkingen deze Koninklijke ondernemer ook gemaakt moge hebben
(en welke grote ondernemer maakt geen grote fouten?), de man die
minstens vier honderd jaar bloeiende ondernemingen pousseerde - de
N.H.M., de Ste Generale, Cockerill en Wilton Feijenoord -, vele andere
steunde en, indirect, de belangrijkste 1ge eeuwse bedrijfstak in het leven
riep - de textielindustrie - was een groot 'entrepreneur'. Wat doet het
terzake of zulks onder protectie tot stand kwam: Frankrijk, Duitsland,
de Ver. Staten, Japan, ja zelfs Engeland hebben bescherming, steun en
marktspolitiek niet geschuwd wanneer het erom ging hun nijverheid van
de grond te krijgen en overeind te houden.
Of neem een ander voorbeeld: In zijn Kapitalisme in Nederland
(1906) becijferde W.H. Vliegen dat de onderneming van J.C. van Marken - de sociale entrepreneur van de Gist- en spiritusfabriek te Delft gedurende de periode van 1870-1895 meer aan 'het kapitaal' had opgeleverd, n1. /3.225,921 , dan aan 'de arbeid', n1. /3.189.154. Aan lonen,
premies, pensioenen en winstaandeel voor de arbeiders, gemiddeld 166
per jaar gedurende die periode, zou minder toegerekend zijn dan aan 'de
vruchten van het kapitaal'. Vliegen deed de becijferingen op grond van
een staat door de directie verschaft en er is geen reden aan de juistheid
van de door hem gepresenteerde cijfers te twijfelen . Zijn cijferopstelling
is evenwel puur marxistisch: hij rekent aan 'het kapitaal' rente op leningen (vreemd kapitaal), afschrijvingen en reserves ook toe en komt dan,
met winsten, interest op eigen kapitaal, tantiemes en directiesalarissen
en de waardevermeerdering van de onderneming gedurende 25 jaar tot
bovenvermeld bedrag van /3,2 miljoen: 'Daarom spreekt de arbeidersklasse .. . haar vonnis over het kapitalisme Uit...' 7 Na hercalculatie van
Vliegen's cijfers kom ik echter tot een resultaat voor de kapitalistische
ondernemers van /2.068.150 (namelijk exclusief rente op vreemd kapi7.

Vliegen, Het kapitalisme, 172-173.
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taal, afschrijvingen en reserves en na toevoeging van de j500.000 aan
geschatte tantiemes, die Vliegen vergeet bij te tellen), ofwel 2/3 van de
beloning voor arbeid. Nog genoeg, zal men zeggen, voor weinig ondernemenden ten opzichte van de velen die voor hen werken. Maar hoe
waardeert men 'de ondernemer' die naar Vliegen zegt ' ... meer dan gewone lonen betaalde, een aandeel in de winst aan de werklieden uitkeerde en belangrijke bedragen stortte in verschillende fondsen ten behoeve
der arb eiders , , en daarnevens gemiddeld 166 arbeiders 25 jaar aan werk
helpt en een bloeiend bedrijf nalaat? De voorbeelden roepen de vraag
op naar de maatstaf ter meting van 'succes en falen' van de ondernemer,
zelfs van ondernemers die ogenschijnlijk 'succes' hadden. Dit is de kernvraag van ons thema en overal komt men die vraag tegen ter beantwoording. Wat moeten wij ermee aan als de spoorwegondernemingen S.S. en
H.S. in 1911, najaren van scherpe concurrentie, leidend tot 'bescheiden
dividenden' en 'zeer matige afschrijvingen,g tot kartelvorming komen
en de prijzen gelijk maken en in 1916 besluiten hun winsten in een belangengemeenschap te poolen? En waren de concentraties in de suikerindustrie of de blikemballageindustrie, die na vele jaren van verwoede gevechten in die bedrijfstakken, resulteerden in de concerns van J.P. van
Rossum (een niet al te gemakkelijk heer, die de A.S.M. in 1908 en de
C.S.M. in 1919 stichtte) en van de N.V. Verblifa (1912) voorbeelden van
succes of zijn de vele soortgelijke duopolies (of triopolies) waarmee de
Nederlandse economie na het expansieve hoogtij van de periode 18701914 bleek te zijn opgezadeld uitingen van machtsvorming? Wat hier
succes is in de ogen van de een, is dat niet in die van de ander. Men kan
dan niet anders dan een paradigmatisch stand punt innemen: het mijne
is het vierde, hierboven genoemd.
Merkwaardig is dat succes en falen niet elkaars spiegelbeeld zijn . Het
falen valt te definieren als: de onderneming gaat failliet, de ondernemer
verdwijnt van het toneel. Ook in zulk falen kan men ondernemerschap
herkennen. Bezie wat Mendel in 1864 te Amsterdam en Pincoffs in 1879
te Rotterdam overkwam. De plannen van beide heren waren ambitieus
genoeg, de uitvoering eveneens. Mendel's Maatschappij van Handel en
Nijverheid, uitgerust met een kapitaal groter zelfs dan dat van de Nederlandse Handel Maatschappij (resp. j 40 en j 47 millioen) gaf de stoot tot
de financiering van ondernemingen als de Ned.-Indische Handelsbank,
de Ned.-Indische Spoorwegmaatschappij en, in Nederland, de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, de laatste onder leiding

8. l.P .B. Tissot van Patot, Het concentratie-verschijnsel in het binnenlandse vervoerswezen. (Diss. Ned . Econ. Hoogeschool Rotterdam 1952), 80.
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van de gewezen minister Vrolijk en met als secretaris de bekende Mr.
H.J.G. Quack (die daarvan in zijn 'Herinneringen' verslag doet). Deze
laatste Maatschappij was gegroeid uit de Utrechtse fabriek van spoorwegmateriaal 'Damlust'. De Maatschappij van Handel en Nijverheid
zou als houdster-maatschappij optreden voor allerlei productieve ondernemingen, een idee in navolging van de Saint-Simonisten, die Mendel
ook daadwerkeJijk steunden. Pincoffs had dezelfde juiste visie op het
gebrekkige Nederlandse verkeerssysteem als Mendel, dit keer toegespitst
op de broodnodige uitbreidingen van de Rotterdamse havens. Zijn Rotterdamse Handelsvereniging was daartoe bedoeld, nadat hij de rederijen
en transportbedrijven had zien opkomen: W.M. MiilIer, Ruys & Co, de
Holland-AmerikaJijn, naast zijn eigen Afrikaanse Handelsvennootschap. De fout die beiden maakten was analoog aan die van John Law:
het rendement van de ambitieuze projecten - die eigenlijk staatstaken
waren, maar waarvoor in Nederland de durf ontbrak - zou te lang op
zich laten wachten; de gebeurtenissen die twijfel zouden doen rijzen aan
de verwezenlijkbaarheid van de projecten - bij Mendel de problemen
van de S.S., bij Pincoffs de problemen van de aanleg van de Nieuwe
Waterweg - gaven de genadeslag aan de bereidheid van beleggers en kredietverschaffers dat vermogen tot wachten op te brengen.

De winstbasis als criterium

Het falen van beide ondernemers belicht de noodzaak voor een onderneming om een winstbasis te hebben. De afwezigheid daarvan brengt
mislukking met zich mee en dat zal zich uiten in faillissement, overgenomen worden, reorganisatie, opdeling of afsplitsing van de onderneming.
Onder reorganisatie valt evengoed ontslag of terugtreding van de topfunctionarissen te rekenen. Het zou even wei onjuist zijn de mislukking
van bepaalde activiteiten die binnen het kader van de onderneming worden uitgevoerd 'falen' te noemen, ook alleiden zij tot verliezen of genereren zij geen winst. Falend ondernemerschap kan geen betrekking hebben op het niet slagen van individuele projecten of zelfs van omvangrijke delen van de onderneming, want ook de ondernemer moet de ruimte
hebben fouten te maken. Van Nelle's historie biedt hiervan een mooi
voorbeeld. Onder de leiding van zijn grote 1ge eeuwse man J.J. van der
Leeuwen zijn zoons was de onderneming, na enige handel met Indie,
verticaal achterwaarts gelntegreerd in Indische cultures; opgericht, deelgenomen in of overgenomen werden ondernemingen en plantages in tabak, koffie, thee, maar met weinig resultaat. 'De activiteiten in de Indische cultures samenvattend, kan men niet zeggen dat deze bijzonder suc-

DE JONG

ONDERNEMERSCHAP IN NEDERLAND 1840-1940

59

cesvol zijn geweest.,9 Dat stem pelt Van der Leeuw nog niet tot een minder succesvolle ondernemer, want de winstbasis gevormd door de winkelzaken groeide tijdens zijn lange bewind (1837-1881) van ca.
/30.000,- tot ruim het tweevoudige en zijn zoons wisten dat na de
eeuwwisseling te vergroten tot 2 11 2Yz ton. Nadien volgden vele goede
jaren, maar in 1953 was de onderneming weer terug bij de /30.000,winst van ruim een eeuw tevoren; en dat was de uitdrukking van een
voortdurend verval in Van Nelle's hoofdactiviteiten. De ontoereikende
winstbasis van de jaren na de Tweede Wereldoorlog was wei een gevolg
van falend ondernemerschap: onenigheid tussen de beide takken van de
familie, en, daarenboven, het ontbreken van grote capaciteiten in de familie. De wegvallende traditionele afzet, die niet gecompenseerd werd
door nieuwe omzet, werd opgevangen door bezuinigingen en vormde
niet langer de winstbasis; de liquiditeitspositie verbeterde weliswaar
sterk (met /3.3 miljoen), doch het personeelsbestand werd gereduceerd
tot 686 personen (1930: 1722, 1949: 1042). Ondernemen is geen kasbeheer, maar winstschepping.
Het kenmerk van falend ondernemerschap is derhalve de onvoldoende winstbasis; deze valt te omschrijven als: een of meer produkten of
aktiviteiten van een onderneming die, gedurende een zekere tijdsperiode, een nettowinst genereren die in staat is om het geheel te dragen, dat
wil zeggen de continuiteit te verzekeren. Dat is het geval bij een niveau
dat kapitaalverschaffers bevredigt, leidend personeel van hoge kwaliteit
vermag aan te trek ken en reserves weet te vormen met behulp waarvan
tegenslagen kunnen worden opgevangen en waarmee de expansie, althans ten dele, kan worden gefinancierd. De winstbasis is dus niet steeds
identiek met de totaaI behaalde winst. Zo geformuleerd gaat het om een
individueel begrip. Per onderneming en bedrijfstak zullen de risico's
verschillen, de expansiebehoeften uiteenlopen en de aktiviteiten waarop
verdiend wordt meer of minder groot zijn.
Het is bovendien nogal riskant te werken met generaliserende gemiddelden, of bij gebreke van adequate cijfers, met een 'proxy' zoals bijvoorbeeld het dividend. C.A. Verrijn Stuart (zie tabel) nam het gemiddelde dividend van de naamloze vennootschappen per /100,- nominaal kapitaal over de peri ode 1861-1919 aIs indicatie van een rendement
dat slechts weinig hoger zou liggen dan de gemiddelde rentestand vermeerderd met een billijke risicovergoeding. lO Ook De Jonge vervalt in
H.F.W . Bantje, Twee eeuwen met de weduwe. Geschiedenis van De Erven de Wed.
J. van Nelle N. v., 1782-1982. (Rotterdam 1981), 62.
10. C.A. Verrijn Stuart, Hoo/dtrekken van de leer der maatschappelijke voortbrenging.
(Haariem 1945), 124.

9.
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deze fout, waarbij winstvoet en dividenduitkering identiek gesteld worden.11
TABEL 2 Gemiddeld dividend, 1861-1919

periode

gemiddeld dividend

periode

gemiddeld dividend

186112-1865/ 6
1866/7-1870/ 1
187112-1875/ 6
1876/7-1880/ 1
1883/ 4-1887/ 8')
1888/ 9-1892/ 3

5,38
4,74
7,47
5,32
5,96
5,97

1893/ 4-1897 / 8
1898/ 9-1902/ 3
1903/ 4-1907 / 8
1908/ 9-1912/3
1913/ 4-1917/ 82 )
19\8/ 93 )

5,31
5,43
6,31
7,24
9,22
14,84

1) over de jaren 188112 en 1882/3 ontbreken de gegevens.
2) incl. commanditaire vennootschappen en winstverenigingen .
3) nadien niet gepubliceerd.

Hoewel deze gegevens de invloed van een component van de winst, Lw.
de zgn. 'windfall-profits', ten gevolge van goede conjunctuur verdisconteren, zijn zij toch onvoldoende ter meting van het ondernemersresultaat. Vee! vennootschappen waren besloten, ter beperking van de invloed van niet bij de onderneming betrokken familieleden; dividend betalingen waren daarom geen weerspiegeling van het behaalde ondernemersinkomen. Voorts kon 00 k bij open vennootschappen winst verscholen zijn in tantiemes, premies en reserveringen. De ondernemerswinst is niet identiek met het rendement van de kapitaalverschaffers, al
is er een economische theorie (geweest) die aan de aandeelhouders de
ondernemersfunctie toebedeelt.
De slotsom is derhalve dat waar het begrip 'falen' van de ondernemer
voor de verschillende beoordelaars weinig controversieel is, wij voor de
interpretatie van het 'succes' een waarderingskader behoeven. In de
markttheorie wordt de wisselwerking tussen proces en structuur geanalyseerd: ondernemen vereist het treffen van de juiste beslissingen in het
marktproces dat innovaties, productaanpassing, prijsvorming, middelenallocatie en andere handelingen omvat; maar structurele veranderingen
in de interne- en externe organisatie van de onderneming zijn in bepaalde fasen van de marktontwikkeling evenzeer nodig om het voortbestaan
van de onderneming te waarborgen: structuur en proces zijn complementair terzake van de vestiging en bestendiging van de winstbasis van

11.

De J onge, De industrialisatie, 248 .
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de onderneming. 12 Hieruit vloeit m.i. een verdedigbaar criterium voor
het begrip 'succes' voort: is de ondernemer in staat om, door middel van
tijdige en juiste beslissingen inzake proces en structuur, het voortbestaan van de onderneming te waarborgen door haar een winstbasis te
verschaffen? Duurzaamheid, breedte en hoogte van deze winstbasis vormen daarbij de operationele kenmerken.

De ondernemersfunctie

De winstbasis als begrip kan ook de brug slaan tussen de functionele
economische theorie van het ondernemerschap en datgene wat zich in de
werkelijkheid voordoet en voorwerp is van contemporain en historisch
empirisch onderzoek. In de functionele theorie zijn twee hoofdrichtingen naar voren gekomen: de onzekerheidstheorie van Cantillon en
Knight en de innovatietheorie, waaraan vooral Schum peter grote impulsen heeft gegeven. 13 Beide zijn keerzijden van dezelfde zaak: de veranderingen die voortdurend in de markteconomie optreden worden veroorzaakt door vernieuwingen, terwijl onzekerheden het gevolg zijn van
deze veranderingen. Een stoommachine, computer of videorecorder op
de markt brengen is innovatie; een hamburger of banaan in gestandaardiseerd formaat, uiterlijk en kwaliteit aanbieden onder een merknaam
die garantie biedt is het reduceren van de onzekerheid, waarvoor de consument zich bij zijn aankoop geplaatst ziet. Zo'n dubbelslag is wet enschappelijk evenwel niet bevredigend: wat verbindt de beide gezichtspunten op algemener plan? Men moet dat verbindende opzoeken
en het uit de veelheid van te noemen, mogelijke aspect en van de ondernemersfunctie te voorschijn halen als de parel uit de schelp: anders ontstaat de proliferatie van nuanceringen, zoals Hebert en Link 14 laten
zien. Niet iedere ondernemer was een vernieuwer; en hoewel bijna aIle
ondernemers met onzekerheid te maken hadden, valt niet in te zien
waarom onzekerheid perse ondernemerschap of ondernemerswinst genereert. Onzekerheid kan immers aanleiding geven tot lOwel winst als
verlies: wat brengt de kundige ondernemer er dan toe ondernemerwinst
te doen ontstaan?
Functioneel gesproken is de sleutel tot de ondernemersrol de waardeconversie, d.w.z. de omzetting van de waarde der productiefactoren in
De long, Dynamische markttheorie, hoofdstuk I.
R .F . Hebert and A .N . Link , The entrepreneur. Mainstream views and radical critiques. (New York 1982).
14. Hebert and Link , 107/ 108.
12.
13 .
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de combinatie die de ondernemer als 'inputs' in het voortbrengingsproces gebruikt, in de hogere waarden die hij als 'outputs' op de toekomstige markt weet af te zetten. Deze conversie, waardoor een waardesurplus
wordt gevormd, berust op beslissingen die van de ondernemer uitgaan,
die niemand anders dan hij kan nemen, en die de winstbasis tot stand
brengen waarop de onderneming drijft. 15 Daaruit voigt enerzijds dat de
nominale winst van een onderneming gedurende een bepaalde tijdsperiode niet zonder meer aan ondernemersactiviteit valt toe te rekenen. Er
zijn immers oorlogs-, conjuncturele- en toevallige winsten. Anderzijds
zal een kundige ondernemer soms door verbreding of veriegging van de
activiteiten van zijn onderneming met aanloopveriiezen te maken krijgen, die weliswaar tijdelijk de totale winst drukken, maar zijn toekomstige conversieratio verbeteren of veilig stellen. Hij anticipeert daarbij op de toekomstige ontwikkeling van de markt: hij is 'organisator
voor de markt' . 16
Hoezeer de waarde-conversietheorie, i.t.t. de innovatie- of onzekerheidstheorie de gebeurtenissen kan verklaren en omvatten wordt gei1lustreerd door de geschiedenis van de Nederlandse automobielindustrie
in de peri ode 1897 tot 1925. Met name de historie van de Spij ker, geproduceerd door de N.V. Industriele Maatschappij 'Trompenburg' is interressant. Het blijkt uit het onderzoek van Van Asten dat de gebroeders
Spijker - gelijk de andere Nederiandse automobielconstructeurs - zijn
blijven steken in de pioniersfase van de ontwikkeling der automobielindustrie. Er werd vee! geexperimenteerd, de Spijkers paarden technisch
vernuft aan goed vakmanschap en met name Jac. Spijker deed origineel
werk, zoals de eerste 6-cylinder auto met vierwielremmen en vierwielaandrijving ter wereld construeren, een stalen plaat onder de carrosserie
ter wering van stof aan te brengen ('the dustless Spijker'), circulatiesmering toe te passen waardoor het olieverbruik drastisch verminderde en
uitlaatrook verdween ('the smokeless Spijker'), enz.17 De wagens waren
kwalitatief dan ook zeer goed, hoewel duur. Zij von den internationale
afzet, vooral in Engeland. Er was even wei geen oog voor de opkomende
expansiemarkt, die, vooral na 1912, kleinere, lichtere en goedkopere auto's vergde voor een groter publiek. Daardoor kon standaardisatie en
rationalisatie van de productiemethoden bereikt worden, zodat lagere

15. H.W. de long, Markteconomie, ondernemerschap en winst, in Economenblad, jrg.
8, no. 4 en 5.
16. Lambers, De industriele ondernemer, 114.
17 . H .A.M . van Asten, De Spijker van de weg gereden. Trompenburg, een Nederlandse
automobielindustrie, in Economisch- en Sociaal-Historisch Jaarboek, 33e deel, ('sGravenhage 1970), 94/ 95 .
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(arbeids)kosten en prijzen, me de door grotere mechanisatie en concurrentiepositie hadden veilig gesteld. De assortimentsuitbreiding in het
duurdere genre wagens die de onderneming ontwikkelde was geen antwoord op de eis ' ... dat overal ter wereld de vraag zich steeds meer ging
richten op goedkopere wagens. In deze sector had Trompenburg niets
te bieden omdat men aan de ontwikkeling van klassewagens de voorkeur
gaf,.18 Typisch is dat het euvel van de te lage verkopen steeds (o .a . in
1913, 1921) geweten werd aan de conjuncturele malaise in de autohandel, maar dat de in structureel opzicht ontoereikende strategie niet werd
ingezien . Die strategie was bovendien minder gelukkig door de verwaarlozing van de thuismarkt, die in de jaren voor de Eerste Wereldoorlog
met 7 a 800 stuks steeg, terwijl de productie van Spijker (120 a 140
stuks) buitenslands werd verkocht. De leiders van de onderneming waarvan overigens Hendrick Spijker bij een scheepsramp voor Hoek
van Holland in 1908 tragisch om het leven kwam - waren uitvinders/pioniers; het waren niet de ondernemers die de vereisten van de waardeconversie in de beginnende expansiefase doorzagen. Ook Fentener van
Vlissingen, die na 1914 de dominante man werd in de N.V. Trompenburg kon de onderneming geen betere wegen wijzen. Vergelijkt men dit
beleid met de wijze waarop Misset de in dezeIfde periode zich ontwikkelende vakbladenmarkt aanpakte, dan ziet men precies tegenovergestelde
strevingen. Misset bereikte snel een groot marktaandeel met grootschalige publicaties, alsook benutte hij de expansiemarkt van de jaren 19141930 door daarin fors te investeren en aldus de reeds eerder, na enig zoeken (1899-1909), begonnen winstbasis in de vakbladenmarkt verder uit
te bouwen . 19 Zo'n vergelijking illustreert niet aIleen het verschil tussen
succes en falen, maar ook de gronden waarop dat berust.

Internationale vergeJijking

Het blijft niettemin moeilijk de redenen aan te geven waarom er perioden zijn dat ondernemersactiviteiten beter verlopen dan in andere perioden . De expansie van het Duitse en Nederlandse ondernemerschap in de
periode 1870-1914 vormt bijv. in zekere zin een tegenstelling tot dat in
Engeland en Frankrijk. Na een uitvoerig critisch overzicht van de litteratuur met betrekking tot het vraagstuk van de relatieve stagnatie in de
Britse industrie (waarbij o.a. dezeIfde aanklachten aan het adres van de
18. Van Asten, De Spijker van de weg gereden, 105 .
19. K.E . Sluyterman, De drukkerij-uitgeverij Misset en de opkomst van vakbladen,
I 9()()-1 940. JbGBT (1986) 205-230.
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Britse ondernemers gemaakt werden als eerder tot de Nederlandse in de
peri ode 1780-1840 gericht) komt Payne tot de voorzichtige concl usie dat
de gebrekkige structurele aanpassing weI eens de voornaamste rol kan
hebben gespeeld. Payne zegt immers dat de typische Engelse onderneming ten eerste te klein was om een basis te verschaffen voor de vereiste
(verkoop)activiteiten in de wereldmarkt. De begrenzingen van de 'closely controlled private company' en van de handhaving der zelfstandigheid van deze kleine ondernemingen in de branche-verenigingen deden
zich immers gevoelen. Daarnaast vormde men geen effectieve trusts of
centrale verkoopkantoren (syndicaten) zoals in Duitsland. En een overmatige productdifferentiatie belette de penetratie van de overzeese
markten. 20 Waar de strijd met de Duitsers werd uitgevochten - zo in de
Rotterdamse haven voor wat betreft de kolen 21 maar evengoed in de afzet van machines op de Franse marke 2 - verloren de Engeise ondernemingen het pieit en werden jaar na jaar teruggedrongen. Dezelfde bezwaren golden het Franse ondernemerschap, aangevuld met enige typische kenmerken zoals ' ... the traditional French emphasis on quality as
against quantity, the preference for handwork over machinework, the
keen distaste for anything smacking of speculation or easy money, the
frequent praise of agriculture and the land as opposed to business and
the city .. .'. 23 Weliswaar hadden beide landen in de eerste zestig jaren
van de vorige eeuw hun aandeel - wellicht zelfs meer dan evenredig geleverd in de pionierende activiteiten (Landes noemt bijvoorbeeld het
eerste warenhuis, verpakte voedingsmiddelen, de schroefpropeller, de
koelkast, gasverlichting, kleurstoffen enz. als producten van Franse
inventiviteit 24 ) maar vooral de structuurveranderingen die vele bedrijfstakken in de peri ode 1870-1914 ondergingen werden in de twee landen naar verhouding minder ondernomen. Deze wijzigingen, waarbij
grote concerns ontstonden of straf georganiseerde kartels gevormd werden, waren toenmaals het kenmerkende facet van de Duitse industrie.
Kocka, aan wie wij een fraaie studie van het Duitse ondernemerschap
gedurende de industrialisatieperiode te danken hebben, zet deze ontwikkeling uiteen en wijst daarnaast op de betrekkingen van deze kartel-,
trust- en concernvorming met de banken, de stichting van researchlabo20. P.L. Payne, British entrepreneurship in the nineteenth century. The Economic
History Society: studies in economic history. (London and Basingstoke 1974), 53-55 .
21. Z.W. Sneller, Geschiedenis van den steenkolenhandel van Rotterdam. (GroningenBatavia 1946), 216-222.
22. F. Floud, The British machinetoolindustry, 1859-1914. (Cambridge 1976), 79.
23. D.S. Landes, French entrepreneurship and industrial growth in the nineteenth century, in Journal oj Economic History, Vol IX, 1949, no. I, May, 45-61.
24. Landes, French entrepreneurship, 49-50.
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ratoria ter benutting van de wetenschap en de groei van het managertype: 'der angestellte Unternehmer' _25 Op beperkter schaal, n1. op dat van
de ijzer-, staal- en kolensectoren had Parker reeds duidelijk gemaakt dat
de kartelorganisatie van het R. W .K.S. met zijn horizontale beheersingsstreven gedwarsboomd werd door de verticale achterwaartse integratie van de staalbedrijven, waardoor een dubbel expansieve trend ontstond: onderlinge rivaliteit om de hoogovencokes op de binnenlandse
markt, terwijl beide takken van bedrijf in de exportmarkten het eigen
product op concurrerende voorwaarden moesten afzetten. 26 Concurrentie en concentratie sluiten elkaar niet altijd uit.
Deze structuurveranderingen in de interne en de externe organisatie
van vele Duitse ondernemingen schiepen de voorwaarden voor allerlei
veranderingen in het economisch proces, die in Engeland en Frankrijk
teveel mankeerden: de Duitse commerciele staf zwermde over de wereld
uit, terwijl de Engelse handelsreiziger thuis bleef, zoals de Britse ambassades in 1898 unaniem opmerkten tegenover een officieIe onderzoekscommissie. De vele, relatief kleine Britse ondernemingen konden wereldwijde marktexploratie en -bewerking niet betalen. Evenzo was er een
proliferatie van productdifferentiatie, waarvan Payne genoeg voorbeelden geeft, o.a. dat van Greenwood en Batley die in de periode 1856 tot
1900 793 verschillende typen gereedschapswerktuigen maakten, waarvan er 457 slechts eenmaal besteld werden. Andere indicaties van dit
stokkende economisch proces, dat niet gebaseerd was op de nieuwe organisatiestructuren, waren de Britse aarzelingen in toegepaste research
en, niet te vergeten, de gebrekkige beslissingskracht; drie voorbeelden
illustreren het laatste: 1) de Associated Portland Cement Manufacturers
Ltd had niet minder dan 40 directieleden, allen uit voorheen onafhankelijke ondernemingen afkomstig met wier belangen rekening gehouden
moest worden; 2) de Calico Printers' Association, gevormd in 1899 uit
59 ondernemingen, in 1907 omschreven als 'a study in disorganisation'
en 3) Imperial Tobacco Company waarvan in 1901 gezegd werd dat zij
niet ongelijk was aan de dertien staten van Noord-Amerika, die de centrale regering zo weinig mogelijk macht gaven. De oorspronkelijke families behielden zoveel mogelijk autonomie van beslissing zelf.
Typerend was de gang van zaken in de suikerbietenindustrie waar Van
Rossum, met behulp van de door hem in 1908 gevormde concentratie
der Algemeene Suiker Maatschappij, de stoot gaf tot de oprichting in
1911 van de eerste Engelse bietsuikerfabriek in de Anglo-Netherlands
25 . J . Kocka, Unternehmer in der Deutschen Industrialisierung. (Gbttingen 1975).
26. W .N. Parker, Entrepreneurship, industrial organization and economic growth : a
German example. Journal oj Economic History, Vol. XIV, 1954 no. 4, 380-400.
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Sugar Corporation, waarna pas in de twintiger jaren andere Engelse bedrijven volgden.27 De oprichting van de Kon. Shell en de Margarine
Unie - later Unilever - vallen in ditzelfde kader: de initiatieven gingen
van Nederlanders uit. 28 Maar we moeten oppassen. Andere factoren waren ook van belang. De octrooisituatie bijvoorbeeld, en de wetgeving inzake de electrificatie van Engeland die in de tachtiger jaren een remmende en voor bepaalde ondernemingen zoals de Brush Electric Light Company een funeste uitwerking hadden op de Engelse gloeilampenindustrie. Heerding schetst deze moordende octrooistrijd - 'the great incandescant lamp case' - van 1886 tot 1889 tussen de Edison & Swan Company uit de Ver. Staten en Brush in alle duidelijkheid. Nederland ontging dit lot door de afwezigheid van een octrooiwetgeving en in Duitsland en Frankrijk gaven de gerechtshoven een meer liberate uitleg.
Bepaald niet ondenkbaar is dat een Nederiandse octrooiwetgeving aan
het Edisonconcern eenzelfde kans als in Engeland zou hebben geboden
het opkomende Philipsbedrijf juridisch te wurgen. lntussen deden de
structurele factoren zich ook hier gelden: ' ... de eendagsbloei van vele
speculatieve ondernemingen', die leiden tot de uitspraak in de Duitse
vakpers: 'Die electrotechnische lndustrie Englands befindet sich in einer
ganz kHiglichen Lage'. 30 Het terrein overziende, kan men voorzichtig
vaststellen dat vele ondernemingen in het Nederiandse bedrijfsleven in
de eerste decennia van de twintigste eeuw deze structurele fouten hebben
weten te vermijden: in ettelijke bedrijfstakken werden tijdig sterkere
combinaties, cooperaties of concerns gevestigd, vooral in de procesindustrie, die de internationale concurrentie aankonden en een expansie
inluidden die vele jaren zou duren: de structuuraanpassing vormde
daarmee de grondslag van de toekomstige waardeconversie. Voorbeelden zijn te vinden in de olie- en margarine-industrie, de suikerproduktie,
blikemballage, bierbrouwerij, de gloeilampenindustrie, katoenweverijen, de - al iets eerder opgekomen - kristal-, glas- en aardewerkindustrie
van Regout 31 en, niet te vergeten, de cooperaties in de agrarischindustriele sector.

27. A. Hallema, Van biet tot suiker. J.P. van Rossum als suikerindustrieel-koopman en
organisator. (Baarn 1948), hoofdstuk 7.
28. P . Rijkens, Handel en wandel. Nagelaten gedenkschriften 1888-1865. (Rotterdam
1965).
29. Heerding, Geschiedenis van de N. V. Philips, I, 290-95.
30. Heerding, Geschiedenis van de N. V. Philips, I, 154.
31. A .l.Fr. Maenen, Petrus Regout 1801-1878. Een bijdrage tot de sociaal-economische
geschiedenis van Maastricht. (Tilburg 1959).
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De ondernemer als type
Het gemeenschappelijke in de ondernemersfunctie, de waardeconversie,
mag ons er niet toe brengen de verschillende uiteenlopende ondernemerstypen te verwaarlozen. Studie van de geschiedenis van individuele
ondernemingen kan onze ogen openen voor de verscheidenheid die er in
dit opzicht bestaat en doet ons zelfs de vraag opwerpen of sommige bijdragen tot de theorie van de ondernemer niet functie en type door elkaar
hebben gehaald. Typen die men herhaaldelijk tegenkomt zijn:
- de pionier, d .w.z. de man die nieuwe activiteiten ontplooit in de
Schumpeteriaanse zin: de innovaties waaruit dikwijls nieuwe bedrijfstakken of sectoren ontstaan. Pioniers waren Reerink, Zijlker en
Kessler in de beginjaren van de 'Koninklijke', die werkelijk alles zelf
moesten aanpakken. 32
- de vakman-technicus, die soms uitvinder, soms verbeteraar prestatie
en kwaliteit hoog waardeert, maar commercie en winststreven wei
eens wil verwaarlozen. Botsingen met de kapitaalverschaffer(s) en financiers komen dan ook herhaaldelijk voor. Ais voorbeeld van de
geslaagde technische ondernemer, die overigens meer dan dat was,
moge A. van Rossum gelden, die het gehaltecontract in de suikerindustrie invoerde. 33
- de koopman, die, zich bewegend in en tussen markten, winst en commercie hoger aanslaat dan prestatieconcurrentie; hij staat snel sympathiek tegenover kartel- en combinatievorming en ervaart achterwaartse verticale integratie zeer vaak als noodzaak en mogelijkheid
tot winstgevende expansie. Nederland kent velen van dit type ondernemer, maar wellicht was Anton Philips wei de grootste van hen.
- de organisator komt met zijn kundigheden voor het voetlicht wanneer onderneming en bedrijfstak in ontwikkeling verder zijn voortgeschreden. Zijn bezigheden kunnen zich uitstrekken van de interne organisatie tot de externe en sociaal-economische organisatie. Deterding, Van Aalst en J.P. van Rossum zijn representatieve voorbeelden .
- de financier is het type dat in of buiten de onderneming (bijv. als
bankier) kan optreden, in totalen en ratio's denkt en relaties met andere leiders cultiveert, in commissaris- of adviseursposities . Hoewel
veelal achtergrondfiguur, is hij daarom niet minder belangrijk: 'Ie
vrai chef d'entreprise'. In Nederland nauwelijks, maar in Duitsland
32. C. Gerritson, Geschiedenis der Koninklijke, drie delen (Haarlem 1932), I, 81, 160
e.v. en 250.
33. HalJema, Van biet tot suiker, 248.
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waren bankiers talloze malen initiatiefnemers bij de vestiging van ondernemingen in allerhande bedrijfstakken. 34 De Duitser Dr. A. Tietje, tussen 1924 en 1944 de centrale figuur bij de N. V. Verblifa, het
grote blikemballageconcern van die jaren, is van dit type een voorbeeld. 35
- de onderhandelaar is het type dat van betekenis wordt als de onderneming zelf, groot en divers geworden, of haar omgeving vele personen en groeperingen heeft met uiteenlopende strevingen en belangen.
Maar ook de representatie naar buiten - het publieke imago dat verzorgd moet worden - is bij dit type het best gewaarborgd. Dr. D.
Bos, stichter van de Nederlandse Hypotheekbank en de Centrale
Middenstands-Credietbank was zo'n type, en Paul Rijkens die eerst
de Margarine Unie (1927) en daarna Unilever (1929) vormde was een
ander. 35
Er zijn vele beschouwingen gewijd aan de vraag of bepaalde landen, bedrijfstakken of perioden een zeker type ondernemer (waarvan de lijst
met het bovenstaande wellicht niet uitgeput is) hebben voortgebracht.
Ik ga daaraan voorbij, omdat in kort bestek allerlei samenhangende vragen - zet een type misschien zijn stempel op de activiteit van land of bedrijfstak, of, kennen verschillende landen niet uiteenlopende typen niet besproken kunnen worden .
Aan de hand van de - beperkte - kennisname van de litteratuur valt
evenwel op de volgende punten te wijzen, die het beeld van de Nederlandse ondernemer in de beschouwde periode voor/opig fixeren:
l. De ondernemer, van welk type ook, is in ieder geval een man van
initiatieven en wei te meer en te uitgebreider naarmate hij meer betekent, hetzij in zijn succes, hetzij in zijn falen . Steeds treedt naar voren dat de grote ondernemers vele dingen aanpakken of ondersteunen, dikwijls ook buiten het eigen ondernemingsterrein gelegen. Een
Petrus Regout bijvoorbeeld, was handelaar, stichtte een spijkerfabriek, opende een door stoom gedreven kristal- en glasblazerij en
-slijperij , richtte een geweerfabriek op, had zijn grote aardewerkbedrijf, pionierde de eerste gasfabriek in Maastricht, bevorderde spoorwegaanleg en zat daarnaast in talloze commissies, verenigingen, in de
Eerste Kamer, de gemeenteraad, de Kamer van Koophandel, enz.
Kocka zou hem de 'allround-Unternehmer' noemen, waarvan er, afkomstig uit de handel, in Duitsland tijdens de industriele revolutie
veel waren. 36 Niet gespecialiseerd op kennis of sectoren, behept met
34.
35.
36.

Kellenbenz, Deutsche Wirtscha!tsgeschichte, II, (Miinchen 1981), 147.
Rijkens, Handel en wandel, hoofdstukken 3 en 4.
Kocka, Unternehmer, 45 / 56.
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durf, initiatief en grootse visies, waren deze 'Vielfach-Unternehmer'
dikwijls de verpersoonlijking van diverse typen tegelijk. Regout had
een - zo mogelijk nog grotere - voorganger van dit allround-type in
Koning Willem I, en navolgers als Kroller en - van meer regionaal
formaat - Missel.
2. Maar, evenals in Ouitsland en Engeland, was de ondernemerkoopman het meer voorkomende type. Oat lijkt mij niet toevallig: in
een markteconomie is in- en verkopen de centrale bezigheid en vanuit
die handelsfunctie konden verticaal gerichte, producerende, distribuerende, transport- en financieringsactiviteiten worden georganiseerd.
Zo waren er, evenals in Duitsland 37 kooplieden stichters van ondernemingen in de textiel, confectie, margarine, suiker, cacao, bier, blikemballage, gloeilampen, vrachtauto's, stalen vaten en vele andere
sectoren. Bijna zonder uitzondering gingen deze ondernemers - eerder of later - tot verticale integratie over en ontwikkelden zij hun ondernemingen in samenwerking met een andere persoon - vaak familielid, soms een buitenstaander - die een verschillend type vertegenwoordigt: veelal de technicus. Deze combinaties zijn werkelijk opvallend: de gebroeders Spijker, Misset, Philips, van Doorne, Thomassen, Numan, Van Leer, of de combinaties Heineken en Van der
Feltz, Maritz en Enthoven, Thomassen en Drijver, Woud en Schaap,
enz., om niet te spreken van de combinaties die zich in families in de
loop van de tijd voordeden: de Van Heeks, Van Vlissingen's, Van
Eeghen's, Mees, enz. Ais men daaraan toevoegt dat ondernemers
vaak vanuit 'broedplaatsen' werden uitgezaaid naar uiteenlopende
activiteiten dan wijst dat er op dat de succesvolle entrepreneur minder de doorgewinterde 'Einzelganger' is dan waarvoor hij vaak wordt
versleten. Zulke broedplaatsen waren bijv. in Nederland de NHM
waaruit o.a. Van Aalst, Deterding, Cremer - van de Deli-mij -,
voortkwamen en de familie Van Heek 38 , in Duitsland de machinebouwondernemingen van Egells en August Borsig, waarin ' ... eine
ganze Reihe spaterer Fabriksbesitzer langere Zeit als technische Angestellte tatig waren ... '. 39 Dit duidt op twee dingen: de, ook grote,
ondernemer heeft een leerschool nodig en de familie-onderneming
voorzag daarin, in afwijking van wat vaak gezegd wordt.
3. In tegenstelling echter tot Duitsland en Engeland was het type
ondernemer-technicus, die Kocka en Payne een belangrijke plaats in37 . Kocka, Unternehmer, 43/44.
38 . A.A. van Schelven, Onderneming enfamilisme. Opkomst, bloei en neergang van de
onderneming van Heek & Co te Enschede (Leiden 1984), 223-25 .
39. Kocka, Unternehmer, 51.
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ruimen, in Nederland veel minder representatief vertegenwoordigd.
Het is zelfs moeilijk uitgesproken typen van dien aard te vinden, die
de leidende figuur in hun ondernemingen waren, of het moest Hartogs van de in 1911 gestichte ENKA zijn. Op de relatieve achterstelling van de technische functie in ons land wijzen ook, ten eerste de
volgende rol die Nederlandse ondernemers hadden terzake van de
technisch nieuwe producten en productiemethoden, en ten tweede de
vele buitenlanders - eerst Engelsen, later Duitsers - die hier te lande
de nieuwe techniek binnenbrachten of adviseerden. De vertraging is
soms erg groot: staalgieten deed men in Engeland (Huntsman) en in
Duitsland (Krupp, Mayer) al voor 1850; in Nederland begon de
Muinck Keizer daarmee pas in 1902. 40
4. Ondernemers van buitenlandse oorsprong hebben in Nederland een
zeer prominente rol gespeeld. Engelsen, Duitsers en Belgen hebben
vele initiatieven genomen en stimulansen gegeven aan het Nederlandse bedrijfsleven: Ainsworth, Wilson, Roentgen, Diepenbrock, Nering Bogel, Pn:vinaire, de Wittoucks, Schoffer, de ondernemers in
het grootwinkelbedrijf, afkomstig uit Westfalen 41 en vele anderen
hebben aIleen of in samenwerking met Nederlandse ondernemers aan
Nederlandse ondernemingen gebouwd. Dit geldt voor zulke uiteenlopende bedrijfstakken als spoorwegen, suiker, bierbrouwerij, ijzer- en
staalgieterij, de textielindustrie, scheepsbouw, de confectie, enz. Ten
aanzien van de maatschappelijke herkomst van ondernemers kan
men m.i. niet generaliseren, behalve dat men kan steIlen dat zij overal vandaan kwamen en uit aIleriei milieu's: een Enthoven was eerst
viooIleraar, C.T. Stork de zoon van een ontvanger, Westerbeek (reorganisator van de ijzergieterij Laag-Keppel) was vrederechter,
Goossens, SchOffer en Philips kwamen uit de kring van koffiehandelaren en werden gloeilampenfabrikant, Harders (van de N.H.M.)
was marineofficier, Bernard van Leer employe bij een ijzerwarenhandel, de Spijkers kwamen uit het smidsvak, en daarmee evenals de
Missets uit de ambachtelijke sfeer, De Muinck Keizer was domineeszoon, enz. Uiteraard zijn er de bekende Nederlandse families die ondernemers voortgebracht hebben, soms generaties lang, maar daarom kan men nog niet van klasse-afkomst spreken. Uit de arbeidersklasse kwamen inderdaad weinig ondernemers direct te voorschijn;
onderzoek zou best kunnen uitwijzen dat daar een generatie tussen
40. J .C. Westermann, Geschiedenis van de i)zer- en slaalgieleri) in Nederland. (Utrecht
1948), 155 e.v. en 207 e.v.
41. R. Miellet, Westfaalse ondernemers en de opkomst van het Nederlandse grootwinkelbedrijf tot circa 1920, in: JbGBT 3 (1986).
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lag (voor een mislukt experiment van de Metaalbond tussen 1917 en
1927, zie Linssen42 ).
Tenslotte het ondernemersmotief. Het beeld van de ondernemer uit de
economische theorie, nl. de pur-sang winstmaker is, door de toegepaste
abstractie, uiteraard een caricatuur. Motieven laten zich niet vangen in
generalisaties; over gedragingen kunnen wij daarentegen nauwkeuriger
zijn: studie van ondernemersgeschiedenissen leidt onverbiddelijk tot de
conclusie dat ondernemers scheppers, bouwers en brekers zijn, vooral
op het eigen terrein waar de winstbasis onontbeerlijk is voor het voortbestaan in rivaliteit met anderen; daarnaast ook in de brede maatschappij, waar hun visies de weerslag vinden in politiek, cultuur en onderwijs.
Gegeven deze prominente rol is het aIleen maar verwonderlijk dat theorie en geschiedenis zo weinig aandacht aan deze figuur hebben besteed.

Conclusie

Het traceren, vergelijken en schematiseren van de elementen in deze studie genoemd, te weten rol en functie, oorsprong, type, optreden, navolging, succes en falen, en maatschappelijke effectiviteit van ondernemers
en dat in samenhang met de interactie van proces en structuur in de economie is voor economen en historici een belangrijke, gemeenschappelijke opgave. De eerstgenoemden kunnen de zo gewenste conceptualisering en thematisering leveren; de laatstgenoemden moeten in staat zijn
het materiaal ter toetsing aan te dragen, dat tegelijk vaak kan dienen als
suggestie voor nieuw te formuleren onderzoek, zoals het bestaan van dit
laarboek aantoont. Naar mijn steUige overtuiging doet een dergelijke
onderlinge betrokkenheid de vruchtbare grond ontstaan waarop de wetenschap der bedrijfsgeschiedenis kan groeien en bloeien.

G.c.s. Linssen, Arbeiders als ondernemers, in Economisch- en Sociaal-Historisch
Jaarboek. 34e dee!, 1971.

42.

Tabaksexploitanten te Nijkerk: Hendrik
en Gerrit van der Flier, 1833-1887*
R.J. VAN DER BIE

Inleiding

In zijn 'Inlandse Tabak' behandelt H.K. Roessingh uitvoerig de (economische) lotgevallen van de inlandse tabaksteelt, -handel en -nijverheid
in de 17de en 18de eeuw in Nederland. Nijkerk op de Veluwe wordt er
genoemd als een vroeg centrum van de teelt. In 1731 is in Nijkerk en omgeving al meer dan 100 ha. met tabak beteeld en bedraagt het aandeel
in de totale inlandse produktie naar schatting 6070. I In de tweede helft
van de 18de eeuw krijgt de teelt haar grootste uitbreiding. Nijkerk kan
voldoen aan de toenemende vraag naar een kwaliteit tabaksblad dat geschikt is als grondstof voor de buitenlandse snuiffabricage. Tegen het
einde van de 18de eeuw is de oppervlakte tabak in Nijkerk omstreeks
400 ha. Wanneer vanaf de jaren twintig van de 19de eeuw de produktie
elders in Europa en in Amerika goed op gang komt en deze Europese
en Amerikaanse tabakken in toenemende hoeveelheden op de markt
worden aangeboden, lijkt het met de inlandse tabaksteelt gedaan. De inlandse tabaksteelt wordt ten opzichte van deze buitenlandse tabakken
van steeds geringer betekenis en de tabaksproduktie wordt sterk ingekrompen. In Nijkerk kan de teelt zich niettemin zeer lang, tot diep in
de jaren zeventig en op een aanzienlijk niveau, handhaven. Nog in 1875
is 16070 van de Nederlandse tabaksplantages gevestigd in Nijkerk en telt
de teelt naar schatting tussen de 700 en 1000 arbeidskrachten: kleine
planters, aannemers en arbeiders. 2 De oppervlakte tabak in Nijkerk bedraagt in dat jaar nog 260 ha.
•

Met dank aan J .L. van Zanden voor commentaar bij een vroege versie.
Berekend op basis van H .K. Roessingh, Inlandse Tabak. Expansie en contractie van
een handelsgewas in de 17e en 18e eeuw in Nederland (Wageningen 1976), 311, tabel 6.2
en 506, bijlage 3.2.
2. Het getal van 700 arbeidskrachten wordt genoemd bij J .A . de Jonge, De Industrialisatie in Nederland tussen 1850 en 1914 (Amsterdam 1968), 375, noot 17. Het getal van 1000
personen in: losse stukken in Familie-archief Van der Flier, inv . A.6.1. Het betreft een
copie van het verzoekschrift van de Nijkerkse Kamer van Koophandel d.d. december
1875, ter zake van het ontwerp tabaksaccijns.
I.
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III I.: Tabaksleell in Nijkerk. Op de achlergrond een albee/ding van de labaksschuur De
Houlen Toom aan de Holkerweg Ie Nijkerk. Anonieme lekening. ViI: Verzame/ing Slichling 'Oud-Nijkerk'.

De economische ontwikkeling van de tabaksteelt te Nijkerk in de 19de
eeuw kan goed naar het beeld van het tabaksbedrijf van Hendrik van
der Flier (1808-1873) en diens zoon Gerrit (1838-1904) geanalyseerd
worden. Gedurende de periode 1833-1889 hebben deze beide Van der
Flieren een aantal kleine tabaksplantages geexploiteerd in de omgeving
van Nijkerk, waarvan zij bovendien nauwgezet en uitvoerig verslag hebben gedaan.3 Zodoende hebben wij thans de beschikking over een gedetailleerde en langlopende exploitatierekening met jaarlijkse overzichten
van zowel de opbrengsten als de uitgaven van deze landerijen. Analyse
van de resultaten van deze tabaksplantages - voor het gemak sa mengebracht tot een tabaksbedrijf - kan inzicht verschaffen in de economische ontwikkeling van niet aileen dit bedrijf, maar van de gehele Nijkerkse tabakscultuur in de 19de eeuw. Dit blijkt overtuigend uit figuur 1.

3. Het kasboek is opgenomen in het Familie-archief Van der Flier onder nummer
A(rchiefdoos).6 (Kasboek) . I, ten huize van G.J. van der Flier te Doorn.
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GRAFIEK I . Omvang van het areaal tabak en produktiewaarde van de tabak te Nijkerk,
1866-1887 (1876 = 100)
(I) = tabaksareaal Van der Flier; (2) = idem, Nijkerk; (3) = produktiewaarde Van der Flier;
(4) = idem, Nijkerk .
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Bron: Kasboek Tabaksplanterij , Familie-archief Van der Flier; Gemeentearchief Nijkerk,
inv. D 009 .

Zowel wat het areaal als wat de produktiewaarde van de tabak betreft
blijkt dat Van der Flier in sterke mate de ontwikkeling voIgt die geldt
voor de Nijkerkse tabak. Het tabaksbedrijf van Van der Flier toont
daarmee de karakteristieke ontwikkeling van de gehele tabakscultuur te
Nijkerk. Wij zuBen hieronder wat nauwkeuriger naar dit Nijkerkse tabaksbedrijf gaan kijken.
De volgende vragen zuHen centraal staan:
I) hoe staat het met de rentabiliteit van het tabaksbedrijf in de 19de
eeuw en waardoor wordt deze rentabiliteit met name bepaald? Bijzondere aandacht zal uitgaan naar het verloop van de produktiekosten: in welke mate zijn deze produktiekosten van invloed op het verloop van de bedrijfsresultaten;
2) in welke mate is de organisatie van de tabaksteelt te Nijkerk van betekenis voor de ontwikkeling van de teelt op langere termijn? Anders dan
wei gedacht is, is van deelbouwverhoudingen in Nijkerk geen sprake en
overweegt reeds vroeg het kapitalistische tabaksbedrijf. Er is red en om
aan te nemen dat een dergelijke organisatie van de tabaksteelt fnuikend
is geweest voor de ontwikkeling van de teelt op langere termijn;
3) toegespitst op het ondernemersgedrag: op grond van welke economische argument en besluiten de beide Van der Flieren de produktie uit te
breiden danwel in te krimpen? In hoeverre laten zij zich in hun beslissingen leiden door de ontwikkelingen op de markt?
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Ill. 213. Links Hendrik van der Flier (1808-1873) en rechts Gerrit van der Flier
(/838-1905).

Uil: Farnilie-archief Van der Flier.

Het ondernemersgedrag van Van der Flier zal verklaard worden aan
de hand van de neo-klassieke theorie van de rationele producent. 4 Volgens deze theorie is de ondernemer een figuur die de produktiemiddelen
op een zodanige wijze combineert en organiseert dat hij maximale winst
bereikt. De ondernemer handelt hierbij volgens het substitutie-beginsel:
indien de prijs van een bepaald produktiemiddel relatief toeneemt, zal
hij dit produktiemiddel willen vervangen door een relatief goedkoper
produktiemiddel. Hetzelfde geldt voor de afzetzijde: naarmate de prijs
van een produkt afneemt, zal de ondernemer minder van dit produkt
gaan produceren, en omgekeerd. Binnen deze theorie is de allocatie van
de produktiemiddelen dus altijd optimaal. Wij zuHen trachten een antwoord te geven op de vraag Of, en zo ja, in welke mate Hendrik en Gerrit van der Flier als ondernemers rationeel handelen, daartoe nauwkeu4. Meer hierover en uitvoeriger, S.W . Verstegen en 1.L. van Zanden, 'Landbouwers als
ondernemers. Vier landbouwbedrijven op de Veluwe in de negentiende eeuw (I 808-1867)"
in: Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek 4 (1987),85-105. In het bijzonder 86-89.
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rig de ontwikkeling van de relatieve prijzen volgen en, bij gewijzigde
prijsverhoudingen, het produktieplan aanpassen.

De bedrijfsresultaten

De gegevens die uit de boekhouding beschikbaar komen zijn samengevat in de grafieken 2 en 3 en bijlage A. De ruimte ontbreekt om de vele
bewerkingen die het materiaal ondergaan heeft en de berekeningen die
gemaakt zijn uitvoerig te bespreken. Hiervoor verwijs ik naar het vee I
uitvoeriger onderzoeksverslag. 5
GRAFIEK 2. Verloop van (1) rendement (in procenten); (2) de jysieke opbrengst (in ponden per morgen); (3) prijzen (in guldens per 50 kg); (4) areaal tabak (in morgens),
1833-1887.
Bron : Kasboek Tabaksplanterij. Familie-archief Van der Flier
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5. R.J. van der Bie, Resultaten van een Nijkerkse Tabaksplanterij, 1833-1887,
Doctoraal-scriptie, V. U . Amsterdam 1986.
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Vit bijlage A leren wij dat de bedrijfsresultaten toenemen naarmate het
bedrijfskapitaal (d.i. het tabaksland met de tabaksschuur) toeneemt,
derhalve een grotere oppervlakte met tabak wordt beteeld. Tevens blijkt
dat jaren met zeer goede resultaten worden afgewisseld met jaren waarin
niet onaanzienlijke verliezen worden geleden. Het saldo van /2000
wordt voor het eerst gehaald in 1857, de /3000 zes jaar later in 1863.
In 1871 wordt een hoogste saldo bereikt van /4470. In 1867 is er het
record-verlies van /3082. Brengen wij deze result at en in verband met de
gegevens betreffende de tabaksprijzen (grafiek 2.3) en het areaal (grafiek 2.4), dan blijken de jaren met de beste bedrijfsresultaten samen te
vallen met de jaten met het hoogste prijsniveau. Het hoge prijsniveau
in de jaren vijftig, beginjaren zestig, maakt de tabaksteelt aantrekkelijk
en leidt op korte termijn tot een flinke uitbreiding van de produktie. In
1853 worden de kampen Kelder en Holkenkamp, al sinds 1770 in het bezit van de familie, ten behoeve van de tabaksteelt in gebruik genomen.
In 1855 (Paaschbosch) en 1860 (Klaphek) worden opnieuw stukken
grond bijgekocht. Tussen 1852 en 1865 neemt de oppervlakte tabaksland toe van 3.75 morgen (1852) tot 16 morgen (1865) , een meer dan verviervoudiging.
Roessingh heeft eerder op een dergelijke samenhang gewezen. Stijgende tabaksprijzen, of beter: het relatieve prijsvoordeel van de tabak
ten opzichte van de granen (rogge) kan de uitbreiding van de tabaksteelt
voor een belangrijk deel verklaren; Roessingh toont dit ook aan voor de
jaren tussen 1850 en 1870. 6
Vit de grafieken 2.2 en 2.3 blijkt het riskante karakter van de tabaksteelt waar het de prijzen en oogsten betreft. Een daling of stijging
van het prijsniveau van 30 a 40070 in een jaar is niet uitzonderlijk. De
fysieke opbrengsten per oppervlakte-eenheid fluctueren wat minder hevig. Vergelijking met de uitkomsten van een viertal akkerbouwbedrijven
op de Veluwe laat echter zien dat het met het vermeende speculatieve en
riskante karakter van de tabaksteelt nog zeer meevalt. Ten opzichte van
de gewone akkerbouw op de Veluwse zandgronden lijkt de tabak zelfs
een 'oase van stabiliteit'. 7
De hoogste opbrengsten worden verkregen in het midden van de jaren
vijftig wanneer het niveau van de fysieke produktie in enkele jaren uitkomt boven de 4200 pond/ morgen (ongeveer 2400 kg/ ha.), een niveau
dat in de jaren vijftig en volgende nooit meer wordt gehaald. De zeer
lage opbrengsten in de jaren 1866/ 67 komen volledig voor rekening van
de in die jaren heersende runderpest, als gevolg waarvan geen mest inge6.
7.

Roessingh, Inlandse Tabak, 275-6.
Verstegen, Van Zanden, ' Landbouwers' , 99.
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voerd mag worden. De lage opbrengsten zijn het gevolg van het niet bemesten van het tabaksland. In de jaren zeventig en tachtig lijken de
oogstopbrengsten zich te stabiliseren, op een niveau even wei dat, ten opzichte van de jaren veertig gemiddeld 11070, ten opzichte van de jaren
vijftig gemiddeld zelfs 170/0 lager is. 8
Het verloop van de rendementen (grafiek 2.1) weerspiegelt het prijsverloop en de rendementen lijken erdoor in sterke mate bepaald . Het gemiddeld rendement van het tabaksbedrijf over de gehele periode (18331887) bedraagt 2.8070, doch in feite 7.8070 als wij er het pachtinkomen
dat Van der Flier zichzelf jaarlijks toerekent, bijnemen. Geen gek resultaat in vergelijking tot de rente die gehaald wordt op de kapitaalmarkt
en die naar schatting ligt tussen 3 en 4070. 9 Is het totaalbeeld wat het rendement betreft niet ongunstig, de jaarlijkse rendementen kunnen ook
hier sterk uiteenlopen. In gemiddeld een op de drie jaren komt het rendement beneden nul uit. In deze jaren haalt Van der Flier dus niet een
volledig pachtinkomen (5070 van de waarde van de grond) van zijn
land.1O Slechts in drie jaren (1867, 1876 en 1882) wordt er werkelijk verlies gel eden en moet Van der Flier geld toeleggen. A. Marcus berekent
over een reeks van jaren het rendement van een bunder tabaksland op
gemiddeld 5070 en merkt hierbij op: 'Als grondeigenaar maakt men alzoo niet meer dan pacht van zijn land ( ... ) en daarom ook worden er
sedert eenige jaren zoo aanmerkelijk vele tabakslanden weder tot gewoon bouwland gebragt.' Een dalende vraag naar Hollandse tabak, lage
prijzen en een gering rendement worden door hem genoemd als de voornaamste factoren die de achteruitgang van de tabaksteelt kunnen verklaren. 11
Bij alles wat hier en ook in de volgende paragraaf gezegd gaat worden
omtrent de ontwikkelingen binnen het bedrijf - stijgende produktiekosten, tegelijkertijd dalende (oogst)opbrengsten - mogen wij natuUflijk niet voorbijgaan aan de ontwikkelingen op de markt en de (verschuivingen in de) verhoudingen van vraag en aanbod, die de positie van
het inlandse tabaksblad en daarmee de voortgang van de inlandse tabaksteelt bedreigen, bovendien de bedrijfsresultaten sterk beinvloeden.
Te noemen is in de eerste plaats het aan de markt komen van steeds stijgende hoeveelheden buitenlandse tabak vanaf de jaren twintig van de
8. In dit opzicht past de Nijkerkse tabaksteelt in het beeld van een relatief stagnerende
akkerbouw op de zandgronden tussen 1860-1880. Vgl. J.L. van Zanden, De economische
ontwikkeling van de Nederlandse landbouw in de negenliende eeuw (Utrecht 1980) 187.
9. Van Zanden, De economische ontwikkeling, 123.
10. Percentage op grond van: A. Marcus, 'De Tabaksteelt om Nijkerk' , Mededeelingen
en handelingen van de Geldersche Maatschappij van Landbouw, 3 (1848) 174.
II. Idem .
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19de eeuw. Met name na de aanvoer van de hoogwaardige Java- (1850)
en Sumatratabak (1864) op de Nederlandse markt is de inlandse tabak
van weinig betekenis meer. In de tweede plaats wordt in dezelfde tijd de
afzet van het inlandse produkt in het buitenland getroffen door steeds
scherper wordende invoerbelemmeringen. 12

De uitgaven

Welk deel van de geldelijke opbrengst jaarlijks moet worden gereserveerd voor de pacht, mest en het arbeidsloon is duidelijk gemaakt in
GRAFIEK 3 Verloop van de uitgaven aan mest (1); arbeidsloon (2) en pacht (3) in procenten van de totale opbrengst, 1833-1887
Bron: Kasboek Tabaksplanterij, Familie-archief Van der Flier.
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12. De Jonge, De industrialisatie, 54-55; V.R.IJ. Croesen, 'Tabaksteelt in Nederland',
Landbouwkundig Tijdschrift, 52 (1940) 234.

80

JaGBT 5(1988)

grafiek 3. Vit deze grafiek komt naar voren dat de mestuitgaven verreweg het grootste beslag leggen op deze geldelijke opbrengst, gemiddeld
bijna 36070 in de jaren dertig en veertig en oplopend tot bijna 44% in
de jaren zeventig en tachtig. Oat de mestuitgaven in de jaren zeventig
zo zwaar gaan drukken is meer een gevolg van de dalende opbrengsten
in deze jaren dan van sterk stijgende mestuitgaven. Ais gevolg van de
stijgende vraag naar meststoffen vanaf de jaren zeventig lopen weliswaar de mestprijzen (zeer) hoog op, daarentegen betekenen deze hoge
prijzen dat er steeds minder mest op het land gebracht wordt. W ordt in
de jaren zestig nog gemiddeld 46.700 pond mest per morgen opgebracht,
in de jaren zeventig is dit nog 44.250 pond, in de jaren tachtig nog maar
40.000 pond, ten opzichte van de jaren zestig een vermindering van resp.
5 en 14%.
Het minder bemesten van het tabaksland betekent dat de tabaksteelt,
en in sterke mate geldt dit voor de jaren zeventig en tachtig, steeds minder intensief beoefend gaat worden. Dit blijkt nog op een andere manier. In de jaren tussen 1840 en 1870 hebben de uitgaven aan pacht en
arbeidsloon (grafiek 3.3 en 3.2) nog eenzelfde verloop. Vanaf het midden van de jaren zeventig echter stijgen de lonen plotseling vrij snel, bovendien vrij sterk boven de pachtprijzen uit. Terwijl de pachtprijzen per
morgen dalen van jl50 in 1873176 tot 190 in 1883 en 180 in 1887, blijyen de lonen in de jaren tachtig op een niveau van rond 1135 per morgen. Oat de lonen op de Veluwe niet voor 1876 beginnen te stijgen is in
overeenstemming met de bevindingen van 1.L. van Zanden; in elk geval
tot 1872173 blijven hier de lonen op het niveau van de jaren vijftig. Volgens Van Zanden is dit eenvoudigweg een kwestie van te veel arbeiders
en te weinig werk.13 De Veluwe blijft tot in de 20ste eeuw het gebied
waar de landbouw het meest intensief wordt bedreven . 14
De relatief ten opzichte van de opbrengsten van het tabaksbedrijf toenemende uitgaven aan mest en arbeidsloon leiden ertoe dat steeds minder mest en arbeid in de tabaksteelt worden toegepast. Per saldo komt
dit neer op een zekere extensivering die direct gevolgen heeft voor het
niveau van de fysieke produktie; de sterke teruggang van de oogstopbrengsten per morgen in de jaren zeventig kan uit dit minder intensief
beoefenen van de tabaksteelt verklaard worden.
Komen wij thans tot onze tweede vraag en leggen wij een verb and tussen
de toenemende produktiekosten, teruglopende fysieke opbrengsten en
13 . Van Zanden, De economische ontwikkeling, 194.
14. H . de Vries, 'Enkele aspecten van de agrarische arbeidsmarkt in Nederland; 18501900' , Economisch- en Sociaal-Historisch laarboek, 47 (1984) 113 .
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de organisatie van de tabaksteelt te Nijkerk. Wat dit laatste betreft
blijkt de tabaksteelt te Nijkerk toch volledig anders georganiseerd te zijn
dan men lange tijd dacht. Van deelbouw is geen sprake en de teelt heeft
zich al in een vroeg stadium in een kapitalistische richting ontwikkeld.
Kort gezegd komt het hier op neer. De grondeigenaar (Van der Flier)
stelt de grond ter beschikking en voorziet in aile verder voorkomende
kosten: mest, arbeidsloon, tabakstienden, waaggeld, afleveringskosten
en zo meer. Voor het in gebruik geven van de grond wordt in de boekhouding per oppervlakte-eenheid een vast bedrag aan pacht opgevoerd.
Aangezien Van der Flier eigenaar is van de grond, verschaft hij zich op
deze wijze een soort pachtinkomen. Het arbeidsloon is eveneens opgegeyen als een vast bedrag per oppervlakte-eenheid per (oogst)jaar. Tegenover deze uitgaven staat voor Van der Flier de volledige opbrengst van
het tabaksgoed alsmede van eenderde deel van de zuigers, het nagewas.
De overige tweederde ontvangen de arbeiders bovenop het loon. Van
een gedeeld bedrijfsrisico en gedeelde opbrengsten als in de vroege deelbouw is geen sprake. Aile kosten worden door de grondeigenaar gedragen, aile arbeid is (dag)loonarbeid. Slechts de verdeling van het nagewas
herinnert nog aan de deelbouwverhoudingen. Zelfs kan gezegd worden
dat de kapitalistische tabaksteelt in Nijkerk eerder regel is dan uitzondering. Volgens A. Marcus wordt omstreeks 1848 tweederde van de tabak
in Nijkerk gewonnen door de grote tabaksplanters, die eigenaar zijn van
de grond en deze grond in daghuur of bij aanbesteding laten bewerken.ls
Een dergelijke organisatie van de tabaksteelt heeft verstrekkende gevolgen voor de ontwikkeling van de teelt op langere termijn. Deelbouwverhoudingen mogen dan gunstig zijn voor de introductie en verspreiding van de teelt, de kapitaJistisch georganiseerde teelt lijkt slechts voordeJig te zijn bij een relatief lage beloning van de arbeid. Naar verhouding stijgende lonen, ofschoon niet voor 1876, maken de teelt steeds
minder arbeidsintensief - arbeid wordt relatief (te) duur - zodat door
per saldo minder arbeid in te schakelen, uiteindelijk de fysieke opbrengst en daarmee de totale geldelijke opbrengst zal achterblijven.

15. Marcus, 'De Tabaksteelt', 187. Het is merkwaardig dat Roessingh dergelijke arbeidsverhoudingen nergens noemt in zijn boek. Ook in Utrecht is de tabaksteelt door dagloners tegen aileen een geldelijk loon niet ongebruikelijk. Zie hiervoor F.H.C. Drieling,
'Verslag over den lOestand der arbeidenden klasse, vooral ten plattenlande, in de provincie
Utrecht, en over de middelen tot verbetering van hunne zedelijken en stoffelijken welvaart', Tijdschrift voor Staathuishoudkunde en Statistiek, VIII (1853) 408 .
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Van der Flier en zijn reactie op de verschuiving in de prijsverhoudingen
van de verschillende kwaliteiten tabaksblad

Tot slot zullen wij hieronder nagaan in hoeverre Hendrik en Gerrit van
der Flier als ondernemers rationeel handelen en daarbij het verloop van
de relatieve prijzen van de verschillende soorten en kwaliteiten tabaksblad volgen.
De tabaksplant levert twee kwaliteiten tabaksblad:
1. het lichte en fijne zand- en aardgoed (sam en het ondergoed), zeer geschikt als dek- en omblad voor de sigaar; en 2. het vette en zware bestgoed (of bovengoed), dat slechts geschikt is als snuif- en pruimtabak.
Vit het verloop van de tabaksprijzen in de 19de eeuw nu blijkt dat
vanaf omstreeks 1830 de hoogste prijzen betaald gaan worden voor het
zand- en aardgoed: het ondergoed. De prijzen van het bovengoed blijyen hierbij tamelijk sterk achter. De verklaring voor de sterke stijging
van de prijzen van het ondergoed ligt in de ontwikkeling van de markt.
De stijging van de prijzen is het gevolg van de toenemende vraag naar
een kwaliteit tabaksblad dat kan voldoen als dek- en omblad voor de
zich dan ontwikkelende sigarenindustrie. De toenemende vraag naar dit
ondergoed doet de prijs ervan omhoogschieten en naar verhouding boyen die van het bovengoed uitiopen. Viteindelijk leidt deze verandering
in de relatieve prijzen der verschillende kwaliteiten tabaksblad tevens tot
een verandering in de samenstelling van de produktie: er gaat naar verGRAFIEK 4 Prijs- (1) en oogslopbrengslverhouding (2) bovengoed : ondergoed, 1833-

1887. lndexcijfers.
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Bro n: Kasboek Tabaksplanterij, Familie-archief Van der Flier.
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houding minder Op het bovengoed, meer op het ondergoed geteeld worden. Roessingh beperkt deze ontwikkeling met name tot de Betuwe en
het Land van Maas en Waal, die de beste kwaliteit aardgoed leveren.
Een uitzondering maakt hij voor de teelt op de Veluws-Utrechtse zandgronden waar men, aldus Roessingh; op dit punt mindere resultaten
boekt en waar men blijft vasthouden aan een teeltmethode die gericht
is op het verkrijgen van een hoge fysieke opbrengst van het bestgoed. 16
Deze laatste opvatting lijkt niet houdbaar zoals hieronder met het Nijkerkse materiaal kan worden aangetoond (grafiek 4).
Toelichting bij de grafiek: de prijzen, resp. oogstopbrengsten die door
Van der Flier jaarlijks, voor zowel het bovengoed als het ondergoed,
worden gehaald, zijn uitgedrukt als percentage van de gemiddelde prijs,
respectievelijk gemiddelde oogstopbrengst over de gehele periode. Uit
deze uitkomsten is vervolgens de prijsverhouding, resp. oogstopbrengstverhouding bovengoed : ondergoed berekend. De resultaten van deze
berekening zijn tens lotte weergegeven als indexcijfers, waarbij die van
het bovengoed variabel, die van het ondergoed op 100 zijn gesteld.
Uit de figuur wordt duidelijk dat Van der Flier de ontwikkeling van
de prijsverhouding scherp in de gaten houdt en er in sterke mate op reageert. Naar gelang van de prijsverhoudingen tussen de beide kwaliteiten
tabaksblad wordt op de kortst mogelijke termijn, dat wil zeggen direct
in het volgende (oogst)jaar, het produktieschema aangepast. Als gevolg
van de relatief hoge prijzen van het ondergoed in de jaren veertig komt
de nadruk in de produktie naar verhouding op het ondergoed te liggen.
Nijkerkste telers leggen zich toe op het verbouwen van wat zij noemen:
'Valburger soort', de betere kwaliteit Betuws aardgoed. 17 Onder invloed
van de veranderde prijsverhoudingen aan het eind van de jaren vijftig
en in de jaren zestig komt men hiervan weer terug en wordt wederom
op het bestgoed geteeld. In de jaren zeventig en tachtig ligt de nadruk
weer overwegend op de produktie van het ondergoed, dat het hoogst
staat in prijs.

Conclusie

Terugkomend op de eerdergestelde vragen sluiten wij vervolgens af.
1. Het gemiddeid rendement op het bedrijfskapitaal over de geh~!e peri16. Roessingh, lnlandse Tabak, 382 .
17. Gemeente-archief Nijkerk . Gemeentevers!ag van Nijkerk over het jaar 1849 (inv . D
0009).
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ode ligt, in vergelijking met dat van de gewone landbouw, niet zeer
hoog: 7.8% (2.8% exclusief het pachtinkomen van Van der Flier). De
voar de tabaksteelt meest gunstige peri ode is die van 1849 tot 1863. Onder invloed van een hoog prijspeil, (zeer) goede oogstresultaten en, in
elk geval tot 1857, naar verhouding dalende produktiekosten wordt de
produktie belangrijk uitgebreid.
2. Vanaf 1868, maar vooral na 1876, wordt de produktie ingekrompen.
Onverkoopbaarheid van de tabak, vooral na 1864, en stijgende produktiekosten in de jaren na 1870, maken de tabaksteelt onrendabel. De bijzondere wijze waarop het Nijkerkse tabaksbedrijf is georganiseerd versterkt deze ontwikkeling nog. Anders dan op een gezinsbedrijf is er op
het op loonbasis georganiseerde bedrijf geen ruimte voor 'zelf-exploitatie'.18 De stijgende arbeidskosten drukken daardoor direct op de bedrijfsresultaten en op het rendement. De stijgende lonen vanaf het midden van de jaren zeventig leiden ertoe dat er steeds minder arbeid in het
bedrijf gaat worden ingeschakeld. De mindere inzet van arbeid kan de
teruggang van de oogstopbrengsten vanaf de jaren zeventig verklaren.
3. Als ondernemer - beter is het wellicht te zeggen: als organisator van
de produktie - zijn Hendrik en Gerrit van der Flier beslist rationeel te
noemen, in de zin dat zij het produktieplan kiezen dat hen naar verhouding het meeste voordeel oplevert. Daartoe volgen zij nauwgezet de ontwikkeling van de relatieve prijzen. Het produktieplan wordt gemakkelijk en op zeer korte termijn aangepast ten gunste van die kwaliteit tabaksblad die relatief het meeste prijsvoordeel geeft.

18.

Van Zanden, De economische ontwikkeling. 335 .
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Rendamenl
(in%)

(I)

(2)

(3)

(4)
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1833
1834
1835
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405,81
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1846,66
2355,61
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1804,21
1673,20
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1841
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5.800,00
5.800,00
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6.1
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1846
1847
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2654,88
2449, 13
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-311,65
1232,52
0,10

60,41
53,48
53,10
48,98
28,82

13 .200,00
13.200,00
13 .200,00
13.200,00
7.200,00
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1850
1851
1852
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35,53
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1856
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4448,10
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5452,02
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3465,72
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3535,62
5675,75

1755,30 66,00
982,38 69,30
1353 , 10 68,49
1916,40 70,71
2310,21 113,61

1858
1859
1860
1861
1862

5709,33
7759,79
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5585,17
6310,70
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1868 5401,10
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29.600,00 -1.1
29.600,00 1.1
29.600,00 0.9
29.600,00 14.7
29.600,00 8.3

-0.6
0.5
-2.8
9.0
-0.4

1873
1874
1875
1876
1877

7560,44
7752,24
7013,91
5033,06
4115,01

7000,99
599,45
7354,09
398,51
6908,96
104,95
6507,16 -1474,10
3823,03
291,98

140,00
147,08
138,18
130,14
76,46

36.000,00 1.3
36.000,00 0.7
34.500,00 -0.1
32.255,00 -5 .0
20.100,00 1.1

7.200,00
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-1.4
3.5
5.0
2.6
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1878
1879
1880
1881
1882

3227,59
2546,95
3808,96
3524,20
2558,11

3642,59
2824,02
2839,36
3019,80
3105,78

-315,00
-277,07
969,60
504,40
-547,67

72,85
56,48
56,78
60,40
62,11

18.900,00 -2.2
11.300,00 -3.0
11.300,00 8.1
10.600,00 4.2
12.000,00 -5 . 1

16.400,00
16.400,00
16.400,00
16.400,00
24.600,00

10.3
5.6
7.8
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8.9

1883
1884
1885
1886
1887

3461,85
3406,44
1919,48
2773,09
1881,08

2749,34
. 2583,76
2169,69
2100,73
1933,54

712,51
822,68
-250,21
672,73
-52,46

54,98
51,67
43,39
42,00
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11.400,00 5.8
10.800,00 7.1
7.800,00 -3.8
7.800,00 8.1
7.200,00 -1.3

27.200,00
30.600,00
30.600,00
30.600,00
30.600,00

-2.2
4 .3
-4.2
9.4
6.9

a) Berekend uit het saldo van de kolommen (3) en (4) en uitgedrukt als percentage vall het bedrijfskapitaaI(5).
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Innoverend ondernemerschap in het
midden van de 1ge eeuw: een
onderzoek naar de oprichters van de
Nederlandse garancine-industrie*
E. HOMBURG EN 1.W. SCHOT

Inleiding

In zijn bekende definitie van innovaties als 'Durchsetzung neuer Kombinationen' heeft Schum peter de twee facetten van het economisch ontwikkelingsproces - het voortbouwen op het bestaande en het introduceren van nieuwe elementen - fraai tot uitdrukking gebracht. Hierbij is
het begrip innovatie zeker niet tot technische vernieuwing beperkt. Ook
het ontsluiten van nieuwe grondstofbronnen en afzetmarkten en het veranderen van de organisatie van een bedrijf of een bedrijfstak vormen
nadrukkelijk voorbeelden van innovaties in de boven gedefinieerde zin.
In al deze veranderingsprocessen vervult in Schumpeters visie de ondernemer de centrale rol. Hij zal binnen zijn onderneming, maar ook daarbuiten, de vernieuwing moeten initieren en concreet gestalte geven.
De bestudering van de geschiedenis van de Nederlandse garancineindustrie biedt een uitstekende gelegenheid om de Schumpeteriaanse ondernemer nader te leren kennen. Het ontstaan van deze industrie betekende namelijk het opstarten van een voor het midden van de 1ge eeuw
moderne, technisch aan het front staande, voor Nederland geheel nieuwe bedrijfstak. Garancine was een textielkleurstof welke, met behulp
van chemische bewerkingen, uit het landbouwproduct meekrap kon
worden bereid. De start van de productie van garancine leidde niet aIleen tot de introductie van een nieuw product, maar tevens tot de reorganisatie van de bestaande bedrijfskolom en de introductie van een
nieuwe productiestructuur. Bovendien was deze tak van nijverheid van
• Met dank voor adviezen en gegevens aan Martijn Bakker, Mr. F.A. Holleman, Free
van der Linde, Geert Verbong en Gerardine Willemsen-de Meij en aan het personeel van
de Gemeentearchieven te Amsterdam, Breda, Dirksland , Goes, Leeuwarden, Middelburg,
Nijmegen, Rotterdam, Tholen, Venlo, Voorhout en Waalwijk, van de Streekarchieven te
Tiel, Zevenbergen en Zierikzee en van het Rijksarchief te Middelburg .
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ongeveer 1850 tot 1875 een van de belangrijkste sectoren binnen de nog
jonge Nederlandse chemische industrie en opmerkelijk succesvol in internationaal perspectief. 1 Dit is des te interessanter omdat deze opkomst
van de garancine-industrie veer de periode van de eigenlijke Nederlandse industrialisatie valt. 2 Het ontstaan van de garancine-industrie is dan
ook ondenkbaar zander het optreden van ondernemers in de Schumpeteriaanse zin. Tot de oprichters van garancine-fabrieken behoren enige
bekende, maar soms ook beruchte, entrepeneurs uit het Nederland van
de 1ge eeuw: A. Mendel, 1.1 . van der Leeuw, L. Pincoffs en M.H. Salomonson. Van der Leeuw was de toenmalige leider van Van Nelle en Salomonson was een van de oprichters van de Internationale Crediet- en
Handelsvereeniging (Internatio) en stond later aan de basis van de Nederlandse kunstmestindustrie. Mendel en Pincoffs zijn berucht om het
mislukken van hun grootse scheppingen - de Algemeene Maatschappij
v~~r Handel en Nijverheid en de Rotterdamsche Handelsvereeniging maar verdienen eigenlijk een beter lot. Beiden waren ongetwijfeld entrepeneurs van formaat, die belangrijke impulsen hebben gegeven aan
struktuurveranderingen in de Nederlandse economie. 3 De betrokkenheid van deze figuren onderstreept het vooruitstrevende karakter van de
garancine-industrie.
Het zau echter onjuist zijn ons aileen tot enige grate namen te bepalen. De bovengenoemde personen zijn niet bij voorbaat de belangrijkste
ondernemers waar het gaat om de garancinenijverheid als geheel. Wij
willen de vraag centraal stellen waar de ondernemers vandaan kwamen
die de bedrijfskolom van de meekrapnijverheid transformeerden tot de
nieuwe bedrijfskolom waar de garancine-industrie een onderdeel van
was. Hierbij hebben we vooral gelet op de plaatsing van de verschillende
ondernemers in de bedrijfskolom. Kwam het innovatieve potentieel uit
de traditionele meekrapnijverheid, of kwam het uit andere sectoren?
Was de meekraphandel erbij betrakken, of juist de landbouw? Deze
vragen worden hierander beantwoord in paragraaf drie. De resultaten
van deze analyse worden in paragraaf vier uitgewerkt in de richting van
de vraag naar het dominant zijn van voorwaartse- of van achterwaartse
intregratie. Tevens wordt er daar een verklaring gegeven van het gevonI. Op de Britse markt haalde vanaf 1850 de Nederlandse garancine in hoog tempo de
op Frankrijk opgelopen achterstand in en streefde reeds in 1855 het Franse marktaandeel
voorbij (zie: G.E .M.P. Willemsen-de Meij, De opkomst van de Nederfandse Garancineindustrie na 1845 (doctoraalscriptie, KU Nijmegen 1983) , bijlage 17). Op de wereldtentoonstelling in Londen in 1862 behaalden de Nederlandse garancinebedrijve'n voorts 3 medailies.
2. H.W. de long, 'Ondernemerschap in Nederland 1840-1940' (in dit jaarboek) .
3. De long, 'Ondernemerschap' .
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den patroon. Tot slot worden dan de implicaties van onze onderzoeksresultaten voor de geschiedschrijving van de Nederlandse industrialisatie
in het algemeen aan de orde gesteld. De door ons gevonden kenmerken
van de eerste ondernemers in de garancine-industrie worden zo in een
breder kader geplaatst.
Om de opkomst van de garancine-industrie - en zo tevens het handelen van de betrokken ondernemers - te kunnen begrijpen, dienen we
echter eerst de relevante ontwikkelingen binnen het meekrapbedrijf te
bezien. In de hieraan gewijde paragraaf 2 gaan we tevens op de afbakening van de door ons bestudeerde peri ode in.

De opkomst van de garancine-industrie: een nadere afbakening

De bereiding van de verschillende soorten poeders uit de meekrapwortel
yond in Nederland reeds vanaf de Middeleeuwen plaats in een zogenaamde meestoof. Deze was meestal het gemeenschappelijk bezit van
een aantallandbouwers, die een coi:iperatie, of parten-rederij, vormden.
Daarnaast kwamen grondbezitters en, in veel mindere mate, meek raphandelaren als bezitters van stoofaandelen voor . De meekrap bleef tijdens de bereiding het eigendom van de landbouwers en grondbezitters.
Iedere partij werd dan ook apart bereid; zodat iedere landbouwer zijn
eigen partij op de markt kon verkopen . De bereiding volgde een speciale
procedure, waardoor verschillende kwaliteiten meekrappoeder ontstonden . Deze in principe kleinschalige productie in meestoven was voor
haar afzet afhankelijk van de handel, georganiseerd in een stapelmarktsysteem. De stapelhandelaren vormden de verbindende schakel tussen
de vraag - katoendrukkerijen en ververijen - en het aanbod - meestoofeigenaren. Het was voor beide partijen een onmogelijke opgave een geschikte verkoper respectievelijk koper te vinden, voor de kleine partijen
meekrap uit de meestoven. De stapelhandelaren vormden daarentegen
grote en gevarieerde voorraden (vele soorten kwaliteiten), waarmee ze
in principe op elk moment aan elke vraag konden voldoen. Nieuwe kwaliteitssoorten kwamen echter op de markt. In de 1ge eeuw werd de scheikundige samenstelling van de meekrap in toenemende mate bestudeerd
en werden er methoden ontwikkeld om sterker geconcentreerde meekrappreparaten te produceren . In 1828 vonden twee Franse chemici een
bereidingswijze waarmee een sterker kleurend meekrappreparaat verkregen kon worden. Dit was het garancine, dat ongeveer een 3 tot 3 \12
maal sterkere kleurende werking bezat dan het gewone meekrappoeder.
De verfstof werd bereid door de poedervormige meekrap in verdund
zwavelzuur te verwarmen, waarna het residu gewassen, geperst en ge-
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Fig. I: De garancinejabriek van de jirma Mendel, Bour & Co bi) de Muiderpoort te
Amsterdam, gebouwd in 1851. Dejabriek ontwikkelde zich tot de op een na grootste garancinejabriek van ons land en gaj omstreeks 1868 werk aan 50 arbeiders. De joto werd
gemaakt door Mr. £,1. Asser tussen 1851 en 1857 (Collectie GA Amsterdam).

droogd werd, om tenslotte weer tot poeder te worden gemalen. De productieen het gebruik van garancine kwamen - zelfs in Frankrijk - pas
na 1836 op gang. In dezelfde periode raakte de Nederlandse meekrapproduktie in een crisis. Door veranderingen op de afzetmarkt, versnelde
mechanisering en de opkomst van massaproduktie, kreeg het Franse
product, dat in grote hoeveelheden van een homogene kwaliteit werd geproduceerd, steeds meer de voorkeur. Toen bovendien rond 1840 de
Franse garancine een courant handelsartikel werd, verstrekte dit de in
gang gezette neerwaartse trend. De bij het Nederlandse meekrapbedrijf
betrokken personen moesten een antwoord formuleren. Noodzakelijk
onderdeel van dit antwoord vormde de productie van garancine. 4
4. Voor een historisch overzicht, zie: C. Wiskerke, 'De geschiedenis van het meekrapbedrijf in Nederland', Economisch-Historisch laarboek 25 (1952) 1-144 en J. w. Schot, 'De
geschiedenis van het meekrapbedrijf in de 1ge eeuw, opnieuw bezien in het licht van het
industrialisatiedebat', Economisch- en Sociaal-Historisch laarboek 50 (1987) 77-110.
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In 1846 en 1847 werden de eerste twee garancinefabrieken opgericht.
Daarna bleef het echter enkele jaren stil. Pas na 1849, maar nu in een
stormachtig tempo, werden de volgende fabrieken opgericht (zie tabel
1)5; v66r 1855 nog acht in totaal. Dat deze grote golf pas in 1849 op
gang kwam, kan verklaard worden uit de internationale conjunctuur. 6
Deze was in 1847 en 1848 ronduit slecht en trok pas na 1848 weer aan.
Voor de twee bestaande garancinefabrieken waren dit moeilijke jaren.
Ook voor hen kwam de echte bloei pas na 1849. Bovendien was de precieze betekenis van garancine, in ieder geval binnen Nederland, in deze
periode nog niet duidelijk. In deze jaren eisten ook allerlei pogingen om
de meekrapbereiding te verbeteren de aandacht op.
De garancine-industrie vormde, zoals gezegd, een moderne bedrijfstak. Toen de eerste fabrieken in 1846 en 1847 van start gingen was
er ook in het buitenland slechts enkele jaren ervaring met de productie
van deze kleurstof opgedaan. De bereidingswijze was nieuw en het ontstaan van deze fabrieksmatige productie kan niet, zoals vaak weI het geval is, als de industrialisatie van een reeds bestaand ambacht worden beschouwd. Productie-expertise moest uit wetenschappelijk-technische
kringen worden gerecruteerd. De bedrijfsleiders waren - voorzover wij
konden nagaan - Franse ingenieurs, Nederlandse apothekers, of in het
buitenland als scheikundige opgeleide Nederlanders: 7 personen met een
voor de nijverheid van die tijd ongebruikelijk hoog scholingsniveau.
Maar niet aIleen met betrekking tot de specifieke productieprocessen
was de garancine-industrie nieuw en modern, zij was dit ook in algemenere zin. In feite waren de garancinefabrieken de eerste wat grotere cheVoor de impasse omstreeks 1840, zie J .W. Schot, 'De meekrapnijverheid : de ontwikkeling
van de techniek als een proces van variatie en selectie', Jaarboek voor de geschiedenis van
bedrijf en techniek 3 (1986) 43-62.
5. Deze tabel is gebaseerd op een groot aantal bronnen. De belangrijkste zijn: J. MacLean, 'Opkomst, bloei en verval der garancinefabrieken', Zeeuws Tijdschrift, 1978, 127132 (helaas niet erg nauwkeurig m.b.t. oprichtingsdata e.d.); De Nederlandsche Staatscourant, 1845-1854; de provinciale verslagen van Zeeland (1845-1856), Zuid-Holland
(1845-1856) en Noord-Brabant (1851-1856); de gemeenteverslagen van Rotterdam (18511856) en Goes (1852-1856); GA Rotterdam, Nieuw Stadsarchief, Missiven en Relatieven,
1846-1856, Ord . Nrs. 10, 11, 41 en 117 (Ouwerkerk en Dunlop/ Suringar) en, tenslotte,
schriftelijke inlichtingen verkregen van de archieven te Dirksland, Middelburg, Zevenbergen en Zierikzee.
6. Het gaat hier vooral om problemen bij de afzet. De geringe vraag op de buitenlandse
markten werd ondermeer geweten aan de politieke onrust van 1848.
7. Enkele voorbeelden: M.E. Bour, civiel ingenieur, 1.B. Boudier, 1.H . Ochtman
Johzn., W. van Lookeren Campagne, G.J. Jacobson A.B.zn . en C.J. Dirkse, allen apothekers en F.A. Holleman, die van 1845 tot 1847 chemie studeerde in Hannover.
(Met dank aan Mr. F.A. Holleman voor de mogelijkheid om gebruik te maken van het
Familie-archief Holleman : G .A . Breda, Afd. IV-43).
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mische bedrijven in Nederland. Als een belangrijke afnemer van zwavelzuur - de spil van de toenmalige chemische industrie - gaf de opkomst
van de garancine-industrie voorts een krachtige impuls aan de chemische industrie als geheel. 8
TABEL 1 De oprich/ing van Nederlandse garancineJabrieken, 1845-1854
Start
van de
fabricage

Fabriek

Eigenaar

Rechtsvorm

Einde
fabricage

1846

Rotterdam, Karnemelkshaven

P .Ouwerkerk & Co.

F

1854

1847

Zierikzee, Nieuwe
Bogerdstraat

Ochtman, Van der
Vliet & Co.

F

1878

1850

Middelburg, op het
Bolwerk

Middelburgsche Garancine-Fabriek

NV

1868

1851

Dirksland

Gebr.Van Weel & Co.

CV

1855

1851

Rotterdam, BoschLand

Suringer & Co.
(1851-1854)

CV

1875

id.

Rotterdamsche Garancine-Fabriek
(vanaf 1854)

NV

1851

Amsterdam, op de
Schans

Mendel, Bour & Co.

CV

1875

1851 / 52

Oisterwijk

A. & W. Holleman

F

1875

1852/53

Goes, aan de Haven

C.A. van Renterghem

CV

1861

& Co.

1853/ 54

Tiel

Tielsche Garancineen Meekrap-Fabriek

NV

1877

1854

Steenbergen, op de
Vestingswerken

F. Vermeulen, LB.
Boudier & Co.

CV

1873

F

CV
NV

vennootschap onder firma, of prive personen;
commanditaire vennootschap;
naamloze vennootschap.

8. MacLean, 'garancine-fabrieken', 127; J . MacLean, 'Zwavelzuurfabrieken in de periode 1815-1850', Nederlandse Chemische Indus/rie, 1976,410-416 en E. Homburg, 'The
history of the Dutch chemical industry', 16-22 in: The Ana/omy oj Chemical Holland
(Special Issue of Chemisch Magazine); (Rijswijk 1986).
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In dit artikel bespreken we aIleen de vroege Nederlandse garancineindustrie. De na 1854 opgerichte garancinefabrieken blijven buiten beschouwing. De reden hiervan is dat er in 1854 sprake is van een duidelijke breuk in de ontwikkeling. Dit jaar betekent het einde van de eerste
oprichtingsgolf en zelfs het einde van twee bedrijven, die deel uitmaakten van deze eerste golf (zie tabell). Op een, weinig levenskrachtige, uitzondering na yond de oprichting van de volgende fabrieken pas weer
plaats eind jaren vijftig. 9 Dat er sprake is van een breuk blijkt ook uit
de drastische daling van de uitvoercijfers in het jaar 1854, na enkele jaren van zeer snelle groei. Dit betekent dat onze vragen ten aanzien van
de bij de oprichting betrokken groepen uiteindelijk betrekking hebben
op elf verschillende vennootschappen, die tien fabrieken onder hun beheer hadden. De Rotterdamse firma Suringar en Co. werd nog tijdens
de door ons onderzochte peri ode als een naamloze vennootschap voortgezet.

De eerste ondernemers: een biografisch onderzoek
Welke groepen waren betrokken bij de oprichting van de garancineindustrie? Dit is de vraag die door ons werd gesteld in de inleiding. Om
deze vraag te beantwoorden, hebben we een biografisch onderzoek gedaan naar de personen betrokken bij de elf door ons geselecteerde vennootschappen. 10 Van twee commanditaire vennootschappen hebben we
de namen van de geldschietende vennoten niet kunnen achterhalen. Onze totale onderzoekspopulatie bestond zodoende uit 85 firmanten, com9. De uitzondering was de fabriek van Kerdijk en Pincoffs te Puttershoek, die van 1855
tot 1856 bestond. De tweede oprichtingsgolf van 1858-1860 resulteerde in de start van een
zestal fabrieken, waaronder een heroprichting (de in 1856 gesloten fabriek te Steenbergen). Na de katoencrisis was er nog een derde oprichtingsgolf (± 1865) resulterend in een
drietal nieuwe fabrieken. Tussen 1873 en 1875 staakten aile garancinefabrieken de fabricage, gedwongen door de concurrentie met het sinds 1869 in productie zijnde synthetische
alizarine. Twee bedrijven werden heropgericht (Tiel en Zierikzee) en gingen nog wat langer
door. Na 1878 was de Nederlandse garancine-industrie definitief verleden tijd geworden
(vgl. tabel 1).
10. Onze belangrijkste bronnen waren: De Nederlandsche Staatscourant, 1845-1854
(voor het achterhalen van de namen van de betrokken firmanten en aandeelhouders, vaak
reeds met een aanduiding van het beroep) en voorts - ter aanvulling en verificatie - het
Nederland's Patriciaal, het Nederland's Adelsboek, het Nieuw Nederlands BiograJisch
Woordenboek, De Nederlandse Leeuwen andere genealogische bladen; F. Nagtglas, Levensberiglen van Zeeuwen (1890-1893) 2 din., M. Callahan, The Harbor Barons: Political
and Commercial Elites and the Developmen.J oj the Port oj ROllerdam, 1824-1892 (Ph .
D. Princeton University 1981) en tenslotte, st:hriftelijke inlichtingen van de boven noot I
genoemde archieven.
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manditaire vennoten, directeuren, commissarissen en (overige) aandeelhouders. In dit artikel concentreren we ons echter slechts op een deel
van deze populatie: de direct bij de oprichting betrokken personen. 11
Het gaat ons hier immers om de vraag welke groepen het eigenlijke initiatief tot de oprichting van deze moderne bedrijfstak namen. Om de lijn
tussen de ondernemers en de overige financiers scherp te kunnen trekken zouden eigenlijk gegevens bekend moeten zijn over de verschillende
processen die tot de oprichting van deze fabrieken hebben geleid. Helaas
werpen aIle door ons tot nu toe bestudeerde bronnen hierop nauwelijks
enig licht. In tabel 2 en de daarop volgende analyse hebben we daarom
het volgende operationele criterium gehanteerd: als oprichters/ondernemers gelden de beherende en commanditaire vennoten en de directeuren
en commissarissen van de NV's. De meer indirect bij de NV's betrokken
overige aandeelhouders blijven hier verder buiten beschouwing. De onderzoekspopulatie van de aldus gedefinieerde initiatiefnemers omvatte
39 personen.
Om onze gegevens over de herkomst van de betrokken ondernemers
te presenteren en te interpreteren gaan we uit van de bestaande bedrijfskolom binnen de meekrapbranche. Deze bedrijfskolom kent de schakels: landbouw, meestoven, handel en applicatie (ververij en drukkerij) .
Zoals gemeld waren stoofaandelen vooral in de handen van de landbouwers en verder in die van grootgrondbezitters en meekraphandelaars. Er
waren tientallen meestoven in Nederland, maar slechts in een klein aantal gevallen zijn ons de aandeelhouders bekend. Bij een zo grote mate
van onvolledigheid is het niet zinvol in de verdere analyse een aparte categorie 'stoofeigenaren' op te nemen en beperken we ons tot een incidentele vermelding, indien dit wei bekend is. Van personen die op grond
van het biografisch onderzoek als 'landbouwer' of '(groot) grondbezitter' worden geclassificeerd, zou de relatie met de meekrapbranche eigenlijk apart moeten worden aangetoond. Wij hebben het hiervoor tijdrovende onderzoek niet verricht, maar zijn van de aannemelijkheid van de
relatie uitgegaan. Meekrap was een speculatief, maar winstgevend, product. Het verbouwen ervan vereiste een zekere kapitaalkracht. Wij achten het zeer waarschijnlijk dat grondbezitters die bij de garancineindustrie betrokken waren dit lucratieve product op hun grond verbouwden of lieten verbouwen.

II. Voor een analyse van de gehele populatie - vanuit het perspectief van de financiering
van de Nederlandse industrialisatie - zie: E. Homburg en J . Schot, 'Financiers van de Nederlandse Industrialisatie: Economische drijfveren, sociale herkomst en familierelaties.
Het voorbeeld van de garancine-industrie (1845-1854)', Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis (te verschijnen).
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Over de categorie 'handelaren' is ons wat meer bekend. We hebben
deze groep opgesplitst in groep 'meekraphandelaren' in eigenlijke zin en
in een groep (overige) 'handelaren'. Onder deze laatste groep vaIIen allerlei algemene kooplieden, maar weIIicht ook nog een aantal personen
waarvan ons de relatie met de meekrapbranche tot nog toe onbekend
bleef. Naast de hierboven genoemde reeds bij de traditionele meekrapbereiding en -gebruik betrokken groeperingen, duikt er bij de garancineproductie nadrukkelijk een nieuwe groepering op: die van de technici.
De benodigde chemische kennis werd geleverd door Franse ingenieurs
en Nederlandse apothekers. Ook uit de geschiedenis van de Duitse chemische industrie is bekend dat apothekers een belangrijk aandeel in de
oprichting van chemische fabrieken hadden.12 De enigszins verwante
groep van de arts en is in ons geval ook vertegenwoordigd . Of zij op
grond van een bepaalde expertise betrokken waren, of op grond van bijvoorbeeld hun financieIe mogelijkheden is ons niet duidelijk. We hebben hen in tabel 2 onder de categorie 'overigen' opgevoerd, maar hen
wei door een betreffende voetnoot herkenbaar gemaakt. De verdeling
van onze onderzoekspopulatie over de hierboven gei'ntroduceerde categorieen staat vermeld in tabel 2.13
Wat het meest opvalt in de tabel is de totale afwezigheid van landbouwers en de lage score (15070) van de (groot-)grondbezitters ten opzichte
van de meekraphandel en handel tesamen. Dit betekent dat de zeer belangrijke rol die landbouw en grondbezit speelden bij de bereiding van
de meekrap zich niet vertaalde in een prominente positie in de
garancine-industrie. De belangrijkste rol wordt onmiskenbaar gespeeld
door de handelaars; 43070 van de oprichters komen uit deze hoek. Binnen dit handelselement is twee derde identificeerbaar als meekraphandelaar. Bij de overige kooplieden ligt bij bijna de helft een band met de
meekraphandel bovendien voor de hand.
Enerzijds omdat ze worden vermeld als handelaar in verfwaren (co12. Vgl. E . Hickel, 'Der Apothekerberuf als Keimzelle Naturwissenschaftlicher Berufe
in Deutschland', Medizin-Historisches Journal 13 (1978) 259-276.
I3 . Uitgangspunt bij het onderbrengen van concrete personen in de verschillende categorieen vormde de beroepsomschrijvingen, die in de door ons bestudeerde bronnen werd
aangetroffen (zie noot 10). Wanneer er sprake was van meerdere beroepsomschrijvingen
hebben we ervoor gekozen om die beroepsomschrijving te kiezen die het meest direct een
inhoudelijke relatie bloot legde met de garancine-industrie. Daarbij werd de volgende
volgorde gehanteerd: technicus, meekraphandelaar, grondbezitter, handelaar en overig.
Dit betekent dat als een persoon bijvoorbeeld voorkomt als grondbezitter en handelaar hij
als grondbezitter in de tabel werd geplaatst (dit was 3 x het geval: 2 x Middelburg, 1 x
Goes) . Bij grondbezit moet de kanttekening worden gemaakt dat dit aileen als relevant
werd beschouwd, indien het grondbezit lag in een meekrapverbouwende gemeente. In de
andere gevallen is het grondbezit opgevat als een component van de vermogenspositie. Dit
betekent dat in zo'n geval de beroepsomschrijving handel voorging.
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chenille bijvoorbeeld), anderzijds als handelaar in granen of wijn. Beide
laatste genoemde producten werden namelijk vaak in combinatie met
meekrap verhandeid. Ook de rol van de technici is in de tabel duideIijk
zichtbaar. In het licht van het hiervoor beschreven mod erne karakter
van deze bedrijfstak is de aanwezigheid van technici binnen de
garancine-fabrieken vanzelfsprekend. Het opmerkelijke is echter dat bij
een zestal fabrieken deze technici niet in loondienst waren - zoals zo
vaak het geval is -, maar tot de oprichters gerekend dienen te worden. 14
BIijkbaar ging er van deze beroepsgroep een duidelijk impuls uit tot de
start van de Nederiandse garancine-industrie. Een laatste groep waarvoor een zeer bescheiden rol is weggeIegd zijn, tens lotte, de ververs.
Waarschijnlijk zal niet aileen hun positie als afnemers van verfstoffen,
maar ook de bij hen aanwezige chemische kennis voor hun deelname
aan de garancine-industrie van betekenis zijn geweest.
TABEL 2
1845-1854

De herkomsi van de oprichlers van de Nederlandse garancine-induslrie

Vennootschap

tot.

mh

5
5
22

21

3
4
3
3

I
3

P. Ouwerkerk & Co.
Ochtman, Van der Vliet &Co.
Middelburgsche Garancinefabriek
Gebr. Van Wee I & Co.
Suringar & Co.
Mendel, Bour & Co.
A . & W . Holleman
C .A . van Renterghem & Co .
Tielsche Garancine- en
Meekrapfabriek
F. Vermeulen, J .B. Boudier & Co.
Rotterdamsche Garancinefabriek

h

I

g

v

0

3

2
II

6
22
5

2

2

101001

39

II

6

6

2

6

8

percenlage

100

28

15

15

5

15

21

mh
g

2

14.

meekraphandelaar
grondbezitter
technicus
bezitter van een of meer stoofaandelen
aileen de beherende vennoten;
de commanditaire vennoten zijn
ons v~~r deze bedrijven on bekend.
De Jong, 'Ondernemerschap'.

3

h
v

= handelaar (overig)

o

= overig (vee)arts, beambte, parti-

= verver en/of katoendrukker

culier en zonder beroep).
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Discussie en nabeschouwing

De hierboven gepresenteerde gegevens maken het ons mogelijk om nader op de relatie tussen de bedrijfskolom en de herkomst van de betrokken ondernemers in te gaan. Ten eerste dienen we de vraag te beantwoorden of voorwaartse- of juist achterwaartse integratie de dominante
rol speelde bij het ontstaan van deze nieuwe industrie. 15 Ten tweede
dringt zich dan de vraag op, hoe we de geconstateerde dynamiek dienen
te verklaren.

Fig. 2: De gebouwen van de Tielsche Garancine- en Meekrapjabriek, gelegen buiten de
Westluidense Poort te Tiel. De jabriek werd gebouwd in 1853 en starlle in 1854 met 16
arbeiders. Omstreeks 1868 werkten er 40 arbeiders in de jabriek. Opvallend zijn de haast

manshoge vaten op het erj van de jabriek. In zulke vaten werd reeds vanouds de Nederlandse meekrap bewaard en vervoerd (500 a 600 kilo per vat) (Collectie N.M.F. Lathouwers, Tiel).

Zoals gesteld, kunnen we het ontstaan van de garancine-industrie opvatten als een antwoord op de crisis waarin na 1837 het Nederlandse
systeem van meekrapbereiding was geraakt. Op basis van ons onderzoek
kunnen we nu concluderen dat bij het formuleren van dit antwoord de
handelaren en in het bijzonder de meekraphandelaren een prominente
rol hebben gespeeld. Bekend met de eisen van de internationale markt
15. Het begrip 'integratie' wordt hier ruim opgevat en wei als het aanwezig zijn van financiele en personele machtsrelaties tussen de grondstoffensector en de garancineindustrie (voorwaartse integratie), of tussen de laatste en de distributieseclOr (achterwaartse integratie). In een stricte zin gaat het bij integratie natuurlijk om de samenvoeging van
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zetten zij, vanuit hun positie, een proces van achterwaartse integratie in.
Bij vijf van de tien fabrieken kan deze achterwaartse integratie vanuit
de meekraphandel worden getraceerd. Verder is er bij de fabriek van A.
& W. Holleman zelfs sprake van een achterwaartse integratie vanuit de
roodververij.
Bij twee fabrieken is er mogelijk sprake van een voorwaartse integratie: de Gebr. Van Weel & Co. en F. Vermeulen, 1.B. Boudier & Co. De
firmanten van het eerste bedrijf hadden zeer waarschijnlijk belangen bij
de Overflakkeese meekrapteelt. Over het als tweede genoemde bedrijf
is ons zeer weinig bekend, wei echter dat Vermeulen aangetrouwde familie van de eigenaar van een meestoof was. Bij gebrek aan verdere informatie rest ons dan ook niets anders dan dit oprichtingsinitiatief primair tegen die achtergrond te bezien.
Bij de Tielsche Garancine- en Meekrapfabriek en bij de Middelburgsche Garancine fabrieken hebben, tenslotte, vermoedelijk zowel impulsen vanuit de (meekrap)handel als vanuit het grondbezit een rol
gespeeld. Het Tielse oprichtingsinitiatief vertoont met betrekking tot de
personele samenstelling van de initiatiefnemers een nogal afwijkend patroon: maar liefst drie oprichters in de categorie 'overig'. Het meest
waarschijnlijk lijkt het ons deze oprichting als een samenspel van een
drietal drijfveren te zien: ten eerste de achtergrond 'kleurstoffenhandelaar' (cochenille) van een van de oprichters, ten tweede de chemise he visie van de nogal op de voorgrond tredende initiatiefnemer Van Lookeren Campagne en tenslotte - als waarschijnlijk belangrijkste omstandigheid - het feit dat de omgeving van Tiel een nieuw meekrapverbouwend
gebied geworden was, waardoor er een behoefte aan verdere verwerkingscapaciteit was ontstaan. In Gelderland werd v66r 1845 geen meekrap verbouwd en er stonden geen meestoven. Na 1845 werd de meekrapteeit ingevoerd. De meekrap werd aanvankelijk naar Zevenbergen
vervoerd en daar in een meestoof tot poeder verwerkt. Door de oprichting van de Tielse fabriek kwam daar een einde aan. De fabriek was een
gecombineerde meekrap- en garancine-fabriek. Onder de oprichters van
de Tielse fabriek waren er een aantal met een betrekkelijk groot grondbezit. Het is aannemelijk dat zij een bepaald belang bij de verbouw van
de Gelderse meekrap hadden.16
Bij de Middelburgse fabriek, tenslotte, is er dan wei een sterke betrokkenheid vanuit het grondbezit, maar twee van de drie personen die zijn
twee (of meer) segmenten van de bedrijfskolom binnen een vennootschap . Aan deze strictere definitie voldoen de firma's P. Ouwerkerk & Co ., A . en W. Holleman en de Tielsche
Garancine- en Meekrap-Fabriek .
16. J .S.M. Tornga, 'De teelt van meekrap in de Betuwe' , Tabula Balavorum 2 (1984)
18-25.
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Fig. 3: De meekrap- en garancinefabrieken van M.H. 5a/olllonson aan her Kralingse Veer
(gemeente Capelle ai d JJssel). Een fabrieksgebouw werd in /859 gebouwd, een rweede in

1862. Het kantoor van de firma bevond zich in ROllerdam. Her bedrijf was van aanvang
aan de grootste Neder/andse garancinefabriek. In de jaren rond /865 werkren er 60 arbeiders in garancine-afde/ing en 14 in de meekrapafde/ing. tussen /876 en 1878 staakte 5a/omonson de garancineproduktie ge/eidelijk en schake/de op de bereiding van superfosfaat
(kunstmest) over. Hel bedrijf werd daarmee de eerste superfosfaatproducent van ons
land. In 1876 gaf het bedrijf werk aan 100 arbeiders. Foto: Vijf en Zeventig Jaar 5uperfosfoot (Utrecht, 1953), 43.

opgenomen als grondbezitter waren ook handelaar. 17 Bij hen kan er dus
sprake zijn geweest van een gedeelde drijfveer. Bovendien heeft de meekraphandelaar M.H. Salomonson bij de oprichting van deze fabriek een
prominente rol gespeeld.
Duidelijke voorbeelden van voorwaartse integratie zijn - door het gebrek aan informatie, maar vooral door het voorhanden zijn van andere
drijfveren - de drie laatstgenoemde fabrieken inmiddels niet. Bovendien
blijft de volstrekte afwezigheid van de landbouwers een feit van betekenis. Voor de, bij een eventuele voorwaartse integratie betrokken, grootgrondbezitters vormde de landbouw niet de hoofdbron van hun bestaan
en de kern van hun maatschappelijke activiteit. Het betrof personen die
zitting had den in Kamers van Koophandel, Provinciale Staten en andere
colleges van bestuur. De sociale en economische afstand tussen hen en
de grote groep van de meek rap verbouwende boeren was aanzienlijk .
17.

Zie noot 13 .
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Vit ons onderzoek resulteert nu het duidelijke beeld dat de innoverende
ondernemers in een zeer belangrijke mate afkomstig waren uit twee
groepen die tot dan toe nog niet - of vrijwel niet - bij de meekrapbereiding betrokken waren: de (meekrap-) handelaars en, in mindere mate,
de technici. Het op de voorgrond treden van de technici en de handel aren moet uit verschillende drijfveren worden verklaard. Voor technici
was een participatie in de winstgevende en van hun expertise afhankelijke garancine-industrie een uitstekende route om hun maatschappelijke
positie en aanzien te vergroten. De opkomst van wetenschappelijktechnische bedrijfstakken vormt een integrerend onderdeel van hun professionaliseringsproces. Voor de kooplieden spelen er naast offensieve
aspecten ook defensieve aspecten een rol. Enerzijds bood de jonge
garancine-industrie aan sommige handelaars een kans om de tot dan toe
voor hen gesloten lucratieve meek rap handel binnen te dringen. Garancine was immers een massa-product dat niet die mate van handelsexpertise
vroeg waarop de vroegere positie van de stapelhandelaars was gebaseerd. Bij deze nieuwkomers zien we dus een offensief aspect. Anderzijds was het voor de traditionele meekraphandelaren natuurlijk in het
grootste belang om zich, vanuit hun uitgebreide netwerk van handelscontacten, een plaats binnen de opkomende garancine-industrie te verwerven . Oit is het defensieve aspect. Ze zijn in een belangrijke mate in
de verdediging van hun oude positie geslaagd, juist door bij de start van
de garancine-industrie een initierende rol op zich te nemen .
Het gevonden patroon van de dominantie van achterwaartse integratie sluit aan bij de algemene literatuur. 18 In deze literatuur worden hiervoor een drietal argumenten gegeven die passen in onze case. In de
eerste plaats verkeert de handel ten opzichte van de landbouw in een gepriviligeerde positie doordat ze in het algemeen beter op de hoogte is van
de steeds veranderde eisen van de internationale markt. In ons geval
hadden de meekraphandelaren, vanuit hun uitgebreide netwerk van
handelscontacten, een duidelijk zicht op de ontwikkelingen die in
Frankrijk plaatsvonden. In de tweede plaats is het vaak zo dat achterwaartse integratie plaatsvindt in de introductiefase van een nieuw product, omdat de latere schakels uit de bedrijfskolom (bijvoorbeeld de
handel) onvoldoende in hun behoefte aan grondstoffen, tussenproducten, of - zoals m.b.t. de handel - eindproducten, worden voorzien. Oit
was in onze case het geval met de Nederlandse meekraphandelaren, die
ten opzichte van de Franse kooplieden, die de garancine wei konden leveren, in het nadeel waren. In de derde plaats wordt er in de literatuur
18. E .T . Penrose, The Th eory oj the Growth oj the Firm (Oxford 1980; tweede druk)
136-147 en H.W. de Jong, Dynamische concentratietheorie (Amsterdam 1972) 161 en 167 .
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gesteld dat er in het algemeen minder reden tot voorwaartse integratie
is, mits er een goed geoutilleerd distributieapparaat voorhanden is. Het
opbouwen van zo'n apparaat is namelijk een zaak van lange adem, die
men graag zal zien te vermijden. Binnen de meekrap- en garancinebranche was het bestaan van een goed handelsapparaat overduidelijk het geval, zodat ook om die reden er een verminderde impuls tot voorwaartse
integratie was.
Toch is er nog een heel specifieke reden aan te geven waarom in dit
geval een voorwaartse integratie vanuit de landbouw zo weinig gevonden wordt. Deze red en is gelegen in de traditionele produktiestruktuur.
Binnen de partenrederijen, of kavelstoven, bleven de landbouwers, zoals reeds vermeld, ook na de bereiding eigenaar van de van hun land afkomstige meekrap. Zij verkochten hun meekrap rechtstreeks aan de
handelaars. De meestoven beschikten niet over eigen kapitaal, het batig
slot werd ieder jaar tussen de deelgenoten verdeeld. Vanuit de meestoyen als institutie was dan ook geen intiatief tot voorwaartse integratie
te verwachten, daarvoor ontbrak bij deze het benodigde kapitaal. Bij
sommige landbouwers zelf had kapitaalschaarste niet de beslissende factor hoeven te zijn. De wat rijkere boeren hadden een garancinefabriek
kunnen stich ten in cooperatief verband. In dat geval had de landbouwer
echter zijn meekrap aan de fabriek of cooperatie dienen af te staan, daar
de garancineproductie op de verwerking van grote partijen was gebaseerd. Dit nu, was geheel in strijd met een van de hoekstenen van het
Nederlandse productiesysteem, namelijk het fenomeen dat de landbouwer tevens verhandelaar van zijn eigen meekrap was. Op deze wijze incasseerde de landbouwer, boven de opbrengst van zijn land, nog een
deel van de toegevoegde waarde van de bereide meekrap en maakte bovendi en kans op het behalen van speculatiewinsten in de meekraphandel. De geringe participatie van de landbouw in de garancine-industrie
wordt tegen deze achtergrond begrijpelijk. Hoe winstgevend de garancinebereiding soms ook was, vanuit hun eigen situatie ervoeren de landbouwers gewoonweg te weinig prikkels om tot deelname over te gaan.
Het gegeven dat handelaren en technici een belangrijke rol speelden
bij de opkomst van de garancine-industrie is niet aileen binnen de context van de meekraphistoriografie van belang. Dat handelaren zich reeds
rond 1850 in industriele activiteiten stortten is voor de geschiedschrijving van de Nederlandse industrialisatie bijzonder interessant. In de literatuur wordt het gebrek aan innovatief vermogen bij de Nederlandse
handelaren regelmatig breed uitgemeten. 19 Nederland was een handels19. Vgl. H.F.J.M . van den Eerenbeemt, Bedrijjskapitaal en ondernemerschap, 18001850 (Leiden 1965) en de daarop volgende diskussie: P.W . Klein, Kapitaal en stagnatie
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natie waarin met enig dedain op het fabrieksbedrijf neergekeken werd.
Uit ons onderzoek blijkt daarentegen dat er in Nederland ondernemers
voorhanden waren om een riskante, technisch geavanceerde industrie
van de grond te tillen en dat deze personen in een belangrijke mate uit
de hoek van de handel kwamen. Het voorbeeld van de garancineindustrie plaatst de historische bestudering van de rol van de kooplieden
in het industrialisatieproces, nadrukkelijk op de agenda. Meer empirische studies - naar andere bedrijfstakken - zijn geboden.
Hetzelfde geldt voor de technici. In internationaal perspectief gezien
moge hun rol in het Nederlandse industrialisatieproces gering zijn,20
toch blijft juist daarom de bestudering van belang van die gevallen
waarin hun rol weI van betekenis was. De garancine-industrie vormt,
ons inziens, zo'n geval. De activiteiten van de bij deze industrietak betrokken technici zouden nader bestudeerd dienen te worden, dat zijn we
ons bewust. De huidige verkennende stu die heeft de maatschappelijke
sectoren willen inventariseren waar het innovatieve ondernemerschap
haar voedingsbodem yond. Een gedetailleerde studie van individuele ondernemers en bedrijven zou vervolgens aan onze resultaten een verdere
verdieping kunnen geven.

tijdens het Hollandse vroegkapitalisme (Rotterdam 1967); R. W.J.M . Bos, 'Kapitaal en industrialisatie in Nederland tijdens de 1ge eeuw', AAG Bijdragen 22 (1979) 89-106 en W.
van den Broeke, Financien en financiers van de Nederlandse Spoorwegen, 1837-1890
(Zwolle (985) .
20. De Jong , 'Ondernemerschap' .

Amsterdamse ondernemers en hun
sociale positie, 1854-1884
BOUDIEN DE VRIES

Inleiding

Doel van deze bijdrage is meer inzicht te krijgen in een aantal sociale
kenmerken van Amsterdamse ondernemers in de tweede helft van de negentiende eeuw. Dit is - zeker wat betreft Nederland - nog grotendeels
onontgonnen terrein. Weliswaar is van enkele ondernemers bekend uit
welk milieu ze stamden of welke plaats ze inn amen in de sociale hierarchie, maar als sociale groep zijn de negentiende-eeuwse ondernemers
niet of nauwelijks bestudeerd. Slechts een aspect is wat minder verwaarloosd, namelijk de geografische herkomst van innoverende ondernemers. Doorgaans blijken het namelijk juist de allochtonen in een samenleving te zijn, die de impuls geven tot commerciele en industriele vernieuwing. Deze visie, die het eerst door Sombart in de jaren twintig van
deze eeuw is verwoord, is sedertdien vele malen bevestigd. Wat Nederland betreft is dit onlangs nog gebeurd door Van Puijenbroek, in een
studie over Eindhovense ondernemers in de negentiende eeuw. lOok in
Amsterdam kwamen in die tijd veel bedrijven tot bloei onder invloed
van 'niet-Amsterdamse energie'. 2 Een voorbeeld hiervan is het ondernemerschap bij de Koninklijke Fabriek van Stoom- en andere Werktuigen,
verreweg het grootste bedrijf in de Amsterdamse metaalbranche. De
Amsterdamse oprichter van dit bedrijf, de bekende Paul van Vlissingen,
had als mede-vennoot de Rotterdammer A.E. Dudok van Heel. Nieuw
elan in de jaren zeventig bracht J .M. van der Made uit Dordrecht en bij
de omzetting van de Koninklijke Fabriek in de nieuwe onderneming
Werkspoor in 1891, was de Hengelose machinefabrikant C.T. Stork
nauw betrokken.
In het navolgende geef ik eerst een overzicht van de gebruikte bronnen. Daarna besteed ik aandacht aan de plaats van de ondernemers in
I. F.J.M. van Puijenbroek, Beginnen in Eindhoven. Allochtoon ondernemersinitiatiej
in de negentiende eeuw (Eindhoven 1985).
2. Joh. de Vries, Met Amsterdam als brandpunt. HonderdvijJtig jaar Kamer van Koophandel en Fabrieken /811-/96/ (z.p.z.j.) 52-53.
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de beroepsstructuur en tracht ik hun positie op de sociale ladder te bepalen. Vervolgens komt - voor lOver de beschikbare gegevens dit toelaten
- het aspect van de geografische herkomst aan de orde. Ten slotte wordt
ingegaan op het sociale milieu waaruit de ondernemers afkomstig zijn.
Daarbij is een belangrijke vraag in hoeverre mensen uit lagere sociale
kringen konden doordringen in de ondernemersklasse.

De bronnen: de kiezerslijsten voor de Kamer van Koophandel en Fabrieken

Ais uitgangspunt voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de lijsten
van kiezers voor de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam
(voortaan afgekort als KvK) van 1854 en 1884. Deze lijsten werden, na
een reorganisatie van de Kamer in 1852, jaarlijks door het Gemeentebestuur opgemaakt. V66r 1852 werden de achttien leden van de Amsterdamse KvK door de koning benoemd, daarna werden ze rechtstreeks gekozen. Deze verandering paste geheel in het toenmalige politi eke klimaat, waarin ook besloten werd tot directe verkiezingen voor de Tweede

Fig. I: In het statige Prinsenhof/stadhuis aan de Oude Zijds Voorburgwal vergaderde de

Kamer van Koophandel in de periode 1820-1910. (Historisch-topograJische atlas van het
GemeentearchieJ Amsterdam)
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Kamer en de Gemeenteraad. 3 Voor de hele periode 1854-1884 geldt dat
in Amsterdam het kiesrecht voor de KvK was voorbehouden aan diegenen die voor /75,- of meer in de patentbelasting waren aangeslagen,4
mits deze aanslag betrekking had op 'eenig bedrijf van handel of fabriekwezen, .5
De bepaling van de minimumaanslag van /75,- in de patentbelasting
betekent in elk geval dat we te doen hebben met een bovenlaag in de
Amsterdamse handels- en ondernemerswereld. Nog geen 5% van de patentplichtigen oversteeg deze grens .6 Het is echter onmogelijk om in het
algemeen aan te geven wat/75,- aan patentbelasting voorstelt. In principe was de patentbelasting gebaseerd op de winstgevendheid van een
bedrijf, maar daarvoor werden zeer uiteenlopende en lang niet altijd
juiste criteria gebruikt. 7 Bij eenzelfde aanslag in de patentbelasting zijn
daarom bedrijven uit verschillende branches niet zonder meer vergelijkbaar. Dit is weI lastig, maar bij een vergelijking in de tijd niet zo bezwaarlijk. In de wijze van belastingheffing treedt tussen 1854 en 1884
namelijk geen verandering op en dit betekent dat veranderingen in de
samenstelling van het kiezerscorps betrekking hebben op daadwerkelijke verschuivingen en niet samenhangen met een andere manier van belastingheffen.
De bepaling dat de aanslag in het patent betrekking moest hebben op
een bedrijf van handel of fabriekswezen heeft tot gevolg dat een aantal
patentplichtige beroepsgroepen niet voor het kiesrecht in aanmerking
kwam, bijvoorbeeld notarissen, procureurs en artsen . 8 Wie wei en wie
niet voor het kiesrecht in aanmerking kwam, weten we heel precies uit
een uit 1874 daterend besluit van het college van Burgemeester en Wethouders. 9 Dit besluit bevat een opsomming waarin - naast bovenvermelde beroepsgroepen - onder anderen voorkomen : de geemployeerden
aan de Nederlandse Handelmaatschappij (N.H .M.), de deurwaarders,
de dentisten, de ingenieurs, de kunstschilders en de diamantklovers,
-snijders en -slijpers.
3. Ibidem, 55-56 .
4. De patentbelasting werd geheven op de uitoefening van een beroep of bedrijf.
5. Artikel 9, 2e lid van het KB van 9 november 1851, Staatsblad 142.
6. loh . de Vries, Met Amsterdam als brandpunt, 57 -58 .
7. Voor een uitgebreid overzicht zie loh . de Vries, •He! censuskiesrecht en de welvaart
in Nederland 1850-1917' , Economisch- en sociaal-historisch jaarboek XXXIV (1971) 178231, aldaar 202-208 .
8. Beroepsbeoefenaren als advocaten , ambtenaren en geestelijken waren vrijgesteld van
het betalen van patentbelasting.
9. Gemeente-archief Amsterdam (GAA), Secretarie-archief (archiefnr. 5181), Aigemene
Zaken 1880, stuk nr. 16569. Ad Knotter van het Gemeente-archief van Am sterdam was
zo vriendelijk mij op dit stuk te attenderen, evenals op enkele andere die voor deze bijdrage zijn gebruikt.
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Dat kunstschilders, deurwaarders en dergelijken geen kiesrecht kregen ligt weI voor de hand gezien de aard van hun werkzaamheden, maar
de uitsluiting van de diamantbewerkers en ingenieurs is opvallend. Degenen in de diamantbranche die /75,- aan patentbelasting betaalden,
hadden minstens 90 arbeiders in dienst en het is niet goed in te zien
waarom zij niet en bijvoorbeeld timmerlieden met 60 arbeiders weI in
aanmerking kwamen voor het kiesrecht. 10 In het besluit ontbreekt elke
argumentatie, maar misschien hangt de beslissing van het gemeentebestuur samen met de gevolgen van de 'Kaapse Hausse' van 1871-1873.
De ontdekking van rijke diamantvelden in Zuid-Afrika gaf toen een Geweldige impuls aan de Amsterdamse diamantwereld en dit maakte het
mogelijk dat enkele diamantbewerkers van eenvoudige komaf in korte
tijd tot grote hoogte stegen. II Wilde het Gemeentebestuur deze nieuwkomers bewust uitsluiten van het kiesrecht? Ook de uitzondering die
voor ingenieurs gemaakt werd, wekt enige bevreemding. Het beroep
stond in de 1ge eeuw niet in een hoog aanzien,12 maar dit lijkt me een
onvoldoende reden. Tappers en slijters, toch ook beroepen met een niet
al te hoge sociale status, behoorden weI tot de KvK-kiezers. Misschien
speelt een rol dat het bij ingenieurs vrijwel nooit om zelfstandige beroepsbeoefenaren ging, maar om mensen in dienst van een groot bedrijf, net als het geval was bij de geemployeerden aan de N.H.M.
Beroepsbeoefenaren die weI in aanmerking komen voor het kiesrecht
behoren tot de koopmansstand, het rederijbedrijf, de financiele wereld,
het horecawezen en tot de nijverheidssector: fabrikanten, aannemers, likeurstokers en dergelijken . Eigenlijk voldoen alleen de laatsten aan de
omschrijving van het begrip ondernemer: 'de persoon die arbeid, kapitaal en grondstoffen combineert met het doel door markthandelingen
een inkomen te verwerven'. 13 In dit onderzoek heb ik echter ook de andere beroepssectoren betrokken, om zodoende de groep ondernemers te
kunnen vergelijken met andere, qua aanslag in de patentbelasting vergelijkbare groepen.
De lijsten van kiezers voor de KvK moeten voor de periode 1852-1896
10. De aantallen zijn af te lei den uit het overzicht van Joh . de Vries, 'Het censuskiesrecht', 202-208.
II . Th. van Tijn, 'Geschiedenis van de Amsterdamse diamanthandel en -nijverheid,
1845-1879' , Tijdschrijt voor Geschiedenis 87 (1974) 16-70, aldaar 34-36 en Boudien de
Vries, Electoraat en elite. Sociale structuur en sociale mobiliteit in Amsterdam /850-1895
(Amsterdam 1986) 117-118.
12. H. W. Lintsen, 1ngenieurs in Nederland in de negentiende eeuw, een streven naar erkenning en mach! (,s-Gravenhage 1980).
13. K.E. Sluyterman, Ondernemen in sigaren. Analyse van bedrijjsbe/eid in vijj Neder/andse sigarenjabrieken in de perioden /856-1865 en 1925-1934 (Tilburg 1983) 7.
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(in dat laatste jaar werd het kiesrecht anders geregeld) zijn opgemaakt
door het Oemeentebestuur, maar aileen de lijsten van 1852, 1854, 1855
en 1880 zijn bewaard gebleven. 14 Het is niettemin mogelijk om voor een
ander tijdstip een lijst te reconstrueren: immers al degenen die /75,aan patentbelasting betaalden kwamen minstens in aanmerking voor het
kiesrecht voor de Oemeenteraad (OR), het overgrote deel was tevens
Tweede Kamer (TK) kiezer .15 Omdat in de serie kiezerslijsten voor de
TK en de OR I6 tot 1887 de patentbedragen worden vermeld, is het mogelijk om door het beroep op te zoeken van degenen met een aanslag van
/75,- of meer, een zeer betrouwbare kiezerslijst voor de KvK te maken.
Ik heb de keus laten vallen op de jaren 1854 en 1884, omdat deze jaren
ook gebruikt zijn bij mijn onderzoek naar de sociale structuur van het
electoraat voor de TK. Een vergelijking tussen dit electoraat en de kiezers voor de KvK is soms zinvol, bovendien kon ik op deze manier gedeeltelijk gebruik maken van reeds verzamelde gegevens. Een steekproef
van I op 5 uit de kiezerslijst voor de KvK van 1854 leverde 240 namen
op, de gereconstrueerde lijst van 1884 leverde 300 namen op. Van deze
mensen is uit de adresboeken en de kiezerslijsten voor TK en OR informatie verzameld over het beroep, de aanslag in de personele belasting
en de geboorteplaats. Voorts is, voor de kiezers die te Amsterdam gehuwd zijn, in de huwelijksakten van de burgerlijke stand o.a. het beroep
van de vader opgezocht. Met behulp van deze gegevens kunnen we te
weten komen welke plaats de Amsterdamse ondernemers innemen in
hun sociale context. Omdat in de periode 1854-1884 het economisch leven te Amsterdam zich ontwikkelt van stagna tie naar (bescheiden)
groei, is het bovendien interessant om te onderzoeken of de economische opleving zich weerspiegelt in sociale veranderi ng.

Beroep, stand en geboorteplaats

Beroep
De ± 1200 kiesgerechtigden van 1854 en de ± 1500 van 1884 konden
14. De lijst van 1852 bevindt zich in de bibliotheek van het OAA, die van 1854 en 1855
zijn te vinden in Secretarie-archief (archiefnr. 5181), Algemene Zaken, Buiten Indikateur,
F 2 A; voor de lijst van 1880 zie noot 9.
15. Voor de census voor de OR en TK verkiezingen telden mee de grond-, personele en
patentbelasting. De censusgrens voor de GR verkiezing was /56,-, voor de TK /112,-.
Omdat de meeste mannen met een patentaanslag van /75,- 66k in de personele en/of
grondbelasting waren aangeslagen, behoorden de kiezers voor de KvK nagenoeg allemaal
tOl het electoraat v~~r de TK. Vrouwen die aan de belastingcriteria voldeden kwamen
noch voor de OR en TK verkiezingen, noch voor die v~~r de KvK, in aanmerking.
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hun stem uitbrengen om nieuwe led en te kiezen voor de KvK. Lang niet
iedereen maakte echter van dit recht gebruik. Was in het eerste jaar dat
de verkiezingen werden gehouden - 1852 - de opkomst nog zo'n 25<170,16
in 1854 togen slechts 52 kiezers ter stembus, in 1884 waren dit er 103. 18
Wie deze stemmers waren weten we niet, wei is duidelijk dat zij de aftredende leden vaak herkozen. Er zat een zeer grote continui"teit in het lidmaatschap.19 In de beroepssamenstelling van de leden verandert er daarom tussen 1854 en 1884 maar weinig. Het zijn vrijwel uitsluitend de zeer
groten uit de handels-, financiele en verzekeringswereld. In beide jaren
zijn er slechts 2 (van de 18) leden die niet tot deze branches behoren. In
1854 zijn dit de scheepsbouwer J. Meijes en de suikerraffinadeur H. van
der Masch Spakler; in 1884 zijn de adjunct-administrateur van de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij, R. van der Wall Bake en de
reeds eerder genoemde J .M. van der Made, directeur van de Koninklijke
Fabriek van Stoom- en andere Werktuigen.
Tussen 1854 en 1884 gebeurt er meer met de beroepen van de kiezers,
zoals uit tabel 1 blijkt: 2o
TABEL I De beroepen van de kiezers KvK, 1854 en 1884
absoluut

0/0

1854

1884

1854

1884

kooplieden, commissionairs, makelaars
bankiers, assuradeurs
cargadoors, reders
ondernemers nijverheid
tappers, slijters
rest*

147
16
15
31
22
9

174
15
4
62
32
13

61,3
6,7
6,3
12,9
9,2
3,8

58,0
5,0
1,3
20,7
10,7
4,3

totaal

240

300

*rest in 1854 bestaande uit 4 stalhouders en 5 winke1iers
in 1884 bestaande uit 4 collecteurs der staatsloterij, 7 winkeliers, I directeur der Bell te1ephoonmaatschappij, I telegrafist

16. Lijst van kiezers te Amsterdam, ter benoeming van afgevaardigden voor de Tweede
Kamer der Staten-Generaal, de Provinciale Staten en den Gemeenteraad 1853-1887; Lijst
van kiezers te Amsterdam, ter benoeming van leden voor den Gemeenteraad 1853-1887
(Voortaan geciteerd als kiezerslijst TK, resp. OR).
17 . Joh. de Vries, Met Amsterdam als brandpunt, 56.
18. Gemeenteverslag 1854, p. 3 en Gemeenteverslag 1884, p . 7.
19. Joh. de Vries, Met Amsterdam als brandpunt, 58.
20. Brannen label 1 en 2: Kiezerslijst KvK 1854, zie noot 14; Kiezerslijst TK en OR,
1884; adresboeken.
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Het sterke handelskarakter van een stad als Amsterdam spring onmiddellijk in het oog. Kooplieden, commissionairs en makelaars nemen in
beide steekproefjaren zonder meer een dominerende positie in. Het aandeel van de ondernemers in de nijverheid maakt echter de snelste groei
door. De groep bankiers en assuradeurs neemt daarentegen verhoudingsgewijs vrij sterk af. Dit hangt samen met de problemen waarin de
zee-assurantie in de jaren zeventig terecht kwam. Deze achteruitgang
was kennelijk zo groot, dat de groei in andere takken van het verzekeringswezen, bijvoorbeeld de brand- en levensverzekeringen, onvoldoende compensatie bood. Ook het bankwezen kwam in deze peri ode nog
niet tot ontplooiing. 21 De drastische vermindering van het aantal reders
en cargadoors wordt veroorzaakt door de moeilijkheden waarmee het
rederijbedrijf kampte na het wegvallen van de bescherming van de
N.H.M. in de jaren zeventig. Er waren wei nieuwe initiatieven, maar de
zo noodzakelijke omschakeling naar de stoombootrederij verliep, zelfs
na de opening van het Noordzeekanaal, zeer langzaam in de voor deze
bedrijfstak zo ongunstige jaren na 1875. 22 Voorspoediger ging het met
de horecasector. De groei van de koopkracht van de stedelijke bevolking
zal hieraan debet zijn geweest.
De groep ondernemers onder KvK-kiezers kan voor beide steekproefjaren worden opgesplitst naar diverse branches. Duidelijk herkenbaar zijn
dan snel groeiende sectoren zoals de voedings- en genotmiddelenindustrie, de bouw en de metaalnijverheid.
TABEL 2 De ondernemers onder de kiezers KvK, naar bedrijfstak, 1854 en 1884

voedings- en genotmiddelenindustrie
bouw
metaalnijverheid
luxe-industrie
andere nijverheidstakken

1854

1884

II
6

21
15
12
5
9

3
10

De ondernemers in de voedings- en genotmiddelenindustrie zijn vooral
sigarenmakers, likeurstokers, eigenaren van broodfabrieken en grote
slagerijen. De sigarenmakerij en likeurstokerij waren in de peri ode
21.

Joh. de Vries, Met Amsterdam a/s brandpunt, 46-50 .

Th. van Tijn, Twintig jaren Amsterdam. De maatschappe/ijke ontwikke/ing van de
hoofdstad, van de jaren '50 der vorige eeuw tot 1876 (Amsterdam 1965) 218-221 en Th.
van Tijn, 'De negentiende eeuw. Deel II : De periode van 1848 en 1914' in: J.H. van Stuijvenberg ed., De economische geschiedenis van Nederland (Groningen 1977) 218-259 aldaar 235 .
22 .
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Fig. 2: De machinejabriek 'De Atlas' aan de Zoutkeetsgracht, omstreeks 1880 (Historischtopograjische atlas van het Gemeente archiej Amsterdam)

1854-1884 krachtig geexpandeerd. 23 Deze twee bedrijfstakken richtten
zich voornamelijk op de export, de brood- en vleesproducenten leverden
vanzelfsprekend vooral voor de lokale markt. De laatsten profiteerden
van de bevolkingsgroei en de verbetering van de koopkracht. De groei
van de Amsterdamse bevolking van 250.000 in 1854 tot 360_000 personen in 188424 betekende eveneens gouden tijden voor aannemers en eigenaren van timmer- en schilderbedrijven. De metaalnijverheid beleefde
weliswaar een inzinking in de eerste helft van de jaren zeventig, maar
daarna ging het wei weer wat beter. De mechanisering van diverse bedrijfstakken verschafte werk aan bedrijven die zich toelegden op de vervaardiging en reparatie van stoomketels en andere machine-onderdelen.
Ook de uitbreiding van het spoorwegnet en na 1880 de bouw van enkele
grote stoomschepen stimuleerden de metaalsector. 25 Onder de luxeindustrie ten slotte verstaan we de fabrikanten van goud- en zilverwerk.
Deze branche heeft zeker meegeprofiteerd van de Kaapse Hausse. Hier
23.
24.

Van Tijn, Twintig jaren 234-236 en 242.
B. de Vries, Electoraat en elite, 59 .

25.

Ibidem, 42.
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komen we bekende namen tegen als Metz, Bonebakker en Citroen. In
werkelijkheid is het aandeel van de grote ondernemers in de luxeindustrieen groter dan uit bovenstaande tabel blijkt, wegens het niet tot
het kiesrecht toelaten van de diamantbewerkers.

Stand
Een volgende stap is de kiezers te typeren naar de stand waartoe ze behoren. Door hun hoge aanslag in de patentbelasting behoren de kiezers
automatisch tot een economische toplaag, maar dit hoeft nog niet te impliceren dat zij ook de top vormen qua sociale status. Een goede indicatie voor de stand waartoe iemand behoort is de aanslag in de personele
belasting. Deze belasting werd geheven naar uiterlijke tekenen van
welstand en het zijn juist deze uiterlijkheden die in hoge mate bepalend
zijn voor iemands standspositie. 26 De relatie stand-personele belasting
kan als voigt worden weergegeven: 27
TABEL 2a De re/atie stand-persone/e be/asting
on- en minvermogenden
kleine burgerij
hogere middengroepen
gegoede burgerij

geen aanslag

f 1-49
f 50-99
f lOO-en meer

In tabel 3 worden ecrst de kiezers voor de KvK vergeleken met het electoraat voor de Tweede Kamer en met aIle gezinshoofden (tabel 3a). In
tabel 3b is een verdeling gemaakt naar personele belasting en beroepsgroep . Enkele beroepsgroepen zijn in deze tabel samengevoegd om niet
al te kleine aantallen te krijgen. 28
TABEL 3a % verdeling van de kiezers KvK, het e/ectoraat TK en aile gezinshooJden naar
k/asse van de persone/e be/asting, 1854 en /884
1854

kiezers KvK
electoraat TK
aile gezinshoofden

0
0,0
0,0
54,6

1-49
10,0
12,7
33,7

50-99
18,3
31,9
7,3

1884
~100

71 ,7
55 ,5
4,5

0
0,0
0,0
52,8

1-49
12,3
13,8
38,8

50-99
20,7
31 ,0
5,8

~IOO

67,0
55,2
3,6

26. Ibidem, 14.
27 . Ibidem, 24-25.
28.

Bronnen tabel 3: Kiezerslijst KvK 1854; Kiezers/ijsten TK en GR van 1854 en 1884;

E/ectoraat en elite, 25 en 28; adresboeken.
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TABEL 3b % verdeling van de kiezers KvK naar beroep en klasse van de personele belasting, 1854 en 1884

1-49
kooplieden, bankiers,
cargadoors
ondernemers nijverheid
tappers, slijters, rest
totaal

5,6
32,3
12,9
10,0

1854
50-99 ;;.100

14,0
29,0
32,3
18,3

80,3
38,7
54,8
71,7

n

178
31
31
240

1-49

5,2
17,7
35,5
12,3

1884
50-99 ;;.100

18,1
8.0
31,1
20,7

76,7
61,3
33,3
67,0

n

193
62
45
300

In het kiezerscorps voor de KvK is de gegoede burgerij sterk vertegenwoordigd, zelfs in vergelijking met het electoraat voor de TK. Het is
echter bepaald niet zo dat grote patentbetalers altijd tot de sociale toplaag behoren. Dat zij als groep even wei zeer ver afstaan van het gros der
Amsterdammers is duidelijk wanneer men de stratificatie van aIle gezinshoofden in ogenschouw neemt.
Uitgesplitst naar beroepsgroep doen zich interessante verschillen en
ontwikkelingen voor. Het blijkt dat de relatie tussen een groot patent
en een hoge aanslag in de personele belasting het sterkst is in de handel
en aanverwante sectoren. Vee! minder geldt dit voor de ondernemers.
Het komt in deze sector vooral in 1854 relatief vaak voor dat de aanslag
in de patentbelasting hoger is dan in de personele. Opvallend is dat de
numerieke groei van het aantal ondernemers gepaard gaat met een toename van hun sociale status, althans voor zover dit te meten is aan de
belastingaanslag. In 1884 overstijgen absoluut en relatief gezien meer
ondernemers de f 100,- grens dan in 1854, maar in mijn dissertatie heb
ik aangetoond dat dergelijke ondernemers geweerd werden (of uit zichzelf wegbleven) door elite-societeiten als Felix Meritis of De Groote
Club. 29 Kennelijk was een behoorlijke belastingaanslag aIleen niet voldoende om tot een bepaalde sociale groep te behoren. Maar hoe dit sociale onderscheid ook moge zijn, de ondernemers met zakelijk succes waren meer en meer in staat ook hun uiterlijke welstand op een hoger niveau te brengen.
De aanslag in de personele belasting van tappers en slijters moet met
enige voorzichtigheid bekeken worden. Dit bed rag is namelijk niet zonder meer vergelijkbaar met dat van andere beroepssectoren. Deze beroepsbeoefenaren werden al naar gelang de omvang van hun bedrijfsruimte in de patentbelasting aangeslagen, maar deze zelfde bedrijfsruimte was tevens een van de grondslagen voor de personele belasting,
29 .

B. de Vries, Electoraat en elite, 91.
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die onder meer geheven werd naar de huurwaarde. De verdeling van deze beroepsgroep over de diverse standen geeft daarom een enigszins geflatteerd beeld van de werkelijke situatie.

Geboorteplaats
Een volgende kwestie is die van het autochtone of allochtone aandeel in
handel en bedrijfsleven. Zoals gezegd, zijn het vaak de allochtonen die
een innoverende impuls geven in deze sectoren. Om na te gaan of dit
ook voor de Amsterdamse situatie in de tweede helft van de negentiende
eeuw opgaat, moeten we in de eerste plaats op de hoogte zijn van het
tijdstip waarom iemand zich in Amsterdam vestigde. Veelal ontbreekt
echter dit gegeven en hebben we aileen informatie over de geboorteplaats. Dit is geenszins een ideale maatstaf om iemand als autochtoon
of allochtoon te bestempelen. Het is maar de vraag of iemand die niet
te Amsterdam geboren is, maar er als kind is komen wonen, als buitenstaander moet worden beschouwd. Het Amsterdamse ondernemersmilieu vormt dan immers het referentiekader voor opleiding, kennis en ervaring. Een tweede probleem is dat het bij gebrek aan bronnen
per individuele ondernemer moeilijk is vast te stellen in hoeverre hij een
innoverende rol heeft gespeeld. Enige aanwijzing hiervoor kan wei zijn
de branche waarin een ondernemer werkzaam is. Te den ken valt bijvoorbeeld aan de metaalsector, waarin de ondernemers welhaast innoverend m6eten zijn.
Ondanks de tekortkomingen die de geboorteplaats dus heeft als indicator, is het interessant de geboorteplaats van de kiezers voor de KvK
te vergelijken met die van het electoraat voor de TK en de totale mannelijke bevolking. Dit gebeurt in tabel 4a, tabel 4b geeft de cijfers v~~r de
verschillende beroepssectoren. 30
T ABEL 4a % verdeling van de kiezers KvK, het electoraat TK en de totale mannelijke
bevolking, 1854 en 1884
1854

kiezers KvK
electoraat TK
bevolking

30.

74,2
71,7
79,2

2
21,7
24,8
15,4

1884
3
4,2
3,5
5,4

Bronnen tabe1 4: zie noot 28; Electoraat en elite, 56 .

1
68,7
66,7
71,4

2
28 ,0
30,3
25 ,3

3
3,3
3,0
3,3
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TABEL 4b % verdeling van de kiezers KvK naar beroep en geboorteplaats, 1854 en 1884
1854

kooplieden, bankiers, cargadoors
ondernemers nijverheid
tappers, slijters, rest
totaal
I
2
3

=
=
=

76,4
67,7
67,7
74,2

1884

2

3

n

20,8
29,0
19,4
21,7

2,8
3,2
12 ,9
4,2

178
31
31
250

63,2
80,6
51,1
68,7

2

3

26,4
19,4
46,7
28,0

4,7
0,0
2,2
3,3

4
193
62
45
300

geboren in Amsterdam
geboren in de rest van Nederland
geboren in de kolonien of in het buitenland

Bij aIle drie groepen in tabel 4a valt dezelfde ontwikkeling te constateren, namelijk een daling van de te Amsterdam geborenen. De toename
van het allochtone element in de Amsterdamse bevolking hangt samen
met de opleving op het economische vlak in de jaren zeventig, waardoor
de stad voor het eerst sedert vele decennia weer een behoorlijk vestigingsoverschot kreeg_ 31 Ook de landbouwdepressie zorgde aan het begin
van de jaren tachtig voor grote immigratiegolven.
Voor beide jaren geldt dat het electoraat van zowel TK als KvK in vergelijking met de totale mannelijke bevolking meer vreemdelingen in hun
gelederen tellen. Dit verschil is als voIgt te verklaren. We vergelijken namelijk de totale mannelijke bevolking van Amsterdam met twee groepen
die minstens 23 jaar of ouder zijn. Jongeren onder de 23 jaar zullen nu
eenmaal vaker te Amsterdam geboren zijn dan aile volwassen bewoners
van de stad. Bovendien, omdat de kiezers van de KvK nog 'Amsterdamser' zijn dan de heel wat heterogenere groep van kiezers voor de TK, is
er geen reden om aan te nemen dat juist onder de grote patentbetalers
in handel en nijverheid de allochtonen sterker vertegenwoordigd zijn
dan in de tot ale volwassen bevolking.
Bij de kiezers v~~r de KvK is - evenals bij de twee andere groepen in
tabel 4a - voor de peri ode 1854-1884 een groei van het aantal van elders
geborenen te constateren_ Frappant is echter dat uit tabel 4b blijkt dat
deze groei voor rekening komt van de handel en de horeca en zich op
het gebied van de nijverheid juist niet manifesteert. In deze laatste sector
vermindert zelfs het aandeel van de allochtonen_ In 1884 zijn ook de ondernemers in de metaalsector - een bij uitstek innoverende branche voor het overgrote dee I in Amsterdam geboren: van de 12 ondernemers
uit deze sector (zie tabel 2) waren 10 geboren en getogen Amsterdammers.
31.

Van Tijn, Twintig jaren, 276-278.
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Fig. 3: De eigenaar van de moderne scheepswerf annex machinefabriek 'De Nachtegaal'
was de Amsterdammer J.F. Meursing, een van de hoogst aangeslagen in de patentbe-

lasting. Historisch-topografische atlas van het Gemeentearchief Amsterdam.

Zoals hierboven uiteengezet, is de geboorteplaats geen ideale maatstaf
voor allochtoon of autochtoon en is het moeilijk het begrip 'innoverend' te operationaliseren. Daarom is op grond van de gegevens uit tabel
4 niet na te gaan of de visie van Sombert ook voor Amsterdam bevestigd
wordt. Tabel 4 toont wei aan dat het aan Amsterdams ondernemersinitiatief - al dan niet innoverend - in de jaren tachtig niet heeft ontbroken.

Sociaal milieu
In deze paragraaf wordt eerst onderzocht uit welk beroepsmilieu de kiezers van de KvK afkomstig zijn. We hebben hiervoor de beschikking
over de beroepen van vaders van kiezers, voor zover deze kiezers te
Amsterdam gehuwd zijn en hun vader op het tijdstip van het huwelijk
nog leefde. Voor 1854 zijn er helaas weinig andere mogelijkheden om
de sociale herkomst van de kiezers te bepalen, maar voor de kiezers van
1884 is er meer informatie. Voor lOver de vader van de kiezer te Amsterdam woonde, is het mogelijk om na te gaan of hij - in het jaar van het
32. Omdat de serie kiezerslijsten TK en OR pas begint in 1853, is een dergelijke procedure niet mogelijk voor de kiezers van 1854; zij zijn immers vrijwel allen v66r 1853 gehuwd.
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huwelijk van zijn zoon - tot het electoraat TK of GR behoorde en zo
ja, hoeveel personele belasting hij dan betaalde. 32 Dit zegt iets over de
standspositie van de ouders van de kiezer. Een andere aanwijzing hiervoor zijn de registers van trouwgelden, die bestaan voor de periode
1853-1872. 33 Het was namelijk mogelijk om gratis te trouwen, maar ieder die iets te besteden had, huwde in de 3e, 2e of Ie klasse. Een huwelijksceremonie in de Ie klasse was het duurst ([50,-) maar daarvoor
werd het huweIijk dan ook gesloten in de Raadskamer. De trouwgeldklassen blijken min of meer parallel te lopen met de standenindeIing. 34
Het trouwgeld is daarom een goede indicatie voor de stand waartoe de
kiezer behoort op het moment van zijn huwelijk. Op grond van deze gegevens over de sociale herkomst van de kiezer kunnen we ons een oordeel vormen over de openheid of geslotenheid van bepaalde beroepssectoren. Tevens kunnen we nagaan in hoeverre het mogelijk was om vanuit een eenvoudig milieu door te dringen in de economische toplaag.
Tabel 5 geeft voor een aantal beroepsgroepen het percentage kiezers,
dat hetzelfde beroep uitoefent als hun vader. 35
TABEL 5 Beroepen van kiezers KvK en van hun vaders, 1854 en 1884, in %

kooplieden, commissionairs, makelaars
ondernemers nijverheid
tappers, slijters

74,3
52,9
54,5

1854
2

n

25,7
47,1
45,5

74
17
11

75,6
60,7
18,2

1884
2

n

24,4
39,3
81,8

82
28
11

1 = % kiezers met hetzelfde beroep als hun vader
2 = f1Jo kiezers met niet hetzelfde beroep als hun vader

Behalve voor de kooplieden en dergelijken zijn de absolute aantaIIen
waarom het gaat klein en daarom kan het toeval in de twee andere beroepscategorieen een grote invloed hebben. Desondanks is voor beide
jaren een onmiskenbaar verschil te constateren: de ondernemers en de
tappers en slijters hebben een heterogenere achtergrond dan de koopIieden. De handelssector staat het minst open voor mensen uit een andere
beroepssfeer, de recrutering geschiedt voor het overgrote deel uit eigen
kring. Slechts een kwart van de kooplieden heeft een vader die niet in
de handel zit. De vaders met een ander beroep behoren veeIal tot de beoefenaren van vrije beroepen, hoge ambtenaren, bankiers en assura33 .
ook:
34.
35 .

GAA, Registers van trouwgelden 1853-1872, geplaatst onder archief nr. 5017. Zie
B. de Vries, Electoraat en elite, 71-72.
Ibidem, 76.
Bronnen tabel 5: zie noot 28; huwelijksakten van de burgerlijke stand .

116

JeGBT 5(\988)

deurs. Veel minder oefenen ze een ambachtelijk beroep uit en slechts
zelden wordt de zoon van een fabrikant koopman. Dit betekent echter
niet dat er nauwelijks verwevenheid zou bestaan tussen handel en nijverheid, want het omgekeerde gebeurt vaker: een aantal ondernemers stamt
uit een handelsgeslacht. Verder vormen de beroepen van vaders van ondernemers een breed scala van mogelijkheden: van uitdrager tot notaris,
van baardscheerder tot advocaat. De tappers en slijters wijken het meest
af van de beroepen van hun vaders. Het gaat hier vooral om zonen uit
het milieu van de kleine middenstand, die aanvankelijk hun vaders
voetsporen volgen en pas later de horeca ingaan.
Afgaande op de beroepen van vaders en zonen lijken de kooplieden
een groep die wat minder open is dan de ondernemers . Deze veronderstelling kunnen we toetsen met behulp van de extra informatie over
het sociale milieu, zoals die voor sommige kiezers van 1884 beschikbaar
is. Voor de kooplieden en ondernemers van 1884 die te Amsterdam gehuwd zijn, heb ik op basis van de gegevens omtrent de aanslag in de personele belasting van de vaders van de huwelijkspartners en het trouwgeld wat betaald is, onderzocht wie als nieuwkomers in deze groep zijn
aan te merken. Het blijkt dat over het geheel genomen de opwaartse sociale mobiliteit nog maar heel gering is. Van de 113 te Amsterdam gehuwde kooplieden komen er slechts 8 uit een eenvoudig milieu. In een
paar gevallen gaat het om voormalige diamantslijpers, die door over te
stappen naar de diamanthandel fortuin maakten. Van de 38 ondernemers zijn er 9 aan te mer ken als nieuwkomers. Het zijn vooral timmerlieden en smeden die weten op te klimmen. 36
Een typisch voorbeeld van zo'n nieuwkomer in de nijverheidssector
is Hendrik Everard Suijver. Zijn vader was smid, die, toen zijn zoon in
1857 voor de eerste maal in het huwelijk trad, in elk geval niet zoveel
belasting betaalde dat hij voor het kiesrecht voor de Gemeenteraad
(drempel /56,-) in aanmerking kwam . Aan de andere kant is het duidelijk dat Hendrik, die bij zijn vader in de zaak werkte, niet uit een
straatarm gezin kwam. Hij trouwde namelijk in de 3e klasse, hetgeen
min of meer gebruikelijk was in kleinburgerlijke kringen. Het huwen in
de 3e klasse kostte slechts /3,90, maar wijst toch op een hogere sociale
status dan die van de grote massa onvermogenden, die op de gratis dag
trouwden. Van het milieu van Hendriks eerste vrouw weten we niets.
Meer is bekend van zijn tweede vrouw, met wie hij in 1862 huwde, ook
in de 3e klasse. Haar vader was timmerman en behoorde, net als Hen36. Vergelijk Th. van Tijn. 'Het sociale leven in Nederland . Het algemeen karakter van
het tijdvak 1875-1895' in : Aigemene geschiedenis der Nederlanden XlII (Haarlem 1978)
78-79, aldaar 87.
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driks vader, niet tot de Gemeenteraadskiezers. In 1862 had Hendrik inmiddels het bedrijf van zijn vader overgenomen. Aanvankelijk zette hij
dit op dezelfde voet voort, maar in de tweede helft van de jaren zeventig
maakte hij fortuin. In 1884 was hij fabrikant van stoomketels met een
aanslag van maar liefst /336,34 in de patentbelasting, waarmee hij behoorde tot de grootste ondernemers van Amsterdam. Een dergelijk
voorbeeld, hoe sprekend ook, mag echter niet doen vergeten dat driekwart van de grote ondernemers uit een gevestigd milieu afkomstig was.
Maar in vergelijking met de handelssector bood de nijverheid per saldo
meer mogelijkheden voor nieuwkomers.

Samenvatting

In deze bijdrage is een aantal sociale kenmerken van Amsterdam ondernemers in de tweede helft van de negentiende eeuw bestudeerd. Uitgegaan is van de kiezerslijsten voor de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KvK) van 1854 en 1884. Voor het kiesrecht voor de KvK kwamen
diegenen in aanmerking, die minstens /75,- in de patentbelasting betaalden en die een bedrijf hadden van handel of nijverheid. Een aanslag
van /75,- duidt op een behoorlijke bedrijfsomvang, of anders gezegd,
de kiezers vormen een economische toplaag. De ondernemers in de nijverheidssector zijn een onderdeel van deze toplaag, want ook kooplieden, makelaars, bankiers, reders, tappers enz. behoren tot de kiesgerechtigden. Deze beroepssectoren zijn ook in het onderzoek betrokken,
om als vergelijkingsmateriaal te kunnen dienen.
De uitkomsten van het onderzoek zijn als voigt samen te vatten. Tussen 1854 en 1884 neemt onder invloed van de - nog aarzelende - economische groei het aandeel van de ondernemers in het electoraat voor de
KvK toe (tabell), hoewel in beide jaren de handelssector een dominante
plaats inneemt. Een opsplitsing naar de branches waarin de ondernemers werkzaam zijn laat zien dat er, in vergelijking met 1854, in 1884
veel meer ondernemers zijn in de voedings- en genotmiddelenindustrie,
de bouw, de metaalnijverheid en in de luxe-industrieen (tabeI2). De lijnen waarlangs de economische ontwikkeling in Amsterdam verloopt,
zijn hierin duidelijk herkenbaar.
Wat betreft de stand waartoe de ondernemers behoren kan geconstateerd worden dat de groei van het aantal ondernemers gepaard gaat met
een stijging van hun sociale status. Er zijn in 1884 meer ondernemers
die tot de hoogste stand behoren dan in 1854. Overigens heeft de
handels- en financiele we reid ook in dit opzicht een overheersende positie (tabel 3).
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Vervolgens is de geboorteplaats van de ondernemers aan de orde geweest (tabel 4). Uit de cijfers blijkt niet dat het ontbroken heeft aan ondernemersinitiatief bij de autochtone bevolking, maar bij gebrek aan gegevens over de al dan niet innoverende rol van de individuele ondernemer en ook over de plaats waar kennis en ervaring is opgedaan, is het
niet mogelijk om na te gaan of ook in Amsterdam de impuls tot industriele vernieuwing van buiten kwam.
Ais laatste is het sociale milieu waaruit de kiezers afkomstig zijn onderzocht. De ondernemersklasse is toegankelijker voor mensen uit een
andere beroepssfeer dan de handelswereld (tabel 5). Bovendien zijn in
de ondernemerskringen omstreeks 1880 meer mensen van eenvoudige
komaf aan te wijzen dan onder de kooplieden, makelaars en commissionairs. Hoewel over de hele linie de mogelijkheden om door te dringen
in de economische toplaag nog uiterst gering zijn, biedt de beginnende
expansie van de nijverheid toch de meeste kansen voor nieuwe mensen.

Een Brabantse ondernerner van
prototypisch-schumpeteriaans kaliber:
W.H. Hendrix 1929-1963
1.F.E. BLASING

De ondernemer is vanouds een van de meest controversiele figuren in de
samenleving. In sommige kringen verguisd en in andere juist geprezen,
geldt hier zijn verwijdering als een voorwaarde voor een betere maatschappij en verbeeldt hij daar het lichtende symbool van welvaart en
vooruitgang. Met diepgaande kennis van de samenhangen heeft dit
soort waardeoordelen in de regel weinig te maken. I En aangezien deze
tot op heden bestaan, blijft verhelderend onderzoek gewenst. Bijvoorbeeld naar de werkelijke - m.i. cruciale - rol die de individuele ondernemer in het economisch proces speelt en naar de tastbare empirische gegevens die een conclusie van deze - of gene - strekking zouden kunnen
rechtvaardigen. Onderhavige uiteenzettingen beogen daartoe een bijdrage te leveren. Met name zal worden getracht om, uitgaande van enkele
algemene opmerkingen omtrent het ondernemerschap in theorie en
praktijk, een brug te slaan van een stuk zeer specifieke theorie, te weten
elementen van Schum peters ontwikkelingstheorie, naar een bepaalde
micro-economische empirie, namelijk die van de Boxmeerse ondernemer W.H. Hendrix in de periode 1929-1963 .
Hoe komt het nu dat ook ten aanzien van recente jaren de vanuit de
economische wetenschap al in 1929 verwoorde verbazing erover niet
achterhaald lijkt ' ... wie fest eine naive Vorstellung sitzt, dass die Masse
der Volksgenossen einen relativ unbedeutenden Anteil an der Einkommenssumme erhait, wah rend eine wider aile Vernunft privilegisierte Minoritat sich im Reichtum walzt'? Niet toevallig immers vatte B. Freudenfeid nog in 1977 zijn bevindingen dienaangaande ais voIgt samen:
'Es gibt kaum einen Typus und eine Funktion, die in der Gesellschaft

I. VgL voor de samenhang hier W. Wittmann, Der Unternehmer, Sitzungsberichte der
wissenschaftlichen Gesellschaft an der Johann Wolfgang Goethe-Universitat Frankfurt
am Main, deel XXII, nr. 3 (Stuttgart 1986) 187 e.v.
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unbekannter und zugleich oder deshalb umstrittener sind als die des Unternehmers' .2
Hiervoor zijn uiteraard concrete oorzaken aan te wijzen. Een ervan
is, lOals Max Weber heeft geformuleerd, 3 dat ondernemers het ongeacht
de meestal niet door hen zelf in opdracht gegeven gedenkboeken normaliter prefereren om hun werk buiten de publiciteit te houden. 'Der
"Idealtypus" des kapitalistischen Unternehmers ... scheut die Ostentation und den unnotigen Aufwand ebenso wie den bewussten Genuss seiner Macht' . Een tweede oorzaak ligt in de gangbare economische theorie waarin het ondernemerschap nogal stiefmoederlijk wordt bedeeld.
Terwijl de klassieken best oog hadden voor typische functies van de ondernemer, komt deze in de neo-klassieke en in de neo-keynesiaanse theorie nauwelijks meer aan de orde. 4 Omdat zijn invloed op de macroeconomische produktiefunctie voornamelijk kwalitatief van aard wordt
geacht te zijn en dus niet te kwantificeren valt, is de ondernemer in het
bijlOnder bij de moderne abstracte modellenbouwers een waarlijk treurig lot beschoren als speelbal binnen de uitgezette monetaire en macroeconomische paden. De opmerkelijkste uitzondering in dezen wat betreft de eerste helft van de 20ste eeuw vormt de theoretische bijdrage van
J .A. Schum peter (1883-1953), een tijdgenoot niet aileen van Hendrix
(1896-1965) maar ook van J. M. Keynes (1883-1946). Anders dan de
laatste maakte Schum peter geen school en bleef hij ook minder bekend,
doch kende hij aan de ondernemer als innovator de rol van 'prime mover' in het economisch proces toe. In de visie van Schumpeter is de entrepreneur geen - bij allerlei gegeven condities zijn winst maximaliserende - automaat lOals in de standaardtheorie gebruikelijk, maar iemand
die juist niet over perfecte marktinformatie beschikt en daarom zijn intuitie voIgt, die uiteraard uit is op winst en ten behoeve daarvan vernieuwende initiatieven neemt en veelal markteconomisch niemandsland verkent, ook al verklaren anderen hem voor knettergek. 5

2. l.A . Schumpeter, Der Unternehmer in der Volks wirtschaft heute (Berlin 1929), aangehaald door Wittmann, a.w ., 7. Zie hiervoor ook B. Freudenfeld, Unternehmertum im
Wandel des Begriffs und Auftrags, in : Zeitschrift fur Unternehmensgeschichte 1977 , biz.
42 .
3. a.w., 13 .
4. Zie voor de context H .W . de long , 'Markteconomie: ondernemerschap en economische theorie ' , in: Economenblad (1986), nr . 4, bIz. 1 e. v. alsmede 1.F.E. Blasing, ' Het tij
zal keren . Historische aspecten van crisis en malaise in Nederland', EconomischStatistische Berichten (1982) nr. 3349, bIz . 329.
5. Vgl. dienaangaande de zeer lezens- en behartigingswaardige samenvattende beschouwingen van 1.1. van Duijn in NRCI Handelsblad d .d. 26-01-1983, 30-11-1983 en 28-041984. Voor de actuele herwaardering van Schumpeters denkbeelden zie b.v. A . Klein-
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Pas de zich in het kielzog van de energiecrisis aandienende economische malaise in de jaren tachtig echter deed op een breder maatschappelijk draagvlak het vermoeden postvatten dat economische theorie en politiek de invloed van de individuele ondernemer ten onrechte hadden
verwaarloosd. Toen in een tijd van ingrijpende structure Ie veranderingen in de economie niet alles meer 'machbar' bleek, herleefde althans
de belangstelling voor innovatieonderzoek en -beleid als remedie voor
de stagnerende economie. De creatieve rol van de ondernemer in het
economisch vernieuwingsproces werd met andere woorden herontdekt.
In concreto de kennelijk onmisbare alertheid van de individuele entrepreneur, zijn durf, zijn inventiviteit en gevoel voor de markt als fundamentele voorwaarden voor aanpassing en structuurvernieuwing . Aan de
naoorlogse economische groei in het Westen bijvoorbeeld kwam, zoals
economisch-historisch onderzoek heeft aangetoond, veel meer te pas
dan alleen maar de additionele input van de produktiefactoren arbeid
en kapitaal. Ook de bijzondere omstandigheden en vooral de inhaalbehoefte kunnen de naoorlogse groeiprestatie slechts gedeeltelijk verklaren. Het is klaarblijkelijk de ondernemer die uiteindelijk het sociaal en
economisch potentieel van nieuwe mogelijkheden moet aanvoelen en in
expansieve economische activiteit omzetten. Zonder zijn stuwende tussenkomst zou de opmerkelijke reele welvaartsgroei na 1945 in het
Westen niet zijn gerealiseerd. 6 Wellicht is het te vroeg om tot een wereldwijde rehabilitatie van de marktondernemer te concluderen. Maar
tekenen wijzen er op dat hun permanente economische misere thans
zelfs de centrale planeconomieen van het Oostblok tot een herwaardering van de ondernemersfunctie beginnen te nopen.
Ondernemerschap is dus al met al meer dan fraaie plannen en ook
meer dan kosten en prijzen en vraag- en aanbodcurven, nl. iets dat zich
niet zo gemakkelijk - zo iiberhaupt - in een theorie laat vatten. Dat zich
in ieder geval niet laat plannen en toch van wezenlijk economisch belang
mag worden geacht te zijn. Wie is ondernemer? Het lijkt hier niet nodig
om een hele ondernemerstypologie op te stellen. Het Schumpeteriaanse
vernieuwingselement houdt de essentiele en m.i. nog steeds meest
vruchtbare verfijning in van wat we in de moderne literatuur als ondernemer vinden gedefinieerd. Ondernemer is, aldus ondermeer Freudenfeld en Wittmann, 7 'wer auf eigenes Risiko marktrelevant handelt', wie
knecht, 'Long waves, depression and innovation', De Economist 134 (1986) nr. I, biz. 84
e.v.
6. Vgl. P.W. Klein, 'De ondernemer en het ondernemen in de sociaaleconomische geschiedschrijving', TijdschriJI voor Geschiedenis, 81 (\968) 334-335 en H . van der Wee, De
gebroken welvaarlscirkel. De wereldeconomie 1945-1980, 1983 140 en 160 e.v.
7. Freudenfeld, a. w., 42 en Wittmann, a. W., 190.

122

JBGBT 5(1988)

dus de beslissingen en risico's neemt die aan anderen in de onderneming
niet kunnen worden gedelegeerd. Ais Schumpeter-ondernemer en daarmee als de spil van de vooruitgang kan worden aangemerkt, wie nieuwe
combinaties van produktiefactoren aangaat die tot innovaties leiden.
Oat kan, zoals bekend, op vijf verschillende manieren gebeuren. Door
de vervaardiging van een nieuw goed of van een nieuwe kwaliteit van
een goed, door invoering van nieuwe produktiewijzen voor een reeds
bestaand produkt, door ontsluiting van nieuwe afzetgebieden, door verkrijging of ontwikkeling van nieuwe grondstoffen(gebieden) en/of halffabrikaten en door introductie van nieuwe organisatievormen. De nieuwe combinaties zullen, mits succesvol en op voldoende schaal op de
markt geintroduceerd, een nieuwe welvaartsronde inluiden. Want de
nieuwe winstperspectieven lokken de zogenaamde navolgers aan, die
vlijtig in de breedte gaan investeren totdat na verloop van tijd de opnamecapaciteit van de markt is uitgeput. Op de innovatie voigt met andere
woorden de imitatie en op de imitatie de marktverzadiging die slechts
door een nieuwe reeks (diepte)innovaties in richting van een nieuwe
opleving kan worden omgebogen.
Vandaar dat samenlevingen steeds opnieuw behoefte hebben aan wat
we met H. Giersch 8 ook als de 'wagemutige Unternehmer' zouden kunnen omschrijven. Deze vormt als het ware een constante factor en bron
van innovatie die telkens cyclussen van verzadiging in de groei kan ombuigen tot cyclussen van nieuwe expansie. Theoretisch ware het zelfs
denkbaar om economische stagna tie en malaise doelgericht te doorbreken indien we maar over voldoende Schumpeter-ondernemers konden
beschikken. Jammer genoeg kunnen we dat echter niet want deze zijn
schaars en vallen helaas niet te kweken en helemaal niet d.m. v. WIRpremies op de been te helpen. Het beste zou zijn om hen zo min mogelijk met reglementering en subsidies lastig te vallen. Industrieeltechnische vooruitgang immers is in het verleden nooit een resultante geweest van technologiebeleid en / of innovatienota's. Ook in het Nederland van de 17de eeuw was ondernemerschap a la Schum peter voorwaarde van de gouden werkelij kheid als we denken in term en van nieuwe vormen van vervoerstechniek, financiering en organisatie van de
markt. 9
Hetzelfde geldt natuurlijk voor de 20ste eeuw. Zonder een buffermarge
van op micro-economisch niveau opererende nation ale Schumpeter8. H. Giersch, 'Den Strukturwandel bewaltigen', Frankfurter Allgemeine Zeitung d.d.
26-04-197 5.
9. Voorbeelden bij Blasing, ' Het tij zal keren', 329.
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ondernemers zou Nederland het in de politiek en economisch barre tijden van onder meer twee wereldoorlogen niet hebben gered, en een van
de ondernemers was de Boxmeerse koopmanfabrikant Wim Hendrix, bijgenaamd de Korver vanwege de grootouderlijke mandenmakerij. Hendrix produceerde en verhandelde met name een produkt waarover tot
de zeer recente verschijning van een specifieke bedrijfsgeschiedenis lO erg
weinig bekend was in de Nederlandse economisch-historische bibliografie, te weten voor dierlijke consumptie bestemde mengvoeders . Wat
maakt nu deze Brabander tot een ondernemer van niet aIleen Schumpeteriaans, maar zelfs prototypisch-Schumpeteriaans kaliber?
Op zich doet al een blik op enkele data een indrukwekkende ondernemersprestatie vermoeden die Schumpeter-elementen moet hebben gekend. Aan het eind van de jaren twintig zette de 33-jarige Hendrix met
een paar hulpkrachten een jaarproduktie om van nog geen 35 ton. Toen
de 67-jarige ondernemer in 1963 zijn levenswerk aan de tweede generatie
overdroeg, behaalde de oudste divisie van de inmiddels tot multinational uitgroeiende onderneming een mengvoederomzet van ruim 150.000
ton jaarlijks en behoorde de 'nobody' uit de crisisjaren tot de grootste
particuliere mengvoederproducenten van Nederland. Het jaarverslag
voor de aandeelhouders vermeldde voor dat jaar 451 binnenlandse
werknemers. De verleiding is uiteraard groot om de daden van de jonge
Hendrix van een nog glansvoIler aureool te voorzien dan de meestal tegen de economische wind startende Schumpeter-ondernemer in de regel
toch al toekomt. Wim Hendrix' handicaps waren niet mis: een voorlopig vrijwel hopeloos conjunctureel perspectief en voorgenomen activiteiten op een weinig attractief terrein. De Nederlandse landbouw, die
met de scheepvaart al v66r de crisis van 1929 met moeiIij kheden had gekampt, behoorde tot de zwaarst getroffen sectoren. Door de algemene
prijsdaling verkeerden thans de winstmarges van de boeren in hun tegendeel. Het produkt mengvoeder, waarmee de Korver de agrarische
markt dacht te kunnen veroveren, was als zodanig aIlesbehalve nieuw.
De concurrentie lag op de loer en uit niets kunnen we afleiden dat het
Hendrix-mengse1 toen van uitzonderlijke kwaliteit mocht worden veronderste1d te zijn. Hendrix beschouwde evenwel de bijzonder moeilijke
startpositie kennelijk als een extra uitdaging en voerde zijn mengvoederomzet binnen enkele jaren op tot 9.000 ton in 1939. Inderdaad: 'Ik ben
in de meest slechte, economische slechte tijd begonnen', placht hij, geplaatst voor de een of andere nieuwe barriere, nog decennia later te zeg10. Voor ZQver niet anders aangegeven is de hiernavolgende uiteenzetting in hoofdzake
samenvattend ontleend aan J .F.E. Blasing, Op het spoor van de Korver. Ontstaan, groei

en transjormalies van de Brabanlse jamilie-onderneming Hendrix ' Fabrieken 197911930,
bedrijjsgeschiedkundig bekeken, (Leiden 1986).
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gen, 'dus als je toen van de grond hebt kunnen komen, dan moet het
nou ook gaan'.
TABEL I Volume-indexgroei van vier in de jaren dertig op de Nederlandse mengvoedermarkt opererende ondernemingen (/938 = /00)
Landbouw belang

1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939

G.A.

CHV

66.9
74 ,5
83,4
82,8
92, 1
100,0
101,3
102,0
100
94,7

61,1
61,1
71,5
68,8
76,6
78 ,0
75,5
87,4
100

C.L.O. mengvoeder

Hendrix

22,9
44,6
37 ,8
100
113,4

0,5
4,0
22,7
33,8
46,2
51,0
60,0
77,6
100
148,8

Maar er was meer. De Schumpeter-ondernemer houdt op ondernemer
te zijn wanneer hij zijn bedrijf heeft opgebouwd en zich tevreden stelt
met het lopend houden van de zaak. Welnu, Wim Hendrix behoorde tot
de zeldzame categorie ondernemers die, wellicht 66k doch beslist niet aIleen als gevolg der omstandigheden, tijdens hun gehele actieve leven entrepreneurs blijven. Liefst drie keer herhaalde hij zijn 'coup de maitre'
en slaagde hij erin zijn bedrijf gedurende drie hoogst ingrijpende perioden in de economische geschiedenis van Nederland, i.c. de crisis-,
bezettings- en naoorlogse hersteljaren, op bijzonder vindingrijke wijze
(op) te starten en te doen expanderen. Drie keer overwoog hij ernstig om
te emigreren. Niet vanwege de moeilijke economische en/ of politi eke situatie in Nederland maar in niet onaanzienlijke mate mede geprikkeld
door de groeiende overheidsbemoeienis met het economisch proces.
Twee keer, vlak v66r en vlak na de bezetting, yond hij andere mogelijkheden om zijn activiteiten in Nederland voort te zetten . De derde keer,
na zijn uittreden als president-directeur in 1963, lieten hem vermogensen successierechtelijke overwegingen de facto geen keuze en vertrok hij
met zijn vrouw naar Zwitserland. Ik ben ervan overtuigd dat Hendrix,
mits Schum peter van de Boxmeerse wapenfeiten kennis had kunnen nemen, als prototype in de desbetreffende publicaties van de Oostenrijks/ Amerikaanse econoom zou hebben gefungeerd. Vandaar het bijvoeglijk naamwoord in de tite!. Hendrix was een Schumpeterondernemer par exellence.
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Waar lagen nu in de jaren dertig de innoverende capaciteiten van de
jonge fabrikant? Waardoor onderscheidde hij zich van het tweede
Schumpeteriaanse ondernemerstype, de zogenaamde 'statische Betriebsleiter' die behoort tot de massa 'der in der Statik Traditionsgebundenen und in der Dynamik immer neu Foigenden, nicht Fiihrenden?'
Uiteraard beschikte ook de jonge Korver al over de eigenschappen die
volgens Van Rompuy en Bouckaert ll bij de Schumpeter-ondernemer
aanwezig moeten zijn. Zoals behalve de uitstraling van bijna charismatisch gezag dat de werknemers van begin af aan letterlijk (mengvoeder)bergen deed verzetten, de juiste intuitie en het onophoudelijke smeden van plannetjes, het zich losmaken uit de dagelijkse routine en het
bestand zijn tegen de weerstanden en reacties op zijn handelen vanuit
zijn sociaal milieu. De bronnen spreken in dezen duidelijke taal. En kon
Wim Hendrix geen open kaart spelen omdat zijn in financieel opzicht
in huize Hendrix gezag hebbende stiefmoeder nieuwe activiteiten te
sterk afremde, dan trakteerde hij zijn (nood)lot maar op een dosis 'corriger la fortune'. Ten opzichte van de eerste bedrijfsauto bijvoorbeeld
werd Opoe lang in de waan gelaten dat het - hoewel in werkelijkheid
allang betaald - om een zogenaamde attentie van een autobedrijf ging
waar Wim gebruik van mocht maken. Een soortgelijk lot was de rond
1930 aangetrokken eerste boekhouder beschoren die zich 'zo ongeveer
onder zijn bureau moest verstoppen'. 'Zulke heren' sloeg Opoe met argusogen gade en beschouwde zij als 'opeters van de winst'. Die arme
man realiseerde zich te laat waar hij terecht was gekomen, namelijk in
de 'ergens vreselijke zuinigheid' van een Oost-Brabants agrarisch bedrijfje. Hij had bij wijze van spreken twee lampen aan en 'dan kwam
moeder om de hoek en die draaide een lamp uit en zei: 't lijkt hier wei
het gouden kalf'.
Niet ten onrechte echter geldt als het belangrijkste criterium het daadwerkelijke doorvoeren van vernieuwingen. Het is in dit verband zelfs
mogelijk om de hierboven aangehaalde stelling te adstrueren dat ondernemerschap a la Schum peter niet door welke opleiding dan ook te
verkrijgen valt. De gebroeders Hendrix althans, dat wil zeggen Wim en
zijn twee jaar oudere broer Jan, zijn als een 'practical case' van ondernemersdifferentiatie te zien. Waarom kreeg Wim uiteindelijk een miljoenenbedrijf van de grond en bleef Jan in het organisatorischeconomische voetspoor van Pa Hendrix lopen, evenals deze een bepaald
niet onverdienstelijke of slecht verdienende maar ook geenszins vernieuwende koopman? Jan beschikte in dezelfde economisch slechte tijd over
II.
101

Rompuy en I. Bouckaert, Onlwikkefing van hel economisch denken, dee/Ill: 1940

heden (Leuven 1973) 9 .
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dezelfde know-how en dezelfde klantenkring op hetzelfde agrarische
terrein. Hij bezat dezelfde commercieie achtergrond en een soortgelijke
aanleg als Wim en kon vermoedelijk ook dezelfde rechten op de financiele bronnen van de familie doen gelden. Veevoeder behoorde rond
1929/ 30 net als bij Wim tot een van de vele produkten die hij in kranteadvertenties aanprees, nadat de gebroeders in tweeen hadden gesplitst
wat zij van hun vader had den overgenomen. Namelijk een soms meer
en soms minder florerende agrarische winkel van Sinkel, een eenmanshandel in 'vanalles' met een enigszins agrarische inslag. Zoals aardappelen, meel, stro, wortelen, knollen, zaden, kunstmeststoffen: teveel om
allemaal op te noemen. Dus waarom Wim en niet Jan, terwijl de eerste
ook nog eens werd gehandicapt door de uiterst behoudende kijk op zaken van de bij hem inwonende stiefmoeder en haar niet aflatende pogingen om Wim te behoeden voor al te avontuurlijk geachte ondernemingen? We kunnen het antwoord in laatste instantie reduceren tot de psychische factor, de aanleg van de gebroeders. Wim had het en Jan had
het niet c.q. Wim wilde en Jan wilde niet. Of concreter gezegd: Jan zag
gewoon meer in de vertrouwde habitus van de agrarische koopman en
Wim liet zich, bij aile betoonde respect en eerbied voor Opoe, in zijn
drang naar innovatie en uitbreiding door niemand beknotten. Binnen
korte tijd schiep hij op de terreinen van produktvernieuwing en propaganda alsmede voorlichting, personeel, techniek en kapitaalverkrijging de prealabele voorwaarden voor de 'take-off' oftewel afzetsprong van zijn bedrijf waarin economische groei en innovatie haast
een normale toestand werden.
Ik moge hier volstaan met twee voorbeelden. Zoals uiteengezet was gemengd veevoeder niets nieuws op de Nederlandse markt. Hetzelfde gold
vanzelfsprekend voor het pluimvee-ochtendvoer dat in de jaren dertig
tot 'leading products' van Wim Hendrix' vooralsnog bescheiden pluimveevoederfabriekje avanceerde. Voor ochtendvoer kon de Brabantse
veehouder toen al bij talloze aanbieders terecht, waaronder bij de reeds
machtige CHV voor grote hoeveelheden en bij de N. V. Edah te Boxmeer/ Vieriingsbeek voor een gulden per vijf pond. Het 'geheim' van
Hendrix' toenmalig succes schuilde in belangrijke mate onder het begrip
'voorlichting', hoewel niet voorlichting zonder meer. Want ook wat dat
betreft was de Korver niet de eerste. Maar Hendrix gaf al gauw produktvoorlichting en - begeleiding op een eigen wijze en als onderdeel van een
niet anders dan als bijzonder schrander te ken mer ken marktstrategie die
hem een nadien niet meer prijsgegeven voorsprong op de concurrentie
verschafte. De Rijkspluimveeteeltconsulent verzorgde na 1927 cursussen
aan de landbouwhogeschool te Wageningen. Instellingen als het Cen-
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traal Veevoederbureau verstuurden folders en brochures. Wim Hendrix
daarentegen ging met zijn kennis en ingehuurde specialisten naar de
boer toe en paste daarmee een verkopend-commerciele adviestechniek
toe die als principe pas later uit Amerika zou overwaaien en derhalve
toen niet aIleen in Boxmeer en omstreken volstrekt nieuw was. Dat
vormde de kern en basisformule van Hendrix' Voorlichtingsdienst die
in de daaropvolgende jaren en decennia onbestreden uitgroeide tot een
van de best georganiseerde op de Nederlandse mengvoedermarkt. De
boer diende zich naar mening van de Boxmeerse pionier ingebed te weten in een structuur van zijn belangen beschermend vakmanschap. En
Hendrix maakte dat waar. Niet aIleen de samenstelling der voeders maar
vooral ook aIle daarmee samenhangende aspecten werden uiterst grondig aangepakt. Daarvoor was deskundigheid een onvoorwaardelijke
voorwaarde en permanente scholing van de bedrijfsvoorlichters en wederverkopers de andere. Inclusief die van de ondernemer zelf. Zodoende verwerd zelfs het ondernemersloon waar Hendrix recht op
meende te hebben, tot een van de succescomponenten. De Korver vroeg
en kreeg voor zijn produkt meer dan de concurrentie: 'Bij ons voer
hoort onze voedermethode' en 'In prijs weI duur, maar in resultaat
goedkoop' werden o.a. de leuzen waarop het bedrijf tot op heden met
kracht voortborduurde. In het gangbare economisch-theoretisch jargon
zouden we ook van Hendrix als een ondernemer kunnen gewagen die,
vanuit een polypolistische concurrentiepositie zonder enige invloed op
de marktprijs, via zeer bijdehante produktdifferentiatie duidelijk
marktvoordelen veroverde. In 1929 had Wim Hendrix nog met schop en
hark en de hulp van o .a. de dienstbode in huize Hendrix de ingredienten
van zijn voeder op de vloer van de schuur achter het woonhuis staan
mengen. In 1939 gewaagde hij in een brief aan het ministerie van Economische Zaken van 264 van hem economisch afhankelijke personen.
Ais het tweede voorbeeld zij hier de financiering van de onderneming
aangehaald. Aan de ene kant vormde het eigen vermogen de eerste financieringsbron en kwam uitbreiding van de onderneming in de daaropvolgende groeiperiode tot stand door ingehouden winsten. Aan de andere kant klopte Hendrix gedurende de jaren dertig en veertig voor additionele investeringen niet bij de banken aan doch leende hij bij de boeren
geld tegen een vervolgens prompt door hem betaalde lage rente . Dat was
een effectieve vorm van klan ten binding want de boeren als geldschieters
fungeerden voortaan min of meer als spreekbuizen van het bedrijf.
' ... die namen ook de produkten af, en de mens en kwamen er op kantoor
en die kregen dan 'n sigaar' en/of koffie'. En niet aIleen de boeren.
Vaak zetten ook Hendrix' eigen werknemers hun geld uit om het bedrijf
gaande te houden. Daarmee niet genoeg kwam Hendrix via al deze men-
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sen vaak aan beduidend meer kapitaal dan hij gepland had te investeren.
Het surplus zette hij dan tegen een hogere rente dan hij zelf verschuldigd
was uit op hypotheken. Deze gang van zaken getuigde toen van pionierende inventiviteit en komen we thans in de literatuur tegen als de bankiersfunctie van de ondernemer. In totaal schijnt dit opmerkelijke leensysteem, dat tot ver na de ooriog dooriiep, al in de jaren dertig en veertig
zeer aanzienlijke bedragen en revenuen te hebben opgeleverd. Ik heb bedragen tussen tienduizenden gulden en een ton horen noemen. Pas in
1979/ 80 toen de Hendrix-directie deze manier van kapitaalverschaffing
niet meer eigentijds yond, werden de laatste leningen terugbetaald.
Voor een ondernemer met visie als W.H . Hendrix was het niet zo moeiJijk om aan het eind van de jaren dertig op het uit het Oosten dreigende
gevaar en de daarmee verbonden economische consequenties te anticiperen: de transportmoeilijkheden, de te verwachten problemen bij het importeren van voedergranen, de verstoring van de normale afzetstructuren en vooral, heel zwaarwegend, het van overheidswege voorbereide
pakket crisis- en distributiemaatregelen. Waaronder de voorgestelde
drastische inkrimping van onder meer de pluimveestapel en de opheffing van de vrijheid voor ondernemers om naar eigen inzicht mengvoeders samen te stellen. 'Jan', zo liet Hendrix zich in 1939 tegenover een
van zijn verkopers ontvallen, 'Jan, we gaan naar de knoppen '. En aldus
geschiedde. Na 1940 duikelden zijn omzetten als een baksteen in het water met als enige en uiterst schrale troost dat hij niet de enige was. In
1942 behaalde Hendrix nog maar 60,10 van zijn mengvoederomzet uit
1939 om daarna tot het bijna niets af te dalen, namelijk 1,5% . Een nieuwe succesformule was nodig .
Waarschijnlijk school in het feit dat Wim Hendrix op het juiste moment over de juiste ingredienten beschikte om voor de tweede keer in
TABEL 2 Omzetontwikkeling Hendrix' Fabrieken 1940-1947 ( x

1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947

f 1.000,- *J

totaal

aand eel mengvoeders in OJo

aandeel surroga ten in OJo

750,9
698 , 1
992 ,7
1.081,8
1.088,7
l.l87,4
1.555, I
1.800,9

100,0
52 ,9
7,1
5,4
3, I
2,5
25 ,4
48,1

46, 9
92 ,9
94,5
96,9
94,8
74,5
51 ,8

*)boekjaar mei-april. Vanaf 1945 legt ook de koffiebranderij enig gewicht in de schaal.
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een uitgesproken ondernemersonvriendelijke tijd met groot succes een
nieuw bedrijf in het leven te kunnen roepen, niet aIleen de innovatieve
factor maar ook het veel geroemde 'Gluck des Tuchtigen'. Maar wellicht bestaat het een ook niet lOnder het ander.
Toen de oorlogsfurie Nederland overviel lag bij Hendrix een vrij omvangrijke voorraad grondstoffen in het pakhuis opgeslagen die, voor
zover nadien niet door de overheid gevorderd, weldra van grote strategische waarde bleek te zijn. Suiker, koffie en specerijen, afkomstig uit
puur speculatieve termijnhandel. Enkele jaren daarvoor al had Hendrix,
indachtig een van de familiemotto's, namelijk 'wat op straat ligt is dikwijls interessant', voor honderd gulden behalve een maalmolentje ook
het recht gekocht om de Boxmeerse specerijenmaalderij en -handel Dekkers voort te zetten. Na de Duitse inval van mei 1940 werd in Nederland
spoedig ingezien dat het land in de nabije toekomst aangewezen lOU zijn
op de aanwezige voorraden koloniale produkten in het algemeen en specerijen in het bijlOnder. Op middeIlange termijn reeds zou vervolgens
grote behoefte gaan ontstaan aan vervangingsmiddelen . Et voila. In
combinatie met het molentje van Dekkers lag hier de kans voor een dynamische ondernemer. Indien Hendrix in specerijen(surrogaten) lOU beginnen, zo luidde het dienaangaande ingewonnen advies van de Nederlandsche Groenten- en Fruitcentrale in Den Haag, mocht hij een derde
van de bij hem opgeslagen partij peper houden.
Er worden bedrijfsintern en misschien ook daarbuiten smakelijke verhalen verteld over het ontstaan en het succes van Hendrix' surrogatenfabricage. 'Hendrix was niet benauwd en niet bang, he', vertelde een van
zijn vertegenwoordigers enthousiast over de startfase. 'Toen wist ik in
Zutphen anderhalf it twee ton spinaziezaad te kopen, he .. . en toen zei
hij, dan malen we dat mooi en doen daar een beetje nootmuskaatolie
door, en dan hebben we een mooi beetje nootmuskaat'. Voegen we
daar, naast hout als dragersubstantie voor surrogaataroma, gemalen eikels aan toe, waarmee onder andere schijnt te zijn geexperimenteerd,
dan lijken bepaalde conclusies onontkoombaar. Mensenvoedsel naar
analogie van de eerste dierlijke mengvoeders uit afvalstoffen geproduceerd en bij wijze van spreken met schop en hark op een cementen vloer
door elkaar gemengd?
Feit is dat Hendrix' poedervormige specerijensurrogaten, uiterlijk een
evenbeeld van de gemalen specerij doch in smaak en geur een verzwakte
kopie ervan, een oerdegelijk produkt waren waaraan hard was en werd
gewerkt. De Korver had uiteraard geen verstand van bacteriologie en
scheikunde maar specifieke kennis was te koop. En deze plus de benodigde grondstoffen en de beproefde wijze van voorlichting trans for-
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meerde hij wederom tot een produkt waarvoor in Nederland een reusachtige markt bleek te bestaan. Er kwam een laboratorium waarin
spoedig een hele staf van bacteriologen, apothekers en laborantanalisten aan het werk ging. Nieuwe surrogaten werden ontwikkeld,
nieuwe mensen aangetrokken en de produktietechnische voorzieningen
voortdurend uitgebreid . In de begintijd kon het nog gebeuren dat een
vertegenwoordiger voldaan uit Bergen op Zoom opbelde met de mededeling dat hij al zo'n twaalfduizend busjes met specerijen had verkocht;
en van de ondernemer te horen kreeg: 'dan schei er maar meteen mee
uit want ik heb maar zesduizend busjes'. In een latere produktiefase
werden in de inpakkerij , naast grootverpakking, wei eens zestig a honderdduizend busjes per dag verzendklaar gemaakt. Uiteindelijk verzorgde Hendrix vrijwel aile massavoedingsinstellingen in Nederland met zijn
surrogaten en had hij in het midden der jaren veertig een indrukwekkend marktaandeel weten te veroveren. Genoemd worden percentages
van tussen 80 en 95.
Enkele maanden al na de bevrijding was de stemming in het Boxmeerse bedrijf er bepaald geen in majeur meer. Eerst had het standpunt van
de overheid inzake het al dan niet voortzetten van de vervangingsmiddelenfabricage - ook indien weer natuurprodukten zouden worden ingevoerd - lang op zich laten wachten, hetgeen sterk op de vraag drukte.
Vervolgens stelde de overheid via de Stichting Specerijenbureau voor
geimporteerde natuurspecerijen contingenten vast op basis van de vooroorlogse omzetten. Dat hield voor Hendrix de uiterst kleine toewijzing
in van een procent (!) wat 'altijd als een grote onbillijkheid is beschouwd' . De in de oorlog opgebouwde positie smolt dan ook als
sneeuw voor de zon. Het liet zich aanzien dat tegen de tijd van opgeheyen contingenteringen de vanouds gerenommeerde specerijenhandel
weer stevig in het zadel zou zitten. Geen wonder dat Wim Hendrix opnieuw aan emigreren dacht toen ook nog de fiscus met sterke en gretige
hand op de bedrijfspoort begon te kloppen. De vermogensaanwasbelasting aileen al yond de inmiddels 50-jarige ondernemer 'een geweldig
schandaal': 'Iaat ik dan een keer goed beginnen, laat ik dan maar naar
een land gaan met meer perspectief'.
Dat het er opnieuw niet van kwam, lag wellicht mede aan de na de
oorlog spoedig weer groeiende vraag naar mengvoeders maar valt mijns
inziens vooral te zien in het licht van de nieuwe initiatieven die de Boxmeerse ondernemer nam. Een ervan betrof, en ik beperk me weer tot
slechts twee voorbeelden, de ten opzichte van de Verenigde Staten grote
Europese achterstand in de gezondheidszorg van de pluimveehouderij,
'een achtergebleven gebied ... waar onkunde en kwakzalverij welig tierden'. Zeker, de traditionele veterinair-farmaceutische aanpak voldeed
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vrij behoorlijk zolang de boerenkip op het erf hier en daar haar graantje
oppikte. Met de opkomende intensieve veehouderij veranderde dit contemplatieve beeld echter drastisch en dienden de verhoogde bedrijfsrisico's door ziekten en epidemieen tot aanvaardbare proporties teruggebracht te worden. Wim Hendrix voelde de groeiende spanning tussen de
natuur en de cultuur van de grote getallen vroeg aan. Immers 'de kippen
aten alleen als ze gezond waren'. En 'om veel voer te kunnen leveren,
moeten er veel en gezonde kippen zijn'. We behoeven hier niet verder
in te gaan op de manier waarop Hendrix vervolgens te werk ging. De
componenten van het innovatieproces waren vrijwel dezelfde als in het
geval van de surrogatenfabricage: een vergunning, ingehuurde specialisten, voorlichting en volharding. In 1961 behoorde die onderneming,
de later aan Organeo verkochte Laboratoria Nobilis, tot 'een van de
grootste en modernste laboratoria voor pluimveevaccins, pluimveediagnostiek en pluimveegeneesmiddelen in Europa'.
Dat de Korver gedurende zijn laatstetien actieve ondernemersjaren de
misschien belangrijkste wapenfeiten aan een imposante reeks van pionierende bedrijfsstichtingen toevoegde, moge het tweede voorbeeld illustreren. Opnieuw was Hendrix dienaangaande niet de eerste en beschikte hij nauwelijks over 'know-how' noch over voldoende kapitaal
voor de noodzakelijke investeringen. Thans bleek zijn voortrekkersrol
echter onmisbaar bij de commercialisering van opmerkelijke Amerikaanse fokresultaten, waartegen op de Europese markt in het begin zeer
sterke weerstanden bestonden. Vooral de gevestigde pluimvee-orde in
Nederland verklaarde zich vier kant tegen hybride 'wonderkippen' uit de
Nieuwe Wereld, tegen genetisch superieure inteeltlijnen die alleen streng
geselecteerde gunstige eigenschappen aan hun nakomelingen doorgayen. Maar Hendrix zette door ondanks zeer hoge researchkosten en de
in de startfase niet zelden afschrikwekkend hoge exploitatieverliezen.
En met het bekende resultaat. Nog in 1951 namen vrijwel alle Nederlandse en overige Europese pluimveespecialisten een volstrekt afwijzende houding in tegen de nieuwe fokmethoden die tot meer output van eieren en vlees leidden ondanks minder input van voeder. Tien jaar later
verkocht de jongste Hendrix-telg, de N. V. Euribrid, reeds dertien miljoen HY-line-Iegkippen in West-Europa en zorgden de divisiebroederijen nog eens voor een jaarlijkse afzet van honderd miljoen Hybromestkuikens. In 1951 was er niets en in 1961 was Euribrid uitgegroeid
tot een onderneming die in West-Europa een ware omwenteling in de
traditionele pluimveehouderij teweeg had gebracht.
Er is veel wat aan bovenstaande schets van een ondernemersleven toegevoegd zou kunnen worden. Te den ken ware bijvoorbeeld aan het sociale
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TABEL 3 Divisiegroei Hendrix' Fabrieken 1954-1962 ( x

f 1.000)

Euribrid

Veevoeders

Nobilis

284
315
723
1.514
2.042
1.860
3.310
5.819
7.271

10.791
12.798
17.037
17 .815
23.472
28 .834
32.069
40.226
47.488

122
204
327
520
894
941
1.037
1.620
1.450

1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962

management van de werkgever Hendrix. Waaronder zijn systeem van de
dubbele kinderbijlag dat was voortgekomen uit een reeds in 1940 door
hem ingevoerde regeling. 'Zorgen jullie nou maar voor de kindjes, dan
zal ik ze wei onderhouden'. Of aan andere bedrijfsvoorzieningen zoals
spaarregelingen, renteloze leningen etc., aanvullend op de verplichte sociale verzekeringswetten. Lang voordat de vakbonden daarin gekend
waren, was in het bedrijf bovendien al het systeem van jaarlijks een aantal weken extra loon in de praktijk gebracht. 'Als ik het goed heb, dan
vind ik het fijn als de mensen het ook goed hebben'. Heel goed zorgde
hij ook voor zijn opvolgers. Na zijn aanzetten behoefde een en ander
slechts nog uitgewerkt te worden en konden zij in het spoor van de Korver blijven lopen. 'De basis van dit bedrijf, ook zoals het nu nog is', aldus Hendrix junior in 1981, 'is volledig gelegd door Pa'. En die basis
leidde tot de meest spectaculaire expansie van de onderneming sinds de
eigenlijke start in de jaren twintig. Tussen 1965 en 1979 wist het Boxmeerse concern zijn omzet te verzestienvoudigen . In 1977 kwam de concernomzet voor het eerst boven de magische grens van een miljard gulden uit.
T ABEL 4

Nederland
Hendrix

Marktgroei mengvoeders van jaar tot jaar Nederland-Hendrix in % 1968-1978
1968

' 69

' 70

'71

' 72

'73

'74

'75

'76

'77

'78

4,0
9,3

6,8
19,3

9,9
24,2

9,1
5,4

6,6
6,0

10,5
14,2

3,9
7,6

1,6
6,4

6,7
17,7

8,1
11,3

3,5
13 ,3

De uilkomst van mijn betoog moge inmiddels duidelijk zijn geworden.
Als er in de theorie van de - succesvolle - ondernemer een 'wet van de
prikkelende tegenstand' gelntegreerd zou moeten worden en aan de empirie getoetst, dan ware Wim Hendrix daarin ongetwijfeld als een der
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archetypen te rangschikken. Hoewel: de eretitel van prototypische
Schumpeter-ondernemer is natuurlijk ook al heel fraai. De overheid had
Hendrix vrijwel nooit mee, eerder tegen, al heeft het achteraf niet aan
mooie woorden en medaiIles ontbroken. Misschien ligt hier zelfs een onbedoeld positieve functie van overheidsbemoeienis met en maatschappelijke kritiek op de ondernemers. Om degenen onder hen met sluimerende Schumpeteriaanse talenten in de richting van extra activiteit en innovatie te prikkelen. Het voorbeeld van Wim Hendrix spreekt die stelling
in ieder geval niet tegen.

1.1. Krantz en Zoon N.V. Wollenstoffenfabriek; het einde van een Leidse
f amilie-vennootschap
H. DE VRIES

Inleiding

In zijn fraaie boek over de textielonderneming Van Heek en Co te Enschede heeft A.L. van Schelven een belangrijke bijdrage geleverd aan de
geschiedschrijving over het Nederlandse familiebedrijf. Voor agrarische
bedrijven heeft de term gezinsbedrijf een respectabel burgerrecht verworven, dat tot in de moderne tijd opgeld doet. Voor industrieIe ondernemingen ligt dit wat anders, althans in de ogen van het grote publiek.
Voor hen is een familieonderneming iets dat z'n tijd heeft gehad. Een
firma die bij de tijd wil zijn, vormt zich om tot een professionele B.V.
Voor wie kritisch toekijkt liggen de zaken echter niet zo eenvoudig. Ook
een B.V. en een N.V. kunnen familieondernemingen zijn. Zelfs in de categorie van de multinationals is het fenomeen niet onbekend, zoals het
voorbeeld van C en A Brenninkmeyer laat zien.
Het is duidelijk dat de betekenis van de familieonderneming niet beperkt is tot de vroeg-industrieIe fase in de geschiedenis . Ook is het van
belang de blik niet aIleen te richten op het grootbedrijf. Kortom, er zal
ruimte moeten worden gelaten voor de mogeIijkheid dat, zeker in het
kleine en middelgrote bedrijf, de betekenis van de famiIieonderneming
positief wordt gewaardeerd.
Tot de belangrijkste functies van het familiebedrijf dienen te worden
gerekend de familie als basis voor motivatie, selectie en vorming van
ondernemers-handelen en in de tweede plaats als financieringsbron voor
investeringen. In zijn recente stu die verIeende Van Schelven opnieuw
nadruk aan het begrip familisme, dat hij in navolging van Van Heek
omschrijft als 'een wijze van bedrijfsvoering waarbij het kapitalistisch
winststreven ondergeschikt gemaakt wordt aan de bloei, het aanzien en
de continuiteit van de sociale positie van de familie der kapitaalbezitters. 1
1. A.L. van Schelven , Onderneming en familisme . Opkomst, bloei en neergang van de
textielonderneming Van Heek en Co te Enschede (Leiden 1984) 3, 225, 229 .

DE VRIES

1.1. KRANTZ & ZOON NV

135

Impliciet is in deze definitie de notie dat het belang van de familie
praevaleert ten koste van andere belangen. Welke dat zijn, is minder
duidelijk. Mogelijk is hier gedacht aan het be lang van de werknemers.
Bovendien wordt een kapitalistisch winststreven lang niet in aBe gevallen als gunstig beschouwd. In de vorm van een ongebreideld winstbejag
kan het in botsing komen met de continuiteit van de onderneming. Een
bezwaar van de omschrijving is voorts dat wordt gesuggereerd dat kapitalisme en familisme elkaar uitsluiten. Beter is het te denken aan een nevenschikking, want ook in een gemengde economische orde komen
familistische trek ken voor. De inhoud van de definitie dient te worden
verbreed, zodat het begrip minder is gedateerd. Onder een familiebedrijf zouden we derhalve kunnen verstaan een onderneming waarin het
kapitalistisch winststreven behalve aan de continulteit van de onderneming tevens wordt gerelateerd aan het inkomen, het aanzien en de duurzame sociale positie van de familie der kapitaalbezitters. In dit verband
lijkt het de moeite waard te onderzoeken of element en van familisme,
behalve op de produktiefactoren grond en kapitaal, ook betrekking
kunnen hebben op de factor arbeid. Zoals het in een familieonderneming gebruikelijk was om bij het aantrekken van nieuw ondernemerschap en van nieuw kapitaal geen vrije competitie toe te passen maar in
de eerste plaats gebruik te maken van het aanbod vanuit de familie, zo
zijn ook ten aanzien van de werknemers handelwijzen buiten de formele
arbeidsmarkt om mogelijk.
In de voorIiggende bijdrage zal het gaan over de typisch familiale kant
van een middelgrote Leidse onderneming in het tijdvak na de Tweede
Wereldoorlog. Rierbij zuBen enkele vergelijkingen worden gemaakt met
de jaren voor die oorIog, omdat al spoedig zal blijken dat deze geen caesuur vormt. Evenmin is dit trouwens het geval, met de omzetting van
firma in naamloze vennootschap en omgekeerd (1933 en 1941). Zowel
tijd als plaats geven aan dat het hier niet gaat om een vroeg-industrH:le
produktie onderneming. De Leidse industriele ontwikkeling is immers
van veel oudere datum. In het beperkte bestek van deze bijdrage zal ik
aan de hand van een oude Leidse familieonderneming een drietal typisch
familiale aspecten bespreken. Eerst komen eigendom en ondernemerschap van het familiebedrijf aan de orde. Vervolgens de financiele banden tussen familie en bedrijf, of met andere woorden de financiering
van en de inkomsten uit de onderneming. En in de derde plaats de vraag
in hoeverre ook onder de werknemers sprake was van bijzondere relaties
in de vorm van bloedverwantschap.
Ret bewuste familiebedrijf is dat van de firma J.J. Krantz en Zoon.
Het van oorsprong Duitse geslacht Krantz kwam in de achttiende eeuw
naar de Republiek waar Johannes Krantz in 's-Gravenhage het beroep
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van kleermaker en lakenreder uitoefende. AI gauw oefende men ook bedrijfsactiviteiten uit in Leiden. Sinds het vierde kwart van de negentiende eeuw bestond hier de zelfstandige firma 1.1. Krantz en Zoon, Laken
en Wollen Stoffenfabriek. Het bedrijf was gevestigd aan de Oude Singel. Geheel in de stijl van de negentiende-eeuwse ondernemer oefende
men ook nevenactiviteiten uit, zoals een broodbakkerij ten behoeve van
het personeel in de jaren zestig en de exploitatie van een badhuis vanaf
1896. 2 De familie Krantz behoort tot de kring van vooraanstaande
2. A.B. Hendriks, Inventaris van de persoonlijke archieven van defirmanten en eigenaren van het bedrijf J.J. Krantz en Zoon te Leiden (1731) J 797-1970 (Lei den 1982) biz. IV ,
V. Ik dank de studenten G. Buiten, A. van Fessem, O. Hoogerhuis. B. Klijntunte, I. Neudecker. M. Verdonck, B. van Ast, A. Clemens, M. van der Kloot Meyburg en M. van der
Meer, die tijdens een tweetal werkcolleges bedrijfsgeschiedenis van de Afdeling Economi-
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negentiende-eeuwse Leidse fabrikantengeslachten. Samen met de lakenfabrikanten Leembruggen, Le Poole en Oros en de brander Hartevelt
maakte in 1862 een Krantz deel uit van het Bestuur van de Kamer van
Koophandel. 3
In afwijking van vele andere industriele sectoren, met inbegrip van de
katoenindustrie, maakte de Nederlandse wolnijverheid het in de jaren
dertig van onze eeuw betrekkelijk goed. Met het oog op de werkgelegenheid in de nationale confectie-industrie werd de binnenlandse markt op
effectieve wijze beschermd tegen concurrentie vanuit het buitenland. 4
Aan het eind van de jaren dertig maakte de bedrijfstak het, dankzij militaire orders, zeer goed. Ook in de eerste bezettingsjaren bleef de werkgelegenheid goed op peil, nu mede als gevolg van omvangrijke orders van
het Ouitse leger. Hoewel ook andere wolfabrieken voor de Ouitse bezettende macht werkten, zal de omstandigheid, dat de beide firmanten
Krantz reeds v66r de oorlog lid waren geworden van de NationaalSocialistische Beweging, hieraan niet vreemd zijn geweest. Na de oorlog
herstelde de wolindustrie zich zeer snel, dankzij de lage prijzen van
grondstoffen, die zich in de laatste oorlogsjaren hadden opgehoopt.
Produktie en verbruik van wollen stoffen in West-Europa hadden al in
TABEL I Kerncijfers omzet en winst van Krantz 1950-1975 (x f 1.000: de waarden zijn
gemiddeld met die van het voorgaande en volgende jaar)

Omzet in meters
(X 1000)

1950
1955
1960
1965
1970
1975

147
292
473
404
889
1.337

Omzet (x fl 000)
binnenl.

2.852
4.753
5.807
6.439
8.013
12. 117

buitenl.

28
396
640
452
2.107
6.300

Exploitatie- Winstl
winst
omzet 0/0
(xflOOO)
304
306
410
355
569
163

10,5
5,9
6,4
5,2
5,6
0,9

sche Geschiedenis van de Rijksuniversiteit Leiden bouwstenen aandroegen voor dit onderzoek. Eveneens ben ik dank verschuldigd aan de student-assistenten J .K.S. Moes voor de
interviews met oud-werknemers van Krantz en R. van der Voort voor het verzamelen en
bewerken van gegevens uit de boekhouding.
3. H.A.C. Branderhorst, 'Het economische leven', in: P .C.N. Baesjou e.a., Leiden
1860-1960 (Lei den 1962) 363.
4. A. de Graaff, 'De industrie', in: P .B. Kreukniet (ed.), De Nederlandse volkshuishouding tussen twee wereldoorlogen (Utrecht, Antwerpen 1952) VIII, 152.
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1947 het gemiddelde niveau van de jaren 1934-1938 overschreden. 5 Ook

de Leidse wollenstoffenfabriek van Krantz deelde in deze gunstige ontwikkeling. De kerncijfers over de na-oorlogse jaren (zie tabel 1) geven
hiervan een globaal beeld. 6
Ondanks de geleidelijke groei van de omzet die uit deze cijfers spreekt,
ging de onderneming in 1978 failliet. Aan de hand van de drie hiervoor
genoemde kenmerken van een familiebedrijf zal worden nagegaan of
zich hierin wijzigingen voordeden die met het faillissement in verb and
zouden kunnen worden gebracht.

Het ondernemerschap

Tijdens de lange hi storie van Krantz heeft de familie bijna steeds voldoende bekwame personen kunnen leveren die zich belastten met de leiding van het bedrijf. Tot aan de tweede wereldoorlog zijn er slechts drie
uitzonderingen. Rond het midden van de negentiende eeuw werd tweemaal een fabrieksdirecteur van buiten de familie aangetrokken: C. van
der Gracht werd in 1851 benoemd en van 1861 tot 1883 trad E. Vogelzang als zodanig op. Naast hen functioneerden een of meer Krantzen in
een directeurspositie, maar in het begin was dit slechts een. Na het overlijden van 1.1. Krantz 1r in 1846 was tot ± 1865 B.F. Krantz de enige
firmant. De derde uitzondering is van geheel andere aard. Omstreeks
1893 werd A.H. Pareau aangesteld als chemisch directeur. De oorzaak
moet waarschijnlijk worden gezocht in de toenemende ingewikkeldheid
van de verfprocede's in verb and met het opkomen van chemische
kleurstoffen.
Kort na de eerste wereldoorlog overleed C.H . Krantz (1923) en traden
drie van zijn vier zonen op als firmant: B.F., Dr. L.P. en Ir. A. Krantz.
L.P. Krantz was in 1910 in Duitsland gepromoveerd in de Scheikunde,
zodat de benodigde chemische knowhow thans in de familie zelf voorhanden was. Het betrekkelijk vroegtijdig overlijden van de oudste, Boudewijn F ., vormde de aanleiding om in hetzelfde jaar 1933 de firma om
te zetten in een naamloze vennootschap. Op deze manier kon men zijn
minderjarige kinderen laten blijven deelnemen in het kapitaal zonder ze
firmant te maken . In 1941 toen de kinderen meerderjarig begonnen te

5. Produktie- en ajzetverhoudingen in de West-Europese wol/enstojjenindustrie. Publi·
katie van het Economisch Sociologisch Instituut te Tilburg (Leiden 1957) 3, 114.
6. Gemeentearchief Leiden, Archief Krantz II, Accountantsrapporten.
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worden, herstelde men de oude situatie, waarna in 1949 de definitieve
omzetting in een N.V. volgde. 7
Na de oorlog zag het er naar uit dat in het bedrijf omvangrijke investeringen nodig waren, waarvoor het kapitaal ook van buiten de familie zou moeten komen. Met het oog hierop werden in de statuten
bepalingen opgenomen die het aan de oorspronkelijke firmanten mogelijk maakten om op hoofdpunten zeggenschap in de onderneming te
blijven houden.8 De belangrijkste was dat 20 van de 1000 uit te geven
aandelen prioriteitsaandelen moesten zijn. De bezitters hiervan kregen
het recht om in de vergadering van aandeelhouders een bindende voordracht te doen voor de benoeming van de directie en van de commissarissen. Verder ontvingen zij een aantal speciale bevoegdheden zoals het
goedkeuren van afschrijvingen en reserveringen, uitbreiding van het
aandelenkapitaal en van de prioriteitsaandelen en de vaststelling van het
salaris van de directie.
Bij de definitieve omzetting in een NV, in 1949 werden slechts twee
van de vier broers Krantz aandeelhouder: Dr. L.P. nam deel voor 250
aandelen en Ir. A. voor 180 aandelen. 9 Elk van beiden bezat tevens de
helft van de prioriteitsaandelen. De andere nog levende broer Mr. D.
Krantz en de erfgenamen van de overleden B.F. Krantz kregen geen zeggenschap in de N. V. maar ontvingen, evenals de twee aandeelhouders,
winstbewijzen die recht gaven op 1070 van de overwinst.
Met de aanstelling van Borgemeester in 1951 wordt een professionele
manager in de leiding, sinds 1949 bestaande uit Dr. L. P. en Ir. A.
Krantz, opgenomen.1O
Tevens namen in 1952 twee nieuwe leden zitting in de Raad van Commissarissen: Mr. H. van Riel en Mr. G.H. Hintzen. Van hen vertegenwoordigde de laatste eigenlijk ook weer de familie. Hintzen was gehuwd
met Agneta, de jongste dochter van Ir. A . Krantz. Deze twee commissarissen waren nauw betrokken bij de dagelijkse leiding. Gemiddeld eens
per drie a vier we ken hielden ze een uitvoerige vergadering met directeur
Borgemeester. In 1957 zag de verdeling van prioriteitsaandelen er als
voIgt uit:

7. Hendriks, Inventaris, IV, VI. De titeI van het proefschrift Iuidde: 'Die Konstitution
des Chinolinrots'.
8. Statuten en acte van oprichting, Archief Krantz II, no 2755, 2767, 2768.
9. Archief Krantz I, no 187, 188.
10. Gegevens afkomstig uit de verslagen van Directie en Commissarissen 1952-1977, archief Krantz II, no's 504,503,502,2727 . De Nederlandse Participatie Mij (N .P.M.) was
in 1948 opgericht door de HersteIbank met het doeI risicodragend vermogen te verschaffen
aan (famiIie)ondernemingen die niet op de beurs terecht konden .
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erfgenamen van L.P. Krantz
A. Krantz
G.H. Hintzen
H. van Riel
Nederlandse Partieipatie
Maatsehappij
G. Borgemeester
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10
10
5
5

5
5

Dat de familie Krantz nog lange tijd haar positie probeerde te handhaven blijkt ook hieruit dat, zowel van de direetie als van de Raad van
Commissarissen, de seeretarisfunetie een tijdlang werd vervuld door een
aangetrouwd lid van de familie, H. Rikkers, getrouwd met een doehter
van Ir. A., dus een zwager van Hintzen, werd in 1953 benoemd tot direetieseeretaris en de predikant G.H.M. Posthumus Meyes, gehuwd met
de oudste doehter van dr. L.P., nam in hetzelfde jaar de funetie op zieh
van seeretaris van de Raad van Commissarissen. Na de dood van Dr.
L.P. Krantz in 1956 werd hun beider status verhoogd. Rikkers werd
adjunet-direeteur en Posthumus Meyes werd volwaardig lid van de
Raad van Commissarissen.
De twee mannelijke teigen van de familie, een zoon van B.F. en een
zoon van L. P. Krantz, waren invalide en dus niet in staat een plaats in
de leiding van het familiebedrijf in te nemen, zodat er enige druk werd
uitgeoefend op de aangetrouwden. Rikkers funetioneerde eehter minder
goed en na overleg met de familie, verliet hij in 1960 het bedrijf. In 1963
werd Posthumus Meyes opgevolgd door zijn zwager de arts A.M. Slager, zodat de familie in de Raad van Commissarissen tot het eind door
twee aangetrouwden bleef vertegenwoordigd.
Toen de Nederlandse Participatie Mij in 1957 in Krantz ging deelnemen, vormden de aan leden van de familie uitgegeven winstbewijzen een
struikelblok. De NPM eiste dat deze bewijzen, die een autonoom reeht
gaven op een aandeei in de overwinst, zouden worden teruggekoeht.
Doordat deze in 1949 uitgegeven bewijzen konden overgaan op aile afstammelingen in reehte lijn van C.H. Krantz, vormden ze als het ware
een eeuwige hypotheeklast op de vennootsehap. Inderdaad gelukte het
de Direetie om driekwart van de bewijzen terug te kopen, maar Daniel
Krantz heeft er zieh steeds tegen verzet en behield zijn aeht exemplaren.
Tot na de tweede wereldoorlog is de familie Krantz er in geslaagd om
in de behoefte aan leiding van de onderneming te voorzien. Zoals we zagen, lukte dit niet steeds voor honderd proeent. In het derde kwart van
de negentiende eeuw sehijnt men serieus te hebben overwogen om de familievennootsehap open te breken, want in 1877 werd Vogelzang van direeteur bevorderd tot firmant. In 1883 even wei trok deze zieh om
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gezondheidsredenen uit de firma terug. De beide zoons van B.F. Krantz:
A.1. en C.H. lieten daarop een nieuw firmacontract voor zich opmaken,
waarin hun beide neven 1.1. en B.F. Krantz niet voorkwamen. 11 Op deze wijze werd een dreigend overschot aan ondernemerschap, een probleem waarmee ook Van Heek en Co herhaaldelijk werd geconfronteerd, op een zakelijke manier opgeheven. De volwassen zoons van de
firmanten kregen in 1883 slechts een voorwaardelijk recht op een plaats
in de vennootschap. Gedurende een bepaalde periode moesten ze als medevennoot eerst tonen dat ze daarvoor geschikt waren en de vaste wil
hadden om zich naar vermogen in te zetten voor het bedrijf. Pas daarna
konden ze firmant worden.
Anders dan bij Van Heek schijnt het bij Krantz weinig te zijn voorgekomen dat er een groot vermogen van een uittredende of een overleden
firmant lange tijd als deposito achterbleef in de firma. Toen dit in de
jaren dertig weI gebeurde, vonden regelmatig afbetalingen plaats aan de
erfgenamen van B.F. Krantz.12

De vermogensinbreng van en de pay-out aan de familie
De financiele banden tussen de familie Krantz en de fabriek zijn na 1945
sterk van karakter veranderd. De twee voornaamste aspecten van deze
ontwikkeling, namelijk de inbreng van vermogen en de daaruit genoten
inkomsten zuBen hier in het kort worden besproken tegen de achtergrond van de vooroorlogse situatie.
Evenals andere Nederlandse familievennootschappen die na de tweede wereldoorlog in moeilijkheden zijn geraakt, beyond de firma Krantz
zich in de jaren twintig en dertig in een betrekkelijk rustig vaarwater.
Over het tijdvak 1920-1929 bedroeg de gemiddelde jaaromzet 1560.000
en in de jaren 1930-1939 lag de omzet op 1565.000 per jaar. De onderneming bracht een redelijk rendement op en na de buitengewoon hoge omzet van 1930 onderging de vermogensinbreng van de firmanten slechts
kleine wijzigingen. Na de dood van C.H. Krantz werd diens aandeel in
de firma over zijn drie zonen verdeeld. Ondanks kleine schommelingen
bleef het vermogen van de onderneming tussen 1921 en 19387 betrekkelijk stabiel. 13 Toen in 1933 de status van naamloze vennootschap werd
aangenomen, was het in dat en het volgende decennium dan ook niet nodig om het aandelenkapitaal van 1430.000 uit te breiden. Dankzij inge11.
12.
13.

Archief Krantz I, inv. no 175.
Vgl. Archief Krantz I, 172 en 411.
Archief Krantz I, 41 I en 419.
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houden wins ten en reserveringen ging het totale vermogen dit bedrag ver
te boven en bij de heroprichting van de naamloze vennootschap na de
tweede firma-periode kon men in 1949 opnieuw met 430 aandelen van
1000 gulden nominaal volstaan.
Wanneer we kijken naar het uit de vermogensinbreng genoten dividendinkomen dan zien we dezelfde rustige ontwikkeling. Gemiddeld
over de periode 1919-1932 lag het jaarlijkse inkomen van de drie broers
als firmant (rente op ieders deer in het vermogen en aandeel in de gemaakte winst) tussen /21.200 en /25.400. 14 Een ongeveer gelijk bedrag
onttrokken zij jaarlijks aan de middelen van de firma. Vermoedelijk
besteedden zij dit voor hun persoonlijk levensonderhoud en mogelijk
ook voor het opbouwen van een effecten-portefeuille. Het betekende
wei dat er tot aan 1930 geen reserves zijn gevormd. Sedert dat jaar heeft
Krantz als firma en vanaf 1933 als N.V. doelbewust effecten aangekocht. Hierdoor werd een reserve ter hoogte van 15 tot 190/0 van het totale vermogen gevormd. 15
Voor de beide vroegere firmanten L.P. en A. Krantz bevestigde de
omzetting in een naamloze vennootschap de ongelijkheid in inkomen uit
de wolstoffenfabriek. De oorzaak hiervan lag in de verschillende grootte
van hun beider aandelenpakket. L.P.'s deer in de firma was in 1933 gewaardeerd op 250 aandelen en dat van A. op 180. Vocr de jaren 1934
tot 1939 stelde de directie het volgende dividend vast:
1934
4070

1935
5%

1936
9%

1937 1938
9,1% 9,1%

1939
11%

Voor de beide broers betekende dit dat hun bruto-inkomsten uit dividend in die jaren schommelden tussen 10.000 en 27.500 gld. voor L.P.
en 7.200 en 19.800 gld. per jaar voor A. Krantz. Daarnaast genoten zij
als directeuren van de vennootschap een salaris, maar informatie hierover ontbreekt in het archief.
Het is niet de bedoeling op deze plaats een gedetailleerd overzicht te
geven van financiering en rendement van de onderneming. Het gaat ons
hier om het aandeel van de familie hierin. In kwantitatieve zin wordt dit
duidelijk in de volgende kerncijfers (tabel 2).
De tabel geeft een beeld van de vermogensstructuur van de ondernemingo De percentages, die het aandeel weergeven van het eigen vermogen in het totale vermogen (kolom 7) schommelen tussen de 30 en 40%.
14.
15.

Archief Krantz I, 672, 673, 674, 675.
Archief Krantz I, 419, 519, 520.
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TABEL 2 Financieringsstructuur van de N . V. J.J. Krantz en Zoon ( x

1950
1955
1960
1965
1970
1975

Aandelen
(abs)

in hand en
Krantz
abs (OJo)

Eigen
Vermogen

Voorzieningen

430
740
970
1030
1250
1250

430(100)
670(90,5)
725(74,7)
756(73,4)
756(60)
500(40)

606
1102
1723
1823
2376
3149

537
249
237
246
220
523

f 1000)'6

Vreemd Vermogen
(lang)
(kort)

434
270
452
582
191
1058

869
1528
1931
1760
3077
4792

EV/ TV
(OJo)

25
35
40
41
41
33

Op zichzelf is dit lager dan de 500/0, die als norm kan gelden voor deze
periode. Vit de accountantsrapporten blijkt evenwel dat onder de post
langlopend vreemd vermogen ook gerangschikt werd een lening van het
pensioenfonds en een depositio van een lid van de familie Krantz. Een
klein deel van het vreemd vermogen, circa 200.000 gulden, had derhalve
een enigszins 'eigen' karakter.
Vit de flinke groei van het eigen vermogen blijkt voorts dat er regelmatig in de onderneming is gelnvesteerd, met name in de periodes
1954-1964 en tussen 1971 en 1973. Het ging hierbij vooral om vernieuwing van fabrieksgebouwen en machines en om een nevenvestiging in
het Schotse Cumbernauld. De investeringsgolf van 1954-1957 werd vrijweI geheel gefinancierd uit de uitgifte van nieuwe aandelen (risicodragend kapitaal), uit de uitkering van de brandverzekering en uit
winstinhouding.
Het element zelffinanciering treedt in de boekhouding vooral aan de
dag in de afschrijvingen en stortingen van een belangrijk deel van de
winst in het vernieuwingsfonds (tabel 3). Het spreekt vanzelf dat de
netto-winst door deze handelwijze sterk werd gedrukt. In 21 van de 28
na-oorlogse jaren werd er meer afgeschreven dan er aan netto-winst
overbleef.
Ook de aandeelhouders ondergingen de gevolgen van deze straffe politiek van zelffinanciering, zoals in tabel 3 valt waar te nemen. Van de
28 bedrijfsjaren werd er in tien geen dividend uitgekeerd en in acht minder dan de volgens de Statu ten verplichte 6%. In zeven jaren werd 6%
uitgekeerd en slechts in een drietal jaren: 1971, 1972 en 1973, inderdaad
jaren met betrekkelijk hoge winsten, liep het dividend percentage op tot
boven de verplichte 6%, zelfs 7%. Deze uitkomsten van het onderzoek
tonen duidelijk aan hoeveel de ondernemingsleiding, in casu de familie
16.

Archief Krantz II, Accountantsrapporten.
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Begin twintigste-eeuwse fabriekshal van de Firma Krantz, ingeklemd tussen achtiendeeeuwse bebouwing in de Leidse binnenstad.

Krantz die de meerderheid van de aandelen bezat, was gelegen aan de
strategie van zelffinanciering. De aandeelhouders zijn er in deze jaren
heel wat bij ingeschoten. Terecht noemde de directie in haar jaarverslag
van 1973 deze financieringspolitiek 'conservatief'. Sprekender nog werd
het uitgedrukt tijdens de grote investeringsgolf na de brand van de fabriek in 1956: 'Practisch is nu bereikt wat altijd de opzet was, nl. het
bedrijf te financieren zonder bankcrediet'. 17
TABEL 3 Enkele kerncijfers betreffende de exploitatie van Krantz (x 1000 gulden; de
waarden zijn gemiddeld met die van he! voorgaande en volgende jaar)

1950
1955
1960
1965
1970
1975

Netto winst

Afschrijvingen +
verniewingsfonds

Personeelskosten

Dividendpercentage

4.3
122
144
29
135
74

125
200
154
205
228
276

525
980
1.260
1.760
2.325
3.800

2
3.7
4
3
5
0

De vraag doet zich v~~r of de leden van de familie in de na-oorlogse periode niet in financiele moeilijkheden zijn geraakt als gevolg van de ge17.

Notulen Directie en Commissarissen 11.4.1957.
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ringe hoogte van de uitgekeerde dividenden. Door het ontbreken van
archief-bescheiden over hun salaris als directeur is deze vraag niet te
beantwoorden, maar wei is een enkele deductie mogelijk, mede aan de
hand van tabel 3. Bij een dividenduitkering van 3 of 4 procent lag de
hoogte van het inkomen uit dividend tussen de 20 en 30 duizend gulden.
Omgeslagen over tenminste twee personen (L.P. en A. Krantz) betekent
dit voor een fabrikant een zeer bescheiden inkomen, in aanmerking genomen de na-oorlogse geldontwaarding. (Een industriearbeider van 25
jaar of ouder met twee kinderen verdiende in 1965 een bruto-jaarloon
van ± 10.000 gulden.) Uiteraard lag hun persoonlijk inkomen hoger
omdat beiden als directeur ook salaris, respectievelijk pensioen, genoten. 18 Bovendien is het niet onwaarschijnlijk dat de beide broers nog inkomsten genoten uit bezittingen buiten de wollenstoffenfabriek.
De confrontatie van de na-oorlogse periode met het inter bellum laat
zien dat de financierings- en rendementspositie van het familiebedrijf
grondig zijn veranderd. Nog in de jaren dertig was Krantz een goed renderend bedrijf waar - in tegenstelling tot andere textielfabrieken - geen
moment geld op hoefde te worden toegelegd. De firmanten ontvingen
ruime uitdelingen, ondanks het feit dat er in latere jaren flink werd gereserveerd.
Na de oorlog was het al spoedig duidelijk dat de familie niet meer volledig kon voorzien in de behoefte aan financieringsmiddelen en nam de
Nederlandse Participatie Maatschappij deel in het eigen vermogen. Tegelijk probeerde de familie het nog zo lang mogelijk te bolwerken. Niet
aileen verhoogden de Krantzen hun pakket aandelen maar ook namen
ze jaar in jaar uit genoegen met een lager dividend dan de statutair afgesproken 6070. De rendementspositie was na ± 1950 even wei een stuk
slechter dan voor de oorlog en dit stem pelt de inspanningen van de familie tot niet meer dan een vechten tegen de bierkaai. De snel groeiende
arbeidskosten en de geringe winstmarge maakten een schaalvergroting
van de produktieaktiviteiten noodzakelijk die de vennootschap als familieonderneming niet kon opbrengen. Het is niet mogelijk om de beweegredenen te achterhalen van jonge teigen uit de familie waarom deze zich
niet beschikbaar stelden voor een functie in de leiding van de fabriek.
Maar de drastische daling van de dividendinkomsten zal hun niet ontgaan zijn. Deze vormden een duidelijke aanwijzing dat een eventuele
carriere in de wollenstoffenfabriek in financieel opzicht een stuk minder
aantrekkelijk was geworden dan voorheen.
18 . 1899-1984 Vijfentachtig jaren statistiek in tijdreeksen (,s-Gravenhage 1984) 204. De
post salarissen op de exploitatierekening wordt niet nader gespecificeerd (archief Krantz
II , Accountantsrapporten).
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Een grote familie

Een derde aspect dat we aantreffen bij familieondernemingen betreft
het veelvuldig voorkomen van familiebanden onder de leden van het
personeel. Of deze hier vaker worden aangetroffen dan bij nietfamilieondernemingen van gelijke grootte valt moeilijk te zeggen. Ten
onzent is nog weinig onderzoek gedaan naar dit aspect. Bij Krantz
kwam het in elk geval weI voor. In de interviews die wij aan enkele oudpersoneelsleden afnamen, werd er met nadruk melding van gemaakt. 'Ik
had er nichten werken. Mijn vrouw had er een oom werken en zo kwam
je erin. Vlak voor de oorlog was het personeel bijna allemaal familie van
elkaar' .
Familiebetrekkingen waren ook van belang bij de werving van nieuw
personeel. De soort van relatie die er bestond tussen werkgever en werknemer werd dan via de familieband overgebracht op de aspirantwerknemer. Wanneer je na de lagere school werk zocht en familie had
die bij Krantz werkte, liet je vragen of je daar ook kon komen. 'Dan
ging je op gesprek' bij de personeelschef die allerlei vragen stelde , in de
eerste plaats of er familie van je werkte in het bedrijf. 'AIs je geen familie had, die bij Krantz werkte, dan was het ontzettend moeilijk om daar
in te komen', aid us een geinterviewde chef. Soms werkten er wei zes personen uit een familie in het bedrijf. Iemand die bij de firma komt werken, komt in een grote familie terecht, aldus Dr. L.P. Krantz tot
sollicitanten. 19
In het geval van Krantz gebeurde dit in een werkgemeenschap van een
zodanige omvang dat de directeuren hun arbeiders gemakkelijk persoonlijk konden kennen. De beide broers Krantz werkten geregeld zelf
mee in de fabriek, vooral Ir. A. Krantz, door het personeel 'meneer
Adri' genoemd . V66r de oorlog lag het aantal personeelsleden even boyen de 100; aan het eind van de jaren dertig ging het fIink omhoog: 20
1920-107
1930-113
1940-212

1955-210
1965-237
1975-127

In het vooroorlogse personeelsbestand hebben we een hoge graad van
familieverwantschap kunnen vaststellen. Voor de periode 1920-1939
werd (1) he aantal werknemers met gelijkluidende achternamen geteld
19. Krantz-interviews 1.K.S. Moes (12.9.1986) btz. 5, 19,21.
20 . Personeetsomvang berekend op basis van toonboeken Archief Krantz I, 606-610,
614-621 , 632-636, Accountantsrapporten 2965 en 1975 en Arbeidsmarktbeschrijvingen
van het Gewestelijk Arbeidsbureau te Leiden 1955 en 1965 .
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en (2) het aantal werknemers dat met een of meer andere werknemers
met een gelijkluidende naam op hetzelfde adres woonde. 21
De eerste categorie geeft een maximum van het aantal personeelsleden
dat samen met een (eigen) familielid bij Krantz werkte, en de tweede categorie kan worden beschouwd als een minimum van het aantal personen dat met tenminste een ander familielid bij de vennootschap werkte.
Omdat het hier gaat om enkele typisch Leidse familienamen (Gressie,
Bavelaar, Stikkelorum) zal het werkelijke aantal dichter bij de waarden
uit kolom 1 dan bij die van kolom 2 hebben gelegen.
TABEL 4 Aantallen personeelsleden met gelijkluidende namen (1) en idem woonachtig
op hetze/fde adres (2), beide als percentage van het totale aantal werknemers bij Krantz (3)

1920
1930
1938

(I)

(2)

(3)

56070
42070
49070

30070
29070
34070

107
113
147

Over de na-oorlogse peri ode bleek een soortgelijke berekening niet mogelijk, maar een extern rapport uit het begin van 1976 geeft een geheel
ander beeld van de personeelssituatie. Lag de gemiddelde leeftijd in
1944 nog beneden de dertig jaar, in 1976 lag deze op 50 jaar. 'Er is al
zeker 20 jaar sprake van een personeelstekort. .. Van een aktief wervingsbeleid is geen sprake, advertenties en dergelijke worden niet geplaatst,.22
Ook elders treffen we kwalitatieve en cijfermatige vermeldingen aan
van arbeidstekorten in de Leidse textiel, ook reeds in de jaren 1953 tot
en met 1965, de periode derhalve toen er nog een vrij omvangrijke werkgelegenheid bestond in deze sector. 23 Ret arbeidsmarktverslag over 1961
bijvoorbeeld bevat de trieste constatering dat de tekorten aan personeel
een rem vormden op de produktie. In hetzelfde jaar zet de vlucht uit de
textiel in de Leidse regio in. De ondernemingen van Parmentier en van
Zaalberg verlaten het Leidse gebied en in 1971 begint elos en Leembruggen haar bedrijfsactiviteit over te brengen naar Veenendaal. In 1977
voIgt Krantz. De wollenstoffenfabriek wordt dan verplaatst naar Vaals,
maar gaat reeds na enkele maanden failliet.
21. Archief Krantz I, 606-610, 614-621, 632-636, 775.
22. I. Verburg en M.A. Vos, Introduktiestencil voor de ledenvergadering bij Krantz
(Rotterdam 29.3.1976) 7 (in: Archief Krantz II, do os De Boer).
23 . Bij het arbeidsbureau bedroeg de openstaande vraag naar textielarbeiders soms meer
dan 100.
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Volgens het arbeidsmarktverslag lag de oorzaak van het tekort aan arbeiders in de afnemende populariteit van het werk in de textielindustrie
'De textielbedrijven zijn in werknemerskringen minder gewild . De minder gunstige arbeidsomstandigheden in het verleden zijn kennelijk nog
niet vergeten'. 24 De Rijnlandse Kamer van Koophandel signaleert zelfs
gevallen waarin textielarbeiders zich laten omscholen, zodat Leidse textielindustrielen zich gedwongen zien om uit andere textielcentra vakkrachten naar het Westen te halen. In het begin van de jaren zestig
bereiken de klachten over gebrek aan geschoold personeel een hoogtepunt. Het spreekt vanzelf dat het tekort aan geschoolde textielarbeiders,
zowel mannelijke als vrouwelijke, zich ook bij Krantz deed gelden. Regelmatig wordt er in de vergaderingen van direktie en commissarissen
melding van gemaakt. 2 5
Wanneer we de ontwikkeling overzien, valt te den ken aan een tweetal
oorzaken voor het ontstaan van het chronische tekort aan arbeidskrachten in een onderneming die nog steeds goed van orders was voorzien .
Een externe oorzaak lag in de spanningen op de arbeidsmarkt van de jaren zestig, die in het Westen van ons land bijzonder hevig waren en daar
tot in de jaren zeventig hebben voortgeduurd. Vooral in textielondernemingen waar het loonniveau niet al te hoog lag, zal deze spanning voelbaar zijn geweest.
Toch lijkt dit geen voldoende oorzaak . Ook een factor van meer interne aard heeft naar aile waarschijnlijkheid een rol gespeeld. Vermoedelijk is het aantal familierelaties onder het personeel van Krantz na de
oorlog afgenomen. De sterke veroudering van het personeelsbestand
wijst in die richting. De werving van nieuw personeel, die in deze familieonderneming vooral op informele wijze plaats had (men kwam bij
Krantz op recommendatie) raakte hierdoor ontregeld. En van een professionele methode om werknemers aan te trekken, was vermoedelijk
nauwelijks sprake.

Enkele conclusies

1.1. Krantz en Zoon was een familiebedrijf en is dat tot het eind gebleyen. Ook na de tweede wereldoorlog voldeed het bedrijf aan de kenmerken die Van Schelven onderscheidt. Wei vertoont het ook enkele
niet-familistische trekken, maar deze bepalen niet het beeld .
Het vermogen van het bedrijf was tot 1957 geheel in handen van leden
24.
25 .

Arbeidsmarktverslagen, diverse jaren ; het citaat is van 1956.
Archief Krantz lI, Notulen Directie en Commissarissen, diverse jaren.
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van de familie Krantz. Daarna hield de familie een duidelijk meerderheidsbelang, dat in 1976 nog 60070 bedroeg. Ook de uiteindeIijke zeggenschap in de onderneming bleef voorbehouden aan de Krantzen doordat
deze de meerderheid van de prioriteitsaandelen bezaten. Een deel van de
zeggenschap raakte echter in handen van niet-leden van de familie.
President-commissaris Van Riel, directeur Borgemeester en de Nederlandse Participatie Maatschappij ontvingen eveneens prioriteitsaandelen. Ook in de dagelijkse leiding kon de familie het na de ooriog niet
meer aIleen bolwerken. Naast de twee broers Krantz trad in 1951 een
professionele manager toe tot de leiding in de persoon van Borgemeester. Een 'personal' familiebedrijf was het vanaf dat jaar niet meer.
De familie deed dit noodgedwongen en probeerde nog zoveel mogelijk
invloed te behouden. Voorbeeiden zijn het naar voren schuiven van de
heer Rikkers, gehuwd met een Krantz, voor een plaats in de directie en
van de theoloog Posthumus Meyes als secretaris van Commissarissen.
Nog een derde kenmerk van een famiIieonderneming kwam voor bij
Krantz, nameIijk de frequente aanwezigheid van band en van bloedverwantschap onder de werknemers. Hiervan werd tevens gebruik gemaakt
bij de werving van al of niet tijdeIijk, nieuw personeel. Na de ooriog geraakte de familievennootschap in dit opzicht in ernstige moeilijkheden.
Op het punt van de vermogenseigendom, op dat van de ondernemingsleiding en op dat van de arbeidsvoorziening had J. J . Krantz en
Zoon N. V. in de jaren zeventig de grenzen van de familievennootschap
bereikt. Een noodzakelijke structurele transformatie van de onderneming heeft niet meer plaats gevonden:
- de deskundigen rieden fusie aan, maar de familie stelde een meerderheidsbelang van Krantz als voorwaarde.
- de commissarissen slaagden er niet in om naast Borgemeester een
jonge leidende kracht als opvolger aan te trekken.
- wat de arbeidsvoorziening betreft, deed de merkwaardige situatie
zich voor dat het bedrijf met een goed gevulde orderportefeuiIIe in
acute moeilijkheden geraakte doordat men over te weinig vakbekwame arbeidskrachten beschikte om deze uit te voeren .
Aan de externe factoren , die in dit proces van neergang een rol speelden, wordt op deze plaats niet nader ingegaan. Van interne zijde beschouwd werd duideIijk dat de familie Krantz er niet langer in slaagde
te voldoen aan de noodzakelijke eisen van financiering en leiding. Aannemelijk werd gemaakt dat ook onder de werknemers het typisch famiIiale verband ontregeld raakte.

Inleiding: Kapitaal en onderneming
E .1. FISCHER

Een ondernemer combineert de productiefactoren, arbeid en kapitaal
(goederen) . Verschil tussen beide is dat voor laatstgenoemde productiefactor dikwijls grote sommen gelds voor lange tijd moeten worden vastgelegd en dat de betaling voor kapitaalgoederen doorgaans plaats vindt
v66rdat er nog iets geproduceerd is.
Deze drie aspecten - de omvang van het vermogensbeslag, de tijdsduur waarvoor het vermogen wordt vastgelegd en de beschikbaarheid
vooraf - maken het, vooral voor startende ondernemers, lastig kapitaalbezitters er van te overtuigen dat investeringen in een nieuwe onderneming, financieel gesproken, een goede zaak is.
Voor ondernemingen die hun bestaansrecht reeds lang bewezen hebben - en over een fors eigen vermogen beschikken - zal het aantrekken
van vreemd vermogen relatief eenvoudig zijn. De geldschieter zal immers, indien de zaak geheel mis zou lopen, in ieder geval kunnen beschikken over een deel der opbrengsten uit het faillissement. Was het eigen vermogen in verhouding tot het vreemd vermogen hoog, dan zal de
geldschieter doorgaans nauwelijks enig financieel risico lopeno
Anders ligt dit bij beginnende ondernemingen. Indien de ondernemer
nauwelijks over eigen vermogen beschikt - en toch flink moet investeren
- zal hij grot end eels zijn aangewezen op geld van anderen. Mochten de
zaken niet lopen zoals verwacht, dan zal de geldschieter - in geval van
faillissement - dikwijls slechts een gering deel van zijn geleende geld terug zien. Geen wonder dat investeerders terughoudendheid aan de dag
leggen om in nog niet 'gevestigde' ondernemingen te investeren. Zo de
bereidheid iiberhaupt aanwezig is, dan zal het lenen van geld doorgaans
tegen relatief hoge rentes geschieden hetgeen juist de beginnende ondernemer zal afschrikken.
Betrekken wij deze algemene problematiek op ontwikkelingen in de geschiedenis, dan zijn met name perioden interessant waarin in betrekkelijk korte tijd grote investeringen moeten worden gedaan. Zulke perioden zijn in de meeste westerse landen gemakkelijk aan te wijzen: het
tijdvak van de industrialisatie, dat van de opkomst van landbouwverwerkende industrieen, de introductie van nieuwe producten, enz. Het is

152

lBGBT 5(1988)

dan ook niet verwonderlijk dat vele historici zich met het vraagstuk van
de financiering van - bijvoorbeeld - de industrialisatie hebben beziggehouden.
Maar ook om andere redenen houden (bedrijfs)historici zich bezig
met de vermogensontwikkeling van bedrijven en bedrijfstakken in het
verleden. Dikwijls immers zijn de balans- en verlies- en winstcijfers de
enige financiele gegevens waarover men thans nog beschikt. In tijdreeksen gezet, bieden dergelijke gegevens de historic us de mogelijkheid om
betrekkelijk snel perioden van teruggang, stagnatie of groei te onderscheiden en - aan de hand daarvan - vergelijkingen met andere bedrijyen of bedrijfstakken te maken en nieuwe (zinvolle) vragen aan het materiaal te stellen.
Met het vraagstuk van de financiering van de Nederlandse industrialisatie heeft een groot aantal binnen- en buitenlandse historici zich beziggehouden. Zoals bekend yond de industrialisatie van Nederland, in vergelijking tot ons omringende landen, betrekkelijk laat plaats. Velen hebben getracht voor deze late ontwikkeling een verklaring te vinden: gebrek aan ondernemingsgeest, de traditionele gerichtheid van Nederlanders op handel, scheepvaart en landbouw, gebrek aan (goedkope)
grond- en hulpstoffen, onvoldoende scholing bij de arbeidende klasse,
een (te) goed ontwikkeld stelsel van sociale zekerheid, een beroerde verkeersgeografische situatie enz. Bovendien werd ook nog al eens beweerd
dat de (Nederlandse) kapitaalbezitters niet geneigd zouden zijn te investeren in de industrie, juist op het moment dat de industrie daar zo'n
'behoefte' aan had. De kapitaalbezitters zouden hun geld liever beleggen in vastrentende staatspapieren; de rente daarop was weliswaar niet
hoog, maar men liep ook geen enkel noemenswaardig risico .
Onderzoek van de afgelopen tien tot vijftien jaar heeft aangetoond
dat de geringe geneigdheid van kapitaalbezitters om in de industrie te investeren geenszins als verklaring kan dienen voor de late industrialisatie
in Nederland. Veelal bleek dat de industrielen in spe in het geheel geen
behoefte hadden aan vreemd vermogen - zoals in de katoenindustrie of, indien zij wei kapitaal 'van buiten' nodig hadden, dit liever regionaal
- bij verwanten of kennissen - betrokken dan op de (nationale) kapitaalmarkt. Voorts blijkt uit onderzoek dat het besluit om niet te industrialiseren - dat wil in dit verb and zeggen: de productie op handmatige wij.,:e voorl te zetten - dikwijls tot goedkopere producten leidde en
dus als een economisch-rationale beslissing beschouwd moet worden.
Tenslotte blijkt dat kapitaalbezitters wei degelijk bereid waren hun
geld in risicovolle ondernemingen te steken, mits het risico gecompenseerd kon worden met uitzicht op hoge interesten of dividenden.
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Het zal, gezien het bovenstaande, duidelijk zijn dat over de productiefactor kapitaal in de geschiedenis het laatste woord nog geenszins is
gesproken. Het is dan ook verheugend - zoals uit het inleidend artikel
op deze bundel al blijkt - dat in de Nederlandse bedrijfsgeschiedenis
veel aandacht aan de productiefactor kapitaal wordt besteedt.
Vanuit die optiek bezien is het enigszins verwonderlijk dat op het congres van Soesterberg 1987 slechts drie papers gewijd werden aan dit onderwerp. Het eerste - van Van den Broeke - gaat onder meer in op de
vraag in hoeverre in de vermogensbehoefte van een viertal ondernemingen (ca. 1900-1940) voorzien werd door het opnemen van lange-termijnbankkrediet. Dit, zo blijkt uit zijn bijdrage, is nauwelijks het geval geweest.
Het artikel van Van der Werf behandelt de organisatie van en het toezicht op het provinciaal bankwezen en effectenhandel tussen 1815 en
1975. De uitbreidingspolitiek van nationaal werkende bank en en van
boerenleen- en spaarbanken leidde tot een afnemend belang der provinciale banken. Daarnaast had ook de vraag van het bedrijfsleven naar
zeer grote kredieten een negatieve uitwerking op de plaats die het provinciaal bankwezen in nationale context innam. Een soortgelijke opmerking kan worden gemaakt voor de provinciale effectenhandel. Een en
ander leidde er uiteindelijk toe dat de 'Bond voor den Geld- en Effectenhandel in de Provincie' in 1974 werd ontbonden.
In het artikel 'Welbegrepen eigenbelang; ontstaan en werkwijze van
boerenleenbanken in Noord-Brabant 1900-1920' onderzoekt Jonker of
de Brabantse bank en - evenals de overige leenbanken - ontstonden om
in een grote behoefte aan (landbouw)krediet te voorzien. Dit blijkt niet
het geval geweest te zijn; de banken, aangesloten bij de Cooperatieve
Centrale Boerenleenbank, bleken geconfronteerd te worden met een
spaaroverschot vanuit de landbouwsector, dat maar deels weer in de
landbouwsector geinvesteerd kon worden. Het belang van deze banken
lag dan ook niet zozeer in het verstrekken van bedrijfskrediet, maar
meer in 'de funktie die zij kregen als onderdeel van de nieuwe sociaaleconomische organisatiestructuur op het platteland'.

Vermogensstructuren en netwer krelaties in het Nederlandse bedrijfsleven 1890-1940
w . VAN

DEN BROEKE

Inleiding

Op het in mei 1986 te Utrecht gehouden congres 'Balans en Perspectief'
heeft prof. dr. R.T. Griffiths de deplorabele toestand geschetst van de
staat waarin de Nederlandse economisch-historische geschiedschrijving
zich naar zijn mening zou bevinden. De Nederlandse economischhistorici zouden de internationale boot op tenminste drie punten hebben
gemist. Aan de internationale discussie over de gevolgen van de industriele revolutie op de levensstandaard heeft geen enkele economischhistoricus deelgenomen. 1 De betekenis van de 'new economic history' is
door geen enkele Nederlandse economisch-historicus daadwerkelijk
getoetse en tens lotte heeft geen van de Nederlandse beoefenaars van de
economisch-historische discipline de waarde geschat van de school rondom Rondo-Cameron, die de relatie onderzocht heeft tussen het bankwezen en de industrie of het op gang komende industrialisatieproces. 3
Het is niet aan mij om deze bewering op aile punten te weerleggen.
Met betrekking tot het eerste punt acht ik mij niet bevoegd te oordelen; ik laat dat graag aan meer sociaal-historisch ingestelde wetenschappers over. Ten aanzien van het tweede punt volsta ik met de opmerking,
I. F. van Besouw , P . den Boer, F.W.N . Hugenhol z en Th. van Tijn (red) Balans en
Perspectiej. Visies op de geschiedswetenschap in Nederland. Historische studies, uitgegeven vanwege het Instituut voor Geschiedenis der Rijksuniversiteit Utrecht (Groningen
1987) 155 .
P .K. O'Brien & S.L. Engerman, 'Changes in income and its distribution during the industrial revolution' in: Floud, R., and D. McCloskey, (ed) The economic history oj Britain since 700 Volume I /700-/860, C.U.P. (Cambridge 1981).
2. Balans en Perspectiej, 156, 157 .
P. Temin, (ed) New Economic History . Selected economic readings. (Harmondsworth
1973).
3. Balans en Perspectiej, lSI, 152.
R.E. Cameron, Olga-Crisp, H . Patrick, R. Tilly, Banking in the early stages oj industrialization. A study in comparitive economic history (New York 1967).
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dat in ieder geval in een Nederlandse economisch-historische publikatie
de beperkte waarde van de 'new economic history' is aangetoond (vooral wanneer het gaat om het vaststellen van de betekenis van een complex
gebeuren als de spoorwegaanleg voor een nationale economie).4 Het
derde punt wil ik mij in deze uiteenzetting meer persoonlijk aantrekken.
Tijdens de discussie op bovengenoemd congres is ten aanzien van dit
derde punt reeds het een en ander gezegd. Er is op gewezen dat Van den
Eerenbeemt reeds in 1965 van mening was dat de vermogensbehoefte
van het Nederlandse bedrijfsleven tijdens het op gang komen van het
industrialisatie-proces slechts geleidelijk toenam. Daardoor kon in de
groeiende vermogensbehoefte worden voorzien door interne financiering. In gevallen waarin de kapitaalaccumulatie sprongsgewijs steeg,
kon in de vermogensbehoefte worden voorzien door het aantrekken van
vreemd vermogen van particulieren (vooral van kapitaalkrachtige familieleden die in de hoedanigheid van stille vennoot tot de onderneming
toetraden).5 Het Nederlandse bankwezen heeft om die redenen bij de financiering van het industrialisatie- en moderniseringsproces nooit een
doorsiaggevende rol gespeeid. Dat geidt zowel voor de negentiende eeuw
ais voor de periode van het interbellum. Er zijn aanwijzingen dat het
bankwezen in Nederland zich pas daadwerkelijk met de financiering van
het bedrijfsleven is gaan bemoeien na de crises van de jaren twintig. Dat
wil overigens niet zeggen dat er geen andersoortige relaties tussen het
bankwezen en de industrie waren.

Probleemstelling
In de laatste zin van de inleiding werd in wezen de te verifieren of te falsifieren hypothese geformuleerd. Meer algemeen gesteId, Iuidt de te
beantwoorden vraag: Welke rol hebben de banken in Nederland
gespeeld bij de financiering van het industrialisatie-proces in zijn verschillende fasen (in de eerste en tweede helft van de negentiende eeuw,
tijdens het interbellum en na de Tweede Wereldoorlog)? In deze bijdrage wordt voornamelijk ingegaan op de periode van het interbellum. Nu
is de hierboven geformuleerde vraag op zich niet nieuw en in het voorafgaande werd ook reeds aangegeven, dat op die vraag - ook in Nederland
4.

Broeke, W. van den, Financien en financiers van de Nederlandse Spoorwegen
1837-1890 (Zwolle 1985) hoofdstuk I 1.1. De resultaten van de New Economic History
(11-14) en hoofdstuk V.6. Het probleem van de vergelijkbaarheid en de tegenfeitelijke
oplossing.
5. H.F.J .M . van den Eerenbeemt, Bedrij/skapitaal en ondernemerschap in Nederland
1800-1850 (Leiden 1965).
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- reeds diverse antwoorden zijn gegeven. Van den Eerenbeemt werd
reeds genoemd en men zou daar de namen van andere auteurs aan toe
kunnen voegen, zoals Boot, Klein en Buist. 6 Laatstgenoemde auteur
concludeerde - schrijvend over de Nedelandse situatie - dat, 'ondanks
de versnelde industrialisatie na 1845 de rol van de banken hierin betrekkelijk klein bleef'. 7 De hypothese is dus reeds herhaaldelijk geformuleerd en als zodanig voor de negentiende eeuwse periode geverifieerd en
van toepassing gebleken. Deze toetsing had echter geen betrekking op
de wijze waarop de zware industrie in haar groeiende vermogensbehoefte voorzag. Het gepleegde onderzoek liet ook de vraag onbeantwoord
op welke wijze in de laterefasen van het moderniseringsproces in de vermogensbehoefte werd voorzien. Tenslotte kon tot dusver ook geen uitsluitsel worden gegeven omtrent het moment waarop het bankwezen
ging participeren in de voorziening van de langdurig tijdelijke vermogensbehoefte van het Nederlandse bedrijfsleven . Deze bijdrage beoogt
methodisch en exemplarisch een antwoord te geven op de geformuleerde
vragen.

Methode van onderzoek

De beantwoording van de hierboven geformuleerde vragen zal op twee
wijzen plaatsvinden.
I. In de eerste plaats door de analyse van de vermogensstructuur van
een aantal ondernemingen. Deze ondernemingen hebben met elkaar gemeen dat de gebezigde produktie-technieken kapitaalintensief zijn. De
invloed van het bankwezen op het Nederlandse bedrijfsleven moet door
de analyse van de vermogensstructuren te achterhalen zijn. 8 De creditzijde van de balans geeft immers informatie over de vermogensstructuur
6. J .A .P .G . Boot, De Twentsche katoennijverheid 1830-1873 (Amsterdam 1935) 265,
266: 'Het kapitaal der Twentsche ondernemingen is grootendeels uit eigen middelen gevormd . Bij den langzamen groei der nijverheid konden in den regel de uitbreidingen uit
den winsten worden betaald . Vreemd kapitaal heeft voor de Twentsche textielnijverheid
slechts in beperkte mate en dan nog vaak aileen tijdelijk beteekenis gekregen .'
P . W . Klein, ' Het bankwezen en de modernisering van de Nederlandse volkshuishouding
tijdens de tweede helft van de negentiende eeuw' in: Economisch en Sociaal-Historisch
laarboek XXXVIU, 1973.
M.G . Buist, ' Banken en de industrieIe revolutie' in : Kernproblemen der economische geschiedenis (Groningen 1978) .
7. Buist, Idem 224.
8. Ais bron voor dit onG ~ rzoek heeft gediend de officiele jaarverslaggeving van de diverse ondernemingen . In een aantal gevallen aangevuld met informatie uit: Van Oss' Effectenboek en Van Nierop en Baak, De Naamloze vennootschap (diverse jaren).
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van de onderneming. Op die manier moet het duideJijk worden hoe en
in welke omvang banken participeren in de voorziening van de vermogensbehoefte van een onderneming. Bankkredieten zullen wij aantreffen als 'opgenomen geld' onder het vreemd vermogen; onder het vreemd
vermogen op lange termijn als er sprake is van (onderhandse) leningen
met een looptijd van langer dan een jaar; onder het vreemd vermogen
op korte termijn wanneer het gaat om rekening-courant-krediet.
Overigens kan de analyse niet beperkt bJijven tot een beschouwing over
het totale vermogen sec. Wij zuIlen de plaats van het totale vreemde vermogen moeten bezien in relatie tot het tot ale eigen vermogen. Anders
gezegd, we zuIlen het relatieve belang van het vreemd vermogen in de
totale vermogenspositie moeten analyseren. Onder bepaalde omstandigheden kan het aantrekkelijk zijn met relatief (d.w.z. ten opzichte van
het eigen vermogen) veel vreemd vermogen te financieren. Deze situatie
doet zich voor wanneer de te betalen rente over het vreemd vermogen
lager is dan de interne rentevoet (dan kan het zogenaamde 'hefboomeffect' optreden). Wanneer aan deze voorwaarde is voldaan, is het voor
een onderneming aantrekkelijk te financieren met relatief veel vreemd
vermogen, dat dan immers betrekkelijk goedkoop is. Aan deze wijze
van financieren is een grens gesteld door de solvabiliteitsnorm (E. V. :
V.V. =2:1).9
2. In de tweede plaats kan men de invloed van het bankwezen op het
Nederlandse bedrijfsleven meten door na te gaan of er sprake is van
dubbeljuncties. Het Jigt voor de hand te verondersteIlen, dat banken die
op omvangrijke schaal krediet verlenen aan ondernemingen ook invloed
willen uitoefenen op de bedrijfsvoering. Dat zou voor de banken aanleiding kunnen zijn om te participeren in de directies of om gedelegeerde
commissarissen te stationeren bij de onderneming waaraan krediet is
verleend. 10 De methode die bij dit onderzoek zal worden gehanteerd, is
die van de zogenaamde 'netwerkanalyse'. 11
Beide benaderingswijzen hebben hun specifieke methode. De eerste
heeft een duidelijk bedrijfseconomisch karakter, 12 de tweede is sociolo-

9. Gebezigde
afkortingen:
E.V.=EIGEN
VERMOGEN;
V.V.=VREEMD
VERMOGEN.
10. M. Fennema, International networks of banks and industry, Amsterdam 1981.
11 . M. Fennema en B. Schijf, 'De analyse van dubbelfuncties; theorie en methode' in:
Cahiers voor de Politieke en Sociale wetenschappen 1 (1978) nr. 3.
12. R. SIOl en J .M. Vecht, Zicht op cijfers. Een inleiding /0/ analyse van jaarrekeningen
(Amsterdam 1975).
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gisch van aard. 13 Het aantrekkelijke daarvan is, dat beide methoden via
dit onderzoek aan elkaar gekoppeld kunnen worden.

Korte ondernemingstypologie aan de hand van de vermogensstructuur
en de rentabiliteit
TABEL I Koninklijke Nederlandse Maalschappij 101 exploitalie van Pelroleumbronnen
(SHELL)

I.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

I.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

I.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

RTV
RVV
RTV-RVV
VV: EV
Hefboomeffect =
(3) x (4)
REV = (I) + (5)
Dividend (0,70)

RTV
RVV
RTV-RVV
VV: EV
Hefboomeffect =
(3) x (4)
REV = (I) + (5)
Dividend (0,70)

RTV
RVV
RTV-RVV
VV: EV
Hefboomeffect =
(3) x (4)
REV = (I) + (5)
Dividend (0,70)

1895

1896

1897

1898

1899

1900

1901

32.3
3.1
29.9
0.35
10.22

18.9
2.3
16.6
0.54
8.96

15 . 1
2.9
12.2
0.29
3.54

2.2
3.3
- 1.1
0 . 15
- 0 .1 7

2.3
3.4
- 1.1
0 .1 5
- 0.17

3.0
2.9
0.1
0 .1 9
0.02

7.7
2.5
5.2
0 .22
1.14

42 .5
44.0

28.0
46.5

18.7
52.0

2.1
6.0

2.1
6.0

3.0
8.0

8.8
24.0

1902

1903

1904

1905

1906

1907

1908

9.7
1.8
7.9
0.41
3.24

30.9
1.2
29.7
1.13
35.56

19.9
0.9
19.0
1.13
21.47

23 .5
1.0
22.5
1.04
23.40

30.1
1.1
29.0
1.30
37.70

22.4
0.5
21.9
0.33
7.23

22.9
0.5
22.4
0.30
6.72

64.8
65.0

41.3
50.0

42.6
50.0

67.9
73.0

29.6
27.0

30.0
28.0

12.9
35 .0
1909

1910

1911

1912

1913

1914

1915

22.4
0.7
21.7
0.29
6.29

21.1
0.8
20.3
0.28
5.68

9.8
0.8
9.0
0.12
1.08

16.9
1.1
15.8
0.21
3.32

16.2
0.8
15.4
0 .22
3.39

17.5
1.2
16.3
0.23
3.75

15.6
0.0
14.6
0.40
5.84

28.7
28 .0

26.8
28.0

20.1
41.0

19.6
48.0

21.4
49.0

21.4
38.0

10.9
19.0

13. M . Fennema en P. de long, 'Internationale vervlechting van industrie en bankwezen', in: A . Teulings (ed) Herslruclurering van de induslrie (Alphen aan de Rijn 1978).
l. Dronkers en F .N. Stokman, Nederlandse eliles in beeld. Rekrulering, samenhang en
verandering (Deventer 1984).

159

VAN DEN BROEKE VERMOGENSSTRU CTUREN 1890-1940

I.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

I.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

I.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

I.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

RTV
RVV
RTV - RVV
VV: EV
Hefboomeffect =
(3) x (4)
REV = (I) + (5)
Dividend (070)

RTV
RVV
RTV - RVV
VV : EV
Hefboomeffect =
(3) + (4)
REV = (1) + (5)
Dividend (0J0)

RTV
RVV
RTV-RVV
VV : EV
Hefboomeffect =
(3) x (4)
REV = (I) + (5)
Dividend (0J0)

RTV
RVV
RTV - RVV
VV : EV
Hefboomeffect =
(3) x (4)
REV = (1) + (5)
Dividend (0J0)

1916

1917

1918

1919

1920

1921

1922

17.1
0.0
17. 1
0.30
5.13

17.6
0.0
17.6
0.30
5.28

21.8
0.0
21.8
0.40
8.72

23.7
0.0
23.7
0.50
11.9

21.0
0.0
21.0
0.50
10.5

20.0
0.0
20.0
0.30
6.00

19.0
0.0
19.0
0.20
4.80

22 .9
48.0

22.4
48.0

31.0
40.0

36.2
45 .0

33 .0
40.0

30.0
31.0

22.0
26.5

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

18 .2
0.00
18.2
0.20
3.64

15 .8
0.00
15 .8
0.20
3.16

16.3
0.00
16.3
0.20
3.26

16.9
0.00
16.9
0.20
3.38

16.9
0.00
16.9
0.20
3.38

16.7
0.00
16.7
0.20
3.34

16.9
0.00
16.9
0.20
3.38

22 .1
25 .0

18.9
32.0

19.5
23.0

20.4
23.5

20.4
24.0

20.3
24.0

20.5
24.0

1930

1931

1932

1933

1934

1935

1936

10.0
0.00
10.0
0.50
5.00

3.9
0.00
3.9
0.20
0.78

3.8
0.00
3.8
0.30
1.14

4. 1
0.00
4.1
0.30
1.23

4.6
1.0
3.6
0.40
1.44

6.2
1.6
4.6
0.30
1.38

10. 1
0.40
9.7
0.30
2.91

15 .9
17.0

4.8
6.0

4.9
6.0

5.3
6.0

6.4
7.5

1937

1938

1939

11.9
2.00
9.9
0.30
2.97

13.1
1.00
12.1
0.20
2.42

4.2
0.00
4.2
0.10
0.42

15.3
17.0

15.2
17.0

4.4
5.0

10.2
10.5

12.9
16.5

Met uitzondering van de periode 1903-1906 ligt de V.V .:E.V.verhouding steeds beneden het niveau van 1. Dat wil zeggen dat in aile
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overige jaren van de onderzochte periode het eigen vermogen het vreemde vermogen enige malen overtreft (zie in de tabel E.V.:V.V.). In termen van de vermogensstructuur betekent dit, dat het totale vreemde
vermogen slechts van ondergeschikt belang is. In welke mate hangt af
van de concrete situatie. Bij een V. V. :E. V.-verhouding van 0.2 (1922,
1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1931 en 1938) betekent dit dat
het eigen vermogen het vreemde vermogen ongeveer 5 maal overtreft
(zie E.V.:V.V.). Wanneer men daarbij bovendien in ogenschouw neemt
dat het bankkrediet slechts een onderdeel vormt van het vreemd vermogen dan ligt de concIusie voor de hand. In de vermogensbehoefte van
de Koninklijke/ Shell werd (bijna volledig) voorzien door eigen vermogen; het was niet noodzakelijk een beroep te doen op bankkrediet.
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In de jaren 1915-1933 was de rentabiliteit van het vreemd vermogen
(R.V.V.) zelfs O! Dat wil zeggen dat er geen vreemd vermogen van buiten was aangetrokken waarover men rente diende te betalen. Uit de rentabiliteitscijfers valt bovendien af te lezen dat de rentabiliteit van het
totaal in de onderneming geinvesteerde vermogen (R. T. V.) groter was
dan de rente over het vreemd vermogen (R.V.V.) waardoor (met uitzondering van de jaren 1898 en 1899) winstinhouding mogelijk werd. Deze
interne financiering was zelfs mogelijk bij hoge dividenduitkering, omdat het aandelenkapitaal van het totale eigen vermogen slechts een relatief gering deel uitmaakte.
T ABEL 2 Philips

1912

1913

1914

1915

1916

1917

1918

2.
3.
4.
5.

RTV
RVV
RTV· RVV
VV: EV
Hefboomeffect =

10.9
1.0
9.9
0. 17
1.68

11.2
1.6
9.6
0. 18
1.73

15.7
2.1
13 .6
0.25
3.39

24.4
2.8
21.6
0.57
12.31

25.4
2.9
22.5
0.59
13.28

21.5
3.9
17.6
0.84
14.78

6.
7.

(3) x (4)
REV = (I) + (5)
Dividend (070)

12.6
7.0

12.9
11.0

19.1
11.0

36.8
36.0

38.9
41.0

36.3
51.0

I.

2.
3.
4.
5.

RTV
RVV
RTV· RVV
VV: EV
Hefboomeffect =

6.
7.

REV = (I) + (5)
Dividend (%)

I.

1919

1920

1921

1922

1923

1924

1925

38.0
5.1
32.9
2.08
68.43

26.5
2.2
24.3
0.75
18.23

5. 1

9.3
1.7
7.6
0.32
2.43

11.2
1.4
9.8
0.41
4.02

12.1
1.8
10.3
0.36
3.71

12.0
2. 1
9.9
0.34
3.37

106.5
151.0

44 .7
31.0

6.6
11.0

15 .5
11.0

16.0
16.0

15.3
16.0

1.7

3.4
0.32
1.09

(3) x (4)

I.

2.
3.
4.
5.

RTV
RVV
RTV· RVV
VV: EV
Hefboomeffect =

11.7
11.0

1926

1927

1928

1929

1930

1931

1932

13 .5
2.3
11.2
0.38
4.26

19.7
2. 1
17.6
0.44
7.74

19.6
0.09
18 .7
0.38
7. 11

10.4
0.1
10.3
0.19
1.96

6.8
0.0
6.8
0.39
2.65

4.8
0.0
4.8
0.34
1.63

4.6
0.0
4.6
0.36
1.66

17.8
16.0

27 .6
21.0

27 .0
21.0

12.4
21.0

9.4
6.0

6.4
4.0

6.2
6.0

(3) x (4)
6.
7.

REV = (I) + (5)
Dividend (%)
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2.
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4.
5.

6.
7.
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RTV
RVV
RTV - RVV
VV : EV
Hefboomeffect =
(3) x (4)
REV = (I) + (5)
Dividend (1170)

1933

1934

1935

1936

1937

1938

6.8
0.0
6.8
0.52
3.54

6.6
0.0
6.6
0.49
3.23

3.0
0.0
3.0
0.45
1.35

14.5
0 .0
14.5
0.26
3.77

6.4
0.0
6.4
0.22
1.41

6.2
0.0
6.2
0 .22
1.36

4.3
6.0

18.3
18.5

10.3

9.8
11.0

7.8
11.0

7.6
11.0

De situatie bij Philips komt - wat de vermogensstructuur betreft - geheel overeen met die bij de Koninklijke/ SneU. De V.V.:E.V.verhouding bedroeg met uitzondering van het jaar 1919 slechts enkele
tienden. Van de zogenaamde 'hefboomwerking' was derhalve nauwelijks sprake. In 1919 daarentegen wei; toen bedroeg het hefboomeffect
68,43. De rentabiliteit van het eigen vermogen (R.E. V.) schoot toen omhoog; in de overige jaren was de hefboomwerking gering. Ook uit deze
cijfers blijkt dus een uiterst voorzichtige financieringspolitiek. Uitbreidingsinvesteringen werden gefinancierd door ingehouden winsten; dividenden werden waar mogelijk opgekrikt door de zogenaamde
'hefboomwerking' te laten functioneren binnen het eigen vermogen.
Van het aantrekken van bankkrediet op lange termijn was geen sprake.
TABEL J Van den Bergh's Fabrieken, vanaj 1928 Unilever

I.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

I.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

RTV
RVV
RTV - RVV
VV : EV
Hefboomeffect =
(3) x (4)
REV = (I) + (5)
Dividend (%)

RTV
RVV
RTV - RVV
VV: EV
Hefboomeffect =
(3) x (4)
REV = (1) + (5)
Dividend (%)

1919

1920

1921

1922

1923

1924

1925

5.7
0.5
5.20
1.00
5.20

6.7
0. 1
6.60
0.90
5.94

4.5
4.4
0.10
0.52
0.05

7. 1
4.8
2.30
0.45
1.04

7.8
4.7
3.10
0.45
1.40

4.8
3.6
1.20
0.58
0.70

6.2
3.3
2.90
0.63
1.83

10.9
35 .0

12.5
15.0

1926

1927

6.5
3. 1
3.4
0.65
2.21

6.6
3.2
3.4
0.50
1.70

8.7
21.0

8.3
21.0

4.6
15 .0

8.2
20.0

9.3
20.0

5.5
15.0

8.0
20.0

VAN DEN BROEKE
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TABEL 4 Jurgens Vereenigde Fabrieken, vanaf 1928 Unilever

I.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

I.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

I.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

RTV
RVV
RTV - RVV
VV : EV
Hefboomeffect =
(3) x (4)
REV = (I) + (5)
Dividend (0,10)

RTV
RVV
RTV - RVV
VV : EV
Hefboomeffect =
(3) x (4)
REV = (I) + (5)
Dividend (0,10)

RTV
RVV
RTV - RVV
VV : EV
Hefboomeffect =
(3) x (4)
REV = (I) + (5)
Dividend (0,10)

1908

1909

1910

1911

1912

1913

1914

9.5
4.7
4.8
0.70
3.36

10.4
2.5
7.9
1.60
12.64

10.4
6.0
4.4
0.40
1.76

11.7
4.7
7.0
0.40
2.80

14.2
4.7
9.5
0.40
3.80

13.0
4.6
8.4
0.40
3.36

10.5
3.7
6.8
0.30
2.04

22.8
19.0

12.2
15.0

14.2
15.0

17.7
20.0

16.0
20.0

12.4
20.0

12.9
10.0

1915

1916

1917

1918

1919

1920

1921

12. 1
7.2
4.9
0.30
1.47

11.8
3.9
7.9
0.20
1.58

12.1
3.3
8.8
0.20
1.67

12.4
2.0
10.4
0.10
1.04

10.2
5.6
4.6
0.30
1.38

10.8
7. 1
3.7
0.20
0.74

5.4
7.4
- 2.0
0.30
- 0.60

13 .5
25 .0

13.3
25.0

13.7
25 .0

13.8
15 .0

11.5
25 .0

11.6
15 .0

5.0
0.0

1922

1923

1924

1925

1926

1927

5.8
6.0
- 0.2
0.40
- 0.08

9. 1
5.2
3.9
0.30
1.17

11.8
5.1
6.7
0.30
2.01

8.7
5.0
3.7
0.40
1.48

11.8
4.7
7. 1
0.30
2. 13

11.3
5.6
5.7
0.30
1.71

5.7
0.0

10.5
0.0

13.9
0.0

13 .7
10.0

12.4
10.0

1929

1930

1931

1932

1933

1934

1935

9.5
0.8
8.7
0.32
2.74

9.0
1.4
7.6
0.18
1.37

8.8
0.8
8.0
0. 17
1.36

5.6
1.0
5.5
0. 10
0.55

4.5
0.0
4.5
0.07
0.32

4.7
0.0
4.7
0.08
0.38

5. 1
0.0
5. 1
0.08
0.41

6. 1
6.0

4.8
4.0

5. 1
4.0

5.5
4.0

10.0
15.0

T ABEL 5 Unilever

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

RTV
RVV
RTV - RVV
VV: EV
Hefboomeffect =
(3) x (4)
REV = (I) + (5)
Dividend (0,10)

12.2
10.0

10.4
10.0

10.2
8.0
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RTV
RVV
RTV - RVV
VV: EV
Hefboomeffect =
(3) x (4)
REV = (I) + (5)
Dividend (070)

1936

1937

1938

1939

5.5
0.0
5.5
0.11
0.61

5.4
0.0
5.4
0.27
1.46

6.0
0.0
6.0
0.30
1.80

6.3
0.0
6.3
0.30
1.89

6.1
5.5

6.8
7.5

7.8
7.5

8.2
3.0

Het verhaal dreigt eentonig te worden. 14 Ook bij deze drie ondernemingen is het beeld hetzelfde: De V. V. :E. V .-verhouding lag in bijna alle jaren duidelijk beneden het niveau van 1. Voorzichtigheid bij de
financiering was ook hier de moeder van de financieIe porseleinkast. De
R.E.V. lag in alle gevallen boven de R.T.V. Dat werd mogelijk omdat
de R.T.V. op zijn beurt weer de R.V.V. ruimschoots te boven ging. Een
uitzondering vormden de jaren 1921 en 1929 bij de firma Jurgens. In die
jarenlag de R.V.V. boven de R.T.V. Door de voorzichtige financieringswijze werd het negatief effect daarvan tot een minimum beperkt.
Van een beroep op het bankwezen was bij een dergelijke gedragslijn
geen sprake.
De twee buitenbeentjes: De Rotterdamse Bankvereniging (R.B. V.) en de
N.V. machinefabriek 'Jaffa' (voorheen Louis Smulders en Co.).
De R.B.V. & de N.V. machinefabriek 'Jaffa' geven een ander beeld
te zien. Voor de eerste onderneming ligt het voor de hand. De vermogensstructuur van een algemene bank is totaal verschillend van die van
een industriele of handelsonderneming. In verband met de probleemstelling (en dan vooral wat de dubbelfuncties en de daaruit voortvloeiende netwerkrelaties betreft) is het echter interessant ook een
geldscheppende bank in de beschouwingen te betrekken. Voor wat de
tweede onderneming (' Jaffa') betreft, hebben we te maken met een vermogensstructuur die compleet afwijkt van de hiervoor besproken ondernemingen

14. Om die - en andere - redenen is er vee! voor te zeggen het onderzoek ook van een
andere zijde te belichten n.!. van de kant van het bankwezen. Deze waardevolle suggestie
is tijdens de discussie op het congres voor maatschappijgeschiedenis gedaan door E.1. Fischer. Ais uitgangspunt zou kunnen dienen: 1.L.1.M. Gerwen, van, Bronnenoverzicht
voor de bestudering van het Nederlandse bankwezen in de 1ge en 20e eeuw. Uitgave
N.E.H.A. (Amsterdam 1986).
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T ABEL 6 Jaffa

I.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

I.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

I.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

RTV
RVV
RTV - RVV
VV : EV
Hefboomeffect =
(3) x (4)
REV = (1) + (5)
Dividend (070)

1919

1920

1921

1922

1923

1924

1925

4.35
1.27
3.08
3.70
11.40

4.08
1.39
2.69
1.70
4.57

0.68
1.99
- 1.31
1.10
1.44

4.67
2.36
2.31
0.90
2.08

- 3.77
1.91
- 5.68
1.20
- 6.82

- 5.06
1.84
- 6.90
1.20
- 8.28

-10.73
1.38
-12. 11
1.80
-21.80

15.70

8.60

- 0.80

4.70

-10.40

-13.60

-32.80

1926

1927

1928

1929

1930

1931

1932

4.05
2,71
1.34
1.70
2.28

2.73
2.12
0.61
2.00
1.22

5.93
2.00
3.93
2.00
7.86

4.14
2.55
1.59
1.50
2.39

- 0.69
2.32
- 3.01
1.60
- 4.82

- 4.22
2.80
- 7.02
1.30
- 9. 13

6.30

3.90

13.70

6.50

- 5.60

-13 .20

1933

1934

1935

1936

1937

1938

1939

- 6.34
1.93
- 8.27
1.90
-15 .7 1

- 5.76
1.60
- 7.36
2.80
-20.61

- 3.96
1.55
- 5.51
4.00
-22.04

- 5. 11
1.34
- 6.45
5.70
-36.77

4.30
1.22
3.08
9.61
29.60

7.81
1.32
6.49
8.82
57.24

12.58
0.88
11 .70
8.77
102.61

-22.20

-26 .70

-25 .80

-42.00

33 .90

65 .00

115.10

RTV
RVV
RTV - RVV
VV : EV
Hefboomeffect =
(3) x (4)
REV = (I) + (5)
Dividend (0J0)

RTV
RVV
RTV - RVV
VV: EV
Hefboomeffect =
(3) x (4)
REV = (I) + (5)
Dividend (0J0)

(Koninklijke/ SheIl; Philips en Van den Bergh en Jurgens/ Unilever). De
verschiIlen manifesteren zich op twee punten. In de eerste plaats ligt bij
deze onderneming gedurende bijna aIle jaren de V.V.:E.V.-verhouding
boven de 1. AIleen 1922 vormt daarop een uitzondering. In 1928 en 1929
bereikt dit verhoudingsgetal de waarde van 2 en in de jaren 1933-1939
loopt dat geval op van 2 tot meer dan 9. Dat wil zeggen, dat het vreemd
vermogen 8 a 9 maal zo groot is als het eigen vermogen. De vraag die
zich daarna onmiddeIlijk voordoet luidt: op welke wijze is dat vreemd
vermogen samengesteld? Het antwoord op deze vraag is gemakkelijk te
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geven. Het vreemd vermogen bestaat voor het overgrote deel uit obligatieleningen, crediteuren en voorschotten op onderhanden werk. Opnieuw - of Ii ever gezegd ook in de moeilijke depressiejaren - komen de
banken er als verschaffers van vreemd vermogen op lange termijn niet
aan te pas.
Het tweede verschil is gelegen in de winstgevendheid van deze onderneming. De R.T.V. is in de periode 1923-1925 en in de periode
1931-1936 negatief. Hoewel de waarde van de R. V. V. absoluut gezien
gering van omvang is, moet die waarde in verhouding tot die van de
R.T.V. als relatief hoog worden aangemerkt. Daardoor - en door de
hoge V.V.:E.V.-verhouding - is de waarde van de R.E.V. helemaal teleurstellend. Intering op het eigen vermogen van de onderneming is
daarvan het onvermijdelijke gevolg. Dat verklaart nog eens te meer de
hoge V.V.:E.V.-getallen.
T ABEL 7 De Rotterdamsche Bankvereeniging

I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

RTV
RVV
RTV - RVV
VV : EV
Hefboomeffeet =
(3) x (4)
REV = (I) + (5)
Dividend (070)

RTV
RVV
RTV - RVV
VV: EV
H efboomeffeet =
(3) x (4)
REV = (1) + (5)
Dividend (%)

1912

1913

1914

1915

1916

1917

1918

2.72
0.00
2.72
2.05
5.58

2.15
0.00
2.15
2.06
4.43

2.49
0.00
2.49
2.39
5.95

1.57
0.00
1.57
4.38
6.88

2.51
0.00
2.51
3.48
873

2.12
0.00
2.12
3.79
8.03

2.35
0.00
2.35
3.92
9.2 1

8.27
8.0

6.58
8.0

8.43
8.0

8.45
10.0

11.26
10.0

10.15
10.0

11.56
10.0

1919

1920

1921

1922

1923

1924

1925

2.94
0.00
2.94
3.94
11.58

3.04
0.00
3.04
3.96
12.04

3.13
0.00
3. 13
2.60
8.14

2.43
0.00
2.43
2.26
5.49

2.39
0.00
2.39
2.44
5.83

3.27
0 .00
3.27
2.37
7.75

2. 10
0.00
2. 10
2.59
5.44

11.55
12.0

15 .08
10.0

11.27
8.0

7.93
6.00

8.22
6.0

11.01
0.0

7.52
0.0
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l!OTTERIJAM, 15 September 1863.
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Ill . 2 Emissieprospectus uit 1863 van de Rotterdamsche Bank. Naar het originee/ in het
Archief Kamer van Koophande/ Rotterdam, berustend bi) het Gemeente-Archief Rotterdam.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

I.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
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RTV
RVV
RTV - RVV
VV: EV
Hefboomeffect =
(3) x (4)
REV = (I) + (5)
Dividend (070)

RTV
RVV
RTV - RVV
VV : EV
Hefboomeffect =
(3) x (4)
REV = (I) + (5)
Dividend (%)

1926

1927

1928

1929

1930

1931

1932

2.21
0.00
2.21
2.62
5.79

2. 14
0.00
2. 14
.2.69
5.76

2.40
0.00
2.40
2.83
6.79

2.16
0.00
2.16
4.29
9.27

1.49
0.00
1.49
4.38
6.39

1.67
0.00
1.67
3. 14
5.24

1.44
0.00
1.44
3.08
4.44

8.01
4.0

7.89
5.0

9.20
5.0

11.44
5.0

8.01
5.0

6.93
3.0

5.89
3.0

1933

1934

1935

1936

1937

1938

1939

1.54
0.00
1.54
3. 14
4.84

2. 19
0.00
2. 19
3.26
7. 14

2.02
0.00
2.02
3.09
6.24

2.00
0.00
2.00
3.79
7.58

1.73
0.00
1.73
4.30
7.44

1.20
0.00
1.20
3.59
4.31

1.43
0.00
1.43
3.24
4.63

6.36
3.0

9.32
3.0

8.26
4.5

9.58
5.5

5.17
6.0

5.51
5.0

6.05
5.0

Over deze onderneming kunnen wij in dit verb and kort zijn. Vit oogpunt van vermogenstructuur is deze onderneming voor onze probleemstelling niet relevant; het tegendeel is het geval wanneer het gaat
om de analyse van netwerkrelaties.

Netwerkrelaties en dubbelfuncties (1918-1939)

Vit het voorgaande zou de - overhaaste - conclusie getrokken kunnen
worden, dat er in de behandelde periode geen relatie heeft bestaan tussen het bankwezen en de industrie. Deze constatering kan echter aileen
betrekking hebben op de verschaffing van vreemd vermogen op lange
termijn. Er is natuurlijk steeds sprake van een relatie tussen industrie en
bankwezen in de sfeer van de dienstverlening en de verschaffing van
vreemd kort vermogen. (b. v. rekening-courant krediet). Maar wellicht
strekken de verbindingen zich verder en dieper uit. Daartoe is een analyse nodig van de aanwezige netwerkrelaties. Ten einde het netwerk op het
'eerste plan' vast te kunnen stellen, werden van de geselecteerde ondernemingen de namen verzameld van aile commissarissen en directieleden.
Deze namen zijn ingevoerd in de computer met behulp van een dbase-III
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programma. Op die manier was het mogelijk lijsten te produceren met
namen van personen met dubbelfuncties. 15
Uit de hierna gepresenteerde netwerkstructuur (zie bijlage 1) blijkt,
dat via de Rotterdamse bankvereniging aIle drie de blokken van ondernemingen met elkaar verbonden zijn . Zander het hieraan vooraf gehouden betoog zou men geneigd zijn te concluderen dat de invloed van deze
bankassociatie op de behandelde ondernemingen groot geweest moet
zijn. Uit de bedrijfseconomische analyse bleek echter niets van de invloed van de genoemde bank. Het ligt dan ook voor de hand te verondersteIlen, dat de relaties van de diverse ondernemingen met de R.B.V.
niet bepaald werden door het verlangen in de groeiende vermogensbehoefte te voorzien door het aantrekken van bankcrediet, maar veel meer
werden ingegeven door de wens om te kunnen beschikken over de specifieke bekwaamheden van belangrijke figuren uit de bankwereld. Wellicht hebben ook prestigeoverwegingen een rol gespeeld.
Wanneer wij wat nauwkeuriger willen ingaan op de geschetste netwerkrelatie moeten wij de gepresenteerde 'graaf' nader bezien. Oaaruit
blijkt dat er binnen blok 1 zeven onderlinge relaties bestaan; relaties tussen Unilever en de Rotterdamse bankvereniging. Binnen blok 2 bestaan
geen onderlinge relaties. Oat is ook niet mogelijk omdat dit blok slechts
uit een onderneming bestaat te weten 'Jaffa'. Het derde blok (de Koninklijke en Philips) kennen onderling een relatie. Van meer belang is de
relatie tussen de 'blokken' van ondernemingen onderling. Tussen blok
1 en 2 bestaat (via A.J. van Hengel) een relatie; tussen blok 2 en 3
bestaat geen relatie, terwijl tussen blok 1 en 3 twee relaties bestaan (via
J.W. Beijen). Er is niet een centrale figuur in dit netwerk die in aIle drie
de 'blokken' vertegenwoordigd is.
Enkele relativerende opmerkingen tot slot. In de eerste plaats moet opgemerkt worden dat de gepresenteerde 'graaf' betrekking heeft op de
periode 1918-1939. Ten einde de ontwikkelingen in de netwerkrelaties te
kunnen geven zou men de 'graven' moeten construeren op een aantal
15. Voor de opslag en bewerking van de persoonsgegevens is gebruik gemaakt van dbase
III van Ashton-Tate. De volgende gegevens werden vermeld:
I. De naam van het bedrij f.
2. Het jaar.
3. Naam, voorletters en eventuele tite!.
4. De functie .
Een in dbase III geschreven programma deed daarna het volgende:
I. Naam, voorletters en titel werden in aparte velden opgeslagen .
2. Het verzame1-bestand werd afgezocht op mensen die in een zelfde jaar bij meerdere bedrijven topfuncties vervulden. Het resultaat was een, per jaar gerangschikt overzicht van
aile mensen met dubbelfuncties (uiteraard met vermelding van de bedrijven waar ze werkten en hun functies).
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nader vast te stellen peiljaren. Op die wijze zou deze statische presentatie een dynamisch element in zich krijgen. In de tweede plaats moet worden opgemerkt dat de indeling in 'blokken' tamelijk arbitrair is . Nader
onderzoek (van meer ondernemingen behorend tot andere bedrijfstakken) is noodzakelijk om het beeld verantwoord te complementeren. In
de derde plaats zij vastgesteld dat dit netwerk verdiept zou kunnen worden door het uit te voeren op een zogenaamd 'tweede plan'. In dat geval
zou men niet aileen moeten kijken naar de directe relaties tussen de genoemde personen onderling, maar ook naar de meer indirecte connecties via het informele circuit. Zo ontmoetten de Van Heek's en de
Gelderman's elkaar nooit als directeur of commissaris bij een van hun
ondernemingen, maar wei's zondagochtends in de informele bijeenkomsten van de societeit te Enschede.

Conclusie

De financiering van de vermogensbehoefte van de onderzochte ondernemingen gaf in geen van de gevallen aanleiding tot het opnemen van
bankcrediet op lange termijn. In de vermogensbehoefte werd in aile gevallen tijdens de hoogconjunctuur voorzien door interne financiering;
tijdens de depressie werd in een enkel geval in de vermogensbehoefte
voorzien door de uitgifte van een obligatielening. Ook onder die moeilijke omstandigheden werd geen beroep gedaan op bancaire credieten op
lange termijn.
De aanwezigheid van belangrijke figuren uit de bankwereld in de 'graven' en 'netwerkrelaties' van de onderzochte ondernemingen ondergraaft de bovenstaande conclusie niet. Deze personen werden
aangetrokken vanwege hun specifieke kwaliteiten en kundigheden . Wellicht ook uit prestigeoverwegingen, maar - althans in de onderzochte cases - nooit om de financiele link te leggen tussen de industrie en het
bankwezen. Wanneer die relatie dan wei tot stand komt, valt vooralsnog
op grond van dit onderzoek niet te zeggen. Wei kan geconstateerd worden dat de basis voor een dergelijke liaison duidelijk in potentie aanwezig was. Eveneens kan worden vastgesteld dat het - gezien de hierboven
geschetste ontwikkeling - geen verbazing behoeft te wekken dat de
school van Cameron in Nederland weinig navolging heeft gevolgen.
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BI1LAGE 1 Netwerkrelaties en dubbelfuncties 1918-1939
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De organisatie van- en het toezicht op
het bankwezen en de effectenhandel
in de provincie van 1815 tot 1975
D .C.1 . VAN DER WERF

Inleiding
Het toezicht op het credietwezen staat volop in de publieke belangstelling . Vooral het toezicht door de Nederlandsche Bank op de hypotheekbanken vindt veel weerklank . Twee soorten van geluiden zijn daarbij
weI te onderscheiden. Op de eerste plaats die van het bankwezen dat zich
verzet tegen al te stringente insnoeringen die de speelruimte dreigen te
beperken. Op de tweede plaats die van de burger die zich lOrgen maakt
om zijn vorderingen. Dat laatste dan meestal verwoord in artikelen, geschreven door deskundigen of naar aanleiding van interviews met hen .
Meestal is dan de uitkomst dat het beter kan. I
Al voor de wettelijke regeling in 1952 haar uitwerking kreeg in de Wet
Toezicht Kredietwezen bestond er toezicht op de boerenleenbank en de
algemene spaarbanken dat door hen zelf werd georganiseerd. Dit bleef
ook nadien bestaan maar met dien verstande dat de desbetreffende organen voortaan hadden te handelen naar de aanwijzingen van de Nederlandsche Bank.2 Afgezien hiervan is er lange tijd sprake geweest van een
niet-wettelijk geregeld toezicht dat tot dusverre onderbelicht is gebleven.
Het was de Bond voor den Geld- en Effectenhandel in de Provincie die
jarenlang, tot 1973, een eigen toezicht op zijn leden uitoefende lOnder
daarbij onderworpen te zijn aan de aanwijzingen van de Nederlandsche
Bank . Raakvlakken waren er weI. Het interessante is dat wij, nu de
Bond niet meer functioneert, in staat zijn de ontwikkeling van dit toezicht van begin tot einde te volgen. Gezien door de bril van de toezichthouder weI te verstaan .
Vooraf vraagt de Bond zelf de aandacht. Wie verenigden zich in de
I. Vgl. over toezicht: z.schr., Het toezicht op het kredietwezen door de Nederlandsche
Bank (1986); Kees Calje en Paul Frentrop, Kritiek op scherpere solvabiliteitseisen , een interview met W .E. Scherpenhuijsen Rom, in: NRC Handelsblad, 14 mei 1986.
2. H .W.1. Bosman, De Wet Toezicht Kredietwezen, 1958,45,213.
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Bond en met welk doel? Waarom slaagde hij er weI in om toezicht op
zijn leden uit te oefenen terwijl dat bij de Amsterdamse Vereeniging
voor den Effectenhandel niet van de grond kwam?

De oorsprong en de ontpiooiing van de provinciale geld- en
effectenhandel 3

In de eerste helft van de negentiende eeuw bestonden er buiten Amsterdam en Rotterdam (welk gebied wij hier verder als provincie aanduiden)
enkele firma's die hun hoofdbedrijf vonden in financiele zaken. Zij beoefenden de effectenhandel en ook wei het incasso-bedrijf, hetgeen wil
zeggen dat zij gelden voor anderen incasseerden. Zij ontstonden als specialisatie uit andere activiteiten, zoals de goederenhandel. Het aantal
van deze firma's groeide slechts langzaam.
Na 1860 trad er een versnelling in de groei op onder invloed van het
toenemende effectenbezit van de bevolking. Even later, sinds 1870,
werd het bankbedrijf voor deze firma's van betekenis toen zij in hun
credietverlening de ruggesteun kregen van de Nederlandsche Bank. Feitelijk schoven zij hun credieten naar haar door. Deze ontwikkelingen
vormen de oorsprong van de zogeheten provinciale bankiers. Sedert
1898 viel er nog een verdere versnelling van het groeiende aantal instellingen waar te nemen. Nu niet meer in de vorm van firma's maar in die
van naamloze vennootschappen en zonder de achtergrond van bijvoorbeeld de goederenhandel. Deze versnelling in de groei valt samen met de
beginnende ontplooiing van het bedrijfsleven. Toch moet de mate waarin deze banken crediet gaven, niet worden overschat. Het waren merendeels kleine en zeer kleine bedrijven, waar een belangrijk deel van de
zaken bestond uit de commissiehandel in effecten (men dreef trouwens
ook weI handel met een eigen voorraad effecten).4 Naast deze twee groepen van circa 200 bankiers (firma's) en banken (naamloze vennootschappen), die wij in het vervolg als banken aanduiden, bestonden er in
de provincie commissionairs in effecten waarvan het aantal in de jaren
rond de eeuwwisseling is te schatten op ongeveer 430 personen.

3. Voor zover niet anders vermeld, is het volgende geput uit Archief van de Stichting
Fonds v~~r de Geld- en Effectenhandel, archief van de Bond voor den Geld- en Effectenhandel in de Provincie, notulenboeken van de vergaderingen van het bestuur, van de vergaderingen van het dagelijks bestuur en van de algemene ledenvergaderingen.
4. A.M. de long, Geschiedenis van de Nederlandsche Bank, deellII (1967) 553, 667 e.v.
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De oprichting van de Bond voor den Geld- en Effectenhandel in de Provincie

De financiele verplichting in de provincie ging met spanningen gepaard.
De provinciale geld- en effectenhandelaren hadden te lijden van onder-

IlL I Dr. D.F. Scheurleer, Jirmanl van de bekende Haagse bankiersJirma Scheurleer &
Zoonen . Hij was de oprichler en bezieler van de Bond voor den Geld- en EJJeclenhandel
in de Provincie en levens de eersle voorzitler van 1903-/9/9. Folo IconograJisch Bureau
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linge concurrentie en zag en zich daarnaast geconfronteerd met de mededinging van de Amsterdamse financiele wereld. De Amsterdamse
commissionairs stonden op het punt om zodanige provisie-tarieven in te
gaan voeren dat die een nadelige uitwerking zouden hebben op de verdiensten van de provinciale banken en commissionairs. De provinciale
banken dreigden bovendien veelbelovende klanten kwijt te raken aan
Amsterdamse banken die hun voelhorens in de provincie begonnen uit
te steken. Het leidde er allemaal toe dat de provincialen zich in 1903 op
initiatief van enkele vooraanstaande bankiers verenigden in de Bond
voor den Geld- en Effectenhandel in de Provincie. Daarmee ontstond
in de provincie een organisatie die het bankwezen (geld handel) en de effectenhandel omvatte. Opmerkelijk aangezien de Amsterdamse Vereeniging voor den Effectenhandel er ook de Rotterdamse Vereeniging van
Effectenhandelaren niet gericht waren op het bankbedrijf maar op de
effectenhandel. Oat de Bond beide takken van bedrijf ging vertegenwoordigen was een gevolg van de druk die de Amsterdamse vereniging
uitoefende tijdens de eerste onderhandelingen met de Bond over de
provisie-tarieven. In Amsterdam bleek men namelijk aIleen tot overleg
bereid onder de voorwaarde dat de Bond de gehele provinciale effectenhandel zou omspannen. Dit wist de Bond na enige tijd te bereiken. Kort
na de oprichting waren aIle effectenhandelaren in de provincie gemobiliseerd dat wil zeggen: de bankiersfirma's, de banken en de commissionairs. Het betekende overigens niet dat iedereen die dit wenste ook werd
toegelaten als Bondslid. Het lidmaatschap stond aIleen open voor degene die van de geld- en effectenhandel zijn hoofdberoep maakte. Speciaal
met het oog op de notarissen was dat besluit bedoeld, aangezien die als
ernstige concurrenten werden beschouwd. Maar behalve de notarissen
vielen ook winkeliers, beurtschippers, gemeente-secretarissen en andere
beroepsgroepen buiten de Bond. Boerenleenbanken beschouwde men
als concurrenten die vanwege hun cooperatieve karakter niet in de Bond
thuishoorden, net zo min als spaar- en voorschotbanken en later de middenstandsbanken, die een filantropisch doel nastreefden. De leden van
de Bond had den een commercieel doe!. Zij vormden een front van bankiers, banken en commissionairs. Een gesloten front ook, aangezien degenen die buitengesloten werden al gauw nauwelijks meer in staat waren
om de effectenhandel op een rendabele manier uit te oefenen. AI spoedig wist de Bond namelijk in samenwerking met de Rotterdamse Vereniging van Effectenhandelaren, in de sfeer van concurrentie, compromissen te bereiken met de Amsterdamse zustervereniging. 5 Essentieel in de5. Vgl. voor de Rotterdamse Vereeniging van Effectenhandelaren: A.J.W. Camijn en
H .H. Vleesenbeek, 'Met gesloten beurs . Enkele aspect en van de financiele infrastructuur
van Amsterdam en Rotterdam', in : P.B.M. Blaas en J. van Herwaarden (red.), Stedelijke
naijver (1986) 169.
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ze Provisie-overeenkomst van 1905 was de karakterisering van de
Amsterdamse commissionairs als grossiers en die uit Rotterdam en de
provincie als detaillisten. Zij organiseerden zich gezamenlijk ten opzichte van de client met onderlinge minimum-prijsafspraken. Daar hoorde
ook bij dat de groothandel de particulier aileen mocht bedienen tegen
detailhandelsprijs. Als particulier werd voortaan iedereen behandeld die
niet georganiseerd was. De notarissen derhalve en aile andere uitgesloten beroepsgroepen.
Binnen deze ruime grenzen golden nog aanvullende voorwaarden
voor het lidmaatschap, die betrekking hadden op de manier waarop
men het yak uitoefende. Men moest zich openlijk vestigen en men
mocht niet uitsluitend voor familie zaken doen . In het algemeen werd
ook de eis gesteld om in overeenstemming met de goede gebruiken en
waardigheid van het yak te handelen. Het maken van buitensporige
winsten gold in dit verband als afwijzingsgrond, evenals een slechte reputatie. Maar de meeste afwijzingen van aanvragers hadden als oorzaak
toch dat zij van de geld- en effectenhandel niet hun hoofdberoep maakten. Alles bij elkaar heeft het er toe geleid, dat de kwaliteit van de gelden effectenhandel in deze jaren is toegenomen .

De grootbanken in de provincie

Op de achtergrond van de bereidheid van de Amsterdamse commissionairs om tot samenwerking te komen met de Bond , speelde de voor hen
bedreigende opkomst van het bankwezen . Hier begonnen gelden heen
te vloeien die anders via de commissionairs de effectenbeurs zouden bereiken. Bovendien sloten de banken orders in elkaar zodat aileen het
restant de beurs bereikte en de omzet daar daalde. Erger was, dat de opkomst van het bankwezen de verschuiving aangaf van de financiering
van het effectenbezit in Nederland naar die van de financiering van het
bedrijfsleven. Daarvoor zouden de banken het intermediair worden en
niet de commissionairs. Het duurde ook niet lang tot de grootbanken
uit Amsterdam en Rotterdam (Amsterdamsche Bank, Bank-Associatie,
Incasso-bank, Nederlandsche Handel-Maatschappij, Rotterdamsche
Bankvereeniging en Twentsche Bank) zich onmisbaar hadden gemaakt
voor de financiering van de expansie van het provinciale bedrijfsleven .
De banken in de provincie zelf waren daarvoor niet kapitaalkrachtig genoeg. Eenmaal in de provincie gevestigd kwamen de grootbanken al
spoedig in contact met de Bond om de concurrentie en de veelheid van
tarieven in het betalingsverkeer (incasso-bedrijf) aan banden te leggen.
De Amsterdamse en Rotterdamse bankiersverenigingen, de drie grote
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Amsterdamse kassiersinsteIlingen en de Bond sloten hiertoe in 1919 de
zogeheten Incasso-overeenkomst. Vele jaren eerder was de Bond niet
geslaagd in het opzetten van een dergelijke samenwerking wegens gebrek aan medewerking van de banken in de grote steden. Kenmerkend
voor het tijdstip was dat de Bond nu nauwelijks eisen kon stellen en zich
neer moest leggen bij de voorstellen van de grootbanken en kassiersinsteIlingen. De vestiging van de grootbanken in de provincie had er toe
geleid dat de positie van de provinciale insteIlingen minder belangrijk
werd. Hun aantal begon bovendien af te nemen sinds 1916, toen een
flink aantal banken in de Nationale Bankvereeniging (een dochter van
de Rotterdamsche Bankvereeniging) was opgegaan.

Achteruitgang van positie
De Incasso-overeenkomst van 1919 zou niet de enige gelegenheid zijn
waarbij de Bond zich moest onderwerpen aan een nieuwe ontwikkeling.
Er volgden meer bewegingen in het interbellum, die ten gevolge hadden
dat de provinciale geld- en effectenhandel op moest schuiven. Behalve
dat er een groot aantal banken werd overgenomen, kregen de banken
die aanvankelijk mee wisten te komen, in de jaren na de hausse van 1919
en 1920 te maken met stroppen. En het laatste stootje vormde voor velen de teruggang van zaken in de jaren dertig. Toen ook kwam er een
einde aan het reglementeren van de rente dat men hier en daar wei plaatselijk deed. De grootbanken waren in het algemeen voordeliger en hanteerden rente-tarieven zonder plaatselijk of regionaal karakter. De
middenstandsbanken en de boerenleenbanken vormden al evenzeer concurrenten. De middenstandsbanken moest de Bond zelfs op een gegeven
moment noodgedwongen als lid toelaten vanwege hun concurrerende
incasso-bedrijf. Vervolgens profiteerden zij ook van de voordelen van
de Provisie-overeenkomst. Tegen de lage rentes van de boerenleenbanken was geen kruid gewassen en hoewel zij geen lid werden wisten ze
toch de effectenhandel te beoefenen. In het bankgiro-verkeer werd de
Postcheque- en Girodienst de grote bedreiging waartegen ook het
incasso-bedrijf niet bestand bleek. Voor de kleinere provinciale instellingen kwam daar in de jaren dertig nog bij dat de incassogevers hun opdrachten Ii ever aan de grootbanken uitbesteedden om niet geschaad te
worden door eventuele faillissementen van de provinciale banken. En
hoe de verhoudingen tussen de Amsterdamse commissionairs en de
Bond kwamen te liggen bleek wei uit het feit dat die in 1920 een provisieverhoging eenvoudigweg op konden leggen. Door de provincialen werd
dat dan ook beschouwd als hun degradatie tot slippendragers van
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Amsterdam. Op dat moment moesten de koersval en de afnemende
emissiebedrijvigheid die voor omzetdaling in de effectenhandel zouden
gaan zorgen, nog komen. Na 1935 was de ineenstorting van het effectenbedrijf compleet en werd het door de Bondsbestuurders zelf als verbazingwekkend beschouwd dat de kleine commissionairs het hoofd nog
boven water wisten te houden. Naast de structurele verschuivingen waren de oorzaken van de moeilijkheden dus ook conjunctureel van aard.
Maar niet aileen conjunctureel, de Staatscommissie voor het Bankwezen van 1937 zou concIuderen dat de bankmoeilijkheden ook aan de incompetentie van de bankiers te wijten waren. 6 Wat ook de hoofdoorzaak
mocht zijn, het was toch in het algemeen alsof de tijd de banken in de
provincie inhaalde. Bijna iedere verandering in de financiele constellatie
raakte hen wei ergens. Belangrijke provinciale instellingen zoals de
Haarlemsche Bankvereeniging, de Friesche Bank, de Geldersche Credietvereeniging en het Noordhollandsch Landbouwcrediet verloren hun
zelfstandigheid. Zij slaagden er niet in om nieuwe wegen te vinden. De
belangrijkste beperking om mee te kunnen komen was dat groei vrijwel
onmogelijk bleek maar wei vereist was, aileen al door de steeds grotere
bedragen waar het groeiende bedrijfsleven om vroeg. Waar zou een provinci ale bank de aandelen kunnen plaatsen die daarvoor geemitteerd
moesten worden? Aansluiting zoe ken bij - of zich laten steunen door
- en later opgaan in een grootbank was in dit licht gezien een voor de
hand liggende oplossing. Voorzover een grootbank ge'interesseerd was
tenminste. Anders zat er op den duur vaak niets anders op dan te liquideren.
Het betekende allemaal niet dat de provincia Ie geld- en effectenhandel
niet meer bestond, maar wei dat het overwicht in de provincie niet meer
aan hun kant lag. De Bondsorganisatie fungeerde ook wei degelijk en
leverde als spreekbuis en vertegenwoordiger van de provinciale belangen
degelijk weerwerk.

Afnemend gehalte, strengere toelatingsnormen
Het hoeft niet te verbazen dat het aantal commissionairs in de jaren dertig afnam. Evenzo was dat het geval met het aantal Bondsleden. Oat
verminderde van 458 in 1929 tot 337 in 1940. Feitelijk gebeurde er veel
meer dan deze getallen aangeven. Het was een komen en gaan van commissionairs. Vijftig procent van het aantal leden uit 1930 was bijvoor6, Archief van de Nederlandsche Bank, Directie, Prof. Mr. A ,M, de long, Staatscommissie voor het Bankwezen 1937, dossier 80A en 80B, Aide-Memoire 2.
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beeld in 1941 geen lid meer. Een groot verloop dus. Er trad een type
commissionairs aan dat men niet eerder zag. Mensen die van tijd tot tijd
een stukje verhandelden en die daarvoor in Amsterdam of van een hypotheekbank een uitkering kregen, vroegen nu het lidmaatschap aan.
Vaak waren het van oorsprong notarisklerken die er mee begonnen,
omdat zij van hypotheekbanken daarvoor uitkeringen kregen. Onder de
aanmeldingen kwamen voorts tal van ex-bedienden voor wier werkgever
de zaken in moest krimpen. En aangezien er ook aanvragen binnenkwamen van mensen wier zaken niets te betekenen hadden, zag het Bondsbestuur zich genoodzaakt een minimum-omzet van 80.000 gulden als
criterium in te voeren. De eis dat de effectenhandel hoofdbedrijf moest
zijn, liet men vervallen. Zodoende kon de groente-exporteur te Sint
Pancreas lid worden en ook de steenkolenhandelaar in Leeuwarden en
de gymleraar, mits zij zich bij lieten staan door een vakbekwame assistent. Behalve het grote verloop in aantallen, daalde ook het gehalte
van de nieuwe leden. Het leidde er bijvoorbeeld toe dat het Bondsbestuur meewerkte aan de uitgave van drie boekwerkjes onder de titel
'Woeker-planten in Neerlands financiele tuinen'. Deze boekjes bevatten
de namen van oplichters en zwendelaars in de effectenhandel en waarschuwden tegen de daarbij gebruikte methodes . Bovendien verscherpte
het Bondsbestuur de toelatingsvoorwaarden nog door een voldoende eigen kapitaal te eisen.
Over de gehele periode van het interbellum gezien wees men meer dan
25 procent van het aantal aanvragers van het lidmaatschap af. Daarnaast voelde men zich genoodzaakt om, vooral na 1935, in tien gevallen
actie te ondernemen bij mensen die allid waren . Drie maal vloeide daaruit een royement voort; van iemand die speculeerde met het geld van
zijn ciienten, van een bedrijf dat een gevaar betekende voor het publiek
door onzorgvuldigheid bij emissies en van een kantoor dat meer berekende dan de feitelijke aankoopkoersen.

Ontbinding en rechtsherstel van de Bond

Het hoeft gezien de verzwakking van de zelfstandige provinciale gelden effectenhandel niet te verbazen dat de Bond bij de vorming van de
corporatieve organisatie van het bedrijfsleven geen rol speelde. Hij werd
in 1942 door de bezetter ontbonden, terwijl voor de organisatie van de
effectenhandel de Bedrijfsgroep Effectenhandel tot stand kwam. Evenmin hoeft het rechtsherstel van de Bond in 1947 te verbazen als uiting
van het streven om wat door de bezetter tot stand kwam weer op te heffen en in de oorspronkelijke toestand te herstellen. Hoe dun de draadjes
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toen al waren bleek enkele jaren later toen enkele bestuursleden bekenden dat zij destijds twijfelden aan de bestaansreden van de Bond. Een
hers tel in de oude toestand kwam er ook niet helemaal, want de Bond
ging in 1955 deel uitmaken van een federatieve samenwerking met de
twee zusterverenigingen in de Nederlandse Organisatie van het Effectenbedrijf (NOE). Gezien de afnemende betekenis van het aantal zelfstandige instellingen buiten Amsterdam, lag het zwaartepunt in die federatie
feitelijk bij de Amsterdamse vereniging. Voor het bankwezen ontstond
in 1949 de Nederlandse Bankiersvereniging als vervolg op de samenwerking van de banken in de Bedrijfsgroep Handelsbanken. Deze was niet
federatief georganiseerd, de banken en bankiers werden rechtstreeks lid.
Daarnaast bleven de beide bankiersverenigingen uit Amsterdam en Rotterdam en ook de Bond in stand om de eigen specifieke belangen te behartigen. Voor de Bond zou de belangrijkste taak gaan bestaan uit het
controleren van zijn leden.

Van toezicht naar controle
De ongevallen met de Oudewatersche Bank en de Bank voor Schouwen
en Duiveland gaven de Bond aanleiding om bij de Bedrijfsgroep Effectenhandel aan te dringen op een spoedige realisering van het toezicht op
de leden. Toen de leden van de Bedrijfsgroep daarop de voorstellen verwierpen besloot het Bondsbestuur om de zaak zelf ter hand te nemen,
ook al omdat men vreesde dat de overheid anders een regeling op zou
leggen. Men wilde zwakke plekken onder de leden signaleren door middel van systematische controle van ieder lid. Dit ging dus veel verder dan
het houden van toezicht, dat immers iets afwachtends had, ook al greep
men nu en dan weI in.

Controle-resultaten en bestuursactie
In september 1951 kwam de controle feitelijk op gang en men signaleerde inderdaad zwakke plekken. Er bleken bedrijven te zijn met een negatief kapitaal, of die te veel crediet gaven in verhouding tot hun kapitaal
of die niet voldoende liquide waren . Er waren er ook die geen zaken
meer deden. Het kwam er op neer dat bij 24 van de 88 zaken die men
in de eerste drie jaren onderzocht, sprake was van problemen.
De acties die het Bondsbestuur daarop ondernam lagen voor de hand.
Wie geen zaken deed voor het publiek, kon geen lid blijven en instellingen die in een inhoudbare positie zaten, moesten liquideren en het lid-
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maatschap opzeggen. Bedrijven die te redden waren, werden door het
Bondsbestuur op de mogelijkheden gewezen en later ook gecontroleerd
op resultaat. Vaak bleek dan dat die leden de diagnose en de therapie
wei kenden en dat de drang van het Bondsbestuur net voldoende was om
in actie te komen. Het collegiaal kunnen bespreken van het eigen bedrijf
betekende voor velen een stoot in de goede richting.
Aan de oorzaken van de problemen besteedde men niet veel tijd, men
richtte zich vooral op de oplossing. Maar wat dan wei als oorzaak naar
voren kwam viel te benoemen in termen als: zorgeloosheid, waaghalzerij
en onbenul gecombineerd met kwade kansen. Meerdere malen bleek de
bron van de moeilijkheden te liggen in verliezen op het effectenbezit, gevolgd door pogingen om dat via speculatie weer goed te maken. Soms
was het dan nog erger geworden.
Na verloop van enkele jaren, in 1958, was ieder bedrijf dat daarvoor
in aanmerking kwam, gecontroleerd. De grotere instellingen niet, bijvoorbeeld omdat men er van uitging dat daar het vak werd uitgeoefend
in overeenstemming met de goede gebruiken en de waardigheid van het
vak . Na deze jaren ging men vervolgens niet meer systematisch te werk
maar meer tastend, op grond van de eerdere ervaringen.

De Wet Toezicht Kredietwezen (WTK) en de Bondscontrole
In 1952 trad de WTK in werking. En hoewel de Bond zich bij uitstek
geschikt achtte om het toezicht uit te oefenen op de provinciale commissionairs werd hij daarvoor niet aangewezen. Er was zelfs geen contact
over met de Nederlandsche Bank .
In invoering van de WTK maakte van de Bondscontrole geen overbodige zaak. Kleine handelsbanken (met een eigen vermogen van 100.000
gulden of minder) vielen namelijk niet onder het toezicht en de herziening van de WTK van 1956 zou het belang van de Bondscontrole nog
vergroten. Bij die herziening viel namelijk de groep commissionairs buiten het toezicht die niet voldeed aan de omschrijving van effectenkredietinstelling. Dat waren de bedrijven die hun hoofdberoep maakten van
de handel in effecten ter beurze en die tevens voldeden aan de definitie
van handelsbank. Bovendien moest hun kapitaal groter zijn dan 50.000
gulden. Het was een kwestie van afweging geweest, waarbij men de mate
waarin uitgesloten commissionairs hun bedrijf maakten van het aannemen van gelden a deposito en van kredietverlening, niet van voldoende
belang achtte om hen aan het toezicht te onderwerpen . Bovendien liet
men buiten beschouwing dat commissionairs ook zonder het bank bedrijf uit te oefenen, gelden van derden beheren. Een gang van zaken die
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later, in 1958, door Bosman in zijn dissertatie over de WTK becommentarieerd en betreurd is. Hij meende dat er bij deze uitgesloten groep
commissionairs weI degelijk problemen zaten. De resultaten van de
Bondscontrole geven hem daarin gelijk. 7
Ook de Bondsleden die weI onder het Banktoezicht kwamen te vallen
bleef de Bond controleren aangezien men de draagwijdte van het Banktoezicht niet kende.
Pas in 1960 zou er contact ontstaan tussen de Bank en de Bond over
het toezicht. Voor de Bond was het belangrijk om van de aard van het
toezicht op de hoogte te raken om eventuele doublures te voorkomen.
Toch bleef de Bond ook daarna eventueel dubbel controleren. Het was
de Bank zelf die het belang daarvan onderstreepte. Zij wees er op dat
perfecte controle meestal niet mogelijk was omdat de volledigheid van
de verplichtingen van een instelling moeilijk vast te stellen is. Dit leverde
vooral problemen op bij kleinere instellingen, waar nu eenmaal geen
sprake was van voldoende functieverdeling en van een behoorlijke interne controle. Van groter belang nog was dat de Bond over effectieve wapens beschikte om misstanden recht te zetten. Hij kon immers het
lidmaatschap intrekken van leden die adviezen niet opvolgden. De Bank
zelf had slechts een uiterste machtsmiddel in de vorm van publicatie van
het feit dat een instelling weigerde om haar richtlijnen op te volgen.
Maar dit machtsmiddel achtte men zo sterk dat men er slechts in uitzonderlijke gevallen gebruik van wilde maken. 8
In dit verband toonde de Bank zich slechts bereid om, wanneer zij
daartoe aanleiding aanwezig achtte, de door haar onderzochte credietinstellingen in overweging te geven en eventueel te adviseren om aan de
Bond mededeling te doen van het feit dat de Bank bezwaren had tegen
hun gestie met betrekking tot de solvabiliteit en de Iiquiditeit. Het voordeel van een dergelijke procedure lag voor de hand. Eventuele saneringsoperaties konden nu immers onder auspicien van de Bond plaats
vinden en voor eventuele sancties zouden de disciplinaire maatregelen
van de Bond toegepast kunnen worden.
Omgekeerd zou de Bond de Bank in kennis stell en van ongewenste situaties bij led en die onder het Banktoezicht vielen. De Bank van haar
kant wenste geen informatie te verstrekken en ook niet blootgesteld te
worden aan pogingen tot het verkrijgen van onderhandse informatie
aangezien de WTK haar tot geheimhouding verplichtte.
7. H.W.J. Bosman, De Wet Toezicht Kredietwezen (1958) 9-83,216 e.v.
8. Archief van de Nederlandsche Bank, Historisch Archief, -6-, Instellingen, Bond voor
den Geld- en Effectenhandel in de Provincie, Portefeuille I. Verslag van de bespreking
op 15 febr. 1960. Dit archief wordt in het volgende aangegeven met DNB HIST ARCH.
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Delegatie van het toezicht aan de Bond zoals bijvoorbeeld bij de boerenleenbanken achtte men niet realiseerbaar. Praktisch gesproken was
dat al onmogelijk gezien de tegenstand tegen eigen controle bij de twee
zusterverenigingen . Aangezien deze met de Bond deel uitmaakten van
de NOE , die voor de effectenkredietinstellingen was aangewezen als representatieve organisatie in de WTK, was de kans van slagen op delegatie nihil te achten. 9

Ervaringen na 1960 en nieuwe koers
De meeste opzeggingen van het lidmaatschap en de meeste royementen
vonden plaats in de jaren vijftig. Maar ook daarna kwamen er nog enkeIe gevallen voor. Interessant is een geval van een firma die bijna tien jaar
lang ondanks aile moeite van de Bond zaken wist te verbergen door rekpartijen en ontwijkende manoeuvres. Toen de firma in financiele moeilijkheden raakte, kwam de fiscale recherche op het spoor van
omvangrijke malversaties en werden de firmanten door de justitie gearresteerd. Achteraf bleek dat de accountant van de Bond net op het punt
stond om te ontdekken dat hij om de tuin werd geleid . Een van de relaties van de firma namelijk - genaamd Jansen - die effectenonderpand
voor een bedrijfscrediet zou hebben gegeven, bleek niet te bestaan. Ook
de Nederlandsche Bank kon de affaire niet voorkomen, ondanks de
maatregelen die haar volgens de WTK ter beschikking stonden (het ging
om een geregistreerde instelling) en ondanks het signaal dat de Bond
haar gaf en dat zij ook als waarschuwing opvatte. 10
In verband met het bovengenoemde geval besloot het Bondsbestuur
om een andere koers te gaan varen. Er was bij deze firma namelijk sprake van een groot en merendeels speculatief effectenbezit. Te groot in
verhouding tot het eigen vermogen. De commissionair trachtte zich
door middel van speculatie een inkomen te verwerven dat het bedrijf
zelf niet op kon leveren. Meer in het algemeen toonden de Bondsleden
hier een tekort aan besef van de ernst van de misdragingen. Het kwam
bijvoorbeeld ook voor, dat door ciienten in open-bewaargeving aan de
commissionair toevertrouwde effecten in onderpand werden gegeven bij
correspondenten in Amsterdam. Men beweerde dan meestal mondelinge
9. DNB HIST ARCH . - notitie d .d. 2 juni 1960, interne notitie betreffende de verhouding etc. d.d. 20 mei 1960, interne notitie betreffende contact met de Bond etc. d .d. 30
mei 1960.
10. ONB H1ST ARCH. - notitie van 20 mei 1960 van J .P . van Kats etc.
- notitie uit de nota van de accountantsdienst d.d. 21 mei 1960.
- notitie van dr. F.H . Repelius d.d. 2 juni 1960 betreffende door den Bond etc.
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toestemming te hebben van de client. Dat op zich was al een punt van
kritiek, maar erger nog was dat men dan aan de door de Bond gestelde
eis van schriftelijke vaststelling meestal niet per omgaande voldeed. Andere gevallen die het Bondsbestuur uit de wereld wilde helpen, waren die
waarbij een lid vrijwel aile credieten blanco of zonder onderpand had
verstrekt. De mogelijkheden om een bedrijf dat zo opereerde weer op
gezonde basis te brengen, bleken in de praktijk vrijwel nihil.
De nieuwe koers die het Bondsbestuur ging varen bestond nu hierin
dat men in hopeloze gevallen over zou gaan tot royement. Hopeloos
achtte men die gevallen waarin er geen mogelijkheden waren om binnen
afzienbare tijd tot verbetering te komen en de gevallen waarin adviezen
niet ter harte werden genomen. Voor twee leden betekende dit in 1962
het royement.

Het Teixeira-spook en de gevolgen daarvan voor de Bondsleden
De deconfiture van de C.v. Gebr. Teixeira de Mattos te Amsterdam in
1966 sloeg in als een born. Het gehele Nederlandse bankwezen raakte er
door in beroering . Het trof de Bond ook direct aangezien een van de
dochterinstellingen van die bank het Bondslid N. V. Bankierskantoor
Burlage & Co . was. Hoewel zij regelmatig gecontroleerd werd en nooit
aanleiding gaf tot maatregelen, werd zij meegesleept in de val van de
moedermaatschappij. Vanwege het aanzien van de geld- en effectenhandel in het algemeen en omdat Burlage een fatsoenlijk beheerd kantoor
was, besloot het Bondsbestuur tot een tegemoetkoming aan de crediteuren.
Er waren meer gevolgen. Het Bondsbestuur rekende er op dat bij de
voorbereiding van een wijziging van de WTK zou worden overwogen
om externe accountantscontrole als voorwaarde te stell en voor registratie van een bedrijf. Voor Bondsleden zonder die controle zou dan het
gevaar dreigen dat zij niet geregistreerd werden en dus buiten het toezicht van de Nederlandsche Bank kwamen te vallen, hetgeen hen in de
ogen van het publiek zou kunnen degraderen tot tweederangs banken .
Externe accountscontrole zou voor veel Bondsleden een te zware financiele belasting worden. Bovendien zou het dan nog maar de vraag zijn
of men een goedkeurende verklaring zou krijgen omdat daarvoor de financiele organisatie aan hoge eisen moest voldoen.
Voor deze kwestie kwam een oplossing in het zicht toen de Nederlandsche Bank belangstelling bleek te tonen voor de suggestie om bij haar
toezicht gebruik te maken van de onderzoeken die de Bond zelf bij zijn
leden instelde. Die zouden wellicht als next-best kunnen dienen in de ge-
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vallen dat ext erne accounts-controle onmogelijk zou blijken. 1 1 De
Bondscontrole behoefde daarvoor wei verscherping. Bovendien zou de
Bond moeten reserveren om eventuele schade voor crediteuren van een
instelling die ondanks de controle mis zou lopen, te kunnen opvangen.
Men was daartoe weliswaar niet verplicht, maar wanneer de controle
een wettelijke sanctie zou krijgen, zou het publiek een dergelijke opvang
wei verwachten. Het Bondsbestuur achtte dit risico niet bovenmatig
groot omdat de ervaringen tot dan toe hadden uitgewezen dat de gevaren niet groot waren. Doorslaggevend was voor het Bondsbestuur de
mogelijkheid om op deze manier het voortbestaan van enkele kleinere
instellingen veilig te kunnen stellen, vooropgesteld dat de Nederlandsche
Bank zou instemmen met onvolledige controle door de Bond . Maar men
zou aan die kwestie niet meer toekomen. Overleg bleek niet verder zinvol toen de voorbereiding van de nieuwe WTK stagneerde door problemen die buiten dit bestek vallen.

Een vergelijking

Naar aanleiding van de controle eindigde vanaf 1951 in totaal voor 18
leden het lidmaatschap. Wij kunnen niet uitmaken of dat nu veel of weinig is. Ook niet door vergelijking met het aantal Bondsleden in die jaren. Wei mogelijk is de stelling dat de Bond schade heeft voorkomen,
behalve door de controle zelf waarschijnlijk ook door de preventieve
werking ervan.
Een vergelijking met de situatie in Amsterdam biedt enkele interessante gezichtspunten. Het merkwaardige geval doet zich namelijk voor
dat het toezicht op de leden daar niet van de grond kwam. De Amsterdamse vereniging kwam al in 1939 met voorstellen ter verwezenlijking
van een zekere mate van toezicht op de bedrijven van de leden . Dat gebeurde naar aanleiding van enkele financiele ongelukken en met het doel
om voortaan de ciienten waarborgen te geven tegenover de commissionaris. De befaamde prof. Th. Limperg Jr. waarschuwde toen echter uitdrukkelijk tegen te hoge verwachtingen en misplaatst vertrouwen.
Volgens hem was controle in het commissionairsbedrijf aileen mogelijk
wanneer de verantwoording beperkt bleef tot de kring van het bedrijf.
Dat wil zeggen tot aan hen, aan wie de accountant duidelijk kan maken
11. DNB HIST ARCH. - notitie van J .P. Kats aan Mr. C.T. de Bijll Nachenius betreffende etc. d.d . 27-7-1967 .
- brief van de Bond aan de Bank d.d . 12-10-1967.
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dat zijn controle geen waarborg schept tegen vergrijpen en onregelmatigheden van de eigenaren. 12 Hiermee stuiten wij waarschijnlijk op een
van de redenen waarom de Bondscontrole wei van de grond kon komen
en die in Amsterdam niet. De Bondscontrole beloofde de clienten niets.
Men streefde niet naar een brevet van soliditeit. Het doel was aileen om
zwakke plekken onder de led en te signaleren. De opzet was daarom teyens niet kostbaar. Het volstond met een beperkt onderzoek dat door
een accountant (soms met een ervaren assistent) in een dag uitgevoerd
kon worden.
Van belang voor de kans van slagen was ook dat de Bondscontrole
niet in de pub Ii eke schijnwerpers stond, terwijl in Amsterdam de debacles tot opschudding en publieke discussie had den geleid, de regering de
zaak volgde en men de roep om overheidsingrijpen al kon horen. De
Bondscontrole zette enkele jaren later in zonder publiek rumoer en
openbare discussies, en hoefde daarom ook niet door druk van buiten
aan hoge verwachtingen te voldoen.
Wat meespeelde was waarschijnlijk ook de typische organisatie van
de Bond. In Amsterdam kon het bestuur van de vereniging zonodig te
maken krijgen met krachtige oppositie van de leden. In de Bond bestond
het bestuur uit gerenommeerde bankiers die nauwelijks oppositie van de
provinciale commissionairs en kleinbanken hadden te vrezen. Integendeel zelfs, meestal oogstte men bijval van de leden. Dit, en de traditie
van toezicht in de Bondsorganisatie, droeg er toe bij dat de controle op
de leden zonder slag of stoot kon worden ingezet.

Einde van de controle en van de Bond
De teruggang van het aantal provinciale instellingen zette onverminderd
door. In het bankwezen werd hun speelruimte steeds geringer door de
uitbreidingspolitiek van de grootbanken en die van de boerenleenbanken en spaarbanken. Een proces dat nog versneld werd door de ontwikkeling van het detailbankbedrijf met zijn nadruk op de bediening van
de particuliere client. Dit vroeg om grotere bankeenheden met een filialenstelsel dat eenvoudigweg niet paste bij de verhoudingen in het provinciale bankwezen. Bovendien leidde de fusietendens in het bedrijfsleven
tot credietaanvragen van steeds groter omvang waar de provinciale banken niet aan konden voldoen. Voor de zelfstandige provinciale commis12. Th . Limperg jr., Accountantscontrole in het effectenbedrijf, Maandblad voor Accountancy en Bedrijjshuishoudkunde, februari en april 1940; Vgl. Joh . de Vries, Een
eeuw vol ejjecten (1976) 164 e.v.
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sionaris bleef weinig speelruimte meer over sinds de banken zich ook
met filialen buiten de stadscentra, in de wijken, begonnen te vestigen.
Ret zou er tenslotte in uitmonden dat de Bond overbodig werd omdat
er niets speciaals meer te vertegenwoordigen vie!. Toen de Amsterdamse
Vereniging voor de Effectenhandel tenslotte de organisatie van de effectenhandel helemaal aan zich trok was de Bond niet meer nodig en werd
hij in 1974 ontbonden.

Welbegrepen eigenbelang; ontstaan en
werkwijze van boerenleenbanken in
Noord-Brabant, 1900-1920
l.P.B. lONKER

Het ontstaan van het cooperatieve landbouwkrediet in Nederland wordt
in de literatuur in verband gebracht met de agrarische modernise ring die
plaats had in het laatste kwart van de vorige eeuw. 1 De redenering loopt
dan ongeveer als voigt.
Mede onder druk van de to en heersende landbouwcrisis gingen de boeren ertoe over hun bedrijfsvoering te intensiveren door toepassing van
nieuwe grondstoffen, werktuigen en technieken; niet aileen hadden zij
geld nodig voor deze omschakeling, maar ook kwam nu een groter deel
van hun kapitaal tijdens de produktie vast te liggen. De boeren kregen
dus behoefte aan krediet om in hun bedrijfsuitgaven te kunnen voorzien;
omdat echter op het platteland geen geregelde toevoer van krediet bestond
raakten zij hiervoor afhankelijk van de tussenhandel, die de boeren dikwijls op krediet slechte waar verkocht. Aan deze ongewenste situatie kwam
pas een einde toen boerenleenbanken werden opgericht om aan de sterke
vraag naar vooral kortIopend bedrijfskrediet te voldoen. 2 Zo zouden dus
de onderlinge banken een vitale rol gespeeld hebben bij de modernisering van de Nederlandse landbouw; het cooperatieve krediet maakte de
boer onafhankelij k van de tussenhandel door het financieren van de bedrijfsomschakeling.
Graag wil ik hier mijn erkentelijkheid betuigen aan de Hoofddirectie van de Centrale Rabobank te Utrecht en de directeuren van van de Rabobanken te Haaren en Oirschot voor
hun gastvrije medewerking aan dit onderzoek. Tevens ben ik de zaakvoerders van de Boerenbond in Haaren en Oirschot dankbaar voor inzage in de notulenboeken van de plaatselijke afdelingen van de plaatselijke afdelingen van de NCB.
I. Zie bijvoorbeeld: J.L. van Zanden, De economische ontwikkeling van de Nederlandse
landbouw in de negentiende eeuw, 1800-1914 (Wageningen/ Utrecht 1985) 273 - 281;
J .A. de Jonge, 'Het economische leven in Nederland 1895 - 1914' in: D.P . Blok e.a., AIgemene gt!schiedenis derNederlanden, deel I3 (Bussum 1978),249-285, aldaar 259.
2. Landbouwkrediet wordt gewoonlijk onderscheiden in: vlottend bedrijfskrediet, voor
uitgaven tijdens de produktiecyclus (6 - 12 maanden); vast bedrijfskrediet, voor duurzame
investeringen (I - 3 jaar); en grondkrediet, voor de aanschaf van onroerend goed (10 jaar
en meer). De voorbeelden die worden aangehaald om de kredietbehoeft te illustreren be-
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Sinds de Staatscommissie voor de Landbouw van 1886 de tekortkomingen van het landbouwkrediet en de nadelige gevolgen daarvan voor
de landbouw in haar rapport breed uitmat is deze opvatting over het ontstaan van het cooperatieve krediet algemeen ingeburgerd geraakt;3 ook
het ontstaan van boerenleenbanken in Brabant en Limburg wordt in deze termen beschreven. 4 Hier yond in het laatste kwart van de vorige eeuw
de kenmerkende omschakeling van het zandbedrijf plaats: door toenemend gebruik van kunstmest en bijgekocht veevoer kwam de akkerbouw
geheel in dienst te staan van intensieve veeteelt. 5 Vooral in Brabant vormde
de tussenhandel echter een belangrijk knelpunt voor de modernisering.
Levering en afname van pradukten gebeurden nog vaak in ruilhandel;
daarnaast was de winkelier eigenlijk de enige bran van krediet, en zo waren boeren er dikwijls volledig afhankelijk van geworden. Hierin kwam
na 1896 verandering door de oprichting van boerenbonden. Deze verenigingen gaven een sterke impuls aan de cooperatieve beweging; aangespoord door de opmerkingen van de Staatscommissie en andere
voorbeelden kreeg het onderlinge krediet bijzondere aandacht. 6 Een stuwende kracht op dit gebied was pater G. van den Elsen (1853-1925), voorman van de Noordbrabantsche Christelijke Boerenbond, de NCB (1896).
Naar het model van de Duitse Raiffeisenbanken stelde hij statuten op
voor een kredietvereniging die hij boerenleenbank noemde; 7 eenmaal koninklijk goedgekeurd dienden zij als blauwdruk voor bijna aIle banken
in Brabant en Limburg. Zijn pleidooien voor samenwerking leidden in
treffen steeds het korte bedrijfskrediet: zodat de boer geen oogst of have voortijdig van
de hand hoeft te doen of om hem in staat te stellen zich bij een inkoopvereniging aan te
sluiten: zo bv. Ph.C.M . van Campen, P. Hollenberg en F. Kriellaars, Landbouw en landbouwcrediet, 1898 - 1948, vij/tig jaar geschiedenis van de Cooperatieve Centrale Boerenleenbank te Eindhoven (Eindhoven 1948) 76 - 77 .
3. Vitkomsten van het onderzoek naar den toestand van den landbouw in Nederland,
ingesteld door de Landbouwcommissie benoemd bij K.B. van 18 september 1886, no . 23
(Den Haag 1890), deel IV 31- 38 . De Iiteratuur citeert bijna steeds de zinsnede uit dit rapport over het verband tussen de kredietbehoefte en de achterlijke toestand van de landbouw alsmede de erin genoemde voorbeelden die de kredietbehoefte illustreren. Daarnaast
wees Rijkslandbouwleraar in Noord-Brabant P. van Hoek op de noodzaak van krediet
voor aansluiting van kleine boeren bij aankoopverenigingen in het Landbouwblauwboek
1893 (Den Haag 1893) 87, en eveneens de burgemeester van Lonneker Jacob in het Nederlandsch Weekblad voor Zuivelbereiding, 13 - 10 - 1896.
4. Van Campen e.a., Landbouw en landbouwcrediet 27-61 ; P . Hollenberg, Gerlacus
van den Elsen ord.praem. Emancipator van de Noordbrabantse boerenstand, 1853 -1925
(Den Bosch 1956) 19-32; 111-145 .
5. Deze schets is gebaseerd op : Van Zanden, Economische ontwikkeling 238-246;
274-277; 281-292, en Hollenberg, Van den Elsen 25-26 en 111-112.
6. Voor deze bemoeienis zie Hollenberg, Van den Elsen 111 e.v.
7. Idem .
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1898 tot de oprichting van de Cooperatieve Centrale Boerenleenbank of
CCB te Eindhoven, en in de eerste jaren liep hij zelf als onbezoldigd inspecteur hiervan de aangesloten banken na. In snel tempo ontstonden
overaI plaatselijke bondsafdelingen; zij fungeerden als knooppunt van
cooperaties voor gezamenlijke inkoop, melkverwerking, onderlinge verzekering en krediet. Hierdoor bereikten de boeren uiteindelijk een onafhankelijke economische positie, en dit was een voorname stimulans in
het emancipatieproces van de kleine boer. De banken vormden een noodzakelijk onderdeel van deze ontwikkeling. Aan de ene kant waren zij essentieel voor het doorbreken van de kredietafhankelijkheid van de
tussenhandel; aan de andere kant vormde een eigen bank ook het noodzakelijke sluitstuk van een economisch onafhankelijke boerenbeweging.
Gestimuleerd door de boerenbonden kwamen de onderlinge banken dan
ook in Brabant en Limburg snel van de grond; elders ging dit moeizamer. 8
Over het ontstaan en de werkwijze van het cooperatieve landbouwkrediet in Nederland bestaat dus grotendeels overeenstemming. Toch zijn
er aanwijzingen dat dit algemene beeld voor de zuidelijke provincies niet
helemaal opgaat. G. Minderhoud merkte namelijk al op dat de banken
daar meer spaar- dan leenbanken waren;9 J.L. van Zanden meent bovendien dat aankoop- en zuivelcooperaties voor het doorbreken van de
winkelafhankelijkheid op de zandgronden belangrijker waren dan boerenleenbanken. 10 Deze opmerkingen roepen twijfels op over de gangbare opvatting dat de banken ontstonden om in een sterke behoefte aan
bedrijfskrediet te voorzien; in dit artikel wil ik daarom eens nagaan wat
de werkwijze van de banken aangesloten bij de CCB was in de periode
1900-1920, en welke plaats de verlening van kort krediet aan boeren in
de hele bedrijvigheid innam.
Omdat de CCB voor ongeveer tweevijfde uit Brabantse banken bestond
ben ik bij mijn onderzoek van deze provincie uitgegaan." Eerst komt
de bedrijfsvoering van twee plaatselijke banken aan de orde; daarna wordt
het daar gevonden beeld vergeleken met de cijfers voor Brabant als geheel en met die van de Cooperatieve Centrale Raiffeisenbank of CCR
te Utrecht. Om te kunnen onderzoeken wat de werkwijze van de boerenleenbanken was zocht ik twee dorpen waar al vroeg een bank werd opgericht; om al te grote verschillen in ligging en landbouwstructuur te
8. Tot 1903 had den Brabant en Limburg samen de helft van aile boerenleenbanken in
Nederland; in 1905 was dit gedaald tot ruim een derde. Th.H .A.M. van der Marek, Boerenleenbanken volgens het systeem Raiffeisen (Wassenaar 1924) 64.
9. G. Minderhoud, Landbouwcooperatie in Nederland (Groningen 1940) 30.
10. Van Zanden, Economische ontwikkeling 279.
11. Cijfers hierover in: Joh. de Vries, De Cooperatieve Raiffeisen en Boerenleenbanken
in Nederland, 1948-1973, van exponent tot component (z.p. 1973) 29.
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Ill . I : Het eerste eigen gebouw van de Cooperatieve Centrale Boerenleenbank te Eindho-

ven; hier hield de CCB van 1900 tot 1911 kantoor.

vermijden beperkte ik me tot het zandgebied binnen de driehoek TilburgDen Bosch-Eindhoven.
Haaren was een vrij kleine plaats waarvan de bewoners overwegend
in de landbouw werkzaam waren. 12 De boeren zetten hun produkten in
de hele omgeving af; bovendien was er in het nabijgelegen Oisterwijk een
markt, en sinds 1895 ook een boterfabriek. 13 In het voorjaar van 1901
werd er een afdeling van de NCB opgericht; in het najaar volgde een boerenleenbank.
Oirschot was ongeveer twee keer zo groot als Haaren; doordat het dorp
fungeerde als regionaal marktcentrum waren beroepsbevolking en economische structuur wat meer gemeleerd. 14 In 1894 waren er al vier particuliere boterfabrieken; ook was er een kleine afdeling van de
12. De gegevens over Haaren zijn verzameld uit: Uitkomsten, deel III, verslag over de
gemeente Haaren; Gemeentearchief Haaren, gemeenteverslagen en landbouwverslagen en
verder de uitkomsten van de volkstellingen 1889 tim 1920.
13 . Uitkomsten, deel III, verslag over de gemeente Haaren 1, 3-4; GA Haaren, landbouwverslagen over 1896 en 1899.
14. De gegevens over Oirschot zijn afkomstig uit het Gemeentearchief Oirschot, gemeenteverslagen en landbouwverslagen.
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Noordbrabantse Maatschappij van Landbouw. 15 Meteen in 1896 werd
er een afdeling van de NCB opgericht. Het bestuur hiervan ging voortvarend te werk: in 1897 werden de boterfabrieken cooperatief, en ruim
een jaar later kwam er ook een boerenleenbank. 16
Beide banken kwamen voort uit de plaatselijke afdelingen van de NCB.
In Oirschot besloot het bestuur van de afdeling een bank op te richten
hoewel de leden eerder te kennen gaven het nut ervan niet in te zien; 17
in Haaren nam de plaatselijke pastoor het initiatief in samenspraak met
het bestuur van de afdeling. 18 In principe waren de banken zelfstandige
instellingen; de bedrijfsvoering was echter gebonden aan het toezicht van
de CCB. Vanaf de oprichting gaf de Centrale richtlijnen voor uniforme
administratie en organiseerde cursussen voor kassiers en bestuursleden. 19
Jaarlijks controleerde de inspectie van de CCB de boekhouding van de
aangesloten banken.
De werkwijze van de banken kan dan ook gemakkelijk worden gereconstrueerd. Het jaarverslag van de CCB bevat de verlies- en winstrekening van aIle aangesloten banken, en vanaf 1909 ook de balansen.
Bovendien hielden de banken notulen bij van de vergaderingen van
bestuur en raad van toezicht; aIle voorschotten werden in een of beide
organen behandeld, zodat precies is na te gaan welke kredietpolitiek de
banken voerden. Tenslotte geven de grootboeken detailinformatie over
het betalingsverkeer en de looptijd van de voorschotten. 20 De cijfers van
de banken in Haaren en Oirschot in de tabellen 1 en 2 reflecteren het
verschil in omvang en bedrijvigheid tussen de beide dorpen.

15. P. van Loon, Honderd jaar Maatschappij van Landbouw in Noord-Brabant
(Amsterdam 1951) 34, noemt een hoogste aantalleden van 46; het gemeentelijk landbouwverslag geeft in 1897 761eden die gezamenlijk inkopen, maar het kan zijn dat het lidmaatschap daarvoor niet verplicht was.
16. GA Oirschot, landbouwverslagen 1894-1897; gemeenteverslag 1894.
17. Oirschot, NCB, notulen bestuur 16-11-1987; 20-8-1899.
18. N. Schoenmakers, Vijjenzeventig jaar R.K. Boerenbond te Haaren (Haaren 1976)
3-4.
19. Er was al vroeg een standaardpakket met modelstatuten, reglement en grootboeken:
bijvoorbeeld Haaren, bank, notulen algemene vergadering 23-12-1901.
20. Ook van de ledenvergaderingen werden notulen bijgehouden, maar deze zijn grotendeels formee1 van aard en minder interessant voor het totaalbeeld. De cijfers in dit artikel
zijn steeds per 31 december, tenzij anders vermeld. Het beeld van de verhouding tussen
plaatselijke bank en en afdeling van de NCB is mede gebaseerd op de notulen van de afdelingen van de NCB.
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TABEL 1 Ontwikkeling van de boerenleenbank Haaren, 1902-1920

(guldens)
ba1anstotaa1
spaargelden
voorschotten vast 21
kredieten rek .cour.
winst

1902

1905

37 .798
18.856
2.040

49.009
23.834
2.669
69

1910

1915

1920

52.618 135 .521 387.716
25 .574 66.543 189.358
2.275
2.030 15.820
5.864
1.945
3.866
119
-342 -2.337

Bron: Haaren, bank, balansen 1902-1920; CCB, jaarverslagen 1900-1920

TABEL 2 Ontwikkeling van de boerenleenbank Oirschot, 1900-1920
1900
(guldens)
balanstotaal
spaargelden
voorschotten vast 24
krediet rek.cour. 25
winst

1905

1910

62.246 261.947 275.641 382.543 807 .392
30.998 126.230 124.517 217.703 376.163
10.562 37.495 31.440 59.238 71.349
248

1.289

1.363

288

1.987

Bron: Oirschot, bank , notulen raad van toezicht 1900-1919; CCB, jaarverslagen
1900-191026 •
Opmerking bij de tabel/en 1 en 2: vaste voorschotten zijn leningen aan boeren met een
vaste termijn, krediet in rekening-courant is de mogelijkheid om in lopende rekening geld
op te nemen, in deze plaatsen tot 1920 niet aan particulieren gegeven.

21. Dit cijfer is vermoedelijk inc1usief de vaste leningen aan de afdeling van de NCB en
de onderverenigingen; in Haaren speelden die overigens niet zo'n grote rol als de leningen
in lopende rekening, en bestond voornamelijk uit een door de leden via de bank verstrekte
renteloze lening voor de bouw van het pakhuis it 11.400.
22. In 1912 trad de Oirschotse bank uit de CCB; de reden daarvoor heb ik niet kunnen
achterhalen . De notulen van de bank zeggen er niets over; het jaarverslag van de CCB
me1dt slechts dat men in Oirschot geen reden wilde opgeven. Daarna bevatten de jaarverslagen van de CCB dus geen opgaven over Oirschot meer; helaas waren de balansen
bij de bank zeer incompleet. De cijfers over 1915 zijn ontleend aan de verkorte jaarcijfers
als opgenomen in de notulen van de raad van toezicht; in dit geval zijn niet aile cijfers
per 31-12.
23. De balans voor 1920 ontbrak ook in de notulen van de raad van toezicht; ik heb
daarom de cijfers over 1919 gebruikt. Het bed rag voor het balanstotaa1 daarin moet een
kennelijke verschrijving zijn: het staat niet in verhouding tot de omliggende jaren zodat
ik een nieuwe schatting heb gemaakt op basis van de overige gegevens uit de notulen.
24. Dit cijfer bevat ook de vaste kredieten aan de afdeling van de NCB en de onderverenigingen, te weten (tussen haakjes de datum waarop het bankbestuur het bedrag fiatteerde): 12.000, afdeling NCB (3-2-1907); 1200, melkfabriek Heuvel (7-2-1909); /750,
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Oirschot behoorde tot de grotere banken in Brabant; Haaren tot de kleine.27 Tot 1920 kende deze laatste bank een gestage maar langzame groei;
in Oirschot was echter sprake van een snelle expansie. Hier kon de bank
namelijk al vroeg het middelpunt vormen van tal van co6peratieve activiteiten. In 1900 hadden de vier melkfabrieken samen meer dan tweehonderdvijftig leden; bijna driehonderd boeren leverden kalveren aan
de afdeling voor verkoop in Rotterdam; met achttien leveranciers moest
een totaal van ruim zevenhonderd bestellingen aan kunstmest en veevoer worden afgerekend. 28 Een belangrijk gedeelte van de economische
activiteiten van de boeren verliep dus via de onderverenigingen van de
NCB; die hadden gewoonlijk een rekening bij de bank om er hun kasoverschot op kwijt te kunnen . Bovendien trad het bestuur van de bank
voortvarend op. Ook niet-Ieden van de NCB mochten sparen; met het
geld dat niet in voorschotten uitstond kocht de bank op grote schaal effecten, zodat bij tijdelijke liquiditeitstekorten een voorschot van de
CCB nodig was. 29
In Haaren werd echter pas na de komst van de melkfabriek in 1910
een belangrijk deel van de boerenkomsten plaatselijk geconcentreerd en
kon de bank een schakel gaan vormen tussen verschillende activiteiten;
dit wordt weerspiegeld door de sterke toename van het balanstotaal tussen 1910 en 1915. Het bestuur nam hier eerder een afwachtende houding
aan; aIleen leden van de NCB mochten sparen. In principe moesten aangesloten banken een derde van hun inlagen deponeren bij de CCB; hier-

vereniging Rundveefokkerij (1-9-1912); /5 .000, afd . NCB (7-6-1914); j7OO, vereniging
Rundveefokkerij (6-9-1914); /75, Pluimveevereniging )5-12-1914); /200, idem
(3-12-1916); /700, vereniging Rundveefokkerij (1-4-1917); /12.000, stoomzuivelfabriek
(7-4-1918); /100, Pluimveevereniging (6-10-1918).
25. De bank in Oirschot verstrekte pas in 1907 een rekening-courant, aan de afdeling van
de NCB; in 1910 was het bedrag volgens het jaarverslag van de CCB nihil. De notulen van
de raad van toezicht van de bank gaven helaas geen bed rag voor kredieten in rekeningcourant; het kan zijn dat die in het totaalbedrag van de voorschotten zijn begrepen .
26. Zie de verantwoording in noot 22 .
27. Het gemiddelde balanstotaa! van de aangesloten banken kan pas vanaf 1910 worden
berekend uit het jaarverslag van de CCB; het bedroeg toen /91.528, in 1915 was dit
/148.152; in 1920/408.936.
28. Gegevens opgeteld uit de bestuursnotulen van de NCB-afdeling Oirschot over 1900
en het gemeentelijk landbouwverslag over dat jaar.
29. Oirschot, bank, bestuur, notulen 4-4-1909; er is hier sprake van een nieuw krediet.
Het kan zijn dat de onenigheid met de CCB genoemd in noot 22 veroorzaakt werd door
dit voortvarende beleid van het bestuur. Door de gebrekkige cijfers is het verloop van het
effectenbezit niet precies meer te reconstrueren . In 1900 kocht de Oirschotse bank voor
/15 .442 effecten; in 1901 was het totale bezit gestegen tot /54.326; in 1905 tot /66.961;
in 1919 bedroeg het /203.042 .
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mee hielp de Centrale de banken met een liquiditeitstekort. 30 De
Haarense bank gaf echter aanvankelijk vrijwel het hele overschot in depot; pas gaandeweg kocht het bestuur voor kleine bedragen effecten. 31
Hoewel de CCB adviseerde bij de aankoop van effecten verhinderde dat
niet dat er soms forse koersverliezen werden geleden. 32
De rente die de banken over spaargeld vergoedden lag steeds iets boyen die van de Rijkspostspaarbank: aantrekkelijk voor de inleg van kleine bedragen en tijdelijk overtollig kasgeld, maar niet voor langdurige
belegging omdat dan bijvoorbeeld effecten een hoger rendement boden.
Hiermee trokken de boerenleenbanken echter gemiddeld vrij grote bedragen aan van een relatief kleine groep; per spaarder lag de inleg ruim
boven die bij de RPS en de andere spaarbanken. 33 Rond 1 mei was de
liquidatie bij de CCB steeds iets lager dan per 31 december;34 de inlagen
hadden dus tot op zekere hoogte het karakter van tegoeden in rekeningcourant, hoewel de seizoensfluctuaties vergeleken met die bij de CCR
geen grote rol speelden. 35 Uiteindelijk differentieerden de banken hun
inlagen naar rekeningen-courant, gewone spaarboekjes en deposito's;
voor 1920 was daar in Haaren en Oirschot echter nog geen sprake van_
Het spaargeld werd aangetrokken om er de persoonlijke kredietverlening mee te financieren, maar de banken deden er ook tal van andere
dingen mee omdat de boeren maar weinig voorschotten aanvroegen.
Naast beleggingen bij de CCB en in effecten werd het spaaroverschot
voornamelijk gebruikt om te voorzien in de kredietbehoefte van de onderverenigingen van de NCB. 36 Met het toenemen van de zakelijke acti30. Gewoonlijk stond rond een derde van aile spaargelden in deposito bij de CCB: Van
Campen e.a ., Landbouw en landbouwcrediet 542-543 .
31. Effectenbezit in Haaren : 1903, /4.900; 1905./7.817 ; 1910, / 10.802; 1915./28.478;
1920, /66.895 .
32. De bank en belegden bij voorkeur in pandbrieven van hypotheekbanken en gemeenteleningen. Koersverlies op effecten was ook de oorzaak van de verliezen bij de Haarense
bank in 1915 en 1920.
33 . Van Campen e.a., Landbouw en landbouwcrediet 562. Pas na 1915 was meer dan
de helft van de Haarense boeren ook lid van de bank, terwijl wei iedereen bij de NCB was
aangesloten . De 1edentallen van de bank in Oirschot ontbreken na 1912; toen was een derde van de boeren lid, zij het dat ook anderen konden sparen .
34. Van Campen e.a., Landbouw en landbouwcrediet 154-155.
35. Minderhoud, Landbouwcooperatie 30; Van Campen e.a., Landbouw en landbouwcrediet 154-155; C. Westrate, Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig
bestaan van de Cooperatieve Centrale Rai/feisenbank te Utrecht, 1898-1948 (Utrecht
1948) 45, 163; Rapport betreffende het landbouwcrediet, uitgebracht door de Staatscommissie voor de Landbouw 1906 (Den Haag 1911) 80-81, cijfers op 96-97.
36. In Oirschot leende de bank tussen 1904 en 1907 bovendien een bed rag van ruim
/25.000 aan gemeentebestuur en kerk samen voor hers tel van de kerktoren. Daarna leende
men niet meer aan de kerk; tot 1920 nam de gemeente echter nog een bed rag van totaal
/50.000 op.
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viteiten kregen de afdelingen namelijk behoefte aan krediet om
leveranciers en afnemers normale handelsvoorwaarden te kunnen bieden. Armslag en zelfstandigheid van de cooperaties werden zo door de
faciliteiten van de boerenleenbank belangrijk vergroot. 37 De mogelijkheden van een eigen pakhuis konden door de inkoopcommissie pas met
een rekening-courant volledig worden benut; ze kwamen dan ook ongeveer gelijktijdig tot stand. 38 Maar ook de overgang van handkracht naar
stoomzuivelfabriek werd door bankkredieten ineens en in lopende rekening belangrijk vergemakkelijkt. 39 Deze faciliteiten vormden al snel een
vitaal onderdeel van de bedrijfsvoering van de cooperaties; de limiet van
de kredieten moest regelmatig worden verhoogd. 40 Rekening-courant
aan particulieren kwam in Haaren en Oirschot overigens tot 1920 niet
voor.
Bij de persoonlijke kredieten had de voorschotnemer aan een aantal
eisen te voldoen. Men kreeg aIleen krediet voor een landbouwbelang; er
moest een redelijke kans zijn dat het geld weer uit het bedrijf terugkwam. De aanvrager diende hypotheek te geven of twee soliede borgen;
ook leende men wei op onderpand van effecten. Eventuele eerdere voorschotten moesten voor het gestelde doel zijn gebruikt en zander problemen afbetaald.
Doordat de banken slechts een kleine werkkring hadden kon de kredietwaardigheid per geval nauwkeurig worden afgewogen. De bestuursorganen bestonden uit lokale prominenten; zij leenden de bank hun
aanzien en financiele deskundigheid. 41 Zo waren er in Haaren en Oirschot steeds een paar gemeenteraadsleden en/ of wethouders bij de bank
betrokken; vaak waren die ook nog lid van het college van zetters van
de hoofdelijke omslag, zodat zij de kredietwaardigheid van iedere inwo37 . Zie noot 21 voor de manier waarop in Haaren geld v~~r een pakhuis bijeenkwam .
38. Beide pakhuizen werden in 1906 gesticht; het eerste rekening-courantkrediet aan de
afdeling werd in Haaren in 1902, in Oirschot in 1907 verstrekt.
39 . Bij de overgang naar stoom werd in Haaren de rekening-courantIimiet verhoogd van
/3 .000 tot/ 10.000; in Oirschot werd een garantie gegeven tot/25 .000 en een lening ineens
van /12.000.
40. Haaren, limieten: 1902, afdeling NCV /300; 1903 idem /2.000; 19087 idem /3.000;
1911 idem /5.000; 1915 idem / 10.000; 1916 idem/25.000. Zuivelvereniging: 1909/3.000;
1916/10.000.
41. Op het belang van lokaal prestige bij dergelijke ondernemingen wijst bv. Van Zanden, Economische ontwikkeling 279-280, maar ook A .l. Wichers, De oude plattelandsbeschaving. Een sociologische bewustwording van de 'overherigheid' (Wageningen 1965)
32-33 . Van den Elsen was een sterk voorstander van notabelen in het bestuur: Hollenberg,
Van den Elsen 113 e.v., onder andere omdat zij dan minder bezwaar tegen het dragen van
de hoofde1ijke aansprakelijkheid zouden hebben. Van Campen e.a., Landbouw en landbouwcrediet 31-32.
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ner goed konden schatten. 42 De notulen van bestuur en raad van toezicht laten dan ook zien dat de voorwaarden serieus werden onderzocht:
toestand en vooruitzichten van aanvrager en bedrijf werden opgenomen
en gewogen, en op grond daarvan het krediet al dan niet verleend. 43 In
geen van beide dorpen nam de kredietverlening aan boeren echter grote
vormen aan. In Haaren stond nooit meer dan eenvijfde van de spaargelden in persoonlijke voorschotten uit; in Oirschot was dat zelden meer
dan de helft en gemiddeld een derde.44 Dit was geen gevolg van een
restrictieve kredietpolitiek van de banken; zij weigerden slechts een kleine minderheid van de aanvragen, op uiteenlopende gronden. Er werd
gewoon betrekkelijk weinig aangevraagd.
TABEL 3 Aantal persoonlijke voorschotten naar bedrag, /900-/920

<jlOO
Haaren

aant.
rJfo

Oirschot

aant.
rJfo

jlOO-500 j500-1000 ;, jlOOO

totaal

8
18,6

20
46,5

7
16,3

8
18,6

43
100

19
7,8

132
53,9

41
16,7

53
21,6

245
100

Bron: Haaren, Oirschot, notulen bestuur en raad van toezicht bank, 1900-1920

Tabel3 laat zien dat er bij de Haarense bank in bijna twintig jaar slechts
drieenveertig keer geleend werd, vooral bedragen tussen de honderd en
vijfhonderd gulden; vierendertig van de ruim tweehonderd boeren die
het dorp telde namen in die periode een of meer keren een lening. 45 In
Oirschot lag het iets anders: honderdzestig boeren leenden in totaal bijna tweehonderdvijftig keer, een groter aantal maar op bijna vierhonderd boeren nog steeds een minderheid. 46
Het verloop van de leningen werd bijgehouden in het zogeheten voor-

42. GA Haaren inv.no. 775, college van zetters; GA Oirschot, inv.no. 1587, idem.
43 . Dit gold niet aileen voor bedrijfsvooruitzichten (Oirschot, bank, bestuur, notulen
5-8-1914, aanvraag geweigerd omdat blijven huren beter zou zijn dan kopen), maar ook
voor persoonlijke omstandigheden zoals te verwachten hulp van opgroeiende kinderen.
44. In dit cijfer zijn de rekeningen-courant niet meegerekend, omdat die hier aileen aan
de afdeling van de NCB en niet aan particulieren werden gegeven.
45. Het gemeentelijk landbouwverslag van Haaren geeft in 1900 een totaal van 231 landgebruikers met meer dan 1 hectare grond; volgens de Bedrijventelling 1921 (ARA, Ministerie van Landhouw, landbouweconomi.che aangelegenheden) geeft een totaal in dat
jaar van 210.
46. In 1900 waren er in Oirschot 298 landgebruikers met meer dan 1 hectare grond ; in
1921 waren dat er 343 . De cijfers zijn verzameld als die in noot 45.
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schottenboek; daaruit is de gemiddelde looptijd van de leningen te berekenen. Tabel 4 laat zien dat zelfs kleine bedragen gemiddeld voor vier
jaar en langer werden geleend; voor de iets langere looptijden in Oirschot heb ik overigens geen verklaring.
TABEL 4 Gemiddelde looptijd van de voorschotten in maanden, 1900-1920

Haaren
Oirschot

</100

/100-500

/500-1000

~/I000

35,2
50,6

37,5
80,3

53,5
98,3

111,7
127,6

Bron: Haaren, Oirschot, voorschottenboeken bank

Deze lange looptijden vormden onderdeel van het beleid van de banken;
het bestuur stelde de termijnen in overleg met de aanvoer vast. Bedragen
van driehonderd gulden werden wei voor tien of vijftien jaar geleend;
zelden sprak men voor enig bedrag een termijn korter dan een jaar af.
Wel kwamen vervroegde aflossingen voor, maar met even veel gemak
verlengde het bestuur de termijn als de schuldenaar dat vroeg. Vrijwel
steeds leende men tegen borg, ook voor perioden van tien jaar en langer;
door het ontbreken van formaliteiten was dit goedkoper dan hypotheek,
en natuurlijk een uitkomst voor pachters. De bank vond deze zekerheid
blijkbaar voldoende.
Over het algemeen vermelden de notulen de reden waaram een voorschot gevraagd werd; omdat de gegevens van beide dorpen nauwelijks
verschilden heb ik ze in de tab ellen 5 en 6 samengevoegd. Hieruit wordt
duidelijk waaram de leningen over het algemeen zo lang liepen. De boeren leenden vrijwel niet voor het betalen van lopende bedrijfsuitgaven
als loon, pacht, kunstmest en veevoer; de grootste posten waren aankoop van onroerend goed en de aankoop van vee, want onder de post
schuld vallen ook de boeren die voor een tweede keer bij de bank leenden om een eerder voorschot af te betalen en geld over te houden. Het
aandeel van de post onroerend goed in het totaal in bovendien waarschijnlijk grater dan uit de tabellen blijkt: onder de posten schuld en onbekend vallen namelijk samen zevenentwintig leningen voor een bedrag
van duizend gulden of meer, die gezien de hoogte vrijwel zeker gebruikt
zijn voor de aankoop van onroerend goed. Opvallend is nog tenslotte
dat met uitzondering van de leningen voor een bedrag van duizend gulden of meer de termijnen naar doel elkaar in lengte niet veel ontliepen:
leningen voor land en voor vee van hetzelfde bedrag liepen voor ongeveer dezelfde tijd, en ook de grate leningen waren gewoonlijk binnen
tien jaar afbetaald.
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T ABEL 5 Doel van de voorschotten in Haaren en Oirschot, 1900-1920

aantal
070

mest/
veevoer47

vee

paard

schuld

om.g.

6
2,1

38
13,2

18
6,3

43
14,9

74
25,7

div. 4s onbek.'9

tot.

21
7,3

288
100

88
30,5

Bron: Haaren, Oirschot, notulen raad van toezicht en bestuur bank

TABEL 6 Doel van de voorschotten naar bedrag: Haaren en Oirschot, 1900-1920

mestl
veevoer
</100
100-500
500-1000
~/IOOO

2
3

vee
2
30
4
2

paard

schuld

om.g.

div.

onbek.

tot.

I

4
22
10
7

I
26
17
30

4
14

13
41
14
20

27
152
48
61

16

2

Bron: als Tabel 5.

Dit alles duidt erop dat de boeren in deze dorpen zelf in hun bedrijfsuitgaven konden voorzien; kort krediet hadden zij niet nodig. Een klein
aantal van hen nam zo nu en dan een lening om in het bedrijf te kunnen
investeren; het relatief grote aantal van de kleine leningen voor onroerend goed duidt erop dat de soepele kredietpolitiek van de banken vooral ten goede kwam aan kleine boeren die stukje bij beetje hun bedrijf
wilden uitbreiden. Deze gang van zaken had de zegen van de CCB; bij
de jaarlijkse controle liet de inspecteur tenminste geen protest horen
over de lange termijnen. 50
Soms werd een lening aangevraagd voor meer dan een doel, bijvoorbeeld, vee en
kunstmest. Ik heb dit dan onder de eerstgenoemde reden opgenomen; het totaal voor
kunstmest en veevoer valt daardoor een fractie lager uit, maar het totaalbeeld wordt daardoor niet beinvloed .
48. Onder de post diversen vallen: verbetering huis (5); algemeen bedrijf (6); kopen van
een kar (I); uitkoop familie (3); betalen pacht (I); betalen loon (I); betalen doktersrekening (I); aanschaf machines (2). Telt men de posten algemeen bedrijf en betalen van loon,
pacht en doktersrekening ook als kort bedrijfskrediet bij de post kunstmest / veevoer dan
stijgt het aandeel daarvan in het totaal tot 5,6070.
49. De post onbekend bestaat voor het grootste deel uit kredieten verleend in de eerste
drie jaar in Oirschot, toen nog geen leemeden werd genoteerd. In totaal vallen hieronder
echter twintig leningen van / 1.000 en meer, die vrijwel zeker werden gebruikt voor de aanschaf van omoerend goed; een vertekening levert deze post dus waarschijnlijk niet op.
50. H.J.M . Janzen, 'Het cooperatief landbouwcrediet in Nederland in de laatste tien jaren', in: De Economist, 1934497-535, aldaar 513, wijst er echter op dat aangesloten banken de aanwijzingen van de Centrales over de krediettermijnen soms ontdoken.
47.
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Ill. 2: Het bestuur van de CCB rond 1923. V.1.n.r. F.l.M. Kessels, directeur; H. Pyls;
Th.H.A.M. van der Marek, geestelijk adviseur; A .N. Fleskens, voorzitter; 1.L.H. Kamerbeek; P.M. van Vorst; L.F.l.M. baron van Voorst tot Voorst; mr. V.O.O.M. Dubois.

Maar was deze ontwikkeling normaal in Brabant en bij de CCB? Zonder
detailonderzoek in de notulen van andere banken is de bedrijfsvoering
daar niet precies te reconstrueren, maar toch zijn er voldoende aanwijzingen dat zij over het algemeen dezelfde kredietpolitiek voerden. 51
T ABEL 7 Aantal Brabantse banken van de CCB en percentage spaargeld uitgezet in kredieten, 1900-1920

jaar

< 50070

;;;'50-75070

;;;'75-100070

;;;'100070

totaal

1900
1905
1910
1915
1920

22
36
58
94
125

2
15
23
24
36

4
5
12
13
15

2
10
15
16
12

30
67
108
147
188

Bron: CCB, jaarverslagen 1900-1920

51. De bedrijfsvoering kon echter verschillen . Zo kwam bijvoorbeeld effectenbezit bij
de andere Brabantse banken wei voor, maar niet op een schaal zoals in Oirschot. In 1910
belegden 47 van de 108 banken gemiddeld 27,7% van hun in1agen in effecten; in 1915 waren deze cijfers respectievelijk 70 van de 147 met 15070; in 1920 159 van de 188 met 7,5070 .
Deze daling moet vermoedelijk worden toegeschreven aan het toenemend belang van de
rekeningen-courant, waardoor meer geld liquide moest blijven, en de oorlogsomstandig-
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Dat relatief weinig spaargeld weer in boerenkrediet uitstond was een gewoon verschijnsel in Brabant. Tabel 7 laat zien dat steeds ruim de helft
van de Brabantse bank en aangesloten bij de CCB minder dan 50070 van
de inlagen weer in voorschotten had uitstaan_ 52 Maar ook voor de CCB
als geheel was dit een normaal patroon, zoals uit Tabel 8 blijkt.
TABEL 8 Kredieten als percentage van de inlagen bij de CCB en de CCR, /900-1920

CCB Brabant
1170 voorschotten
% rek. courant
totaal

CCB
% voorschotten
1170 rek. courant
totaal

CCR
% voorschotten
% rek. courant
totaal

1900

1905

1910

1915

1920

31,9
1,6

40,6

48,8
6,8

35,7
14,8

24,9
14,6

33,5

40,6

55,6

50,5

39,5

33,6

53,3
3,3

54,1
8,7

42,0
12,3

33,7
15,2

33,6

56,6

62,8

54,3

48,9

53)

53,2
9,9

54,1
18,2

42,0
18,8

33,7
36,8

63,1

74,4

59,4

85,5

Bron: CCB, jaarverslagen 1900-1920; CCR, jaarverslagen 1905-1920

Niet aIleen in Brabant maar bij de CCB als geheel stond gewoonlijk
minder dan de helft van de spaargelden in kredieten uit; dit beeld sluit
dus aan bij de gegevens uit Haaren en Oirschot. 54 Opvallend is bovendien het verschil tussen de beide Centrales. Bij de CCB was vanaf het
begin naar verhouding weinig spaargeld in voorschotten belegd; kredieheden die voor een grotere liquiditeit op het platteland zorgden maar ook het beleggen in
effecten riskanter maakten.
52. Omdat niet overal duidelijk was of rekeningen-courant wei aan particulieren werd
gegeven heb ik bij deze cijfers de kredieten in lopende rekening meegeteld; de cijfers geven
dus nog een iets te gunstig beeld.
53. De CCR publiceerde de gegevens van aangesloten banken vanaf 1904.
54. De cijfers over Brabant en de CCB als geheel zijn bovendien nog enigszins vertekend
omdat er voortdurend een paar banken waren die niet aileen veel vraag naar krediet kenden maar bovendien nauwelijks spaargeld aantrokken.
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ten in lopende rekening namen maar een ondergeschikte plaats in. Vooral cooperaties maakten van deze faciliteit gebruik; de langzame groei
ervan is dan ook toe te schrijven aan de stijging van het aantal pakhuizen en melkfabrieken en de overgang van handkracht naar stoomzuivel. 55 De banken hier waren weI met het principe bekend; blijkbaar
bestond er onder particulieren geen behoefte aan.
Bij de CCR lag dit heel anders. Over het algemeen stond een groter
deel van de inlagen in voorschotten uit; particulieren namen hier eerder
ook krediet in rekening-courant. 56 Bovendien kende de CCR in ieder geval sinds 1907 vrij sterke fluctuaties in de saldi; een verschijnsel dat zoals bleek bij de CCB in veel mindere mate voorkwam. 57 De cijfers van
Tabel 8 zijn per 31 december; rond 1 mei was dit verschil tussen de Centrales dus nog groter, iets wat vermoedelijk vooral tot uiting kwam in
het aandeel van de rekeningen-courant en in de totale kredietverlening
van de CCR.58
Dit verschijnsel kan worden verklaard door het feit dat de Utrechtse
Centrale vooral bestond uit banken gevestigd in landbouwgebieden
waar steeds op hetzelfde moment behoefte aan krediet was. De Centrale
Eindhoven kende een evenwichtiger kredietvraag omdat de daarbij aangesloten banken meer over verschillende landbouwgebieden verspreid
lagen en bovendien sterk verbonden waren met het gemengde bedrijf op
de zandgronden waar het verschil in periodieke behoefte aan geld toch
al gematigd was. 59 Ter verklaring van de geringe kredietvraag bij de

55. Uit de jaarverslagen van de CCB is op te maken dat rekening-courant aan particulieren vooral op de klei voorkwam ; op het zand waren het vrijwel steeds aileen cooperaties.
Ervan uitgaand dat hoogstens vier verenigingen een lopende rekening nodig hadden (inkoopcommissie, zuivelfabriek soms twee, kalverbond en rundveefokkerijvereniging) was
het aantal banken met vijf of meer rekeningen-courant (tussen haakjes het totaal aantal
banken): 1905,7 (67); 1910, 15 (lOS); 1915,39 (147); 1920, SI (ISS) . Nog in 1910 had bijna
de hel ft van aile Brabantse banken geen enkele rekening-courant .
56 . Rapport landbouwcrediet 1906, SO, 1.Bs. Westerdijk , landbouwer in Groningen,
had al in 1891 een rekening-courant bij zijn plaatselijke kassier: idem , Cooperatie op het
gebied van den landbouw (Groningen 1981) 25 . Gemiddeld aantal rekeningen-courant per
aangesloten bank :
1905

1910

1915

1920

CCR
CCB

3, 1
1,3

6,3
2,6

13,7
5,1

27,6
9,2

57 . Westrate , Gedenkboek Utrecht geeft pas cijfers vanaf 1907; zie ook noot 35 . Omdat
de Centrales aileen cijfers geven over de verhouding tussen deposito' s van en leningen aan
aangesloten banken per 31 december en I mei is dit helaas niet precies meer na te gaan .
5S . Zie voor de literatuur noot 35 .
59. Idem .
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zuidelijke banken wijst de literatuur erop dat er daar sociale barrieres
tegen het nemen van een voorschot bestonden. 60 Of dat inderdaad zo
was is moeilijk na te gaan; in ieder geval hadden die barrieres voorheen
het nemen van een voorschot bij de tussenhandel of notaris niet verhinderd en was tegen de tijd dat de boerenleenbanken ontstonden de kredietnood blijkbaar niet zo hoog meer dat de boeren zo'n hindernis
konden nemen. Tenslotte wijst ook de grote toevloed aan spaargelden
niet bepaald op een algemene en dringende behoefte aan krediet. Deze
gegevens sluiten dus aan op de bevindingen in Haaren en Oirschot dat
er bij de boerenleenbanken nauwelijks behoefte aan kortiopend bedrijfskrediet was.
Het verschil in kredietpolitiek tussen de Centrales bleek bovendien
toen zij kort na de eeuwwisseling discontofaciliteiten aanvroegen bij de
Nederlandsche Bank .61 De directie van de bank wees de aanvragen echter af omdat zij er bezwaar tegen had dat de Centrales met hun gering
eigen vermogen kredieten verleenden voor langer dan een jaar en teveel
geld belegden in effecten en hypotheken. 62 De CCR trok zich deze kritiek aan; nieuwe modelstatuten verboden het de aangesloten banken
voortaan om langlopende kredieten te verlenen, en tot 1920 werd verreweg het meeste spaargeld op prolongatie uitgezet. 63 Vanaf 1903 mocht
deze Centrale dan ook promesses van de aangesloten banken bij de Nederlandsche Bank disconteren.
De directie van de CCB weigerde zich echter aan de beperkingen van
de Nederlandsche Bank te onderwerpen; weI hoopte zij de beleggingen
flexibeler te maken door het afstoten van de hypotheken naar een aparte

60. Zo bijvoorbeeld Van Zanden, Economische ontwikkeling 281; Wichers, Oude plattelandsbeschaving, 93-94 .
61. De CCR deed dit al in 1902; de CCB in 1903 . A .M . de long, Geschiedenis van de
Nederlandsche Bank, deel 3 (Haarlem 1967), 253-254.
62. De bezwaren tegen de beleggingen golden vooral de CCB: De long, Nederlandsche
Bank 154. De long noemt het bezwaar van de te lange kredieten aileen bij de CCR; het
gaat echter a fortior i ook voor de CCB op. Nog in 1925 had de Nederlandsche Bank bezwaar tegen de opzet van de Centrales : Van Campen e.a., Landbouw en landbouwcrediet
238; De Vries, Cooperatieve banken, 14; 22.
63 . E.M. Meijers, Landbouwcooperatie in Nederland (Amsterdam 1907) 116. Het is echter onzeker of de aangesloten banken zich ook aan deze bepalingen hielden: lanzen, 'Cooperatief landbouwcrediet' 513, zie hiervoor noot 50. Bij de CCR was in 1901 14,5070 van
de inlagen in effecten belegd; in 1905 was dit 15,3070; in 1910 1,5070 ; in 1915 13 ,4070 en in
1920 14,8070 . Westrate, Gedenkboek Utrecht 331-333; CCR, jaarverslagen 1920 en 1925.
In 1914 kreeg ook de CCB discontofaciliteiten bij de Nederlandsche Bank, volgens De
long, Nederlandsche Bank 254, nadat de CCB gaandeweg aan de bezwaren van de bank
tegemoet was gekomen . Uit de kredietpolitiek in Haaren b1ijkt daar weinig van; Oirschot
behoorde toen niet meer tot de CCB.
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Boerenhypotheekbank. 64 Voordat deze echter tot stand kwam bleek tijdens de financiele crisis van 1907/8 dat de bezwaren tegen de bedrijfsvoering niet zonder grond waren geweest. 65 In het najaar van 1906 was
de situatie op de Nederlandse geldmarkt al gespannen; voorjaar 1907
steeg de rente tot het hoogste peil sinds 1873. Ook toen de rentestand
tijdens de zomer iets daalde bleef het onrustig; in oktober was er een run
op de Rotterdamse spaarbank. Deze onrust strekte zich ook uit tot de
boerenleenbanken. Ais gewoonlijk werd er in het voorjaar bij de Centrales meer opgevraagd dan ingelegd; maar het hele jaar bleef de stijging
van de inlagen achter bij de toename van de voorschotten. Door de
gespannen geldmarkt was het nu moeilijker om geld te krijgen. De CCR
kon terugvallen op de discontofaciliteiten bij de Nederlandsche Bank,
maar de CCB kwam in grote moeilijkheden. In april 1908 vreesde de directeur dat de bank spoedig vast zou lopen; in mei kon aIleen door persoonlijke borgstelling van de directieleden voorkomen worden dat de
Centrale haar betalingen moest staken. 66
Hierna week het gevaar voor de CCB, maar dit was waarschijnlijk te
danken aan het weer toevloeien van de spaargelden toen de geldmarkt
eenmaal tot rust gekomen was, want veel hypotheken namen de inderhaast opgerichte Boerenhypotheekbank uiteindelijk niet over. 67 Na 1908
mochten de aangesloten banken geen voorschotten op hypotheek meer
geven. Maar in Haaren en Oirschot bleek al dat grondkrediet ook voor
lange termijnen meestal op borg werd verstrekt; de gemiddelde looptijden namen daar dan ook niet af, en het aandeel van grondkrediet in het
totaal nog iets toe. De moeilijkheden bij de CCB in 1907/8 werden dan
ook waarschijnlijk veroorzaakt door het feit dat aile kredieten zo lang
liepen, en niet door het aandeel van de hypotheken in het totaal. Pas na
1917 begon de CCB dit euvel te bestrijden door uitgifte van tienjarige

64. Tot 1910 schommelde het percentage spaargelden belegd in effecten bij de CCB tussen de 15 en 200/0; daarna tussen 30 en 40% tot 1917, en daarna tot 1920 weer rond de
15% . Van Campen e.a., Landbouw en landbouwcrediet 542. Het relaas van de totstandkoming van de Boerenhypotheekbank is gebaseerd op Hollenberg, Van den Elsen 134 e.v .,
en Van Campen e.a ., Landbouw en landbouwcrediet 102 e.v.
65. Een beschrijving van de algemene financiele crisis in De long, Nederlandsche Bank
154. De gevolgen ervan vergeleken voor beide Centrales: Meijers, Landbouwcooperatie
124.
66. De omvang van deze moeilijkheden wordt aileen genoemd door Hollenberg, Van den
Elsen 141; Van Campen e.a., Landbouw en landbouwcrediet verzwijgt het dieptepunt.
67 . Voor de werkzaamheden van de Boerenhypotheekbank: Van der Marek, Boerenleenbanken 114. Pas na 1915 was meer dan de helft van de aangesloten banken ook aandeelhoudster van de Boerenhypotheekbank.
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Ill. 3: De ajdeling Hoojdadministratie van de CCB rond 1923.

schuldbrieven zodat de Centrale zelf ook over langlopende middelen
kon beschikken.68
Resumerend blijkt dus uit het onderzoek bij twee plaatselijke banken en
de vergelijking van die gegevens met die van beide Centrales dat bij de
banken aangesloten bij de CCB een veel geringer kredietvraag bestond
dan op grond van de literatuur kon worden aangenomen. Bovendien
was dit waarschijnlijk vooral een vraag naar leningen voor vrij lange termijnen die de boeren gebruikten voor duurzame investeringen in hun
bedrijf. Omdat er tegelijkertijd veel werd ingelegd ontstond er bij de
CCB een spaaroverschot dat maar voor een deel weer in de landbouwsector emplooi yond; de rest vloeide weg naar bestemmingen elders. Dit
overschot was echter een levensnoodzaak voor de Centrale zolang de riskante kredietpolitiek nog niet door eigen middelen werd gedekt. Hiermee speelden de banken dus geen rol bij de landbouwmodernisering
door de verstrekking van kortlopend bedrijfskrediet. De door de Staatscommissie beschreven kredietbehoefte was hier verdwenen op het mo68 . VermoedeJijk ~ebeurde dit pas toen de reserves van de CCB voidoende groot waren
om het vertrouwen van de beieggers te winnen; ook zorgde echter het toenemend rekeningcourantverkeer voor een grot ere behoefte aan liquiditeit.
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ment dat de boerenleenbanken erin konden gaan voorzien; de langzame
ontwikkeling van het rekening-courantkrediet voor particulieren doet
vermoeden dat die behoefte ook pas later ontstond. Aan de ruilhandel
met winkeliers kwam namelijk al door de opkomst van de fabriekmatige
zuivelverwerking na 1893 een einde.69 Hierdoor steeg de hoeveelheid
geld die de boer zelf in handen kreeg; 70 de verbetering van de conjunctuur na 1895 en de vergrating van de concurrentie in de tussenhandel
door verbetering van de infrastructuur en het oprichten van inkoopverenigingen deden de rest. Deze ontwikkeling yond goeddeels al v66r 1900
plaats; de boerenleenbanken kwamen eigenlijk pas daarna goed van de
grand, zodat zij in dit praces geen grate rol meer speelden. 71 Gaandeweg
raakten echter de andere cooperaties op de diensten van een boerenleenbank aangewezen; bovendien stelden de banken met hun flexibele kredietpolitiek juist kleine boeren in staat om stukje bij beetje hun bedrijf
uit te breiden. De combinatie van deze elementen maakte de banken tot
een essentieel sluitstuk van de onafhankelijke boerenbonden die de
emancipatie van de kleine boer nastreefden.
Zo gaat dus het gangbare beeld van het ontstaan en de werkwijze van
het cooperatieve krediet voor de zuidelijke banken eigenlijk niet op; hun
belang lag niet in het verstrekken van bedrijfskrediet maar in de functie
die zij kregen als onderdeel van de nieuwe sociaal-economische organisatiestructuur op het platteland. Nader onderzoek zou uit moeten wijzen of het accent voor de banken aangesloten bij de CCR eveneens
verschoven moet worden.
Rest nog de vraag hoe dit gang bare beeld zo lang stand heeft kunnen
houden. Een verklaring hiervoor lOU ik eerst willen lOeken in de diepgaande invloed van het rapport van de Staatscommissie van 1886. Hierin legde zij nadrukkelijk verband tussen het gebrek aan krediet en de
gedrukte toestand van de landbouw; toen de crisis eenmaal overwonnen
was lag het voor de hand om dat toe te schrijven aan het feit dat de kredietverlening op het platteland inmiddels door de boerenleenbanken
verbeterd was. Maar ik wil bovendien wijzen op het feit dat de meeste
literatuur over het cooperatieve landbouwkrediet uit de kring rand beide
Centrales afkomstig is, en het is natuurlijk niet lo verbazend dat de banken ongaarne afstand deden van het strelende idee dat zij ontstonden als
69. Hierop wees al de Staatscommissie van 1886: Uitkomsten, deel III, verslagen over
de gemeenten Deurne en Liessel, Berchem, Linden, Beugen en Rijkevoort.
70. Bij de ruilverhouding met de winkelier kregen de boeren maar weinig geld zelf in
handen : J . Baert, 'De geldomzet in het boerenbedrijf, 1795-1940', in: De Economist 1946,
588-607 .
71. Voor een uitgebreidere bespreking van de samenhang van deze ontwikkeling zie Van
Zanden, Economische ontwikkeling 276-281.
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onderling hulpbetoon in nood. Het onorthodoxe karakter van de kredietverlening tenslotte moest voor de historiografie verborgen blijven zo
lang er geen onderzoek op plaatseiijk niveau beschikbaar was. Vit de
cijfers van de CCB is dit feit immers slechts indirect op te maken, en
het blijft de vraag of men in Eindhoven zich van de omvang van dit probleem bewust was. De bank had echter wei een reden om er geen ruchtbaarheid aan te geven: dat zou immers de kredietwaardigheid in
moeilijke tijden ernstig hebben geschaad. 72

72. Tenslotte had ook de Nederlandsche Bank tot in 1925 overwegende bezwaren tegen
de algemene opzet van de banken, zie hierboven noot 62.

Inleiding: Arbeid en onderneming
l .C . VISSER

Management is een belangrijk topic geworden in bedrijf en wetenschap.
De figuur van de ondernemer komt uit zijn verdomhoekje waarin hij door
velen was gezet. Binnen universiteiten rijzen managementafstudeerrichtingen als paddestoelen uit de grond. De relatie tussen wetenschap en bedrijfsleven lijkt niet meer onoirbaar te zijn. En in dat klimaat heeft ook
de beoefening van de bedrijfsgeschiedenis een hoge vlucht genomen. Hoe
nu is het de factor arbeid in deze ontwikkeling vergaan? Het feit dat in
het conferentieprogramma het thema arbeid een plaats heeft gekregen
vormt een aanduiding voor de groeiende interesse voor deze factor in de
onderneming.
Een toenemende belangstelling is zeker aantoonbaar, toch is de plaats
van de factor arbeid kwantitatief nog steeds een beperkte, en meer nog,
zij dreigt die ook in kwalitatieve zin te krijgen. Wat het eerste betreft
moet opgemerkt worden dat de veronachtzaming van de factor arbeid
binnen de bedrijfsgeschiedenis bepaald niet typisch Nederlands is. Ook
voor het buitenland, waar van een lang ere traditie sprake is, geldt dat
verschijnsel. Een van de verklaringen hiervoor is nogal voor de hand liggend. Invloedrijke bedrijfshistorici blijken relatief dikwijls econoom of
minstens economisch historicus van discipline te zijn.
De neerslag hiervan is bijvoorbeeld terug te vinden in de werkdefinitie
die lohan de Vries van bedrijfsgeschiedenis gaf. Hij omschreef die als
het onderdeel van economische geschiedenis dat het verleden vanuit het
gezichtspunt der bedrijven bestudeert en het bedrijf, groepen van bedrijyen, het bedrijfsleven als geheel of enigerlei element ervan tot speciaal
object van studie maakt. Op zichzelf een brede definitie waarbinnen op
een bepaalde wijze ook de factor arbeid tot zijn recht kan komen. De
gegroeide afstand evenwel tussen sociale en economische geschiedenis
maakte die kans in het verleden geringer. Met name de arbeidersgeschiedenis kwam in een geheel ander vaarwater terecht. De onderneming werd
nauwelijks als vertrekpunt van onderzoek, of als onderzoekseenheid gehanteerd.
Toch lijkt het erop - zie ook naar deze conferentie - dat de belangstelling onder sociaal historici groeiende is. Het gevaar dreigt echter - en
dat is de tweede beperking die ik wil noemen - dat hierbij vooral aan-
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gesloten wordt bij de heersende benaderingswijze van de factor arbeid
in de bedrijfsgeschiedenis, die gekenmerkt wordt door een grote eenzijdigheid.
De optiek van waaruit in het algemeen de factor arbeid beschouwd
wordt is die van productiefactor in hand en van de ondernemer, die in
zijn functie de productiefactoren zo optimaal mogelijk moet weten te combineren. Het object is de ontwikkeling van een bedrijf of bedrijfstak gezien als technisch organisatorische eenheid of groep ervan, waarvan het
weI en wee voor een belangrijk deel afhankelijk geacht wordt van de mate waarin de ondernemers hun 'ondernemersfunctie' weten te vervullen.
Dit geldt zelfs ook voor studies waarin de arbeidsverhoudingen binnen
het bedrijf een belangrijke plaats zijn toegekend.
Weinig aandacht kreeg in ieder geval tot nog toe het arbeidsproces binnen het bedrijf, de relatie arbeid en techniek aldaar, kortom, de arbeider
op zijn werkplek en de kwaliteit van zijn arbeid.
Ook al staat in de volgende bijdragen het werkgevershandelen voor
een belangrijk deel centraal, het is verheugend te constateren dat in deze
sectie arbeid al aanzetten te zien zijn van onderzoek op bovengenoemde
terreinen. De artikelen kunnen naar een drietal onderwerpen gerangschikt
worden: arbeidsmarkt, arbeidsinhoud en arbeidstijd.
Het onderzoek van Dehing richt zich op de recruteringsproblematiek van
de spoorwegen in de periode 1875-1914. Met name gaat het om de arbeidsmarkt voor het personeel in de operationele diensten (conducteurs,
machinisten, het ongeschoold personeel). Het interessante probleem dat
zich hierbij stelt is hoe grote kapitaalintensieve bedrijven (met speciaal
opgeleid personeel) aan voldoende arbeidskracht konden komen op een
traditioneel ingestelde arbeidsmarkt. Met andere woorden: hoe kwamen
de spoorwegen aan voor een belangrijk deel specifiek personeel op een
arbeidsmarkt waarin de primaire sector overheerste en werving en beloning geografisch of zelfs locaal bepaald zijn? De oplossing van het probleem, zo wordt ons duidelijk uit het onderzoek, blijkt te liggen in het
bestaan van een gesegmenteerde arbeidsmarkt: en wei een dubbele. Een
voor vast personeel, en een voor het losse personeel.
De artikelen van Van Lente en Bloemen die ik onder de noemer arbeidsinhoud samen wil brengen lijken geheel verschillend, zijn dat ook
in bepaalde opzichten, maar hebben toch veel gemeen.
Van Lente bespreekt de beweging tot redding van de ambachten. Met
de 2e Industriele Revolutie die de electriciteit bracht leek een terugkeer
naar de kleinschaligheid in de nijverheid weer tot de mogelijkheden te
behoren. De dreigende maatschappelijke polarisering leek afgewend te
kunnen worden. Tegen deze achtergrond ontstond de beweging tot red-
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ding van de ambachten. De kern van de ambachtskwestie was de kwaliteit van de arbeid: er yond - zo was de verkondigde stelling - een
degeneratie van ambachten plaats als gevolg van de opkomst van de fabrieksnijverheid. Zij bepleitte een sterke ambachtsnijverheid, gekenmerkt
door een hogere kwaliteit en geschooldheid van de arbeid: er moest dus
een veredeling van het ambacht en verhoging van het artistieke peil plaatsvinden, mhist de industrieIe sector. Na 1900 kwam echter in deze visie
verandering onder andere ten gevolge van het meer zichtbaar worden van
de scheiding tussen ambacht en fabriek.
Over de problematiek in het fabriekssysteem in die periode handelt de
bijdrage van Bloemen. Hij onderzoekt de relatie tussen loonstelsels en
fabrieksorganisatie in Nederland in de eerste 15 jaren van deze eeuw. Rond
1900 ontstonden er met de overgang van tijdloon naar stukloon grote
problemen in de nijverheid. Het loonstelsel moest aangepast worden aan
de nieuwe technische omstandigheden. De aandacht van de werkgevers
was echter geheel gericht op de technische ontwikkeling. De organisatorische financieIe aspecten van het ondernemingsbeleid werden verwaarloosd. Moet de wijze waarop, zo luidt de centrale vraag van deze bijdrage,
de werkgevers de fabrieksorganisatie aan de techniekontwikkeling probeerden aan te passen gezien worden, in navolging van Braverman, als
een poging een machtscrisis te overwinnen door routineus uitvoerend werk
en denkwerk van elkaar te scheiden? Aan de hand van met name de ontwikkelingen bij de machinefabriek Stork komt de auteur tot de conc1usie dat het onjuist zou zijn om de problemen die toen speelden in dat
licht te zien.
De artikelen van Karsten/ Kalkman en Heerma van Voss die arbeidstijd
tot onderwerp hebben liggen duidelijk in elkaars verlengde. Karsten/ Kalkman behandelen de houding van de werkgevers tegenover een verkorting
van de arbeidsdag in de peri ode t6t het totstandkomen van de Arbeidswet in 1919. De vraag is waarom de ondernemers hun verzet pas zo laat
hebben opgegeven, ook al toonde de economie aan dat het productiebevorderend zou zijn. Heerma van Voss analyseert op zijn beurt de reacties van de werkgevers op arbeidstijdverkorting na de invoering ervan.
Centraal staat bij hem de eventuele invloed van de mate van mechanisatie van de bedrijven.
De late invoering moet volgens Karsten/ Kalkman geweten worden aan
de late industriele ontwikkeling. De sociale vraag naar arbeidstijdverkorting ontstond eerst goed na 1890, maar de technologische ontwikkeling
kwam daar weer achteraan. De werkgevers bleken wei bereid de verkorting van de arbeidstijd op te vangen via een moderne bedrijfsvoering,
maar pas in de eerste wereldoorlog gingen zij overstag onder invloed van
de propaganda van wetenschappelijk bedrijfsbeheer. Hun toegeven had
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ook alles te maken met de revolutionaire sfeer in Europa aan het einde
van de eerste wereldoorlog.
Mogelijkheden bleven er overigens genoeg om aan de gevolgen van arbeidtijdverkorting te ontkomen, zo wordt duidelijk uit het artikel van
Heerma van Voss. De arbeidswet van 1919 had overgangsbepalingen en
bood mogelijkheden tot aanvraag van overwerkvergunningen. Daarvan
werd in verschillende bedrijfstakken niet in dezelfde mate gebruik
gemaakt.
Heerma van Voss vraagt zich af of daar het aandeel van de loonkosten
in de productiekosten een ral bij gespeeld heeft. Hij onderzoekt dat voor
de jaren twintig door een vergelijking te maken van een drietal sectoren
met verschillende graad van mechanisatie: Steenbakkerij met een loonquote die van 1920-1930 steeg van 30070 tot 60%. Scheepswerven met een
loonquote van 40% a 50% en superfosfaatfabrieken met een loonquote
van 2%.

De plaats van de ambachten in een industrialiserende samenleving: N ederland 1870-1920
D. VAN LENTE

Inleiding

In de tweede helft van de negentiende eeuw maakten verscheidene landen in West- en Midden-Europa een stormachtige industrialiseringsgolf
door, die gepaard ging met soms aanzienlijke sociaal-politieke spanningen. Tot de ontwikkelingen waarover verscheidene intellectuelen en politici zich zorgen maakten, behoorde de dreigende ondergang van de
ambachten als gevolg van de concentratie en massificatie van de productie. Het verdwijnen van de kleine nijverheid, zo meenden vele waarnemers, bracht de samenleving steeds dichter bij het beeld van de twee
vijandige kampen, bezitters en proletariaat, dat Marx had geschetst. Maar
niet aileen de maatschappelijke stabiliteit stond op het spel. Aan de ambachten werd een aantal waarden toegekend, die volgens sommigen niet
verloren mochten gaan: ambachtelijk werk vergde de inzet van intellectuele, artistieke en manuele talenten en leverde in de regel produkten van
een superieure kwaliteit ten opzichte van fabriekswaar . De ambachtsman,
zo luidde dit ideaalbeeld, was zelfstandig, veelzijdig ontwikkeld en gesteld
op orde en regelmaat. De discussie over de ambachten draaide dan ook
in zekere zin om kwaliteitskwesties: de kwaliteit van de arbeid, de kwaliteit van de produkten en de kwaliteit van de maatschappelijke verhoudingen.
In Duitsland, Oostenrijk en Belgie ontstonden in deze periode bewegingen, die de ambachten (en de zogenaamde middenstand in het algemeen) voor de ondergang wilden behoeden. 1 Hoewel minder spectaculair,
hebben deze ontwikkelingen zich ook in Nederland voorgedaan. De vraag
die dit artikel moet beantwoorden is, wie zich in Nederland met deze
kwesties bezighielden; hoe het probleem werd gedefinieerd; welk beeld
men had van de toekomst van de ambachten; en welke activiteiten wer1. Een goed overzicht van de buitenlandse literatuur is G. Crossick/ H .G. Haupt (eds),
Shopkeepers and masters artisans in 19th century Europe (London 1984).
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den ontplooid om die toekomst te belnvloeden. Allereerst wordt de feitelijke ontwikkeling van de ambachteIijke nijverheid in de periode
1850-1920 kort geschetst. Dan voIgt een bespreking van de ambachtsbeweging, waarin duidelijk twee fasen te onderkennen zijn, met een omslag rond 1900.

Ambachten in Nederland, 1850-1920

Over de ontwikkeling van de ambachten in Nederland is zo goed als niets
geschreven, evenmin als over organisaties van of ten behoeve van de ambachten. In de geschiedschrijving ligt de nadruk op de opkomst van de
grote industrie enerzijds en de arbeidersbeweging anderzijds, waardoor
het ambachtelijk kleinbedrijf sterk onderbelicht blijft. Vit de schaarse
informatie die beschikbaar is kunnen we het volgende giobale beeld opbouwen. 2
In het midden van de vorige eeuw yond het grootste deel van de werkende bevolking in Nederland emplooi in de landbouw (440/0) en in de
handels-, verkeers- en dienstensector (29%). Slechts rond 24% was werkzaam in een of andere tak van nijverheid. Die nijverheid was grotendeels
ambachtelijk van aard (zo'n 20% van de beroepsbevolking). Ambachtsbazen werkten alieen, of met hooguit enkele knechts, meestal voor een
locale markt. Hun wei en wee was dan ook geheel verbonden met de welvaart van hun directe omgeving. Na de zware crisis van de jaren veertig
brak een periode van groei aan, vooral in de landbouw. De ambachten
profiteerden daarvan: het aantal in deze sector werkzamen steeg tussen
1850 en 1860 met 20 a 25% (bij een bevolkingsgroei van 8%), een tendens die zich waarschijnlijk tot het eind van de jaren zeventig voortzetteo Vanaf ongeveer 1878 braken opnieuw moeilijke tijden aan. De
Iandbouwcrisis ontnam veel ambachtslieden een groot deel van hun afzet. Velen zochten hun heil in de steden, die in deze periode snel groeiden, en waar dus het nodige werk te vinden was, bijvoorbeeld in de
woningbouw. Tegelijkertijd kregen veel ambachten echter te kampen met
2. Een ernstige handicap is het ontbreken van een doorlopende bedrijfsstatistiek over deze periode. De bedrijfstellingen die er zijn verschillen sterk van opzet en zijn moeilijk vergelijkbaar. Zie daarover H .J. Scheffer, 'Ontwikkeling van de ambachts- en fabrieksnijverheid
in Nederland', Economisch Statistische Berichten (1942) 542-546. Mijn voornaamste bronnen
zijn: Verslag van het onderzoek naar den toestand van den handeldrijvenden en industrieelen
middenstand in Nederland (Amsterdam 1918); LA . de Jonge, De industrialisatie van Nederland (tweede druk; Nijmegen 1979) 25-26, 265-267, 231-233; Th . van Tijn, 'Het sociale
leven in Nederland', Algemene Geschiedenisder Nederlanden 12 en 13 (Haarlem 1977, 1978)
passim; O. Pyfferoen, La petite bourgeoisie aux Pays Bas (Bruxelles 1902); en het genoemde
artikel van Scheffer.
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een toenemende concurrentie van goedkope fabrieksprodukten uit binnenen buitenland. De enorme uitbreiding van de transportmiddelen (vooral
de spoorwegen) betekende dat deze produkten gemakkelijk afgelegen gebieden bereikten, waar de ambachten tot dan toe het rijk aIleen hadden
gehad. De groei van de beroepsbevolking in de nijverheid, die vooral na
1895 plaatsvond, kwam dat ook grotendeels bij de grote en middelgrote
bedrijven terecht.
De effecten van de industrialisering en de 'grote depressie' op de verschillende takken van ambachtsnijverheid waren zeer verscheiden. Een
aantal globale trends is duidelijk te onderscheiden, maar het is moeilijk
om nauwkeurig aan te geven wanneer en in welke omvang deze veranderingen zich voordeden. 3 In de eerste plaats kregen gevestigde ambachtslieden het moeilijk, doordat werkloos geworden boeren en ambachtsknechts
hun eigen bedrijfje gingen opzetten. Daardoor nam het aantal kleine ondernemingen toe en kwam een groot aantallaaggeprijsde en vaak inferieure produkten op de markt. Talrijk waren dan ook de klachten over
beunhazerij in verscheidene ambachten. Een scherpe daling van de prijzen, die ambachtslieden voor hun produkten konden vragen, waren het
gevolg.
Sommige ambachten kregen zware, soms fatale, concurrentie van de
fabrieken, zoals de bakkers in de steden en de branderijen in Schiedam.
Andere kregen steeds meer het karakter van hooggespecialiseerde huisnijverheid. Dat gold bijvoorbeeld voor de kleermakers die zich gedwongen zagen werk aan te nemen van groothandelaars in stoffen en
confectiebedrijven. Zij verloren daarmee hun onafhankelijkheid en hun
werk kreeg het routinekarakter van fabrieksarbeid. Dan was er een grote groep, die overging tot verkoop en reparatie van fabrieksprodukten
(bijvoorbeeld schoenmakers en horlogemakers). In de bouwsector ging
vee I ambachtelijk werk verloren door de opkomst van de timmerfabrieken en de zogenaamde 'revolutiebouw'.
Sommige ambachtslieden, die hun nering zagen kwijnen door een afnemende vraag naar hun produkten, slaagden erin, over te schakelen op
produktie van zaken waarnaar weI vraag was. Aldus bijvoorbeeld zadelmakers, die koffers en tassen gingen maken en koperslagers die een nieuwe
werkkring vonden in de aanleg van water- en gasleidingen. Weer andere
ambachten, zoals de meubelmakerij, konden zich vrij goed handhaven
naast de industrie. En tenslotte ontstonden er, met de komst van nieuwe
industriele produkten, ook nieuwe 'ambachten': rijwielherstellers, auto3. Het volgende is vooral gebaseerd op Pyfferoen, Q. W. , 19-34 en de middenstandsenquete (zie noot 2). deel I hoofdstuk I en XII. Over ontscholingstendensen in verscheidene
ambachten zie: Th. van der Waerden, Geschooldheid en techniek (Delft 1911).
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monteurs, electriciens, gas fitters etcetera.
Vanaf ongeveer 1890 werden in Nederland op vrij grote schaal kleine
motoren toegepast in ambachtsbedrijven. Aanvankelijk waren dit vooral gas- en benzinemotoren, die met name in de grafische industrie werden gebruikt. Na 1900 begon de electro motor zijn opmars in verscheidene
bedrijfstakken. Dit werd mogelijk gemaakt doordat in het decennium
na 1900 de stroomvoorziening op grote schaal ter hand werd genomen,
terwijl tegelijkertijd een groot aantal werktuigen op de markt kwam, die
op electromotoren konden worden aangesloten. Ongetwijfeld heeft deze
ontwikkeling een aantal takken van kleine nijverheid nieuwe impulsen
gegeven; doch welke dat waren en hoe succesvol deze waren is op basis
van de bestaande literatuur niet te zeggen.
De inkomens- en statuspositie van ambachtslieden was in deze periode laag. In de negentiende eeuw lag het inkomen van ambachtsbazen nauwelijks boven dat van hun knechts en dat van ongeschoolde arbeiders.
WeI kunnen we vaststellen dat de achteruitgang van de ambachten ten
opzichte van de fabrieksnijverheid het sterkst is geweest in de periode
tussen 1890 en 1910. Daarna zette dezelfde tendens zich voort, doch in
een minder hoog tempo. De burgerij rekende deze hele groep dan ook
tot 'het volk'. De Haagse ambachtsschooldirecteur Boersma schreef dat
de 'minste gegallonneerde bediende' neerkeek op de 'ambachtsman in
zijn werkpak,.4 Het zelfrespect van ambachtslieden stemde hiermee overeen, getuige tenminste de herhaalde waarneming, dat zij hun kinderen
liever in een laag kantoorbaantje terecht zagen komen dan dat zij hen
een yak lieten leren.

De beweging voor de ambachten: overzicht en periodisering
De eersten die het opnamen voor het behoud van de ambachten waren
de ambachtslieden zelf. Min of meer in de traditie van de oude knechtsgilden ontstonden in de jaren zestig vakverenigingen van timmerlieden,
typografen en dergelijke, waarin over het algemeen de meest geschoolde
werklieden waren georganiseerd. Deze verzetten zich tegen de daling van
hun inkomen en status, die deels het gevolg waren van arbeidsdeling en
mechanisering. 5 In de arbeidersbeweging, die uit deze vakorganisaties ontstond, lag echter de nadruk op belangen die al/e arbeiders - geschoold
en ongeschoold, en ongeacht in welk yak - met elkaar gemeen hadden,
4. H .L. Boersma, Naar aanleiding van het aanstaande 25 jarig bestaan der ambachts·
school te 's-Gravenhage (Den Haag 1898) 4.
5. Van Tijn, a. w. , \60-\6\.
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zoals lonen, werktijden en kiesrecht. De strijd voor het vakmanschap
speelde geen belangrijke rol meer.
In later jaren bestonden er nog verenigingen van ambachtspatroons,
doch dit waren zelden effectieve belangenorganisaties, vergelijkbaar met
bijvoorbeeld de Duitse Handwerkerbund. Politici en intellectuelen die
zich na 1900 met de kleine nijverheid bezighielden verbaasden zich over
de politieke apathie van deze groep, die weigerde zich te organiseren en
vaak geen medewerking verleende aan onderzoek naar hun situatie. Ais
oorzaken werden genoemd de geringere industrialiseringsgraad van Nederland, waardoor de ambachten minder bedreigd werden dan elders,
en de lage status en zelfachting van ambachtslieden, waarover ik hiervoor schreef. Sinds 1902 was er een nationale Middenstandsbond, doch
deze werd van meet af aan gedomineerd door winkeliers. 6
Initiatieven om de positie van de ambachten te verbeteren gingen in
vrijwel de he Ie hier besproken periode niet uit van ambachtslieden zelf,
maar van organisaties van de welgestelde burgerij, zoals de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, de Vereeniging ter bevordering van Fabrieksen Handwerksnijverheid en de Maatschappij van Nijverheid, waarvan
de laatste verreweg de belangrijkste was. Hier was vanaf ongeveer 1870
de 'verheffing van de ambachten' een regelmatig terugkerend onderwerp
van discussie en van concrete initiatieven. Zoals we zullen zien veranderde deze discussie na 1900 tamelijk ingrijpend van karakter. De confessionele partijen gingen zich toen met het onderwerp bezighouden en vooral
onder hun invloed begon de overheid voor het eerst maatregelen te nemen ten gunste van de ambachten. De inhoud van dit beleid was voor
een belangrijk deel gebaseerd op ideeen en initiatieven die ontwikkeld
waren in de Maatschappij van Nijverheid, die zich tussen 1900 en 1910
zeer intensief met de kwestie bezighield. Het is daarom zinvol, de nu volgende bespreking van de ambachtsbeweging in te delen in twee fasen:
de periode 1870-1900 en die van 1900-1920.

De periode 1870-1900

De Maatschappij van Nijverheid, in 1777 opgericht onder de naam Oeconomische Tak van de Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen,
was in de eerste plaats een vereniging van industrielen en handelsondernemers, maar ook ingenieurs, advocaten, politici en hoge ambtenaren
en bestuurders waren er lid van. Het doel van deze organisatie was de
6. Bv . Meuwsen (voorzitter van de Ned. Middenstandsbond) in: Verslag (...) nationaal
congres voor de ambachtsnijverheid (z.n.z.j. (1907)) 98-99 .
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bevordering van de nijverheid in al zijn vormen, een taak die ruim werd
opgevat. Zo hield de Maatschappij zich bezig met de verbreiding van technische kennis, onder meer door het stimuleren van het nijverheidsonderwijs, de discussie over de aanleg van spoorwegen en het droogleggen van
de Zuiderzee, maar ook met allerlei sociale kwesties.
Vanaf ongeveer de jaren achttienzeventig is de positie van de ambachten in de samenleving een steeds terugkerend thema in de Maatschappij.
Het eerste dat daarbij opvalt is dat de ambachtskwestie een variant was
van de arbeiderskwestie of sociale kwestie. De term en 'ambachtslieden',
'arbeiders', 'arbeidenden stand', 'mindere man' en dergelijke werden geheel in overeenstemming met wat hiervoor over de status van ambachtslieden werd gezegd - door elkaar gebruikt. 7 De belangrijkste schrijvers over het onderwerp waren F.W. van Eeden, van 1859 tot 1899
algemeen secretaris en een der meest invloedrijke leden van de Maatschappij, E. von Saher, directeur van twee door de Maatschappij opgerichte
instellingen, het Museum voor Kunstnijverheid (1877) en de School voor
Kunstnijverheid (1879), en de directeur van de Haagse ambachtsschool,
H.L. Boersma.
Volgens deze heren was de kern van de ambachtskwestie het probleem
van de kwaliteit van de arbeid. 8 Het uitgangspunt was een soort ideaalbeeld van de ambachten, waarin zij de hoogste menselijke waarden belichaamd zagen: persoonlijke autonomie en betrouwbaarheid, en een
veeizijdige, harmonische ontwikkeling van fysieke, geestelijke en artistieke
vermogens. Sinds de middeleeuwen was het handwerk steeds verder bij
deze norm achtergebleven. De belangrijkste recente oorzaak van deze 'degeneratie' van de ambachten was de opkomst van de fabrieksnijverheid.
Niet de machines waren hier het probleem: die namen immers vooral het
zware en eentonige werk over, dat de mens onwaardig is. De degradatie
van het handwerk was volgens hen vooral het gevolg van de arbeidsdeling en de verheffing van efficiency tot hoogste norm. Daardoor werd
de arbeid eenzijdig en geestdodend. De arbeider werd een 'levende ma7. Enkele voorbeelden; Tijdschrift der Nederlandsche Maatschappij van Nijverheid (Ts.
Nijv.) (1857) Congres 15; 1881,67; (1891) Afd. Kunstnijv. 93 v. In 1ge eeuwse woordenboeken is de ontwikkeling van de inhoud van het begrip ambacht goed te volgen. Net als
'ambt' is het afgeleid van een woord dat 'dienst' betekent. Later stond 'ambt' voor de hogere (intellectuele) vormen van arbeid (priester, rechter), ambacht was handwerk. Hoewel
in andere woordenboeken uit de aangehaalde voorbeelden blijkt dat een ambacht geleerd
moet worden, wordt pas in het Woordenboek der Nederlandsche Taal (1898) ambacht een
vorm van handwerk genoemd, waarvoor kennis, over leg en vaardigheid vereist zijn; ambacht en ongeschoold werk worden hier voor het eerst scherp onderscheiden. AIle latere
woordenboeken volgen deze omschrijving.
8. H.L. Boersma, Het ambacht (Den Haag 1904); F.W. van Eeden in: Ts. Nijv . (1865)
181-188; E. von Saher in: Ts. Nijv. (1890) Afd. Kunstnijv. 93-109.
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chine', spoedig overbodig gemaakt door echte machines. Met de komst
van de massaproduktie was het publiek eraan gewend geraakt, aIleen op
de prijs en niet meer op kwaliteit van produkten te letten. Daardoor werden ook de ambachten aangetast; kleine bedrijven zagen zich gedwongen tot steeds verdergaande specialisatie en legden zich steeds vaker toe
op toelevering van onderdelen aan grote ondernemingen (als voorbeelden noemde Boersma de revolutiebouw en de kleding- en schoenindustrie).
De socialistische eisen van hoger loon en kortere werktijden achtten
deze auteurs meestal terecht; maar, zo werd betoogd, daarmee wordt het
probleem niet opgelost, want de kwaliteit van het werk wordt er niet door
verhoogd. Bovendien kunnen lonen slechts worden verhoogd en arbeidstijden verkort als de winsten stijgen, hetgeen - volgens een toen veel verkondigde theorie - een hog ere kwaliteit van de produkten en dus meer
geschooldheid van de arb eiders vergde. 'Veredeling van het ambacht' was
dus het enige werkelijke antwoord op de sociale kwestie. Vanzelfsprekend werd in kringen van de Maatschappij niet verkondigd dat de grote
industrie diende te verdwijnen. WeI meenden de 'opinieleiders' dat een
toekomstige samenleving denkbaar was met een grote en levenskrachtige ambachtelijke sector, naast een beperkte industriele sector. Daardoor
zou een groot deel van de opgroeiende arbeidersgeneratie kunnen worden gered van 'het geest- en zieldoodende van aIle machinaal leven en
denken,.9
Het redden van de kwaliteit van de arbeid werd essentieel geacht voor
de kwaliteit van de samenleving. Een goed opgeleide en welvarende ambachtsstand, zo werd steeds beklemtoond, is 'een hecht bolwerk van onze maatschappelijke orde' . 10 Vit verscheidene activiteiten van organisaties
als de Maatschappij van Nijverheid en de Vereeniging ter bevordering
van Fabrieks- en Handwerksnijverheid blijkt dat men aanstuurde op een
stratijicatie van de arbeidersklasse naar bekwaamheid, ijver en prestatie. Ambachtsscholen, wedstrijden voor ambachtslieden waar getuigschriften werden uitgereikt, loondifferentiatie en ook de activiteiten ter
bevordering van de ambachten die hierna aan de orde komen, waren op
dit doel gericht. Sociale stijging werd gezien als een alternatief voor klassenstrijd: de arbeider diende de verbetering van zijn positie individueel,
niet coIlectief, na te streven.
Socialisten werd voortdurend verweten, dat zij geen aandacht hadden
voor de kwaliteit van de arbeid. II Het vaste antwoord daarop was, dat
9. Boersma, ibid.
10. Vers/ag van hel congres voor vakonderwijs (z.p. 1891) 9.
11. Bv. Boersma in: Nalionaa/ congres omlrent hel vakonderwijs (Amsterdam 1895) II,
26; Vers/ag der commissie lot verede/ing van hel ambachl (Den Haag 1894) 47 .
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De Teekenschool voor Kunslnijverheid in Haarlem in 1880.

activiteiten als die van de Maatschappij slechts de kapitalisten en een minderheid van de arbeiders ten goede kwamen en dat het pogingen waren
de eenheid van de arbeiders te doorbreken. 12
Het stimuleren van de ambachten werd door de Maatschappij op twee
manieren ter hand genomen. De eerste methode was het verhogen van
het artistieke peil van de ambachtelijke produktie. Daartoe werd in 1877
in Haarlem een museum voor kunstnijverheid opgericht, waaraan in 1879
een kunstnijverheidsschooI werd verbonden. Van Eeden was de belangrijkste initiatiefnemer, Von Saher kreeg de Ieiding van beide insteIIingen.
Buitenlandse musea en scholen stonden hier model, in de eerste plaats
het Engelse South Kensington. Doel van het museum was, ambachtslieden, ondernemers en het brede pubJiek een betere smaak bij te brengen
door hen te confronteren met grote stijlvoorbeelden uit het verieden.13
De opvoeding van het publiek was even belangrijk aIs die van de ambachtslieden: voor Nederiandse kunstnijverheidsprodukten moest immers
een markt veroverd worden, die nu beheerst werd door buitenlandse en
12. Bv. Hel Volk, 26 nov. 1901; W.J. A1barda, 'Vakonderwijs en werkeloosheid', in :
Praeadviezen over vakonderwijs van de Nationale Vereeniging tegen de werkeloosheid
(z.p.z.j . [1911]) .
13 . Ts. Nijv. (1891) Afd. Kunstnijv. 93 v.
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fabrieksartikelen_ Net als in andere landen ging het niet aIleen om de ambachtelijke maar ook om de grote nijverheid. Sommigen echter, zoals
de president van de Maatschappij, De Haan en Van Eeden meenden dat
vooral de ambachten zouden profiteren. Van Eeden zag in beide instellingen 'toongevers eener nieuwe maatschappelijke orde' .14 AIs de kunst
'weer doordringt in het hart onzer nijveren, en in ons kooplustig publiek,
als een gezuiverde smaak afkeerig wordt van haastig fabriekswerk en persoonlijke verdiensten leert waardeeren, - als onze kunstenaars niet langer zweven in de wolken, maar afdalen in het dagelijksch leven ( ... ) dan
voorzie ik een nieuwe en krachtige ontwikkeling van den Nederlandschen
Handwerksstand' .15 Te oordelen aan de groei van het aantal bezoekers
en leerlingen en de uitbreiding van het vakkenpakket van de school, waren beide instellingen een aanzienlijk succes. 16 In de discussie over de ambachten na 1900 speelden zij echter nauwelijks een rol meer. AIle nadruk
kwam to en te liggen op de tweede methode waarmee de Maatschappij
de ambachten wilden verheffen: rationalisering en mechanisering.
Veer 1900 was Boersma de belangrijkste pleitbezorger van dit standpunt. Naar zijn mening was de redding van de ambachten vooral te verwachten van bet ere administratie en boekhouding en vooral van de
invoering van kleine machines. Ambachtsscholen dienden daarbij een sleutelrol te spelen. Ook in dit streven stak de Maatschappij veel energie.
Zij was medeoprichtster van verscheidene ambachtsscholen, organiseerde in 1895 een groot congres over technisch onderwijs en publiceerde vanaf de jaren zeventig regelmatig artikelen over machines voor de kleine
nijverheid met uitvoerige vergelijkende kostprijsberekeningen.
In 1888 hielp de Maatschappij een organisatie oprichten die zich ten
doel stelde de titels van meester en gezel weer in te voeren, door op verscheidene plaatsen in het land ambachtslieden de gelegenheid te geven
proeven van bekwaamheid af te leggen. 17 Gekwalificeerde ambachtslieden zouden zich op deze wijze kunnen onderscheiden van 'beunhazen'
en hun afzet kunnen vergroten. Het motief van de 'sociale orde' kwam
naar voren in het streven, het 'natuurlijk gezag' van de meesters over
hun gezellen te bevorderen en werklieden te stimuleren, verbetering van
hun positie langs deze weg, en niet die van het socialisme, na te streven.
De Vereniging bleef ver verwijderd van haar doel, het creeren van een
brede gediplomeerde ambachtsstand. Het aantal proefafleggingen steeg
tussen 1903 en 19lO van 63 tot 173 per jaar, waarna het schommelde tussen lOO en 200 jaarlijks; de examens bleven beperkt tot de bouwvakken
14.
15.
16.
17.

Ibid. 2-3.
Ts. Nijv. (1888) 360.
Zie de jaarlijkse verslagen in het Ts. Nijv.
Vers/ag (1894); jaarlijkse verslagen in het Ts. Nijv. vanaf 1901.
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(timmeren, schilderen en dergelijke) en het smeden. Dit geringe succes
werd vooral geweten aan het feit dat aan het diploma van de vereniging
in het geheel geen rechten verbonden waren. In de discussie na 1900 speelde deze Vereniging geen enkele rol meer.

De peri ode 1900-1920

Rond 1900 veranderde de discussie over de ambachten ingrijpend van
karakter. Confessionele politici gingen zich met de zaak bezighouden en
drukten er hun eigen stempel op. Vooral door hun toedoen kwam voor
het eerst overheidsbemoeienis met de ambachten tot stand. Aan de discussie van voor 1900 werd zelden meer gerefereerd. Nieuwe 'opinieleiders' definieerden de ambachtskwestie in andere, meer defensieve termen:
het ging niet meer om de verheffing van het handwerk maar om de verdediging van de 'middenstand' . Deze probleemdefinitie was aanzienlijk
onduidelijker en verwarrender dan die van voor 1900, omdat ambachtslieden nu in een categorie werden ondergebracht met winkeliers (en soms
zelfs kleine boeren). Politici vonden dat de middenstand zich moest organiseren, maar winkeliers en ambachtslieden bleken vaak tegenstrijdige belangen te hebben en de laatsten wantrouwden elkaar teveel om tot
eigen organisatie over te gaan.
De verandering van de discussie over de ambachten hangt ongetwijfeld samen met de industrialisering, die rond 1900 goed begint door te
zetten, en waardoor het onderscheid tussen fabrieksarbeid enerzijds en
oude en nieuwe ambachten anderzijds zich scherper aftekende. Een andere belangrijke factor is de kiesrechtuitbreiding van 1897, die een groot
deel van de kleine winkeliers, boeren en ambachtslieden het stemrecht
bracht. De 'middenstand' werd daarmee een electoraal zeer belangrijke
groep en het idee van een 'crisis van de kleine burgerij' - vooral gelmporteerd uit Belgie - een politieke kwestie van de eerste orde. Dat gold
vooral voor de Rooms-Katholieke en de Antirevolutionaire Partij, die
juist in deze groepen hun belangrijkste steun vonden; hun machtspositie
na 1900 was er voor een belangrijk deel op gebaseerd. Confessionele politici bepaalden derhalve in sterke mate de discussie over de kleine burgerij. Zij waren het die deze zaak op de politieke agenda brachten en
hielden.
Met enig recht kon de antirevolutionaire leider Abraham Kuyper claimen, de 'wekstem' van de Nederlandse middenstand te zijn geweest. 18
18 . A. Kuyper op het middenstandscongres 1903, geciteerd door A. Ingenool, Gedenk·
boek van den Nederlandschen Middenstandsbond (z.p. 1927) 29·31; hoofdartikel in De
Standaard, 28 juli 1909.

VAN LENTE

AMBACHTEN TIJDENS INDUSTRIALISATIE 1870-1920

223

Ais ministerpresident stuurde hij vanaf 1901 werknemers naar internationale middenstandscongressen. Daaruit kwam in 1902 de Nederlandsche
Middenstandsbond voort. In 1904 stelde zijn ministerie een staatscommissie in om te onderzoeken of de regering maatregelen diende te nemen
ten behoeve van de middenstand. Deze commissie kwam al snel tot de
conclusie dat een uitvoerig onderzoek nodig was. Na een liberaal intermezzo (het kabinet De Meester, 1904-1908) installeerde de antirevolutionaire minister Talma in 1908 de staatscommissie voor de
middenstandsenquete. Net als de vorige staatscommissie werd ook deze
gedomineerd door prominente confessionelen, zoals de protestanten Anerna en Noordtzij en de katholieken Nouwens, Aalberse en Van Wijnbergen. Talma was eveneens verantwoordelijk voor de instelling van een
rijksdienst voor de technische en administratieve voorlichting aan de middenstand en voor steun aan middenstandscredietbanken.
Confessionele politici presenteerden de middenstandskwestie als een
aanvulling en correctie op de sociale kwestie. Tezeer was, volgens hen,
tot dan toe de aandacht gericht geweest op de noden van de arbeiders.
De hogere belastingen, nodig om de sociale wetgeving uit te voeren, de
hogere lonen en de scherpere eisen die aan de inrichting van werkplaatsen werden gesteld, drukten vooral zwaar op de kleine ondernemers. Bovendien werden deze bedreigd door de concurrentie van grote bedrijven
en door cooperatieve winkelbedrijven die vanuit de arbeidersbeweging
waren opgericht. 19 De middenstand verdiende steun, volgens de confessionelen, omdat zij de ruggegraat van het yolk was: gelovige en ordelievende lieden, die een schakel vormden tussen de rijken en de armen.
Overigens dachten confessionele politici er niet over, de middenstand te
helpen via extra belastingheffingen op grote bedrijven of maatregelen tegen cooperatieve winkels; daarvoor was de steun van ondernemers en arbeiders ook voor hen te belangrijk. De staat kon pas tot maatregelen
overgaan, zo betoogde Kuyper bij herhaling, als de middenstanders eerst
zichzelf organiseerden.
De discussies in de Tweede Kamer maken duidelijk dat de Nederlandse politieke elite niet echt warm liep voor de zaak. Concrete maatregelen
bleven beperkt, de zaak werd bestudeerd en bescheiden financiele steun
werd gegeven. Pas tijdens de eerste wereldoorlog, to en de middenstand
werkelijk werd bedreigd, ging de (liberale) regering tot grootschalige steun
over, vooral in de vorm van credietvoorzieningen. Hoewel de confessio19. Zie bv . Kuyper in het in de vorige noot genoernde boek van Ingenool, p . 29 en zijn
hoofdartikel in De Standaard, 24 juni 1892; de hoogleraar aan de Vrije Universiteit A.
Anerna in Verslag (. . .) nationaal congres voor de ambachtsnijverheid (1907) 92; P .J .M.
Aalberse, leider van de Katholieke Sociale Actie in Katholiek Sociaal Weekblad (1903) 1-3
en 408 .
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nelen een sleutelrol vervulden in het tot politiek probleem verheffen van
de middenstand, was hun bijdrage aan de discussie over de ambachten
inhoudelijk weinig interessant. De enige organisatie waarin de toekomst
van de ambachten grondig werd bestudeerd was, ook in deze periode,
de Maatschappij van Nijverheid.
De man die tot 1910 de discussie in de Maatschappij geheel beheerste
was de Amsterdamse bankier en voormalig hoofdingenieur van de waterstaat R.P.J. Tutein Nolthenius. Nolthenius was voorzitter van de
Staatscommissie voor de middenstand en regeringsafgevaardigde op de
middenstandscongressen van 1903 en 1904. Waarschijnlijk had hij deze
functies voor een belangrijk deel te danken aan zijn warme steun voor
A. Kuyper, die hij vooral prees om diens middenstands- en onderwijspolitiek. 20 Ais 'nationaal-liberaal' onderkende hij dat de middenstand aIleen van de confessionelen politieke steun te verwachten had; met hen
deelde hij de bezorgdheid om de concentratietendensen in de moderne
maatschappij: de toenemende macht van grote ondernemingen en van
de staat, het laatste onder invloed van sociaaldemokraten en linksliberalen:
'een krachtige middenstand werkt als een veer, en breekt alle plotselinge schokken. Het is als een schip met vele zeilen; al scheurt er een,
de andere blijven toch dienst doen, en het schip vaart veilig verder.
Een grootkapitalistische of socialistische staat is daarentegen als een
oceaan-stoomer, die zeer snel kan gaan - maar een zeer klein gebrek
aan de machine is voldoende om het weerloos over te geven aan het
spel der golven'. 21
Anders dan de confessionelen, richtte Nolthenius zijn aandacht geheel
op de ambachten. Het belangrijkste antwoord op de problemen van deze groep was naar zijn mening mechanisering. De kleine nijverheid kon
slechts gered worden 'door haar te voorzien van de wapenen van den modernen tijd, de wapenen zonder welke geen concurrentie vol te houden
is: de kleine motoren en werktuigen van allerlei aard, welke door die motoren worden gedreven'. 22 Dit was de leidende gedachte achter de tentoonstelling van ambachtswerktuigen en het daaraan verbonden congres,
dat de Maatschappij in september 1907 in Amsterdam organiseerde (in
navolging van een soortgelijke tentoonstelling in Gent in 1904). Nolthenius was, als voorzitter van het Amsterdamse departement, de stuwende
kracht achter deze onderneming. Dezelfde onderwerpen die in Belgie,
Zie by . zijn Lente in de politiek (Zutphen 1901) en De Stille stem (Zutphen 1905).
In Middenstandskernen (Amsterdam 1907) vindt men zijn ideeen over middenstandspolitiek samengevat.
21. NoJthenius, Lente, 29-30.
22 . Ts. Nijv. (1906) 448-451.
20.
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Duitsland en andere Ianden het drukst besproken werden kwamen ook
hier aan de orde: vakonderwijs, kredietvoorziening (beide in verb and met
rationalisering en mechanisering van kleine bedrijven) en de organisatie
van de middenstand (inclusief eventuele publiekrechteIijke vertegenwoordiging).
AanvankeIijk zag Nolthenius de grootindustrie als een 'vloek', die in
vele takken van bedrijf onvermijdelijk was, doch waartegenover een zo
sterk mogelijke kleine nijverheid diende te staan. Later benadrukte hij
de continuileit tussen grote en kleine nijverheid en de gemeenschappeIijke belangen van die beide. De grote nijverheid, schreef hij, heeft allerlei
kleine bedrijven doen ontstaan, levert de ambachten goedkope halffabrikaten en heeft de welvaart gebracht die een markt creeert voor de duurdere en meer artistieke ambachtelijke produkten. Tevens onderstreepte
de continulteit tussen klein- en grootbedrijf de mogelijkheid van sociale
stijging, die als aIternatief gold voor een samenleving, verstard in twee
vijandige kampen; het was bovendien een garantie voor de vitaliteit van
de nijverheid.
De tentoonstelling van 1907 was bedoeld om Nederlandse ambachtsIieden te bewegen, hun bedrijven te moderniseren en zich te organiseren.
AIs vervoIg op deze manifestatie ontplooide de Maatschappij dan ook
allerlei activiteiten om deze doelen te helpen realiseren. Zo trachtte men,
naar Duits model, ambachtsverenigingen en patroonscursussen tot stand
te brengen. De kleinnijveren bleken echter weinig genegen, zich door een
club van grootindustrielen te laten helpen, zodat deze pogingen strandden. Meer succes had een ander initiatief, dat niet direct participatie van
ambachtslieden vereiste maar vooral gericht was op de overheid. Om de
technische voorlichting aan ambachtslieden een meer permanent karakter te geven was het voorstel geopperd, een bedrijfsmuseum op te richten. Een gezamenlijke commissie van de Maatschappij en de
Middenstandsbond kwam, na uitvoerige studie, tot de conclusie dat het
beter was, in verschillende delen van het land nijverheidsconsulenten aan
te stellen, ongeveer zoals in de landbouwvoorlichting gebruikelijk was. 23
Minister Talma pakte dit idee op en benoemde eerst een, daarna (in 1913)
nog twee nijverheidsconsulenten. Deze gaven individuele adviezen en organiseerden regelmatig demonstraties van nieuwe apparatuur. AIle drie
schreven ze regelmatig in het tijdschrift van de Maatschappij. Hun visie
op de toekomst van de kleine nijverheid laat een verdere verschuiving
zien in het den ken over techniek en ambachten. 24
23. Rapport in Handelingen der Tweede Kamer 1909110 AX2, 25-26.
24. Ts. Nijv. (1914) 418; (1916) 249-255; (1918) 89-92. De katholieke 'middenstandsjourna1ist' Kellenaers dacht er net zo over: zie Vragen van den Dag (1919) 542.
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Zoals ook in de Maatschappij van Nijverheid gebruikelijk was, benadrukten de nijverheidsconsulenten dat rationalisering en mechanisering
de enige redding van de ambachten was. Door machines in te voeren konden ambachtslieden hun bedrijfje omvormen tot een industrie in het klein,
die kon uitgroeien tot een middelgroot bedrijf. Mechanisering zou vanzelf leiden tot uitbreiding van de produktie en daarmee van het personeel; rationalisering van de bedrijfsvoering, bijvoorbeeld volgens het
Taylor-systeem, lag dan voor de hand. Het geleidelijk groeien van grote
industrieen uit kleine was bovendien een goede manier, de plaatselijke
bevolking te wennen aan 'vlug en regelmatig' werken. Kortom, de nijverheidsconsulenten zagen hun taak eerder in een soort industrialiseringspolitiek met kleine bedrijven als uitgangspunt dan in het bevorderen
van de ambachten, die zij kennelijk als een verouderde produktievorm
beschouwden. En in de Maatschappij - de enige organisatie die zich systematisch met de ambachten had beziggehouden - werden zij niet tegengesproken.
Deze verschuiving in perspectief wordt begrijpelijker in de context van
de discussie in de Maatschappij over wat genoemd werd de 'oeconomische voorbereiding' op de tijd na de oorlog. 25 De toon van deze discussie
was grimmig. De periode na de oorlog zou een 'harde strijd' te zien geven, waarin er 'geen neutralen' zouden zijn. Nederland diende zich daarop
voor te bereiden door de infrastructuur te verbeteren en de nijverheid
te moderniseren. De nadruk lag in deze verhalen op grote, internationaal opererende bedrijven. Over de kleine nijverheid werd slechts opgemerkt dat deze het moeilijk zouden krijgen en dat samenwerking in grotere
eenheden (bijvoorbeeld bij de inkoop van grondstoffen) onvermijdelijk
zou zijn. 26

Conclusie

De discussie over de toekomst van de ambachten werd in Nederland gedurende de eerste industrialiseringsgolf gevoerd over de hoofden van de
ambachtslieden heen, door organisaties van de aanzienlijke burgerij. De
rol die daarbij aan nieuwe technieken werd toegekend onderging in de
loop van de bestudeerde periode een aantal wijzigingen. Aanvankelijk
werd de verheffing van het handwerk nagestreefd, met een soort humanistisch arbeidsideaal als norm. Verhoging van het artistieke peil van de
ambachten en toepassing van kleine machines waren daartoe de midde25.
26.

Ts. Nijv. (1917) 57-84, 113-118, 156-159; (1919) 344-345.
Ts. Nijv. (1917) 117; (1918) 541.
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len. Het tegengaan van destabiliserende effecten van de industrialisering
en de intrinsieke waarde van ambachtelijke arbeid waren de voornaamste
argumenten.
Na 1900 weken argumenten rondom de kwaliteit van de arbeid steeds
meer voor het motief van de sociale orde, hetgeen onder meer tot uiting
kwam in de herdefiniering van het probleem in termen van 'middenstand'
en 'kleine burgerij'. In Nolthenius' fraaie vergelijking ging het om de
koers van het zeilschip, niet om de kwaliteit van de zeilen. De aandacht
voor de artisticiteit van de ambachten verdween naar de achtergrond, mechanisering kwam centraal te staan - maar uiteindelijk niet om de ambachten te redden, zoals v66r 1900 bijvoorbeeld Boersma voor ogen stond.
Steeds vaker werd gesproken van 'kleine nijverheid' in plaats van 'ambacht'. De beste bedrijfjes heetten die, welke zich door technische vernieuwing en organisatorische rationalisering tot middelgrote bedrijven
wisten op te werken. Efficiency en de vitaliteit van de (vooral grote) nijverheid werden belangrijker doelen dan de kwaliteit van de arbeid en de
produktie.
De 'ambachtskwestie' was gedurende de hele periode een alternatief
voor de socialistische versie van de 'sociale kwestie'. Tussen beide partijen werd echter geen discussie gevoerd. In socialistische kring werd de
'middenstand' - industrieel en anderszins - in het algemeen opgevat als
een klasse die in de ontwikkeling van het kapitalisme spoedig een natuurlijke dood zou sterven en dus voor de toekomst niet relevant was.
Aan het einde van de hier bestudeerde peri ode was er derhalve niets
meer over van het streven naar een brede, technisch en artistiek goed ontwikkelde kleinschalige ambachtelijke nijverheid, waarvoor prominente
leden van de belangrijkste Nederlandse ondernemersorganisatie zich zozeer hadden ingezet.

De houding van Nederlandse werkgevers tegenover arbeidstijdverkorting,
1870-1920
PETRA KALKMAN EN L. KARSTEN

Inleiding

In werkgeverskringen wordt verkorting van de dagelijkse arbeidstijd met
nauwelijks verholen afkeer begroet. Werkgevers laten niet na te betogen
dat het om een direkte bedreiging van het voortbestaan van hun onderneming gaat. Zelfs als instrument om op landelijk niveau de werkloosheid te bestrijden wordt het door hen met skepsis bekeken. Zo heeft op
het symposium van het Internationaal Management Instituut te Geneve
over de zorgwekkende omvang van de Europese werkloosheid een deelnemer zich op kenmerkende wijze laten ontvaIlen: 'Ik zou aIleen mee willen doen als de hele wereld op hetzelfde moment en in dezelfde mate tot
arbeidstijdverkorting zou overgaan. Welnu, dat gebeurt niet, waardoor
de mij bekende vormen van arbeidstijdverkorting slechts kostenverhogend werken' (NRC, 01-10-1986).
Waar komt deze indolentie vandaan? Behalve uit de politieke overweging dat de werkgever baas in eigen huis wil blijven, zou het kunnen zijn
dat het te maken heeft met wat Joh. de Vries het Wibaut-effekt heeft
genoemd. De socialistische voorman en Amsterdamse stadsbestuurder
F.M. Wibaut had als scherpzinning waarnemer voortdurend gewezen op
de 'discrepantie tussen rationeel economisch denken en irrationeel economisch handelen'. I Dit is een interessant gezichtspunt dat zich niet aIleen nu, maar ook in het verleden weI eens voorgedaan zou kunnen
hebben. Wibaut zelf signaleerde in 1907 al in een artikel 'verkorting van
arbeidsduur als ondernemerbelang,2 dat gunstig verlopen experimenten
in buitenlandse ondernemingen een aantal ekonomen tot het inzicht hadden gebracht dat arbeidstijdverkorting produktiviteitsbevorderend werkt.
I. Joh. de Vries, 'Bedrijfgeschiedenis, een vak apart', laarboek voor de geschiedenis van
bedrijf en techniek, I (1984) 13 .
2. F .M. Wibaut, 'Verkorting van arbeidsduur als ondernemersbelang'. De Nieuwe Tijd,
12 (1907).
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Waarom het standpunt van deze produktivisten in Nederland toen nauwelijks weerklank Yond, verklaart Wibaut door er uitdrukkelijk het politieke aspekt bij te betrekken: 'de kapitalistisch mogelijk of wenschelijk
geachte en de reeds door de staathuishoudkunde aanbevolen verkorting
van de arbeidsdag, en de arbeiderseisch die zich uitspreekt in de 'achtuursdag' als voorwaarde voor de verheffing der arbeidersklasse, (hebben) in wezen niets met elkander gemeen'. 3 De vraag hoe zij elkaar
uiteindelijk toch konden vinden, zal uitgangspunt zijn voor de volgende
uiteenzetting.

Aigemeen maatschappelijke overwegingen

Net als elders in Europa is het vraagstuk van de verkorting van de dagelijkse arbeidstijd in Nederland begonnen met de bescherming van kinderen en vrouwen, die in het fabriekssysteem werkzaam waren. Mogelijke
oplossingen van de 'sociale quaestie' brachten in patroonskringen al direkt verdeeldheid. De eerbiedwaardige Maatschappij voor Nijverheid en
Handel, die tot dod had de volkswelvaart in al haar vertakkingen te bevorderen, drong tussen 1861 en 1873 in een aantal ad res sen bij de Koning aan op een verbod van kinderarbeid en invoering van de leerplicht.
De Leidse lakenfabrikant S. Ie Poole kreeg, na een bezoek aan Engeland
3.

Idem, 187 .
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in 1859 om aldaar de werking van fabrieksscholen te bestuderen, in De
Economist uitgebreid de gelegenheid om de gevolgen van het fabriekssysteem uiteen te zetten. Hij moest konstateren dat de lange arbeidsdag
niet aIleen tot vermin king van het leven van kinderen had geleid maar
ook voor de winstgevendheid van de onderneming nadelig kon werken.
Om te voorkomen dat hier te lande zich een soortgelijke gang van zaken
zou voltrekken, riep hij de fabrikanten op hun taak van 'beschermheerschap' serieus te nemen. Zo niet, dan zou overheidsingrijpen noodzakelijk zijn. Ook de arts S.Sr. Coronel liet zich in hetzelfde blad in
soortgelijke bewoordingen uit. Daartegenover stonden echter vee I patroons die tegenstander waren van overheidsingrijpen en zelf regelend
wensten op te treden. In 1860 werd door de weverij C. T . Stork en co.
te Oldenzaal de eerste fabrieksschool opgericht. Fabrikanten in de Enschedese katoenindustrie volgden dit voorbeeld alras, evenals de Almelose fabrikanten die tot 1868 nog de voorkeur hadden gegeven aan
wettelijk ingrijpen.
Door de vele mogelijkheden van ontduiking die de kinderwet van S.
van Houten uit 1874 openliet en door de geringe kennis die er bij tweede
kamerleden bestond over de feitelijke arbeidsomstandigheden, werd het
voorstel van H. Goeman Borgesius om een parlementaire enquetekommissie in het leven te roepen in 1886 aanvaard. De rapporten van deze
kommissie hebben tot de Arbeidswet van 1889 geleid, waarin naast het
arbeidsverbod van kinder en tot 12 jaar, de elfurige arbeidsdag voor jeugdigen van 12 tot 16 jaar en vrouwen werd vastgelegd. De Arbeidswet die
op 1 januari 1890 in werking trad, is tot stand gekomen - zo schrijft Molenaar - 'omdat het inzicht in de noodzakelijkheid daarvan steeds meer
doordrong. De stem van het geweten ging steeds meer spreken en daardoor groter gewicht in de schaal leggen bij de beslissing over de vraag,
welke maatregelen de Overheid behoort te treffen ter bevordering van
het welzijn van het onzelfstandig arbeid verrichtende volksdeel, dat naar
algemeen inzicht het meest behoefte had aan meer vrije tijd en krachtige
bescherming tegen exploitatie, .4
Maar tussen een wettelijke bescherming van de 'personae miserabiles'
enerzijds en een regeling van de arbeidstijden voor de volwassen mannelijke beroepsbevolking door de overheid anderzijds bleef een diepe kloof
gapen. De liberaal A. Kerdijk zag in 1886 geen principiele grond, 'waarop het recht van den Staat, om zulk een regeling tot stand te brengen,
kan worden betwist',5 maar yond dat eerst de onkunde over wat er zich
4. A .N. Molenaar, Arbeidsrecht, deel I (Zwolle 1953) 279 .
5. A . Kerdijk, 'Wettelijke be perking van den arbeidstijd voor volwassen mannelijke werklieden', Vragen des Tijds (1866) 415 .
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nationaal en internationaal op sociaal-ekonomisch terrein aan het voltrekken was moest worden weggewerkL Zo yond hij de wens van de hoogleraar Van der Wijck uit Groningen, dat de verbetering van het lot van
de arbeiders in het vaststellen van de normale arbeidsdag als internationale maatregellag, op geen weloverwogen gronden gebaseerd.
Toch was nu juist die gedachtengang in de internationale socialistische
arbeidersbeweging gemeengoed aan het worden. De eerste uitlatingen treffen wij daarover al aan in 1866 bij de oprichtingsvergadering van de Eerste
Internationale in Geneve. De Nederlandse werkgevers werden van die ontwikkelingen op de hoogte gesteld door het weekblad De Nederlandsche
Industrieel dat er een paginagroot artikel aan wijdde. Er werd verslag
gedaan van het aldaar genomen besluit om akties te voeren voor de achturige arbeidsdag. Dat plan was onderstreept door aanvaarding van de
volgende verklaring: 'de rationeele grens voor den werkdag is achturen.
Daar deze door de werklieden der Vereenigde Staten wordt verlangd,
maakt het congres deze tot algemeenen maatstaf voor hetgeen de arbeidende klasse kan verlangen'. 6
Hoe belangrijk men dit onderwerp to en Yond, moge blijken uit het feit
dat Het Maandblad der Twentsche Vereeniging tot bevordering van Nijverheid en Handel in haar eerste jaargang van 1866 deze tekst integraal
overnam. Maar zoals bekend yond dit idee bij de Nederlandse werklieden nog nauwelijks weerklank. De industrialisatie van Nederland stond
nog in haar kinderschoenen en van een eigen vakbeweging was nog allerminst sprake. De enkele ondernemers die in de peri ode tussen 1870 en
1890 overgingen tot een fabrieksmatige gemechaniseerde produktiewijze, zagen hun initiatieven veelal gesmoord in de slechte ekonomische situatie: 'pioniers die de nieuwe produktietechnieken invoerden, hadden
geen kans om een krachtige expansie te bewerkstelligen', zo konstateerde de longe.?
Pas na die tijd zou die industrialisatie haar beslissende fase doormaken. Toen ook pas werd de socialistische arbeidersbeweging een faktor
van belang en kreeg de resolutie die tijdens de oprichtingsvergadering van
de Tweede Internationale te Paris in 1889 werd aanvaard om akties te
voeren voor de aanvaarding van de wettelijk geregelde achturendag, politiek en ekonomisch gewichL
Ondertussen bleef in lezingen van politici en werkgevers de overtuiging dat de wetgever aan volwassen mannen geen beperking zou mogen
opleggen een hardnekkig bestaan lijden. De vrijhandelsideologie weerhield hen ervan de betekenis van de overheid op een andere wijze te be6. De Nederlandsche lndustrieel (\866).
7. l .A. de longe, De industrialisatie in Nederland tussen 1850 en 1914 (Nijrnegen 1976) 244.
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kijken. Die afwijzende houding paste geheel in het mentale klimaat van
die jaren: 'het vooruitgangsge\oof (was) niet zozeer gegrondvest op de
resultaten der technologie, maar op de resultaten van wat kon worden
gezien als nieuwe energie en nieuwe ondernemingslust in de oude en vertrouwde pijlers van de nationale ekonomie: de koophandel en de
scheepvaart,.8
Het was juist een aantal industriele ondernemers dat in het proces van
sociaIe veranderingen en zakelijker wordende verhoudingen toch vernieuwingen probeerde door te voeren.

Sociaal bewogen industrielen

De overgang van partiarchale omgangsvormen naar mod erne arbeidsverhoudingen wordt weI het meest gekenmerkt door het optreden van J .C.
van Marken. In 1869 werd deze ingenieur van de Polytechnische School
direkteur van de N. V. Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek te Delft.
Twee jaar later trad hij toe tot het 'Comite ter bespreking van de sociale
quaestie', waarvan ook zijn zwager Kerdijk lid was. Daarmee gaf hij te
kennen zich te willen inzetten voor sociale rechtvaardigheid. Oat kwam
ook zeer pregnant tot uitdrukking in zijn bedrijfsvoering. Telkens probeerde hij de omstandigheden waaronder het werk moest worden verricht te verbeteren. Niet aIleen riep hij de 'kern' in het leven om de
arbeiders gelegenheid te geven de direktie te adviseren omtrent verbetering en in de werkwijze, de inrichting van de fabrieksgebouwen en de arbeidsverdeling, maar buiten de fabriek wilde hij ook zorg dragen voor
verbetering van woningtoestanden en de ontwikkeling en ontspanning van
de arbeiders. Daarnaast werkte hij aan pensioenregelingen, ziekenfondsen en verbruikskooperaties. Al in 1878 werd in het Algemeen Dienstreglement de nominale arbeidstijd gesteld op tien uur voor de dagploeg en
elf uur voor de nachtploeg. In 1889 bleken de normale werktijden voor
ondermeester, bazen en werklieden nog steeds tien uur te bed rag en gedurende zes dagen per week, maar voor onderbeambten, klerken en hulpklerken tot zeven uur per dag te zijn teruggebracht. Hoewel van Marken
het er niet erg op had om in de oliefabriek met een drieploegenstelsel van
acht uur te werken, stemde hij er uiteindelijk in 1893 toch mee in. Zijn
bezwaar betrof vooral het feit dat er voor de arbeiders nog onvoldoende

8. P.W . Klein, Traditionele ondernemers en economische groei in Nederland 1850-1914
(Rotterdam 1966) 20.
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gelegenheid was om de vrij gekomen tijd nuttig te bested en aan ontwikkeling en ontspanning. 9
Van Marken was een verklaard tegenstander van de socialisten die naar
zijn overtuiging te veel maatschappelijke ontevredenheid kweekten. In
soortgelijke bewoordingen liet de bankier M. Mees, familie van Van Marken, zich uit toen hij in de Economist van 1889 de bootwerkersstaking
in Rotterdam besprak. De eis van hoger loon en minder werktijd beschouwde hij te zijn ingegeven door de socialisten: 'zij (wekken) bij hen,
die geen gebrek lijden, begeerten, die zij, [de socialisten, L.K/P.K] of
die althans hun meer ontwikkelde leiders weten, dat toch niet bevredigd
kunnen worden.'l0
Net als van Marken pro beer de C.T. Stork in zijn machinefabriek te
Hengelo een dreigende maatschappelijke radikalisering tegen te gaan door
een goede samenwerking tussen direktie en personeel tot stand te brengen. Om niet van overdreven filantropie beschuldigd te worden, schoof
hij bedrijfsekonomische argumenten sterk op de voorgrond. Zo werd in
1886 de tienurige arbeidsdag ingevoerd, omdat dat de produktie ten goede kwam en tegelijkertijd de arbeidsrust bevorderde. Tegenover de staatskommsisie Rochussen die in 1890 was gelnstalleerd om het onderzoek
van de parlementaire enquetekommissie uit 1887 voort te zetten, antwoordde C.T. Stork op het idee van een wettelijke arbeidsregeling voor
arbeiders: 'Voor de go eden zijn de maatregelen ter bevordering van het
goede dikwijls belemmerend; en voor de minder goeden geeft het toch
niet. Het plichtsbesef van de fabrikanten moet in het algemeen sterker
worden; zij moeten ervan doordrongen worden, dat zij zooveel mogelijk
voor hunne arbeiders moeten zorgen, ook in hun eigen belang; want zij
krijgen betere arbeiders, en dat is ook hun voordeel' .11
Een uitgesproken voorstander van wetgeving was de direkteur van de
beetwortelsuikerfabriek, 'J .F. Vlekke' te Gastels. Zijn opvattingen over
de taak van de werkgever vinden hun grondslag in de christelijke sociale
traditie. Hij voelde 'een diepe eerbied voor de werkman als medechristen
en grote verantwoordelijkheid voor diens geestelijk en stoffelijk welzijn' . 12
Hoewel hij aanvankelijk gereserveerd stond tegenover overheidsingrijpen stemde hij rond 1900 in met sociale wetgeving. Tot die veranderde
9. J. Muntendam, Loon naar werken. Enkele sociale aspecten van het werk van J.C. van
Marken (Deventer 1971).
10. M. Mees, 'De werkstaking van de bootwerkers te Rotterdam in september 1889', De
Economist (1890) 486.
11. Enquete gehouden door de Staatscommissie, benoemd krachtens de wet van 19-01-1890,
Tweede Afdeeling, Twenthe. 500.
12. J .G .L. Theunissen, Jan Federik Vlekke 1894-1903. Ethiek en rentabiliteit in een ondernemersleven (Tilburg 1966) 122.
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houding was hij vooral gekomen door zijn kontakten met de liberalen
Kerdijk en M .W.F. Treub in het Centraal Bureau voor Sociale Adviezen, als ook door zijn vriendschapsbanden met de katholieke politicus
mr. P .l.M . Aalberse.
Zijn eigen bedrijfsvoering was sterk geent op de aanpak zoals Van Marken die voorstond. In de Gastelse suikerfabrieken werd dan ook in 1891
de tienurige arbeidsdag ingevoerd. Het jaar ervoor had hij de eis van de
socialisten voor een wettelijke achturendag zoals deze in de 1 mei propaganda naar voren werd gebracht nog getypeerd als 'te mooi om te geloyen en te onzinnig om erover te praten'. Maar nog geen tien jaar later
werkten de arbeiders in de turbinekamer van zijn fabriek al in ploegendiensten van acht uur.
Vlekke was niet de enige katholieke werkgever die door ethische motieven werd gedreven. Ook 1.B.M. van Besouw voerde in zijn weverij
te Goirle arbeidstijdverkorting op grond van soortgelijke overwegingen
met succes door. In 1896 werd er de vrije zaterdagmiddag van kracht
en twee jaar later werd de normale werkweek op 60 uur gesteld. In 1901
was de werkweek teruggebracht tot 53 uur. Terwijl het loon tezelfdertijd
met 40/0 steeg, bleek het gemiddelde produktievermogen met 20% te zijn
toegenomen. 13
Ondanks de inzet van dergelijke sociaalbewogen industrielen die vanuit de ethiek de ekonomische ontwikkelingen beoordeelden en daarbij
soms overheidsingrijpen voorstonden, en ondanks het feit dat op de algemene vergaderingen van de Vereniging voor Fabrieks- en Handwerknijverheid in 1886 en 1889 uitgebreid over het onderwerp was gesproken,
bleven de meeste werkgevers afwijzend staan tegenover arbeidstijdverkorting en een wettelijke regeling. De 'klassieke' overwegingen bleven
dat het schadelijk was voor de produktie en de vrijheid van het kontrakt
in het geding bracht.
Vit een onderzoek van E.A. van Beresteyn over arbeidsreglementen,
in 1902 uitgevoerd, bleek dat maar in weinig bedrijven feitelijke regelingen over arbeidstijden van kracht waren. De meeste reglementen hadden
veeleer het karakter van orde- en dienstreglementen dan van arbeidskontrakten: werktijden werden naar de omstandigheden geregeld. 14 Te midden van deze verstarrende arbeidsverhoudingen raakten de uitgangspunten
van de sociaal bewogen industrielen op de achtergrond en begon de ekonomische belangenbehartiging dominant te worden. Dat leidde tot een
groter en hechter georganiseerd verzet tegen verdere overheidsinmenging
in het bedrijfsleven.
13.
14.

J.B.M. van Besouw, ' Verkorting van Arbeidsduur', Katholiek sociaal weekblad (1902) .
E.A . van Berestyn, Arbeidsreglementen (Amersfoort 1903).
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Overheidsoptreden

Toen de textielindustrieel A.L.A. Diepen uit Tilburg in 1889 een brochure publiceerde waarin hij zich onomwonden uitsprak tegen de Arbeidswet van 1889, voelde H. Goeman Borgesius zich waarschijnlijk
persoonlijk aangesproken. Hij betitelde het geschrift als een 'tendenzbrochure', waarin de ware aard van de Arbeidswet werd miskend. Hij
yond de kritiek van Diepen eenzijdig en ondoordacht. Immers, de Minister van lustitie had bij indiening van de wet er terecht op gewezen dat
'de productie staat in verhouding tot de intensiviteit van den arbeid en
de langere arbeidsduur in omgekeerde verhouding tot de intensiviteit' .15
Maar de kommentator bleef een roepende in de woestijn. Van de kant
van ekonomen ondervond het thema bijzonder weinig belangstelling, hetgeen het Wibaut-effekt versterkte. Door N.G. Pierson en C.A. VerrijnStuart, toen de toonaangevende ekonomen, werd de 'sociale questie' voornamelijk beoordeeld vanuit de Malthusiaanse opvattingen over de relatie tussen bevolkingsgroei en de geringe welvaart van de armen. 16 Mr H.B.
Greven, hoogleraar te Leiden, was eigenlijk de enige die in de Economist onder de titel 'Acht uur werk' in 1893 eens systematisch aandacht
aan het onderwerp besteedde. Na een uitgebreide schets van de internationale ontwikkelingen op dit terrein, wees hij zijn lezers op het feit dat
de achturen-idee naast sociale, ook ekonomische voordelen opleverde.
'Dikwijls (zal) de verkorting van de werktijd voor fabrikanten een prikkel zijn om te trachten het verlies in te halen, door hunne werktuigen
meer op de hoogte van den tijd te brengen of door nieuwe vindingen eene hogere opbrengst te verkrijgen,.17
Terwijl Goeman Borgesius en Greven nog moesten putten uit buitenlandse voorbeelden om hun argumenten kracht bij te zetten, wist de jurist G.M. den Tex in zijn proefschrift Verkorting van den arbeidsdag een
jaar later al gunstige ervaringen in eigen land te putten uit de Verslagen
van de Arbeidsinspekteurs. Maar ook dat had geen gunstiger onthaal tot
gevolg. Terwijl een eventueel optreden van de overheid als wetgever systematisch werd bekritiseerd, werd haar rol als werkgever milder beoordeeld.
H. Goeman Borgesius, 'De Arbeidswet en hare uitvoering', De Economist (1889) 670.
Overigens huldigde Pierson in het begin een andere opvatting. Door zijn kennismaking met Le Poole en met S. van Houten in de Staathuishoudkundige Vereeniging onderkende hij dat het extreme individualisme de oorzaak van de grauwe ellen de was. Vgl.:
l.G.S .l. van Maarseveen, N.O. Pierson - Handelsman, econoom en bankier (Z.p. 1981) 112.
17. H.B. Greven, 'Acht uur werk', De Economist (1893) 119. De bijdrage die Verrijn
Stuart leverde in De Economist van 1894 'De achturendag' had meer tot strekking aan te
tonen dat het Engelse voorbeeld van de firma Mather and Platt waar de actiturendag werd
ingevoerd een uitzondering betrof die niemand de hoop moest geven dat er zo'n algemene
regeling zou kunnen komen.
15.

16.
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Treub had met zijn vriend C.V. Gerritsen op 11 juli 1891 een voorstel
aan B en W van Amsterdam gedaan om in bestekken van gemeentewerken algemene bepalingen op te nemen omtrent minimumloon en maximumarbeidsduur. Op aandrang van het Aigemeen Nederlands Werklieden
Verbond (ANWV) werden soortgelijke verzoeken omtrent de lokale overheid als modelwerkgever ook gedaan in Haarlem en Arnhem. Verrijn Stuart merkte naar aanleiding van dergelijke plannen op dat een rationele
beperking van de arbeidsduur niet beschouwd kon worden als produktiebelemmerend, mits het maar niet uitgroeide tot een algemene regel. 18
Terwijl de ekonomen zich in zekere zin afzijdig hielden, werd de zaak
door de ingenieurs steeds interessanter gevonden. J. Th. Mouton had in
1893 uitgebreid aandacht besteed aan eventuele voorschriften in de bestekken en zag daarbij een bijzondere taak weggelegd voor ingenieurs en architekten. 19 Die rol werd wei zeer in het bijzonder door de ingenieur C.
Lely opgepakt. Ais minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid in het
kabinet van Tienhoven-Tak van Poortvliet, had hij het plan opgevat de
sociale wetgeving te stroomlijnen. Daardoor kwam de uitvoering van de
Arbeidswet onder zijn verantwoordelijkheid te vallen. Hij verzocht de
hoofdingenieurs van waterstaat, staatsspoorwegen en rijksbouwmeesters
rapport uit te brengen ove de hoogte van het loon en de lengte van de
arbeidsdag bij rijkswerken. Voor de Vereniging van Burgerlijke Ingenieurs
was dit het signaal om zich daar op haar algemene vergadering van 1894
eens uitgebreid mee bezig te houden. Mouton werd uitgenodigd een voordracht te houden. Vrijwel aile aanwezigen waren van mening dat er een
maximum werktijd in de bestekken diende te komen. Er werd een aparte
kommissie in het leven geroepen om zo'n regeling uit te werken, maar
dat leverde niet de verwachte resultaten. Van een algemeen loonvoorschrift
wenste zij niet te reppen en als maximum arbeidsduur stelde zij elf uur
per dag voor. Daarmee gaf deze kommissie geen blijk van hervormingsgezindheid. 20 Dit standpunt ging de vereniging van protestant-christelijke
werkgevers 'BOAZ' zelfs nog te ver. De eindredakteur van het gelijknamige maandblad BOAZ riep in 1897 de leden op zo'n overheidsmaatregel te bestrijden.
Ondertussen zette Lely zijn werkzaamheden in het kabinet Pierson
voort en diende hij op 26 november 1898 een wetsontwerp voor de reling
van arbeids- en rusttijden voor fabrieksarbeiders in. Uit de Verslagen van
de Arbeidsinspektie was hem duidelijk geworden dat 33070 van de vol18. C.A. Verrijn Stuart, 'Individualisme en socialisme', De Economist (1891).
19. 1.Th. Mouton, 'Voorschriften omtrent minimumloon en maximumarbeidsduur in
bestekken', Vragen des Tijds (1893).
20.Vgl. H. Lintsen, Ingenieurs in Nederland in de Negentiende Eeuw. Een streven naar
erkenning en macht (Den Haag 1980).
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wassen mannelijke beroepsbevolking in fabrieken en werkplaatsen meer
dan elf uur daags werkte. Omdat hem tevens was gebleken uit buitenlandse experimenten dat wettelijke maatregelen weI degelijk gunstige ekonomische resultaten hadden opgeleverd, yond hij een elfurige arbeidsdag,
met name in ondernemingen waar de gezondheid of veiligheid veel te wensen overliet, een ideale arbeidstijd.
J. Patijn stelde dat het wetsvoorstel terecht enige heilzame achterdocht
koesterde jegens de patroons, want 'wanneer het op de naleving ener arbeidswet aankomt, (blijkt) van eerbied voor het gezag der wet bij de heeren ondernemers niet veel'. Toch betreurde hij het dat het voorstel aIleen
een verbetering van de fysieke toestand van de arbeiders beoogde en het
morele aspekt volledig buiten beschouwing liet. 21
De pas opgerichte Vereniging van Nederlandse Werkgevers (VNW)
schoot de voorgestelde maatregel in het verkeerde keelgat, vooral ook
omdat zij niet eens was gevraagd hierover en praeadvies uit te brengen.
Zij stelde een eigen onderzoek in, waaruit een veel gunstiger beeld omtrent de feitelijke arbeidstijden naar voren kwam. 22 In een tweede nota
betoogde de VNW bij monde van Smissaert bovendien dat zo'n wettelijke regeling de internationale konkurrentiepositie zou verslechteren. 23
Ook de direkteuren van de Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van Nijverheid reageerden op dit voorstel met een eigen enquete.
Haar leden bleken in hun beoordeling in drie kampen uiteen te vallen.
Een minderheid sprak haar afkeuring over staatsinmenging uit en vreesde aIleen maar een verhoging van de produktiekosten; een andere minderheid gaf op grond van de hygienische strekking van het ontwerp haar
instemming, maar de grote meerderheid wist zich geen mening te vormen. AIleen verweet de laatste groepering 'de wetgever te vee I zijn aandacht bepaald te hebben op de middelen om den werkgever aan banden
te ieggen en daardoor de geldelijke gevolgen voor den werkman over het
hoofd te hebben gezien' .24 Politiek geharrewar leidde er vervolgens toe
dat van een algemeen geldende regeling moest worden afgezien en de minister aIleen de ruimte kreeg incidenteel voor bepaalde groepen arb eiders
maatregelen te nemen. Zoals voor spoorwegpersoneel (1899), caissonarbeiders (1905) en mijnwerkers (1908). Maar ontheffingen zorgden er soms
voor dat zo'n maatregel verwerd tot een lege huls.

21.
22.
23 .
24.
sche

J . Patijn, 'Het ontwerp van wet op de arbeids- en rusttijden', De Economist (1899).
H. Smissaert, Arbeids- en rusttijden in 100 ondernemingen (Den Haag 19(0).
H. Smissaert, Nota omtrent het ontwerp 'wet op arbeids- en rusttijden (Den Haag 1900).
'Adres inzake het ontwerp op de arbeids- en rusttijden', Tijdschrijt der NederlandMaatschappij ter bevordering van Nijverheid (1900) 312.
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Pressie in en buiten de kamer
Oe kritiek van Patijn aan het adres van de wetgever werd in veel sterkere
mate verwoord door de socialistische en roomskatholieke voorlieden uit
vakorganisatie en politieke partij. Na de spoorwegstakingen in 1903
kristalliseerden de moderne arbeidsverhoudingen uit in een duidelijker
landelijk patroon. Het Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV)
(1906) sloot, om de wettelijke regeling van de arbeidsdag te realiseren,
een samenwerkingsverband met de Sociaal Oemocratische Arbeiders Partij (SOAP). Hoewel de propaganda voor dce achturendag onverminderd
doorging, koos de SOAP voor een beleid waarbij in eerste instantie de
tienurendag in de wacht zou moeten worden gesleept.
Toen bleek dat het kabinet met zo'n regeling talmde, diende J .H. Schaper namens de SOAP op 24 december 1906 een motie in om de regering
daartoe aan te sporen. Oeze motie werd ook ondertekend door Aalberse
en Treub. Met name van katholieke zijde was voor dit onderwerp gaandeweg meer belangstelling gegroeid, niet in de laatste plaats om de socialisten wind uit de zeilen te nemen. Meer huiselijkheid, burgerschapszin
en godsdienstbeoefening door de katholieke arbeider rechtvaardigden
overheidsingrijpen. Pas in 1909 werd Schaper's motie in behandeling genomen en door de jurist Aalberse in de kamer zodanig aangescherpt, dat
vooral de ethische overwegingen om tot een wettelijk maximum arbeidstijd
te komen op de voorgrond kwamen te staan.
Ondertussen verb reed de zich ook het front van voorstanders van een
wettelijke regeling. Het internationale kongres van artsen en hygienisten
had zich al in 1894 te Boedapest daartoe uitdrukkelijk voorstander betoond. Ook de Internationale Vereniging voor wettelijke bescherming van
de arbeiders had resoluties met die strekking in 1905 en 1906 aanvaard.
En in 1907 werden de op schrift gestelde ervaringen van Ernst Abbe met
de rond 1900 ingevoerde achturige werkdag in de optische werkplaatsen
van Carl Zeiss te Jena in vertaalde brochurevorm uitgegeven. Oaarin toonde hij onomstotelijk aan dat vernieuwing van het machinepark en arbeidstijdverkorting noodzakelijkerwijze samengaan. Oe grootste
verspilling konstateerde hij in het nutteloos rondhangen bij de produktie omdat de lange arbeidsdag moest worden volgemaakt. Vanuit staathuishoudkundig oogmerk stelde hij zich op het standpunt dat de 'grootst
mogelijke verkorting van de werkdag in de industrie, (tot de) grootst mogelijke vermindering van de krachtverspilling ten gevolge van den lediggang, door verlenging van den rusttijd,25 zal leiden. Zijn wachtwoord
was: '8 uren ondernemersdienst, 8 uren slaap, 8 uren menschzijn'. Van
25 .

E . Abbe, De Arbeidsdag in de industrie (Z .p. 1907) 53.
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ondernemerszijde kwam er op dit punt geen reaktie.
Toen minister Talma in 1910 met het voorstel kwam de Arbeidswet
aan te passen en onder andere de arbeidstijd voor jeugdige personen en
vrouwen terug te brengen tot tien uur, klom de VNW terstond in de pen
om omstandig uiteen te zetten, dat dit lOwel de internationale konkurrentie als de positie van de arbeiders lOU schaden. Hoewel de Arbeidsinspekteurs incidenteel melding maken van bedrijven waar op grond van
ekonomische overwegingen de arbeidstijd was verkort, bleek de VNW
over het door Abbe gesignaleerde inzicht nog geen eigen ervaring te hebben opgedaan. 'In fabrieken, waar de omvang der productie wordt bepaald door de gang der machines of in het algemeen door andere factoren
dan de handenarbeid der werklieden, kan men niet anders verwachten
dan dat in een 60urige arbeidsweek evenredig minder zal worden voortgebracht, dan in een 66urige' .26 De voorgestelde wijzigingen werden aanvaard en de werkgevers maakten kennis met een nieuw verschijnsel 'dat
in den loop der jaren aan de actie der werkgevers reeds veel schade heeft
berokkend. Gedoeld wordt hier op de veelvuldigheid van adressen welke
door de werkgeversorganisaties of door werkgevers aflOnderlijk tot de
Tweede Kamer waren gericht' .27
Uit onvrede over de geringe daadkracht van Talma nam de SDAP bij
monde van Schaper in 1911 het initiatief tot indiening van een eigen wetsvoorstel waarin de arbeidsdag voor de gehele beroepsbevolking op tien
uur werd gesteld. Tevens werd er een overgangsregeling in opgenomen
die over een periode van acht jaar tot de achturige arbeidsdag zou leiden, hetgeen in 1919 dus zou kunnen worden geeffektueerd. Blijkens de
jaarverslagen nam de VNW Schaper's voorstel 'gezien de zeer geringe
kans van slagen' in het begin niet serieus. Eind 1915 verscheen er daarover ook pas een Voorlopig Verslag in de Kamer.

Bedrijfsorganisatie

Maar in de dagelijkse praktijk van het bedrijfsleven werden de ondernemers steeds meer gekonfronteerd met akties van de vakbeweging voor
arbeidstijdverkorting. Met name het NVV probeerde met werkstakingen
het voorstel van Schaper kracht bij te zetten. Zo wist de Algemene Nederlandse Diamantbewerkers Bond (ANDB) als eerste in 1911 de achturige arbeidsdag in de wacht te slepen. Hoe groot de verschillen echter
26.
27.

Elfde verslag der Vereeniging van Nederlandsche Werkgevers (Den Haag 1911) 37.
De Vereeniging van Nederlandsche Werkgevers. Bij haar 25-jarig bestaan (Den Haag

1924) 86.
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nog waren moge blijken uit het feit dat in hetzelfde jaar het Rijnvaartpersoneel aIleen nog maar het recht om acht uur te slapen wist te veroveren. 28
In werkgeverskringen raakte men ondertussen enigszins gevoelig voor
de noodzaak eventuele arbeidstijdverkortingen op te vangen met moderne bedrijfsvoering. In 1909 was er al een vertaling verschenen van Taylor's boek Shopmanagement, maar dat drong nog nauwelijks door tot
de ondernemers. WeI werden zij zich ervan bewust dat ter bevordering
van de produktiviteit, een omschakeling van tijdloon naar vormen van
stukloon andere eisen zou gaan stellen aan de bedrijfsvoering. C.F. Stork
was eigenlijk een van de heel weinigen die al vroeg de strekking van Taylor's werkwijze in de gaten had gekregen en een rationele toepassing voor
de loonregeling wilde invoeren in zijn machinefabriek. 29 'Tijdens de Eerste
Wereldoorlog werd er een ideologisch offensief ingezet om de heerIijkheden van het "wetenschappelijk bedrijfsbeheer" aan de man te brengen' .30 Nadat J.G.Ch. Volmer, hoogleraar aan de Technische Hogeschool
te Delft, op de algemene vergadering van de Maatschappij van Nijverheid in 1915 zijn gehoor had toegesproken over het Taylor-stelsel, werden in het Tijdschrift van die vereniging vele pagina's ingeruimd om het
onderwerp verder uit de doeken te doen.
Ondertussen werd door de oorIogswoelingen en de Russische en Duitse revoluties de macht van de socialistische partijen in 1918 aanzienlijk
versterkt. Een ingrijpende wijziging van de Arbeidswet zou niet kunnen
uitblijven. De SDAP eiste nu onmiddellijke invoering van de achturige
arbeidsdag zoals dat in haar wetsvoorstel was verwoord. De pas aangetreden minister van Arbeid, Aalberse, kwam met een eigen wetsvoorstel
dat zowel de achturendag als een 45urige werkweek bevatte. De werkgevers wijzigden nu ook hun opstelling. 'Eenparig bleek het Bestuur (van
de VNW) van oordeel dat, waar mogelijk, de invoering van een achturige werkdag door de werkgevers moest worden bevorderd'. WeI pro beerde de vereniging via audienties en adressen de minister en de Kamer
duidelijk te maken 'dat met de belangen van onze nijverheid zoo weinig
rekening werd gehouden'. 31 Maar in het tijdsgewricht van dat moment
werd aan deze jammerklacht weinig gehoor gegeven.
28 . G. Harmsen en F. van Gelder, Onderweg - uit een eeuw actie - en organisatiege·
schiedenis van de Vervoersbonden (Baarn 1986).
29. C.F. Stork, 'Arbeiders-vertegenwoordiging en loonregeling in eene machinefabriek',
De Economist (1907).
30. E. Bloemen en M. Ruys, 'Intensivering van de arbeid en Taylor-receptie 1890·1920',
Te E/fder Ure 33 (1983) Annet, 49.
31. De Vereeniging van Nederlandsche Werkgevers. Bij haar 25-jarig bestaan (Den Haag
1924) 88 en 91. Vgl. het 1ge verslag der Vereeniging van Nederlandsche werkgevers (Den
Haag 1919) 14.
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Hoewel exakte cijfers omtrent het verb and tussen groei van de investeringen en arbeidstijdverkorting ontbreken, heeft de produktiviteitsstijging tot 1922 geen ongunstig beeld opgeleverd, zodat van de verwachte
schadeberokkening nauwelijks sprake kan zijn geweest. In He! Volk van
5 februari 1921 kon een Twentse grootindustrieel dan ook aIleen maar
verzuchten: 'Wij hadden wellicht beter gedaan, door ons jaren geleden
niet zoo sterk tegen het wetsontwerp van de heer Schaper te verzetten.
Dan zou de overgang niet zoo plotseling zijn geweest'. Dat lag niet aan
een conservatieve houding, zo vertelde hij de interviewer, 'maar wij hebben een onjuist beeld gehad. Het is voor een zakenman geen schande dat
te bekennen.'

Konklusie

Hoe moet de houding van de Nederlandse werkgevers in deze periode
nu beoordeeld worden? Na de take-offtussen 1850-1870 lijkt de industrieIe ontwikkeling tussen 1870 en 1890 misschien weI van de grond te zijn
gekomen, maar volgens Muntendam is het toch een peri ode 'van uitgesproken laagvliegen geweest. Pas mi 1890 begint de industriele activiteit snel hoogte te winnen. De sociale ontwikkeling loopt echter ongeveer
een periode achter ten opzichte van de industriele' .32 De enkele sociaal
bewogen, vooruitstrevende ondernemers die experimenterend hun weg
zochten, werden door hun omgeving met wantrouwen gevolgd en vermochten niet hun stempel te drukken op de sociale ontwikkelingen in
de industrie.
Na 1890 lijkt dit beeld evenwel komplexer te zijn geworden. Terwijl
in de arbeidersbeweging de zich aandienende konsequenties van de industriele vooruitgang onder ogen werden gezien en sociale maatregelen
werden geeist om in de veranderde maatschappij een menswaardig bestaan
te kunnen leiden, dook men in werkgeverskringen onder in traditionele
ekonomische dogmatiek. Van de kant van ekonomen werden nauwelijks
instrumenten aangedragen om de effekten van arbeidstijdkorting in produktivistische zin te beoordelen. En het gunstige optreden van ingenieurs
op het niveau van de overheid als werkgever en wetgever werd door de
ondernemers vanuit de angst voor overheidsinmenging niet onderkend.
Kortom, er leek nauwelijks ruimte te zijn om het rationeel ekonomisch
denken te bevorderen, de enkele gunstige uitzonderingen ten spijt die door
de Inspekteurs van Arbeid in hun verslagen werden gesignaleerd. Het irrationeel ekonomisch handelen moet echter niet aileen aan dit gebrek wor32 . Muntendam, o. W. , 115-116.
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den toegeschreven. De late opkomst van de belangstelling voor het
Taylorisme zou ook wei eens samen kunnen hangen met het feit dat hier
pas na 1890 vanuit de sociale ontwikkelingen een duidelijke vraag naar
arbeidstijdverkorting is gaan ontstaan. Er zijn met andere woorden pas
nieuwe bedrijfstechnieken in zwang gekomen nadat er in de maatschappij een sociale vraag naar was ontstaan. De technologische ontwikkeling
holde zogezegd achter de sociale veranderingen aan. De stelling van Muntend am moet voor de periode na 1890 derhalve worden genuanceerd: het
waren vooral werkgevers en ekonomisten die zich in sociaal opzicht traag
ontwikkelden ten opzichte van de technologische veranderingen die zich
aandienden. 33
Oat dit door de ondernemers zo laat werd onderkend hangt samen met
hun behoudzuchtige politieke beoordeling van het optreden van de moderne vakbeweging om arbeidstijdverkorting te verwerven. Door het bemiddelend opt red en van de overheid en het sluiten van kompromissen
die uiteindelijk leidden tot de Arbeidswet van 1919, werd hun duidelijk
waartoe de nieuwe maatschappelijke verhoudingen waren uitgegroeid.
Maar de diskrepantie zoals verwoord in het Wibaut-effect was daarmee
nog niet overbrugd.

33 . Vgl. hiertoe het boeiende artikel van B.C. van Houten, 'Techniek-geschiedenis; een
historiografische beschouwing', laarboek voor de geschiedenis van bedrijJ en techniek, 3
(1983). In het licht hiervan komt onderstaande bewering van D. van der Veen in een merkwaardig daglicht te staan: 'Aangezien noch de overheid, noch de vakbeweging in hoofdzaak de daling van de arbeidsduur tot stand brachten, zullen we moeten aannemen dat het
initiatief van de ondernemers uitging'. Arbeidsduur in Nederland vanaf ca. 1890 tot ca.
1925. E. Scholliers en P. Scholliers eds, Werktijd en werktijdverkorting (Brusse11983) 54.

De arbeidsvoorziening bij de Nederlandse spoorwegen, 1875-1914*
P.DEHING

Algemeen

In dit artikel wordt het beleid van de drie grootste Nederlandse spoorwegmaatschappijen met betrekking tot hun personeelsvoorziening behandeld. 1 Het onderzoek zal aIleen betrekking hebben op personeel dat
werkzaam was in de uitvoerende diensten, '( ... ) engaged with the manipulation of traffic'.2 Het leidinggevende en administratieve personeel,
alsmede het personeel van de werkplaatsen vall en buiten het onderzoek. 3
Voor de SS en HSM strekt de periode van onderzoek zich uit over het
laatste kwart van de negentiende eeuw tot 1914. Voor de NRS wordt de
grens van de onderzoeksperiode bepaald door het jaar 1890. In dat jaar
kreeg de door de regering gewenste concentratie van het Nederlandse
spoorwegennet gestalte door de liquidatie van de NRS en een herverdeling van de NRS-lijnen tussen de twee resterende maatschappijen, de SS
• Met dank aan l.A. de longh, 1.P.B. Jonker en l.l. Seegers.
I. Oit onderzoek heeft betrekking op de drie grootste Nederlandse spoorwegmaatschappijen eind negentiende eeuw, de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen (SS),
de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij (HSM) en (tot 1890) de Nederlandsche
Rhijnspoorwegmaatschappij (NRS). Het is een verder uitgewerkte versie van het 'paper'
dat op 9 mei 1987 te Soesterberg werd gepresenteerd en was opgenomen in de Bijdragen
aan de lOe conferentie maatschappijgeschiedenis met als thema bedrijfs- en ondernemersgeschiedenis. In dit artikel gebruik ik dezelfde afkortingen als 1.W. Sluiter, Beknopt overziehl van de Nederlandse spoor- en lramwegbedrijven (Leiden 1967). Voor wat de SS en
HSM betreft is dit artikel een gedeelte van een omvangrijker, op deze twee spoorwegmaatschappijen toegespitst, historisch arbeidsmarktonderzoek: P .W.N.M. Dehing, ' ... Eene
soort van dynastie van spoorwegbeambten.' Historisch arbeidsmarktonderzoek: een casestudy bij twee Nederlandse spoorwegmaatschappijen, 1875-1914 (doctoraalscriptie Universiteit van Amsterdam 1987).
2. R.l. Irving, The North Eastern Railway Company, 1870-19/4 (Leicester 1976) 79.
3. Uit pragmatische overweging beperk ik me hier tot beambten en werklieden welke categorieen een door de maatschappijen gehanteerde hierarchische indeling weerspiegelen
binnen de afzonderlijke diensteenheden . Binnen het spoorwegbedrijf waren vier diensten
te onderscheiden. Orie operationele of uitvoerende diensten, en een administratieve
dienst: respectievelijk de dienst van Weg en Werken, de dienst van Tractie en Materieel,
de dienst der Exploitatie (bij de SS) of Vervoer en Handelszaken (bij de HSM) en de admi-
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en HSM. Hierdoor kon het beginsel van concurrentie op basis van particuliere exploitatie gehandhaafd blijven. 4
Rond 1873 kwam een einde aan de eerste aanleg-'boom' van spoorwegen. De uitbreiding van het spoorwegennet in de volgende kwart eeuw
bleef in hoofdzaak beperkt tot locale lijnen. Het interlocale net kon na
1888 als gereed worden beschouwd. 5 De spoorwegen waren vanaf die tijd
dan ook diensten producerende vervoersondernemingen, '( ... ) a going
concern, ( ... )', sterk verschillend volgens L.H. Jenks van de voorafgaande
periode, waarin de aanleg van nieuwe lijnen de hoofdactiviteit van de
onderneming was. 6 De spoorwegen behoorden tot de weinige grote ondernemingen in Nederland aan het einde van de negentiende eeuw. Van
een relatief onbeduidende bedrijfstak met een eenbaanslijndienst in 1839
had den ze zich ontwikkeld tot zeer grote, kapitaalintensieve ondernemingen in 1875. Voor de organisatie en verhoudingen binnen het spoorwegbedrijf betekende dit een overgang van hoofdzakelijk informeel-klein-

nistratieve dienst waaronder de Centrale Dienst, Aigemene Comptabiliteit en Centrale
Controle vallen. Voor dit onderzoek werd de indeling van de maatschappijen naar functie
en diensteenheid overgenomen. Tot de onderzochte categorie behoren de volgende beambten en werklieden. Beambten: brugwachters, instrumentmakers, aansluitingwachters, telegraafwachters, (hoofd)conducteurs, leerling-conducteurs, ladingmeesters, haltechefs,
bestellers, perroncontroleurs, aantekenaar-wegers, pakmeesters, portiers, (hoofd)machinisten, lampenisten. Werklieden: ploegbazen, seinwachters, brugarbeiders, magazijnknechts, timmerlieden, loopwachters, wegwachters, wegarbeiders, wisselwachters,
rangeerders, stationswachters, arbeiders-telegrafisten, arbeider-remmers, nachtstokers,
poetsers, sjouwers en nachtwakers. Het personeel in de regionale en centrale werkplaatsen
maakte wei deel uit van de spoorwegonderneming, maar feitelijk, qua werksoort of naar
inhoudelijke maatstaf, moeten de werkplaatsen onder de metaalnijverheid gerangschikt
worden. Zie bijvoorbeeld de indeling van het CBS in de Statistiek van de loonen en arbeidsduur der volgens de Ongevallenwet 1901 verzekerde werklieden, 1908-1918.
4. Een commissie van enquete van de Tweede Kamer werd met het oog op de economische politiek van Bismarck in 1882 be last met een onderzoek naar de meest doeltreffende
en wenselijke exploitatievorm van de spoorwegen. De meest wenselijke exploitatievorm
was volgens de commissie particuliere exploitatie. 's Lands welvaren zou het meest gebaat
zijn bij concurrentie tussen twee particuliere spoorwegondernemingen: er diende een
maatschappij opgeheven te worden. Zie het verslag van de Enquete omtrent de exploitatie
der Nederlandse spoorwegen ('s Gravenhage 1883).
5. H.C. Kuiler, Verkeer en vervoer in Nederland, zooals deze in hun recente ontwikkeIingen zijn bepaald door economisch-geografische factoren (Utrecht 1946) 143. Zie ook
staat 19, p. 144.
6. L.H. Jenks, 'Railroads as an economic force in American development', The journal
of economic history 4 (1944) 1, 11. Jenks onderscheidt drie ontwikkelingsfasen bij de
spoorwegen: I. spoorwegen als idee, 2. spoorwegen als bouwonderneming, 3. spoorwegen
als vervoersonderneming.
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schalige relaties naar meer complexere, bureaucratisch-geinstitutionaliseerde verhoudingen. 7
Wordt voor de NRS de onderzoeksperiode begrensd in 1890, voor de
SS en HSM wordt de grens in 1914 getrokken, omdat vanaf augustus
van dat jaar voor de spoorwegen geen sprake meer kon zijn van een reguliere bedrijfsvoering: de spoorwegen werden bij het uitbreken van de
Eerste Wereldoorlog onder militair gezag geplaatst en het uitermate belangrijke goederenvervoer naar het Duitse achterland kwam te vervallen. De peri ode tussen 1873 en 1914 werd macro-economisch gezien
globaal gekenmerkt door een ontwikkeling met een tweeledig karakter.
Enerzijds yond er na 1895 in Nederland een versnelde industrialisatie
plaats,8 waardoor op de nationale arbeidsmarkt afwisselend (afhankelijk van de stand van de internationale conjunctuur) tekorten en overschotten ontstonden aan gekwalificeerd personeel. Anderzijds ondervond
de nationale arbeidsmarkt in de tachtiger jaren van de negentiende eeuw
de gevolgen van een agrarische depressie, met als dieptepunt de periode
1883-1887, 9 waardoor zich een plotseling groot aanbod van ongekwalificeerd personeel voordeed.
Met de bovenstaande karakterisering van de peri ode 1873-1914 is reeds
impliciet een gedeeltelijke en algemene typering van de arbeidsmarkt gegeven. Het mogen triviale constateringen zijn, maar voor aile duidelijkheid en goede begrip is het vervolgens toch wenselijk te benadrukken dat
vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beinvloed worden door enkele algemene factoren en dat de arbeidsmarkt daadwerkelijk functioneert als
een markt waarop vraag en aanbod doorslaggevend zijn voor de prijs
van de produktiefaktor arbeid. 10 Voor dit onderzoek wordt slechts naar
de vraagzijde van de markt gekeken, waarbij de prijsvorming van de factor arbeid buiten beschouwing wordt gelaten.
7. Zie: Walter Licht, Working Jor the railroad. The organisation oj work in the nineteenth century (Princeton 1983) xvi . De situatie die Licht voor de Verenigde Staten schetst,
deed zich ook in Nederland v~~r .
8. J.A. de Jonge, De industrialisatie in Nederland tussen 1850 en 1914 (2e druk; Nijmegen 1976) passim.
9. Th. van Tijn, 'Het algemeen karakter van het tijdvak 1875-1895' , Algemene Geschiedenis der Nederlanden 13 (Haarlem 1978) 78-89 .
10. Van invloed op de vraag naar arbeid zijn: 1. de totale afzet (voor de spoorwegen de
vervoersprestatie), 2. de techniek, 3. het loonpeil , 4. het aantal (stuwende) bedrijven of
'key-industries', 5. de arbeidstijd, 6. het arbeidsaanbod . De aanbodszijde wordt beinvloed
door: 1. demografische factoren : bevolkingsgroei, migratie enz. , 2. omvang van de beroepsbevolking (de zgn. participatiegraad), 3. de vraag naar arbeid, 4. het loonpeil. Deze
factoren zijn ontIeend aan G. de Galan, Economie van de arbeid (Alphen aan de
Rijn/ Brussel 1981) geciteerd bij R. Kloosterman, Werkloosheid in Nederland 1920-1939.
Een onderzoek naar regionaie verschilien (Utrecht 1985) 166.
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De negentiende eeuwse arbeidsmarkt was, zo blijkt uit de verdeling van
de werkgelegenheid naar bedrijfstak, een traditioneel georganiseerde
markt. In de pre-industriele zo men wi! pre-moderne Nederlandse economie was een groter aantal personen werkzaam in de landbouw en visserij dan in elke andere bedrijfstak. Het traditionele van de arbeidsmarkt
blijkt ook nog uit het bestaan van vele gelsoleerde en gedifferentieerde
deelmarkten, die als gevolg van geografische belemmeringen een sterk
locaal of regionaal karakter droegen. Op nationale schaal bestond er geen
uniforme markt; de allocatie geschiedde op plaatselijk of regionaal niveau, en de beloning van arbeid kende eveneens een grote geografische
differentiatie.
De verdeling van de werkgelegenheid over de verschillende bedrijfstakken onderging in Nederland in de periode 1859-1920 wijzigingen. Er viel
in deze periode een structurele verschuiving naar een industriele economie waar te nemen, met als gevolg een verandering in de verdeling van
de beroepsbevolking over de verschillende bedrijfstakken. Van een situatie waarin meer dan een derde van de beroepsbevolking in de landbouw
werkzaam was (1859), naar een situatie waarin nog maar een kwart in
deze sector werkte in 1920. 11 Reeel gezien nam de werkgelegenheid het
sterkst toe in de nijverheid, gevolgd door de dienstensector. De relatieve
groei was in de periode 1859-1920 het sterkst in de dienstensector, met
name in de handel, het bank-, verkeers- en verzekeringswezen.
De economische activiteiten concentreerden zich in het westen van Nederland. Ondanks de industrialisatie van enkele provincies in de peri ferie bleven de Hollandse provincies dominant. 12 Uit de verdeling van de
beroepsbevolking bleek het grootste gedeelte van het spoorwegpersoneel
werkzaam te zijn in de economisch dominante provincies Zuid-Holland,
Noord-Holland en Utrecht, juist daar waar de arbeidsmarkt krap was. 13
Op het eerste gezicht lijkt het alsof deze verdeling naar provincie de spoorwegen bij hun arbeidsvoorziening geen parten heeft gespeeld. De relatieve omvang van de bedrijfscategorie spoorwegen lijkt dit te bevestigen:
II. Zie voor een gedetailleerd overzicht van de economische structuur in Nederland in
de periode 1849-1920 en de daarvan afgeleide verdeling van de beroepsbevolking naar bedrijfstak de A/gemene (J3e) vo/kstelling, 1960. Dee/10. Beroepsbevolking C. Verge/ijking
van de uitkomsten van de beroepstellingen 1849-1960 (Hilversum 1966) staat 2.
12. R. T . Griffiths, 'The creation of a national Dutch economy, 1795-1909', Tijdschrift
voor geschiedenis, 95 (1982) 536.
13. Hier wordt geen kwantitatief overzicht gegeven van de Uitkomsten der beroepstellingen in het Koninkrijk der Neder/anden op den 31.12.1889, 1899 en 1909. Verkeerswezen:
A . Spoor- en tramwezen. Zie voor een uitvoerig overzicht: Dehing, ' . .. Eenen soort van
dynastie van spoorwegbeambten.', tabel 8 en 9, waar een overzicht wordt gegeven van de
verdeling van het personeel van de Nederlandse spoorwegen per provincie en gemeente in
1889, 1899 en 1909.
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in relatie tot de totale beroepsbevolking en de tertiaire sector was de omyang van de werkgelegenheid bij de spoorwegen gering (zie tabel 1).
T ABEL 1 Omvang van de werkgelegenheid bij de Nederlandse spoorwegen in verhouding
tot de werkgelegenheid in de dienstensector en de totale beroepsbevolking, 1889-/920. In
procenten

Totale beroepsbevolking
Dienstverlening 14

1889

1899

1909

1920

0,9
3,6

1,1
4,3

1,4
5,0

2,0
6,4

Bron: 13e Aigemene volkstelling, 1960. Deel 10. Beroepsbevolking C. Vergelijking van de
uitkomsten van de beroepstellingen 1849-1960. Staat 2.

Het mogelijke beeld van een schier zorgeloze personeelsvoorziening
komt in een ander Iicht te staan wanneer men naast de verhoudingscijfers de behoefte aan personeei in reele cijfers stell. Dan blijkt de personeeIsvraag van de afzonderlijke spoorwegmaatschappijen voor de
negentiende eeuw weI uitzonderlijk groot te zijn geweest (zie tabel 2).
TABEL 2 Totale personeelsomvang van de SS, HSM en NRS, 1876-1915
Jaren
1876/ '80
1881 / '85
1886/ '90
1891/'95
1896/ '00
1901 / '05
1906/'10
1911 / '15

SS

HSM

5371
7152
7699
12943
14237
17702
20008
21393

3874
6732
8246
10556
12262
13492

NRS

Totaal

1456'5
1800'6

9608
13373
19675
22483
28258
32270
34885

Bron: Jaarverslagen SS en HSM. Enquete 1882 en K.H. Beijen. Geschiedkundige herinneringen aan de Nederlandsche Rhijnspoorwegmaatschappij .
14. Totaal van handel, bank- en verzekeringswezen, vervoers-, opslag- en communicatiebedrijven en overige dienstverlening . Exclusief huiselijke diensten.
15 . In tegenstelling tot SS en HSM ontbreken voor de NRS voor de gehele onderzoeksperio de cijfers over de personeelsomvang. Voor de peri ode 1881/'85 is slechts een enkele opgave uit 1882 voorhanden van H. Ameshoff, de president-directeur van de NRS . Voor de
enquetecommissie in 1882 (vraag 9649) vertelde hij dat er 1456 beambten in vaste dienst
en 981 losse arb eiders waren.
16. De totale personeelsomvang van de NRS was volgens K.H . Beijen in 1890 ongeveer
3000 man, zie: K.H . Beijnen, Geschiedkundige herinneringen aan de Nederlandsche
Rhijnspoorwegmaatschappij (Haarlem 1891) 56 . Naar aile waarschijnlijkheid is deze op-
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De totale personeelsvraag van de spoorwegen kan verklaard worden uit
de toegenomen vervoersbehoefte (lOwel personen- als goederenvervoer)
die onmiskenbare gevolgen had voor de personeelsvraag. 17 In deze grote
personeelsvraag moesten de spoorwegen zien te voorzien daarbij geconfronteerd met het probleem van de landelijke schaal waarop werd geopereerd, gecombineerd met de door een concentratie van economische
activiteiten ontstane krappe arbeidsmarkt in de kustprovincies.
Gelet op de periodisering, gegeven de toegenomen vervoersbehoefte en
groei van de ondernemingen en de structuur van de markt, staat hier nu
de vraag centraal, hoe de spoorwegen, op deze traditionele arbeidsmarkt, als grote kapitaalintensieve bedrijven hun speciaal opgeleid
personeel verkregen, en reageerden op veranderingen in de marktverhoudingen. Deze vraag naar het beleid van de spoorwegen is interessant
omdat de spoorwegen in deze periode de enige ondernemingen in Nederland waren die, binnen de constellatie van een niet geintegreerde economie, een grote personeelsvraag moesten zien te combineren met een
landelijke actieradius.
A.D. Chandler toonde voor de Verenigde Staten aan dat de Amerikaanse spoorwegen een vitale rol speelden bij de integratie van de Amerikaanse economie. Noodgedwongen namen de Amerikaanse
spoorwegen de organisatie van de traditionele Amerikaanse arbeidsmarkt ter hand. 18 Chandler trachtte de opkomst van de moderne
grote ondernemingen in de Verenigde Staten en de daarmee samenhangende verandering van de Amerikaanse economie in de periode
1850-1920 te verklaren. De kleine - gespecialiseerde - familieonderneming maakte volgens Chandler in deze peri ode plaats voor de grote
'multi-unit business enterprise'. Marktgroei en technische vooruitgang
gave inclusief los personeel. Voor 1890 kom ik op een aantal van 1800 personen in vaste
dienst, ervan uitgaande dat de verhouding los-vast personeel in 1890 niet wezenlijk is veranderd in vergelijking met 1882; toen was de verhouding 2:3.
17. De gestegen vervoersvraag blijkt onder andere uit de Jaarverslagen van de betreffende ondernemingen en uit het cumulatieve overzicht van de staatscommissie De Marez Oyens in 1908: Verslag van de staatscommissie ingesteld bij K.B. van 8 september no. 25 tot
het onderzoeken van de vraag of en, zoo ja, op welke wijze in het thans gevolgde beleid
betreffende spoorwegen verandering ware aan te brengen ('S Gravenhage 1911) deel 2, diverse tabellen.
18. A.D . Chandler and H. Daems, 'Administrative coordination, allocation and monitoring : concepts and comparisons', in: N. Horn und J . Kocka (Hrg.), Recht und Entwicklung der Grossunternehmen im 19. und fruehen 20. Jahrhundert (Goettingen 1979) 28-54.
Zie ook: A.D . Chandler, The visible hand: managerial revolution in American business
(2e druk; Cambridge Mass. 1978) 120: 'No other business enterprise up to that time [ =
midden negentiende eeuw, P .D .) had had to govern a large number of men and offices
scattered over wide geographical areas'.
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maakten de distributie en (vervolgens) de produktie te complex en uiteindelijk onbeheersbaar voor kleine ondernemingen. In Chandlers visie
konden met name de spoorwegen als eerste ondernemingen deze marktvergrotingen aan, dankzij hun beleid op personeelsgebied en verfijnd
administratief- bestuurlijk apparaat.
De vraag hoe de Nederlandse spoorwegen aan hun personeel kwamen, of met andere woorden, het beleid van de maatschappijen ten aanzien van de vraagzijde van de arbeidsmarkt, zou beantwoord kunnen
worden door de arbeidsvoorziening bij de Nederlandse spoorwegen nader te bekijken. Gegeven de hierboven geschetste omstandigheden zoals
marktgroei, traditionele arbeidsmarkt en soort onderneming kan dit het
best geschieden aan de hand van een drietal aspecten van de personeelsvraag: 1) werving, 2) verloop, 3) mobiliteit. Alvorens deze drie aspecten
in het navolgende te onderzoeken, wordt eerst de theorie geformuleerd
die als uitgangspunt diende.

Theorie

In het historisch arbeidsmarktonderzoek kan een onderscheid worden
gemaakt tussen de neo-klassieke en de institutionele aanpak. 19 De neoklassieke opvatting gaat uit van een in evenwicht verkerende arbeidsmarkt. Volgens deze opvatting zijn verstoringen van het even wicht
een indicatie voor onvolkomenheden in de werking van het prijsmechanisme; de factor arbeid wordt hier homogeen verondersteld. Het institutionele arbeidsmarktonderzoek is gericht op de bijzonderheden van de
arbeidsmarkt. Het belangrijkste uitgangspunt is de verdeling van de arbeidsmarkt in deelmarkten. Deze segmentering van de arbeidsmarkt
wordt in de theorie van de dubbele arbeidsmarkt nader belicht. Voor het
onderzoek naar de arbeidsvoorziening bij de Nederlandse spoorwegen
vormde deze theorie het uitgangspunt.
In het kort komt de theorie van de dubbele arbeidsmarkt op het volgende neer. De arbeidsmarkt bestaat op macro-niveau uit twee segmenten of sub-markten: een primaire en een secundaire arbeidsmarkt die
onafhankelijk van elkaar functioneren. De werkgelegenheid in het primaire segment is nagenoeg vast en het arbeidsmarktgedrag is stabiel te
noemen, hetgeen betekent dat er weinig of nagenoeg geen personeelsver19. Zie de vergelijking van T. Pierenkemper, 'Historische Arbeidsmarktforschung: Voruberlegungen zu einem Forschungsprogramm' in: T. Pierenkemper en R. Tilly (Hrg.),
Historische Arbeidsmarktforschung. Entstehung, Entwicklung und Probleme der Vermarktung von Arbeidskraft (Goettingen 1982) 9-36, aldaar hoofdstuk III 19-23.
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loop is. Het secundaire segment daarentegen wordt gekenmerkt door
werk dat een minder vast karakter heeft, en een arbeidsmarktgedrag dat
als onstabiel betiteld kan worden. Deze verticale verdeling op macroniveau leidt op micro- of bedrijfsniveau tot een horizontale verdeling in
los en vast werk . Dit betekent dat er voor afzonderlijke ondernemingen
een interne of externe arbeidsmarkt onderscheiden kan worden, afhankelijk van het 'losser' dan weI 'vaster' karakter van het dienstverband.
De verschillende arbeidsmarkttheorieen zijn niet eensluidend in hun
typering van de arbeidsmarkt op bedrijfsniveau. Volgens de dubbele ar-

Fig. I: De gesegmenteerde werk gelegenheidsstructuur en de Nederlandse Spoorwegen bepaalde de verdeling van arbeid in letterlijke zin: containervervoer in Amersjoort. Foto
N. V. Nederlandse Spoorwegen Utrecht .

beidsmarkttheorie wordt de werking van de arbeidsmarkt in tegenstelling tot de neo-klassieke opvatting niet door de werking van het
prijsmechanisme, maar door institutionele factor en beheerst. Belangrijk
voor een beter begrip van de werking van de markt is de positie van de
individuele werknemer binnen een onderneming en niet het verdiende of
betaalde loon. De werkgelegenheidsstructuur van een onderneming, 'het
institutionele kader' bepaalt hoe de verdeling van arbeid plaatsvindt, en
niet de prijs van de factor.
Binnen een onderneming zijn er primaire banen (P), die een grote mate van autonomie, verantwoordelijkheid en hoge beloning kennen. Voor
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secundaire banen (S) geldt dit niet. De interne banen die de interne arbeidsmarkt vormen (I), zijn taakspecifiek, vereisen een 'on-the-jobtraining' en bieden toegang tot hogere banen. De externe arbeidsmarkt
(E) heeft deze kenmerken niet. Schema 1 laat zien hoe bovenstaande typering van banen voor de spoorwegen kan worden ingepast in de
bestaande werkgelegenheidsstructuur volgens de dubbele arbeidsmarkt.
SCHEMA i De werkgelegenheidsstructuur bij de Nederlandse spoorwegen
P (primair)

I. hoger opgeieid kader
2. hoger administratief kader
3. toezichthoudend person eel
4. geschooid personeel in de
operationele diensten

5. administratief middenkader
6. personeel in de werkplaatsen

E (extern)

I (intern)
7. lager administratief personeei 8. aile anderen : ongeschoold
personeei
S (secundair)

Aangezien ik me hier beperk tot het personeel in de operationele
diensten, is van bovenstaand schema slechts het geschoolde personeel
daarin (machinisten en conducteurs) en het ongeschoolde arbeiderspersoneel relevant. 20 Het gehele personeel was namelijk onder te verdelen
in twee groepen. Enerzijds een meer geschoolde groep in het primaire
segment en anderzijds een minder of ongeschoolde groep in het secundaire segment. In hoeverre de bedrijfsvoering op ondernemingsniveau
nu daadwerkeJijk werd beinvloed door de macro-economische deling
van de arbeidsmarkt zal uit het navolgende blijken.

Werving

Van de personeelswerving bij de spoorwegen wordt hier een drietal punten aangestipt: de werving van vast personeel, de werving van los perso20.De indeling geschoold-ongeschoold of gekwalificeerd-ongekwalificeerd, werd gemaakt
op basis van de rangindeiing bij de Staatsspoorwegen. Zie: Bepalingen betrejjende het
personeel van de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen van den 1.4.1891.
Hoofdstuk I, artike1 1. En ook: Jaarverslag Staalsspoorwegen, 1891, bijiage AA.
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neel en de methode van werving. Bepalend bij de werving van vast
personeel was natuurlijk de mate van geschiktheid van de kandidaat. De
invulling van deze op zich vanzelfsprekende eis door de vragende partij
op de arbeidsmarkt, maakt een nadere invulling even weI interessant. Zo
werden aIleen personen jonger dan 35 jaar aangenomen. Er bestonden
verschillende aanstellingseisen voor beambten en werklieden. 21 Aan
beambten werden namelijk strengere of hogere eisen gesteld dan aan
werklieden. Beambten moesten kunnen lezen en schrijven. Ze moesten
over een welhaast onbesproken arbeidsverleden beschikken en daarvan
getuigschriften overleggen. Ze mochten geen fysieke gebreken vertonen.
Voor het kantongerecht beloofden of zwoeren ze een toonbeeld te zullen
zijn van gedisciplineerde plichtsvervulling. Daarnaast moesten sommige
beambten in functies met een financiele verantwoordelijkheid ook nog
over de nodige financiele reserves beschikken of de mogelijkheid hebben
de benodigde financien te verkrijgen, gezien de hoge borgstelling. Naast
deze algemene eisen van leeftijd, bewijs van goed gedrag, beediging en
borgstelling, bestonden er voor het geschoolde personeel in de operationele diensten nog specifieke eisen. Conducteurs, machinisten, leerlingconducteurs en leerling-machinisten moesten op verschillende niveau's
examens doorlopen, soms gevolgd door een proefperiode.
Zoals nog zal blijken waren juist dit de sleutelposities op de arbeidsmarkt voor spoorwegpersoneel. Vanuit beleidsoogpunt werd grote
waarde gehecht aan de personele invulling van deze posities, getuige de
strenge reglementering van aanstelling en bevordering. Conducteurs
moesten bij de HSM voor de gehele onderzoeksperiode en bij de SS tot
rond de eeuwwisseling een militair verleden hebben.22 Beide maatschappijen stelden uitsluitend voormalige bankwerkers als leerlingmachinisten aan. 23 Leerling-machinisten verbonden zich door een contract aan de onderneming en ontvingen in de periode 1883-1900 bij de
HSM een heuse 'on-the-job-training' .24 De introductie van de stoommachine op grote schaalleidde tot een krappe arbeidsmarkt voor machinisten, red en voor de maatschappijen om een interne vakopleiding voor
2!. Zie de verschillende artikelen in de Bepalingen befrejjende hef personeel van de SS
van april 189!.
22 . Enquete omtrent het spoorwegpersoneel gehouden door de staatscommissie benoemd krachtens de wet van 11.4.1903. Stsbld. 103 ('S Gravenhage 1904) Verslag Eerste
afdeling 123; Nadere verhooren III vr. 16101, 16177, 16250, 16333 .
23. Enquete omtrent de exploitatie der Nederlandsche spoorwegen 188211883 ('S Gravenhage 1883) vr. 11510. Enquete gehouden door de staatscommissie benoemd krachtens
de wet van 19.1.1890. Eerste Ajdeling. Open bare middelen van vervoer A. Spoorwegen
2 din . ('S Gravenhage 1891) vr. 5607, 11509, 1151!.
24. Ibidem, vr. 11558; Enquete 1903 Verslag Eerste Afdeling, 123 . Zie ook : H.P . Meppelink, Technisch vakonderwijs voor jongens in de negentiende eeuw (Utrecht 1961) 172.
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de locomotiefdienst te starten. 25 De eisen die de maatschappijen stelden
voor aanstelling en bevordering waren dus hoog. Driekwart van de
beambten bij de SS had dan ook een geschoolde achtergrond. 26 De
spoorwegen konden zich vooral na 1890 permitteren voor deze functies
hoge eisen te stellen. Ze maakten gebruik van het grote arbeidsaanbod,
getuige bijvoorbeeld de wachtIijsten voor aanstelling, de 'vergelijkende'
examens en de alom aanwezige discipline.
De aanstellingseisen voor werklieden waren minder hoog dan voor
beambten. AIleen eisen op fysiek gebied en de onbesprokenheid van het
arbeidsverieden zijn identiek. Slechts een kwart van de werklieden bleek
een geschoolde achtergrond te hebben.27 Evenals bij de beambten verkeerden de spoorwegen ook met betrekking tot de werklieden in de riante positie dat zij, gezien de grote aantrekkingskracht van een vaste
aanstelling bij de spoorwegen, bij een weinig gespannen arbeidsmarkt
de aansteIIingsvoorwaarden konden be palen .28
Uit de geografische herkomst van het vaste personeel valt eveneens af
te leiden dat de door de maatschappijen gestelde kwaliteitseisen bepalend waren voor de personeelswerving. 29 Gold als regel dat op locaal niveau personeel geworven moest worden,30 in de stedelijke gebieden van
West-Nederland waren grote aantallen vast personeel afkomstig van het
platteland in Gelderiand, Oostelijk-Utrecht, Zeeland en Noord-WestBrabant,31 omdat de krappe arbeidsmarkt in het randstedelijk gebied
niet aan de specifieke personeelsvraag van de spoorwegen kon voldoen.
Het gevolg was dat de aantrekkelijkheid van vast werk bij de spoorwegen leidde tot migratie onder de plattelandsarbeiders: het was dan ook
een duidelijke 'pull-factor'.
De werving van los personeel werd bepaald door de instabiele vraag
naar deze soorten van arbeid, veroorzaakt door incidentele en conjuncturele factoren. Of, en in welke mate de spoorwegmaatschappijen er in
25. Meppelink, Technisch vakonderwijs, 83-84; Enquete 1890, vr. 5607 .
26. Steekproef uit het 'Algemeen Stamboek van het vaste personeel der Maatschappij',
het centrale personeelsregister van de SS . (Archief N. V. Nederlandse Spoorwegen,
Utrecht)
27 . Ibidem .
28 . Uit de enquetes van 1882, 1890 en 1903 blijkt dat met name de werklieden een vast
dienstverband bij de spoorwegen prefereren boven een losse functie bij de spoorwegen of
een werkkring elders.
29. Zie voor de geografische herkomst noot II.

30. Regeling der bezoldiging van werklieden (rangeerdienst), wisselwachters, arbeiders
en wachters op de stations van 1 april 1882 gewijzigd 30.9.1890 (Utrecht 1890) artikel18.
31. Enquete 1903, Nadere verhoren III, vr. 9925, vr. 10051, vr. 10127, vr. 10150, vr.
10197, vr. 10264, vr. 10291, vr. 13489 en Verslag Ie afdeling , p. 84 en 103; Enquete 1890
vr. 2369-2374 en vr. 2573.
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slaagden dit personeel te verkrijgen was afhankelijk van de locale of regionale werkgelegenheid. Onvoldoende werkgelegenheid of werkloosheid onder dit gedeelte van de beroepsbevolking was dan ook een
'push-factor'. De vraag naar los personeel was elastisch: losse arbeid
had bij de spoorwegen een reserve- of complementaire functie.
Hoe wierven de spoorwegen nu hun personeel? De gelnstitutionaliseerde arbeidsbemiddeling kreeg pas na de Eerste Wereldoorlog enige
betekenisvolle omvang. De arbeidsmarktorganisatie of de manier waarop vrager en aanbieder met elkaar in contact komen, was voordien uiterst primair georganiseerd. Los personeel werd op basis van
commerciele bemiddeling geworven. IlIustratief is de vervoersafhandeling bij de NRS waar los- en laadwerkzaamheden werden uitbesteed en
losse krachten werden ingezet op plaatsen waar een kortstondige personeelsuitbreiding gewenst was.32 De omvang van het materieel en het
vaste personeel was namelijk afgestemd op een gemiddelde verkeersintensiteit. 33
Nam de arbeidsorganisatie van los personeel de vorm aan van koppelarbeid, het contact tussen vast personeel en de maatschappijen kwam
daarentegen zeer zorgvuldig tot stand. Bewust streefden de maatschappijen ernaar het eigen personeel in te schakelen bij de werving. Daartoe
ontworpen de spoorwegen een soort patronage-systeem om zich te verzekeren van voldoende loyaal, betrouwbaar en gedisciplineerd personeel. 34

Verloop

De spoorwegen ondervonden voor 1880 nog geen problemen bij de werving van personeel. Ondanks een groot verloop (zie de veriooppercentages in tabel 3) slaagde men er in zich van voldoende personeel te
voorzien.
Alhoewel het verloop vanaf 1875 blijkens tabel3 trendmatig daalde, begon de SS in de periode 1880/'82 problemen te ondervinden bij de personeelsallocatie van beambten en werklieden. Ook bij de NRS was het
verloop van gekwalificeerd werkliedenpersoneel in de periode 1880/'84
groter dan anders. Uit tabel 4 is dit echter niet op te maken omdat het
een gecombineerde tabel betreft van gekwalificeerde en ongekwalificeer32.
33.
34.

Enquete 1890, vr. 3817: Enquete 1882/'83, vr. 11806.
Jaarvers/ag SS 1879, 1892, dienst van het Mouvement.
Enquete 1882/'83, vr. 9492. Zie ook: vr. 9482.
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TABEL 3 Aanlalleden van het pensioenjonds van de SS, 1875-191435
Jaren

1875/ '79
1880/'84
1885/'89
1890/ '94
1895 / '99
1900/ '04
1905 / '09
1910/ '14

Totaal aantal Bijgekomen
leden 31.12
in de loop
v.h. jaar

v. h.
totaal

Uitgetreden
in de loop
v.h . jaar

Verlooppercentage:
% v.h.
totaal

1170

N

N

%

N

%

3713
5230
6545
10051
11796
14095
17904
19270

541
736
338
1279
605
1202
1038
612

14,6
14,1
5,2
12,7
5,1
8,5
5,8
3,2

368
347
224
320
490
551
343
388

9,9
6,6
3,4
3,2
4,2
3,9
1,9
2,0

Bron: Jaarverslag SS, verslag van de commissie van beheer van het pensioenfonds,
1875-1914.

de werklieden. De HSM startte in deze peri ode (begin tachtiger jaren)
een interne opleiding om de haperende arbeidsvoorziening op te vangen.
Het verloop per beroepscategorie kende evenwel, in tegenstelling tot
hetgeen de cijfers uit tabel 3 doen vermoeden, geen lineair trendmatige
daling. Zoals uit de vijfentwintigjarige dienstjubilea bij de NRS blijkt,
was het verloop aan sterke wisselingen onderhevig. Zie tabel 4.
TABEL 4 Vi)jentwintigjarige dienstjubilea bi) de NRS, 1875-1889
Jaren

1875/ '79
1880/ '84
1885/ '89

Hogere ambtenaren &
administratief

Beambten in de
operationele
diensten

Werklieden

Totaal

N

%

N

%

N

%

N

%

11
19
41

26
15
25

4
12
25

10
9
15

27
97
97

64
76
60

42
128
163

100
100
100

Bron: Notulen directievergadering NRS, 1875-1889.

Het verloop bij de NRS onder hogere ambtenaren nam in 1880/'84 ten
opzichte van de voorgaande periode (1875/'79) toe. Hetzelfde gold voor
het gekwalificeerde werkliedenpersoneel alhoewel dit niet uit tabel4 valt
35.
lid.

Van het in 1873 opgerichte pensioenfonds was het gehele vaste person eel verplicht
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op te maken. Bij de groep werklieden daalde echter het verloop in
1880/'84. Voor 1885/'89 valt precies het tegenovergestelde voor deze
twee groepen op te merken. Het dienstverband bij de spoorwegen was
echter overwegend een lang dienstverband. 36
De toename van het verloop in de tachtiger jaren dwong de bestuurders
van de maatschappijen tot het nemen van maatregelen. De spoorwegen
hadden er aIle belang bij het verloop in te dammen en verder te voorkomen. Een groot personeelsverloop zou namelijk de exploitatie in gevaar
kunnen brengen omdat de veiligheid en betrouwbaarheid door minder
geoefend personeel niet altijd gewaarborgd was. Het beleid van de
spoorwegen werd er daarom op gericht het personeel aan zich te binden.
Hiertoe werd een uitgewerkt stelsel van bevorderingen en beloningen ingevoerd . Bij de SS trad in 1880 zo'n stelsel in werking. 37 Blijkens het
verloop in 1880/'82 leverde deze maatregel even weI niet direkt het beoogde effekt op. Een vast dienstverband bij de spoorwegen kreeg door
deze maatregelen echter weer aantrekkelijke kanten. Ondervond de
maatschappij in 1882 nog moeilijkheden bij de personeelswerving, in
1890 was de situatie weer gewijzigd. De personeelsvraag van de spoorwegen leidde zelfs tot een heuse migratie van midden- en oost-Nederland
naar het stedelijke westen. Werd enerzijds de binding van het vaste personeel aan de onderneming bevorderd, anderzijds kan ten aanzien van
de houding van de spoorwegen tegenover het losse personeel een contraire ontwikkeling worden geconstateerd. Vanaf 1890 werd in vergelijking met voorgaande jaren weer meer los personeel in dienst genomen,
hetgeen niet aIleen de arbeidsvoorziening van de spoorwegen versoepelde, maar bovenal een versterking van de tweedeling onder het personeel
betekende.
Het lukte de maatschappijen vooral na 1890 personeel aan zich te binden. In 1903 schafte de HSM het leerlingenstelsel weer af. De nieuwe
'Bepalingen betreffende het personeel' (ingevoerd in 1891) spreken
boekdelen: de aanstellingseisen werden fors opgeschroefd. Het aanbod
op de arbeidsmarkt was van dien aard, dat de maatschappijen bij de
werving weer hogere eisen konden stellen dan voorheen. De spoorwegen
verkeerden na 1890 ook bij een krappere arbeidsmarkt echter in een
minder marktafhankelijke positie dan voor die tijd: ze beschikten over
een eigen micro-systeem dat de personeelsallocatie regelde en probleemlozer kon laten verlopen dan v66r 1890. De interne arbeidsmarkt zorgde
36. Enquete 1890, diverse vragen aan het personeel in de operationele diensten naar de
lengte van het dienstverband; Enquete 1903. IV Statistische gegevens, Staat E.
37 . Enquete 1882/ '83, vr. 11038.
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voor de verdeling op de verschillende bedrijfsniveau's. Bij een ontbrekende of ontoereikende geinstitutionaliseerde nationale arbeidsorganisatie verschafte de interne markt de spoorwegen een alternatief voor
hun arbeidsvoorziening. Daar deze interne markt een nationaal bereik
had, kan men stellen dat de verdelingsfunctie van het marktmechanisme
hier door de spoorwegen werd overgenomen. Een situatie die opmerkelijk veel gelijkenis vertoont met de door Chandler voor de Verenigde
Staten geschetste toestand.

Mobiliteit

Op het eerste gezicht leek er sprake te zijn van instabiel arbeidsmarktgedrag onder de laagste rangen van het personeel. Bij verschillende momentopnames (enquete 1890 en 1903) hadden deze groepen een gering
aantal dienstjaren. Dit kan zowel op een groot verloop als op een snelle
interne doorstroming duiden. Vit het voorgaande bleek dat het verloop
na 1890 sterk afnam. Verder kan worden vastgesteld dat de lange dienstverbanden (1 anger dan 10 jaar) overheersten. 38 Ret hoogst aantal dienstjaren was te vinden in betrekkingen in de top van de organisatie. De
laagste dienstjaren zo bleek uit de enquetes, kwamen voor bij personeel
in de onderste strata van de hierarchie. Belangrijker conclusies dan deze
nagenoeg voor de hand liggende constatering, kunnen getrokken worden als de verdeling van het aantal dienstjaren over de verschillende personeelsgroepen bekeken wordt in relatie tot de gegeven omstandigheid
van het geringe verloop. Bij het ontbreken van een significant verloop
kan het bestaan van een gering aantal dienstjaren voor de hoogste functies aIleen maar duiden op een snelle interne mobiliteit.
De hoogste functies bleken inderdaad aIleen maar aangevuld te worden vanuit het bedrijf zelf: er bestond voor de hoogste functies slechts
een interne arbeidsmarkt. Niemand kon deze functies bereiken zonder
eerst de hierarchische stapjes binnen het bedrijf gemaakt te hebben.
Kortom, binnen het spoorwegbedrijf waren standaardcarrieres regel en
bestonden er vaste promotielijnen. 39
Naast deze interne arbeidsmarkt die volledig afgeschermd was van de
arbeidsmarkt buiten het spoorwegbedrijf, bestond er evenwel ook een
38. Enquete 1890: meer dan de helft van het personeel in de operationele diensten bij
aile drie de maatschappijen was langer dan 10 jaar in dienst. Bij de NRS is het gemiddeld
aantal dienstjaren in 1882 11.6 (Enquete 1882/ '83, vr. 9649).
39. Zie v~~r een uitvoerige verantwoording en behandeling van de interne en externe arbeidsmarkt bij de spoorwegen Dehing, ' .. . Eene soort van dynastie van spoorwegbeambten .', hoofdstuk 6 van deel I de paragrafen 1 en 2.
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externe arbeidsmarkt. Volgens de institutionele 'labor-economics' theorie worden voor slechts enkele functies binnen een bedrijf arbeidskrachten op de ext erne arbeidsmarkt geworven. 40 Deze functies, de
'entry-ports', vormen de verbinding tussen de interne en ext erne arbeidsmarkt. Binnen het bedrijf zijn op verschillende niveau's 'entryports'. Vanuit de 'entry-ports' lopen de promotie- of carrierelijnen richting hogere functies, waarmee deze startfuncties dus onlosmakelijk verbonden zijn.
Ook bij de spoorwegen bestonden er onmiskenbare 'entry-ports' voor
het laagste stratum van elke personeelscategorie, ambtenaren, beambten
en werklieden. Met andere woorden voor al het personeel dat over geen
specifieke kennis of vaardigheden beschikie en geen leidinggevende
functie had, bestond er een ext erne markt. Dit gold voor wegarbeiders,
de arbeiders in de stationsdienst, leerling-machinisten en leerlingconducteurs. Schematisch ziet de werking van de arbeidsmarkt voor
spoorwegpersoneel er als voIgt uit:
SCHEMA 2 De arbeidsmarkt voor spoorwegpersoneel
Ambtenaren
Interne Markt
(vast personeeJ)

i

Beambten

i

Werklieden

Personeel in opleiding
Externe Markt
(los personeel)

Los- vast personeel

Geheel- los personeeJ

40. P.R. Doeringer en M.J. Piore, Internal labor markets and manpower analysis
(Lexington Mass . 1971); J.T. Dunlop, Theory of wage determination (London 1957); C.
Kerr, 'The balkanisation of the labor markets ' Reprints in: L. Reynolds (ed.), Readings
in labor economics and labor relations (Eaglewoods 1982).
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Ill.2: De hierarchie binnen het spoorwegbedrij/" het personeel in een douaneloods te
Utrecht. Foto N. V. Nederlandse Spoorwegen Utrecht.

Conclusie

Uit hetgeen ik in het voorgaande binnen de beperkingen van dit artikel
heb kunnen opmerken, moge duidelijk zijn geworden welk beleid de
spoorwegen ten aanzien van hun personeelsvoorziening voerden. Vast is
komen te staan dat de spoorwegen zich realiseerden dat een veilige en
betrouwbare exploitatie vereist waren vanuit bedrijfseconomisch oogpunt. Verwoed probeerden de spoorwegen dan ook het vaste personeel
zo lang mogelijk in dienst te houden. Gegeven de grote behoefte aan een
geroutineerd en gedisciplineerd kader, werd het voor het vaste personeel
aantrekkelijk gemaakt binnen het bedrijf te blijven en promotie te
maken.
Door de segmentering van de arbeidsmarkt was het voor de spoorwegen relatief eenvoudig zich aan te passen aan de bestaande verdeling op
macro-niveau. Globaal kon het personeel dat de spoorwegen wierven,
naar soort dienstverband, in twee groepen worden verdeeld: in het reeds
genoemde vast personeel en in los personeel.
Het losse personeel kreeg geen werkzekerheid. Incidentele en conjuncturele factoren bepaalden vraag en aanbod van deze categorie. Los
personeel vervulde dan ook een reserve-functie. De spoorwegen stemden
namelijk materieel en personeel af op een gemiddelde verkeers- en ver-
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voersintensiteit. 41 Zolang de maatschappijen beschikten over een reservepotentieel van losse arbeidskrachten was dit mogelijk. In hun beleid
ten aanzien van de factor arbeid streefden ze er dan ook naar de tweedeling in het arbeidspotentieel in stand te houden. De bedrijfsvoering op
micro-niveau werd hier onmiskenbaar sterk beinvloed door de macroeconomische arbeidsmarktsegmentatie.
Geschiedde de arbeidsvoorziening v66r het midden van de tach tiger
jaren van de vorige eeuw nog op primair niveau door inschakeling van
het eigen personeel en commercieIe arbeidsbemiddeling, nadien creeerden de spoorwegen een intern subsysteem, afgeschermd van de arbeidsmarkt buiten het bedrijf, voor de oplossing van hun omvangrijke
en specifieke personeelsvraag. De arbeidsmarktorganisatie voor los personeel bleef die van de locale commerciele bemiddeling. De spoorwegen
pasten zich voor wat deze groep betreft aan de locale (traditionele) situatie aan.
In dit artikel is getracht het beleid van de Nederlandse spoorwegen ten
aanzien van hun personeelsvoorziening te verklaren. De gehanteerde
theorie fungeerde hierbij als geschikt uitgangspunt. Het verdient daarom aanbeveling de tot op heden slechts zeer summier in beeld gebrachte
negentiende eeuwse arbeidsmarkt door middel van juist deze theorie te
belichten. Met behulp van deze theorie zijn voor de negentiende eeuw
met name het beleid, de positie en de rol van afzonderlijke ondernemingen of bedrijfstakken in relatie tot de factor arbeid uitstekend na te
vorsen.
Met deze constateringen zijn dan tevens enkele interessante punten
aangeroerd die uitnodigen tot verdere studie. De vraag die men zich kan
stellen is, of meerdere ondernemingen in andere bedrijfstakken voor
hun personeelsallocatie soortgelijke oplossingen bedachten zoals de
spoorwegen voor hun arbeidsvoorziening. Een andere vraag die zich in
dit verband aandient betreft de effecten van het gevoerde bedrijfsbeleid
van de afzonderlijke ondernemingen op 'de' nationale arbeidsmarkt als
geheel. Een vraag die als geschikt uitgangspunt zou kunnen dienen voor
vervolgonderzoek bij de Nederlandse spoorwegen: welke rol speelden de
spoorwegmaatschappijen in de negentiende eeuw bij de unificatie van de
nationale arbeidsmarkt en de integratie van de Nederlandse economie?

41.

Zie noot 33.

'De plaats van den werkman
is bij zijn eigen bank',
loonstelsels en fabrieksorganisatie
in Nederland, 1900-1914
E.S.A. BLOEMEN

Inleiding

Boeren klagen altijd over het weer. Het is te koud of te warm, te nat
of te droog. De stadsmens haalt de schouders op en denkt: het zal wei
meevallen. Werkgevers hebben altijd wei iets aan te merken op de inzet
van hun werknemers. Ook dat is niets bijzonders. Toch zijn er perioden
dat er wei degelijk iets aan de hand lijkt te zijn. Rond de eeuwwisseling
maakten de Nederlandse industrielen zich meer dan gebruikelijk zorgen
over het gedrag van hun werklieden. In tal van publicaties werd het probleem aan de orde gesteld dat de arb eiders het werktempo met opzet drukten. Oat was echter niet de enige zorg van de werkgevers. Het waren ook
jaren met tot dan toe ongekend hevige arbeidsconflicten. In 1902 waren
er drie grote conflicten, waarvan met name de staking bij de textielonderneming Van Heek de gemoederen landelijk verhitte. De spoorwegstakingen van 1903, met aile gebeurtenissen daaromheen, zijn algemeen
bekend .
Zowel de arbeidsconflicten als de klachten van de werkgevers over het
arbeidstempo van de arbeiders waren in die jaren een internationaal verschijnsel. Meestal, zowel in Nederland als in de ons omringende landen,
wordt de verklaring gezocht in de opkomst van het socialisme en aanverwante bewegingen. De fabriekshallen fungeren als het decor, waarin en
waaromheen de strijd zich afspeelde. In de Verenigde Staten daarentegen, waar de problemen minstens zo groot waren als in Europa, gaat de
aandacht in de literatuur veel meer uit naar de veranderingen die in die
tijd in de bedrijven plaatsvonden. 1 Door de enorme groei van de bedrijven in de peri ode na 1880 voided en de traditionele managementmethoden niet meer en verloren de ondernemers de greep op de gang van zaken.
I.

Daniel Nelson, Management and Workers (Madison, wise. 1975).
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Het gevolg voor de werknemers was toenemende willekeur en slechte arbeidsomstandigheden. De hieruit voortvloeiende ontevredenheid nam volgens sommigen zulke hevige vormen aan dat zij voor de jaren tussen 1880
en 1920 spreken van een 'crisis of control,.2 Harry Braverman heeft in
zijn klassiek geworden boek Labor and Monopoly Capital geprobeerd
aan te tonen dat de werkgevers deze machtscrisis te boven kwamen door
een scherpe scheiding in te voeren tussen routineus uitvoerend werk en
denkwerk.3 Volgens hem konden de arbeiders zich voordien effectief tegen hun werkgevers verzetten omdat zij dank zij hun ambachtelijke achtergrond kennis van het arbeidsproces bezaten die hun superieuren misten.
Hoewel het boek van Braverman op veel punten omstreden is, blijven
zijn gezichtspunten tot op heden veel onderzoekers stimuleren.
In dit artikel wordt de vraag opgeworpen of de hier aangestipte verklaringen voor het ontstaan en weer verdwijnen van de problemen in de
Amerikaanse industrie licht kunnen werpen op de situatie in Nederland
rond de eeuwwisseling.

Van tijdloon naar stukloon

Veel Nederlandse bedrijven schakelden aan het eind van de negentiende
en het begin van de twintigste eeuw over van tijdloon op stukloon. K.l.
Simon noemt in zijn klassieke handboek Kostprijsberekening en administratieve jabrieksorganisatie (1909) het tijdloon nog de meest voorkomende, zij het niet de meest effectieve vorm van betaling. 4 In de in 1920
verschenen derde druk van zijn boek is de betreffende passage geheel omgewerkt. Het tijdloonsysteem wordt dan wat meewarig de oudst voorkomende vorm van belonen genoemd die nog slechts in speciale gevallen
wordt gebruikt. 5 Het lijkt waarschijnlijk dat het stukloon, athans in de
industrie, in 1909 al verder was opgerukt dan uit de uitspraak van Simon
kan worden afgeleid. Een aanwijzing daarvoor is te vinden in de uitkomsten van een enquete die in 1903 door de sociaal-democratische studieclub over de stand van zaken in het Nederlands bedrijfsleven werd
gehouden. De enqueteurs kwamen toen al tot de conclusie dat het tijdloon en het tariefloon over het totaal der bedrijven bijna even sterk ver-

2. Richard Edwards, Contested Terrain (New York 1979).
3. Harry Braverman, Labor and Monopoly Capital (New York / London 1979).
4. K.G. Simon, Kostprijsberekening en administratieve jabrieksorganisatie (Rotterdam
1909) 37.
5. K.G. Simon, a. W., derde herziene druk, bewerkt door A.E.C. van Saarloos ('sGravenhage 1920) 39.

BLOEMEN

LOONSTELSELS EN FABRIEKSORGANISATIE 1900-1914

263

tegenwoordigd waren. 6 Ret tijdloon kwam nog vee! voor in de kleine
industrieIe ondernemingen en was buiten de industrie algemeen gangbaar.
In de grot ere industrieIe ondernemingen waren de verschillende vormen
van stukloon echter al wijd verbreid. De meeste werkgevers hanteerden
volgens het rapport het stukloon op een manier die de werknemers weinig perspectief bood. De tarieven werden telkens zo gewijzigd, dat het
in een week verdiende loon niet een volgens de werkgever voldoende
geacht bedrag overschreed. Ret hoofddoel dat de werkgever zich bij het
instellen van stukloon en de meer gecompliceerde variant en voor ogen
stelde, was volgens de schrijvers: 'het intensiever maken van den arbeid
ter verhooging van de productiviteit: eerst wordt een tarief vastgesteld,
waarbij de gemiddelde arbeider met normale inspanning een nauwelijks
of niet "voldoende" weekloon kan behalen, hij verdubbelt nu zijn ijver
om wat "overgeld" te halen, krijgt dit ook, maar ziet voor het volgend
werk direct de stukwerktarieven zoo verlaagd, dat hij, op dezelfde wijze

Stoomketel no. 3000 bij Stork, 1913
(bron: 80 Jaar Stork, Hengelo 1948, 58)

6. Arbeidsverhoudingen in Nederland. Rapport eener enquete gehouden door de sociaaldemocratische studieclub (Rotterdam 1903) 62.
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doorwerkende, eerder een tekort dan een surplus kan verwachten, en het
spelletje kan opnieuw beginnen.,7
Terwijl de sociaal-democraten op de nadelen van deze praktijken voor
de arbeiders wezen, probeerden anderen de werkgevers te doordringen
van de schade die zij hiermee zichzelf toebrachten. Het probleem van
de werkgevers was, zo werd naar voren gebracht, dat zij bij het invoeren
van nieuwe technieken weI gedwongen waren de tarieven te verlagen omdat anders de produktiviteitsverhoging uitsluitend de werklieden ten goede
kwam . H. Enno van Gelder raadde daarom de werkgevers aan het Rowanstelsel in te voeren. 8 Het Rowanstelsel (evenals het verwante Halseystelsel) onderscheidde zich van het gewone evenredige stukloonstelsel
door een ingebouwde afroming van de overdiensten van de werklieden,
zodat de werkgevers zich minder snel genoodzaakt hoefden te voelen om
de tarieven aan te passen. In 1907 en 1908 publiceerde De Economist twee
lange artikelen van C.F. Stork over 100nregelingen. 9 Stork ging uitgebreid in op het loonsysteem dat hij en zijn broer D.W. Stork in 1902 in
hun eigen machinefabriek hadden ingevoerd. De overwegingen die aan
de invoering van hun nieuwe loonsysteem vooraf gingen, geven een goed
beeld, hoe de leiders van een van de modernste Nederlandse ondernemingen dachten over zaken als produktiviteit, organisatie en beloning.

Experimenten in de machine-industrie
In 1901 werd in de Fabrieksbode, het blad dat D. W. Stork wekelijks onder zijn werknemers distribueerde om hun betrokkenheid bij de fabriek
te vergroten, geklaagd over het gedrag van de werklieden die op stukloon
werkten. Het was voor de directie een grote teleurstelling te merken, dat
- 'ook door werklieden van wie wij dit allerminst verwacht hadden' te langzaam werd gewerkt met het kennelijk doel fouten in de tarieven
niet te do en opmerken. 10 De achtergrond van deze klacht was dat het
bijzonder veel moeite bleek te kosten om juiste tarieven vast te stellen.
De directie was er al toe overgegaan een nieuwe loonboekhouding in te
voeren, waarmee zowel sneller en nauwkeuriger berekend kon worden
wat iedere machine en ieder ordernummer kostte als ook de tarieven be7. Idem 63.
8. H . Enno van Gelder, 'Stukloon in verband met werkstakingen', Tijdschrift der Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van de nijverheid, 1902, 421-424.
9. C .F. Stork, 'Arbeids-vertegenwoordiging en loonregeiing in eene machinefabriek', De
Economist, 1907, deel 2, 515-538; idem, 'Over loonregelingen', De Economist, 1908, deel
I, 433-453 .
10. De Fabrieksbode, 16-3-1901.
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ter gecontroleerd konden worden, maar afdoende was dit niet. Vooral
de draaierij, de bankwerkerij en de stelplaats bleken problemen op te leveren. 'Wij weten allen, dat het vaststellen der tarieven in deze werkplaatsen nog meer moeilijkheden oplevert dan elders. De zeer veel wisselende
aard van het werk, de geheel nieuwe types en modellen van machines der
laatste jaren geven reeds zwarigheden genoeg. Maar daarbij komt, dat
in de draaierij in de laatste jaren talrijke nieuwe werktuigen zijn aangeschaft, die moeten dienen om ons de concurrentie te doen volhouden door
sneller en beter werk te maken, of waarmede, gelijk dit met de fraismachines het geval is, geheel nieuwe werkwijzen zijn ingevoerd. Geen
wonder, dat de chefs weI eens met de handen in het haar zitten, waar
het de vaststelling van de tarieven geldt.' 11 Uit dit citaat blijkt dat er meer
aan de hand was dan aIleen de onwil van de werklieden om het onderste
uit de kan te halen.
De machine-industrie maakte in die jaren een explosieve ontwikkeling
door. Het aantal werknemers was tussen 1889 en 1909 bijna verviervoudigd van 5000 tot 19000. 12 Bij Stork steeg het aantal werknemers van
453 in 1894 tot 1245 in 1910. 13 De moeilijke beginfase van deze bedrijfstak, toen de fabrikanten zich de technische kennis moesten zien te
verwerven om betrouwbare machines te kunnen bouwen en de potentieIe afnemers moesten overtuigen, dat zij beter een machine konden kopen van een Nederlands bedrijf zonder reputatie dan bij een
gerenommeerde buitenlandse onderneming, was achter de rug. 14 Maar
de expansie bracht nieuwe problemen met zich mee. Het bijhouden van
de technische ontwikkelingen vereiste een grote inspanning. Verscheidene fabrikanten raakten daarbij 'zo geobsedeerd door de techniek van het
yak, dat zij de organisatorisch-financieIe aspecten van het ondernemingsbeleid verwaarloosden.'15 Maar ook voor de ondernemers die daar weI
oog voor had den was de situatie moeiIijk. De in het buiteniand aangeschafte kostbare installaties moesten efficient worden gebruikt om de internationale concurrentiesiag te kunnen overleven. De snelle groei vereiste
organisatorische maatregelen waar in Nederland nauweIijks ervaring mee
bestond. Het is daarom begrijpelijk dat zij, in de lijn van de traditie, hun
aandacht in de eerste plaats richtten op de werklieden en probeerden het
loonstelsel aan de nieuwe omstandigheden aan te passen.
Bij Stork heeft men zich, alvorens tot invoering van een nieuw systeem
II. Ibidem.
12. J .A. de Jonge, De industrialisatie in Nederland tussen 1850 en 1914 (Nijrnegen 1976,
2) 178.
13. Tachtig jaar Stork (Hengelo 1948) 22.
14. J.A. de Jonge, a. w., 171.
IS . Idem, 179.
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over te gaan, uitgebreid georienteerd op wat er elders gaande was. De
ontwikkelingen in Amerika zijn daarbij niet over het hoofd gezien. De
aandacht ging in de eerste plaats uit naar de bedrijven, waar Stork zijn
werktuigen betrok. Het bleek dat daar in veel gevallen gewoon in uurloon werd gewerkt, hoewel het invoeren van stukwerk goed uitvoerbaar
was. Dat was mogelijk, aldus De Fabrieksbode, omdat de organisatie van
de werkplaats in Amerika geheel anders was dan bij Stork. 'De plaats
van den werkman is bij zijn eigen bank en hij mag die niet verlaten. Heeft
hij werk, gereedschap, teekeningen enz. noodig, dan belt hij door een
elektrische bel een jongen, die hem het verlangde moet bezorgen .( ... ) Op
elk klein getal werklieden is daar een bekwaam voorman, die het werk
van allen tot in bijzonderheden leidt. Hij controleert voortdurend of de
bank snel genoeg loopt, of de beitels goed staan, enz. en regelt zander
overleg met den werkman de geheele wijze van werken.'16 Het commentaar van De Fabrieksbode hierop is interessant. Voor het blad is het duidelijk dat de werkman bij dit systeem gevaar loopt langzamerhand te gaan
lijken op de machine waaraan hij staat. 'Met meer recht dan dat men
stukwerk "zich stuk werken" noemt, kan men het zooeven beschreven
uurloon-stelsel, waar het zander aanvullende regelingen wordt toegepast,
"zich suf werken" noemen.' Het was overigens niet aileen uit mededogen met zijn werklieden, dat Stork dit Amerikaanse voorbeeld niet wilde
volgen. Hij was ook van mening, dat dit loonstelsel in Europa niet dezelfde resultaten zou opleveren als aan de overzijde van de oceaan. De
Amerikaanse arbeider beschikte volgens hem nu eenmaal over een grotere wilskracht en vlugheid dan de Europese.
Voor zijn eigen bedrijf stond Stork iets anders voor ogen. Het kwam
kort gezegd op het volgende neer: hij wilde met behoud van het gewone
stukloonstelsel een verb and aanbrengen tussen de winst van de onderneming en de verdiensten van de werknemers. 17 Het doer van deze operatie
was niet in de eerste plaats om de werklieden meer betrokken te doen
zijn bij het wei en wee van het bedrijf, hoewel dit ook een rol speelde.
Hoofddoel was om ieder verzet tegen tariefverlagingen weg te nemen.
Om dit te bereiken was een zeer speciale constructie uitgedacht. Stork
garandeerde zijn arb eiders een bepaald bedrag aan overgeld per jaar. Als
de winst boven een bepaald niveau kwam, werd dat bedrag via een ingewikkelde verdeelsleutel verhoogd. De bedoeling was dat de werklieden
nu niet langer benauwd hoefden te zijn voor verlaging van de tarieven,
omdat het totaalbedrag toch vast lag.
Er was nog een klein aantal andere bedrijven dat aan winstdeling deed ,
16.
17.

De Fabrieksbode 28-6-1902.
De Fabrieksbode 2-8-1908 .
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maar het systeem van Stork, gericht op het aanpassen van de tarieven,
yond verder geen navolging. 18 Het succes van de Rowan- en Halsey-stelsels
was iets groter. Uit een onderzoek van een commissie van de spoorwegen blijkt dat een viertal grote metaalbedrijven voor de Eerste Wereldoorlog experimenteerde met deze premie-Ioonsystemen.
Bij de Haarlemsche Machinefabriek, voorheen Gebrs. Figee was op
een aantal afdelingen het Halsey-systeem ingevoerd. Van een erg bewuste
keuze voor Halsey lijkt bij Figee echter geen sprake te zijn geweest. 'Het
Halsey-stelsel is gekozen, omdat dit eenvoudiger in de berekening voor
de arbeiders wordt geacht dan het Rowan-stelsel, men acht echter de keuze
van een stelsel vrijwel bijzaak, daar aIle premiestelsels vermoedelijk hetzelfde resultaat zullen hebben. Er wordt overwogen tot invoering van het
Taylor-stelsel over te gaan, daar hierbij bij grootere ins panning de premie progressief stijgt. >19 Eenmaal vastgestelde prijzen voor het premiewerk werden aIleen veranderd als het productieproces door de invoering
van nieuwe machines ingrijpend gewijzigd werd. Maar ook dan nog werd
zeer liberaal te werk gegaan om vooral niet bij de werklieden de indruk
te wekken dat met de prijzen gemanipuleerd werd.
Bij de Koninklijke Maatscbappij 'De Scbelde' was in een deel van de
bankwerkerij en draaierij bet Rowan-stelsel ingevoerd, terwijl in de afdeling scheepsbouw volgens het Halsey-systeem werd gewerkt. Ais aanleiding tot de proefneming met de stelsels werd opgegeven dat bet
vermoeden bestond dat de voor stukwerk bepaalde tarieven niet juist waren en dat de werklieden stelselmatig bet percentage oververdienste laag
bielden. De invoering van de premiestelsels bad de nodige tegenwerking
van het personeel opgeroepen, maar de directie meende dat zij langzamerhand populairder begonnen te worden.20
Ook bij de firma De Vries Robbe & Co. te Gorinchem werkte men
met het Halsey-stelsel. 21 Bij de invoering was de oorspronkelijke formuIe om de premie te berekenen zo aangepast dat de uitkomsten zo goed
mogelijk aansloten op de bestaande situatie. 22
Ten slotte werd er ook bij De Nederlandsche Fabriek van Werktuigen
en Spoorwegmateriaal 'Werkspoor' geexperimenteerd. In 1899 was daar
18 . Zie voor een overzicht van de bedrijven met winstdeling in 1912 en de ontwikkelingen in de jaren daarna: Centraal verslag der arbeidsinspectie 1925, 314-328 .
19. Archief Nederlandse Spoorwegen, Utrecht (ANS), Dossier Stukgeld-Commissie, Verslag
der Stukgeld-commissie in zake loonen en stukgeld-stelsels voor het Person eel der Centrale en Kleine Werkplaatsen van den Dienst van Tractie en Materieel en der Werkplaatsen
en Magazijnen van den Dienst van Weg en Werken (gei'nstalleerd 10-7-1911) (afgekort: Verslag stukgeld-commissie) bijage A, 58.
20. Idem 59.
21. Idem 58.
22 . De Fabrieksbode 19-7- 1902.
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het Halsey-systeem ingevoerd, bij Werkspoor 'half-overstelsel' genoemd.
Twee jaar later was men daar echter al weer van afgestapt en keerde het
stukloon weer terug. In 1909 maakte het half-overstelsel in een aantal
afdelingen een rentree. In de smederij mislukte de proef volkomen: 'de
werklieden wantrouwden deze nieuwigheid en het resultaat was, dat alles te duur werd, zoodat tot het gewone stelsel moest worden teruggekeerd.' In de gieterij daarentegen bleek het Halsey-systeem weI een succes.
De werklieden verdienden beter en de gieterij, die daarvoor steeds met
verlies had gedraaid, begon winst af te werpen. 23
Het totaalbeeld overziende kan worden vastgesteld dat de Nederlandse werkgevers sterk geporteerd waren voor stukwerk, maar dat het
vaststellen van de tarieven in de praktijk veel problemen opleverde. 24 Die
problemen waren deels het gevolg van het feit dat in deze peri ode veeI
nieuwe machines en werktuigen ingevoerd werden en deels van de tegenwerking van de arbeiders bij het bepalen van de tarieven. Vooral in de
metaalindustrie met zijn vele verschillende werkzaamheden bracht dit de
werkgevers er toe zich te orienteren op verfijndere loonsystemen.
De moeizame pogingen van de werkgevers om achter de juiste tarieyen te komen en het verzet van de arbeiders daartegen roepen een aantal
vragen op. Was er in Nederland rond 1900 sprake van een 'crisis of control'? Waren de Nederlandse werkgevers bezig met het verzamelen van
aIle bij de arbeiders berustende ambachtelijke kennis om het arbeidsproces los te kunnen koppelen van hun vakbekwaamheid?

Verzet tegen stukwerk
Het is zeker zo dat zeer veel werkgevers, vooral na de spoorwegstakingen van 1903, bezorgd de opkomst van de vakbonden en de socialistische beweging gade sloegen en dat velen daar ronduit vijandig tegenover
stonden. Vooral voor autocratische types als D. W . Stork was iedere gedachte aan inmenging in hun bedrijf, of die nu van de overheid of van
de vakbonden kwam, onduldbaar. Belangrijker voor de beantwoording
van de vraag is het te kijken naar de positie en de opstelling van de vakbonden.
Kijkt men naar de ledenaantallen van de vakbonden voor de Eerste
23 . Idem 54; Erik Bloemen en Maarten Ruys, 'Intensivering van de arbeid en Taylorreceptie in Nederland 1890-1920' , Te Elfder Ure 33 Annex 45.
24. Een uitzondering op de regel is de bekende Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek
van J .C. van Marken, waar op uurloon werd gewerkt. Een extra prestatieprikkel werd hier
gezocht door het geven van premies op de vaste weeki on en voor bekwaamheid en toewijding. De Fabrieksbode 5-7-1902 .

BLOEM EN

LOONSTELSELS EN FABRIEKSORGANISATIE 1900-1914

269

Wereldoorlog, dan is het moeilijk in hen een serieuze bedreiging voor
de machtspositie van de werkgevers te zien. Het NVV groeide weliswaar
na zijn oprichting in 1906 gestaag, maar 37000 leden in 1909 betekende
nog niet meer dan vijfprocent van de beroepsbevolking in de nijverheid. 25
In de metaalnijverheid waren in dat jaar 65000 mens en werkzaam, waarvan er nog maar 2200 bij de Algemeene Nederlandsche Metaalbewerkersbond (ANMB) waren aangesloten. Het NAS, dat toen al veel van zijn
betekenis had verloren, was in zijn bloeiperiode altijd onder de 20000
leden gebleven. Maar macht ligt niet aIleen in het getal. Daarom moeten
wij nagaan, hoe de vakbonden zich opstelden tegenover de werkgevers
en hun pogingen nieuwe beloningssystemen in te voeren.
Jan Oudegeest, die in 1909 voorzitter van het NVV werd, schreef later
over deze periode: 'Na 1906 werd den vakbonden geleerd, zoveel mogelijk loonbewegingen te maken met vermijding van stakingen en uitsluitingen en langs den weg der onderhandelingen te trachten tot verbetering
der toestanden te geraken ( ... ) De vakbeweging moet erop gericht zijn
geld Ie verdienen voor haar leden. ' (curs. Oudegeest)26 Dit was een ontwikkeling waar veel werkgevers eerst nog even aan moesten wennen, maar
voor onze vraagstelling betekent het dat het NVV er niet op uit was de
machtspositie van de werkgevers binnen de bedrijven te ondermijnen.
WeI had de vakbeweging het moeilijk met de opmars van het stukloon.
Er bestond in socialistische kringen een lange, internationale traditie van
principieel verzet tegen het stukloon, maar veel succes had dat nooit opgeleverd. Daar kwam nog bij dat in zo goed als aIle bedrijven, waar stuken tijdloon naast elkaar voorkwamen, de arbeiders met stukloon beter
verdienden dan die met tijdloon. 27 Dit maakte het voor de bonden nog
moeilijker de in hun ogen toch al hopeloze strijd vol te houden. In 1916
deed Theo van der Waerden een onderzoek naar de verschillende standpunten van de bonden ten aanzien van het stukloon. Het aigemene beeld
dat daarbij naar voren kwam, was volgens hem: 'afkeer van het stukloon,
streven naar invloed bij de bepaling der tarieven en naar invoering van
een minimum garantie-Ioon.'28 AIleen de Nederlandsche Vereeniging van
Spoor- en Tramwegpersoneel had de principieIe strijd op dat moment
nog niet opgegeven. 29 Opmerkelijk is dat in een tweetal gevaIlen, bij de
timmerlieden in 1909 en bij de typografen in 1912, de hoofdbesturen zich
25. J .A. de Jonge, a. w. 229; Ger Harmsen en Bob Reinalda, Voor de bevrijding van de
arbeid (Nijmegen 1975) 430.
26. Jan Oudegeest, De geschiedenis der zelfstandige vakbeweging in Nederland, deel II
(Amsterdam 1932) 12, geciteerd bij Harmsen en Reinalda, a. w. 94.
27. Theo van der Waerden, 'Het Taylorstelsel', De Socialistische Gids (1916) 25 .
28. Idem 26 .
29. Voor het personeel van de reparatiewerkplaatsen.
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verzet hadden tegen het aannemen van radicale moties tegen stukwerk,
die door afdelingen op de agenda waren geplaatst. De voorzitter van de
ANMB, Dekkers was in 1915 naar Philips getogen, waar een staking was
uitgebroken onder de metaalbewerkers wegens een poging van de directie stukwerk in te voeren. Dekkers slaagde er in het personeel er van te
overtuigen dat het op den duur geen gezonde eis was stukwerk zonder
meer te weigeren. 3o
Deze laatste voorbeelden geven aan dat 'de basis' sterker gekant was
tegen het stukloon dan de bondsbestuurders. Hier moet echter een kanttekening bij worden gemaakt. Het verzet kwam vooral van de arbeiders
die nog in tijdloon werkten en het stukloon op zich af zagen komen. Waar
het stukloon eenmaal ingevoerd was, bleek het voor velen voordeliger
uit te pakken. Dit was de reden dat het radicale NAS al in 1906 weinig
heil verwachtte van de strijd tegen het stukloon. Cynisch schreef het NASblad De Arbeid: 'Er is geen grooter vijand van den arb eider dan de arbeider zelve, deze waarheid wordt zoo duidelijk bewezen door het stukof tariefwerk.'31 Van der Waerden meldde, dat er bij de Aigemene Nederlandsche Timmerlieden Bond ook geluiden uit de afdelingen waren
gekomen dat afschaffing van het stukwerk wei niet zou zijn te bereiken,
'mede doordat de arbeiders te zeer hunkeren naar de hogere verdiensten
en daar het gewone loon te laag is.'32 Van de schilders had hij vernomen
dat zij van oordeel waren dat het verzet tegen het stukloon niet was vol
te houden omdat dit niet op de medewerking van de gezellen kon rekenen.
Dat de arbeiders zich in het algemeen bij het stukwerk neerlegden en
sommigen er ook een voordeel inzagen, betekent niet dat zij zich verder
willoos lieten uitbuiten. De vele krachten van de werkgevers over het functioneren van het stukwerkstelsel, hun angst om de tarieven te verlagen
en het zoeken naar verfijndere loonsystemen laten daar weinig twijfel over
bestaan. Dit was echter een vorm van verzet waar de bonden weinig zicht
en greep op hadden. Het woord 'verzet' is hier dan weI op een speciale
manier gebruikt. Het lijkt er op dat de arbeiders een bepaald idee in hun
hoofd hadden van wat een redelijke hoeveelheid werk per dag was en
daaraan vast wilden houden. Tegenover harder werken moest dan een
redelijke extra beloning staan. Hun gedrag doet denken aan de beschrijving die Montgomery geeft van de 'moral codes' van de Amerikaanse
arbeiders in de negentiende eeuw met betrekking tot de hoeveelheid produktie per dag. 33 Het is echter de vraag of de meeste werkgevers daar
30.

Van der Waerden a. w. 24.

31.

De Arbeid 6-1-1906.

32.
33.

Van der Waerden, a. w. 23.
David Montgomery, Workers' Control in America (Cambridge 1979) 9-31.
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zo anders over dachten. Storks eerder aangehaaIde uitspraak dat de Europese arb eiders minder sneI en wilskrachtig zijn dan de Amerikaanse,
geeft aan dat ook hij uitging van een bepaaIde, in zijn ogen redelijke arbeidsinspanning. Dat de werkgevers voortdurend op zoek waren naar wat
zij noemden 'juiste' tarieven, duidt in dezeIfde richting. De tegenwerking van de werklieden maakte het echter moeilijk voor hen om die juiste
tarieven vast te stelen. Hoe moeten wij nu die tegenwerking inter preteren? Was dit een poging om hun ambachtelijke kennis te beschermen teneinde de macht die zij over het produktieproces bezaten te kunnen
handhaven? En omgekeerd, probeerden de werkgevers de ambachtelijke
kennis van hun werknemers overbodig te maken om hun eigen machtspositie te versterken? Om die vragen te kunnen beantwoorden zullen wij
eerst moeten nagaan, hoe het met de ambachtelijke kennis van de arbeiders was gesteId.

Proletariaat en ambacht

De toestand, waarin een groot deel van de Nederlandse arbeidende klasse in het midden van de negentiende eeuw verkeerde, was bijzonder slecht.
Voor de fabrikanten betekende dit dat zij moesten werken met arbeiders
die, zoals een Engels rapport uit 1868 het uitdrukte, 'groote jeneverdrinkers (waren), slecht gevoed, zwak van gestel, totaal onkundig en verwonderlijk onhandig in 't behandelen van alle gereedschap, waarmee zij van
den jeugd af aan niet gewend waren . .34 Het gevolg was dat de expanderende industrie met een groot tekort aan vaklieden kampte. Daar kwam
bij dat veel ondernemers produkten wilden gaan fabriceren die voor Nederland geheel nieuw waren en waarvoor dus helemaal geen expertise voor
handen was. De enige oplossing lag dan vaak in het aantrekken van buitenlandse vaklieden. Niet alleen in de eerste fase, maar ook nog lang daarna was het zeer gewoon Engelsen, Duitsers, Belgen en Fransen in
Nederlandse fabrieken aan te treffen. 35
Dit is het traditionele beeld van de toestand in het midden van de negentiende eeuw. De laatste jaren zijn hier de nodige kanttekeningen bij
gemaakt. R.T. Griffiths en 1. de Meere hebben aangetoond dat de Nederlanse economie in de negentiende eeuw rninder achterlijk was dan werd
aangenomen. 36 J.L. van Zanden heeft berekend dat Nederland wat betreft het consumptieniveau en de alfabetiseringsgraad gedurende de hele
34.
35.
36.

Geciteerd bij Roland Holst, Kapitaal en arbeid (reprint Nijmegen (977) I 130.
De longe, a. w. 269.
Zie b.v. R.T. Griffiths, Achter/ijk, achter oj anders (Amsterdam 1980) .
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negentiende eeuw geen slecht figuur sloeg vergeleken met het buitenland. 37
Een voorstelling van zaken als zou een groot deel van de bevolking fysiek en geestelijk niet in staat zijn geweest tot het verrichten van arbeid
lijkt niet te handhaven, maar voor een goed zicht op de werkelijke situ atie moet nog veel onderzoek worden verricht. Voor de beantwoording
van de hier gestelde vraag is een ander punt echter van meer belang.
De Nederlandse industrialisatie was gebaseerd op de technische ontwikkeling die in het buitenland had plaatsgevonden. De hier te lande aanwezige ambachtelijke kennis kon daarbij slechts een beperkte rol spelen
en raakte snel verouderd . Het waren de ondernemers (in de beginfase
veelal zelf met een ambachtelijke achtergrond 38 ) die de nieuwe technische kennis in het bedrijf binnen brachten. Wanneer de ondernemer daar
zelf door de toenemende verwetenschappelijking van de produktietechnieken of door de groei van het bedrijf niet meer toe in staat was, delegeerde hij deze taak aan andere leden van de bedrijfsleiding. Zo zond
D.W. Stork, die zelf de industrieschool had doorlopen en op zeventienjarige leeftijd in de fabriek was gaan werken, in 1901 zijn voorman Bartels naar de Verenigde Staten. 39 In 1904 maakte ook C.F. Stork, die
werktuigkundig ingenieur was, een reis naar Amerika. 40 Na 1900 ziet men
steeds meer ingenieurs zich een plaats verwerven in het bedrijfsleven. 41

De fabrieksorganisatie

De kennis van het produktieproces berustte bij het management, maar
het beschikken over die kennis is nog iets heel anders dan het beheersen
van het produktietempo. Wie zich rond 1900 in de Verenigde Staten op
de hoogte ging stellen van de toestanden aldaar, kwam niet aIleen tot
de conclusie dat daar veel sneller werd geproduceerd, maar moest ook
constateren dat de omstandigheden waaronder werd gewerkt sterk afweken van de situatie thuis. Stork had, zoals wij hebben gezien, zelfs geprobeerd zijn werknemers bang te maken met verhalen over fabrieken
waar de werkman zijn bank niet mocht verlaten en zijn werk en gereedschap moest laten halen door een loopjongen. In 1902 was zoiets in Nederland kennelijk nog ondenkbaar. Het vaststellen van produktienormen
37 . J.L. van Zanden, 'De mythe van de achterlijkheid van de Nederlandse economie in
de negentiende eeuw', verschijnt in 1988 in Spiegel Historiael.
38 . De longe, a. w. 179.
39. De Fabrieksbode 31-5-1902.
40 . De Fabrieksbode 16-4-1904; coli ega De Vries Robbe ging ook mee.
41 . Harry Lintsen, Ingenieurs in Nederland in de Negentiende Eeuw ('s-Gravenhage 1980)
352.
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(en daaraan gekoppeld, het bepalen van de juiste tarieven) bleef daarom
een moeilijke zaak. Hier is het dan ook dat wij de werkelijke machtsbasis van de arbeiders op de werkvloer moeten zoeken. De werkgever kon
een werkman nauwkeurig op de vingers laten kijken terwijl hij aan een
machine aan het werk was, hij kon in sommige gevallen ook machines
aanschaffen die een bepaald werktempo oplegden, zo lang hij een groot
deel van de tijd besteedde aan oncontroleerbare activiteiten als het zoeken van gereedschap, het uitvoeren van kleine reparaties of het wachten
op nieuw werk bleef iedere schatting een slag in de lucht. Daar kwam
nog bij dat directe controle in de grotere bedrijven niet meer mogelijk
was. De dagelijkse gang van zaken werd overgelaten aan de bazen. Die
kregen vaak de vrije hand om het werk naar eigen inzicht in te delen en
over de werklieden te verdelen. Bij dat laatste kon hij zijn sympathieen
en antipathieen een rollaten spelen wat tot veel klachten van de werklieden aanleiding gaf. 42 Erger voor de directie was dat de baas zijn eigen
belangen een rol kon laten spelen bij het opgeven van tijden die voor bepaalde werkzaamheden nodig waren, zoals de behoefte aan werk of de
moeilijkheidsgraad en het risico van een opdracht. 43 Om een goed inzicht te krijgen in de benodigde tijd per opdracht was het daarom nodig
gegevens te verzamelen over de zuivere tijd, die nodig was om de orders
uit te voeren en weI zonder dat de bazen of de werklieden die gegevens
konden manipuleren. Daarvoor was het no dig de fabrieksadministratie
te verbeteren.
De wenselijkheid van een betere administratie werd in die jaren ook
nog om een andere reden naar voren gebracht. Het inzicht begon door
te dringen, dat het noodzakelijk was per order een scherpe maar correcte kostencalculatie te maken. Het boekhouden, tot het laatste decennium van de negentiende eeuw in Nederland nog niet verder gekomen dan
'een kunst, beter gezegd een kunstje of handigheid,' evolueerde tot accountancy.44 Vanuit de nieuwe wetenschap werd gewezen op het nauwe
verb and dat tussen de bedrijfsorganisatie, de kostprijsberekening en de
boekhouding moest bestaan. 45
Het gevolg van het doordringen van deze nieuwe inzichten is te zien
bij de firma Stork. Na een eerste min of meer mislukte poging in 1901
om een verbeterde loonboekhouding in te voeren volgde in 1906 een tweede, grootscheeps aangepakte operatie. Er kwam een calculatiebureau,
waar aIle werkbonnen werden uitgegeven en weer ingezameld. Op iedere
42 .
43.
44.
45 .

Zie bijv. Waarom: weg met het stukwerk? 3.
Simon, a. w. 282.
lohan de Vries, Geschiedenis der accountancy in Nederland (Assen 1985) 29.
J.G.Ch. Volmer, voorrede in Simon, a. w. VIII .
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Werkplaats voor kap- en brugconstructie, ' Werkspoor ' (bron : Tijdschrift voor Economische geografie 1912, 85)

werkbon en op een duplicaat werden datum en uur van afgifte afgestempeld. Gereed werk moest bij de controleur, maar de bon bij het bureau
worden ingeleverd. Als er geen werk voor hand en was, werd voortaan
een rode wachtbon (half uurgeld) uitgedeeld en als het werk niet vooraf
geprijsd kon worden, kreeg men een blauwe uurloonbon.46 Na de eerste
maand experimenteren toonde Stork zich opgetogen over het functioneren van deze nieuwe wijze van tijd noteren en probeerde hij zijn enthousiasme op de werklieden over te brengen. Voor hen was het nieuwe systeem
volgens hem van even groot belang als voor de fabriek, omdat het zou
kunnen lei den tot de juiste tariefbepaling. 47 Een paar maanden later was
zijn enthousiasme nog nauwelijks verflauwd, maar had hij weI moeten
vaststellen dat zelfs deze manier van tijdschrijven niet geheel waterdicht
was. Er was iemand betrapt die de bon voor een of ander werk niet liet
afstempelen op het moment dat hij het werk ontving, maar pas nadat
hij het werk had opgespannen. Iemand anders had weer, terwijl hij in
tijdloon werkte, afgekeurd werk dat hij in stukloon had gefabriceerd,
opnieuw gemaakt. 48 Het zijn geen uitzonderlijke klachten. Wij komen
46 . De Fabrieksbode 14-7-1906.
47 . De Fabrieksbode 11-8-1906.
48. De Fabrieksbode 3-11-1906.
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die overal tegen waar werkbonnen werden gebruikL Het betekende dat
het management voortdurend alert moest zijn en de mazen in het net
moest zien te dichten.
De logische aanvulling op het vaststellen van de tijd die een werkman
met een bepaald stuk bezig was, was er voor te zorgen dat hij die tijd
ook daadwerkelijk aan het werk was. Dat was in de eerste plaats een
kwestie van discipline. Aan het eind van de negentiende eeuw was het
aantal ondernemingen met arbeidsreglementen sterk toegenomen. Uit de
enquete van de Staats-Commissie van 1890 was gebleken, dat reglementen slechts zeer zelden voorkwamen. E.A. van Beresteyn, die in 1903 op
het onderwerp arbeidsreglementen was gepromoveerd, had vastgesteld
dat inmiddels in ongeveer de helft van de ondernemingen met meer dan
22 werknemers reglementen aanwezig waren en in ongeveer 30070 van de
bedrijven met 100 tot 200 werknemers. 49 Stork kende allanger een arbeidsreglement, maar het was enigszins in de vergetelheid geraakL 50 In
1903 werden de bestaande losse regelingen bij elkaar gevoegd en tot een
nieuwe 'grondwet' aaneengesmeed. 51 Twee jaar later werden de bepalingen aangescherpt door het invoeren van een boeteclausule. Onder meer
voor het zich niet bij het werk bevinden zonder geldige reden yond een
aftrek van tien cent van de premie plaats. Dat hie rover geklaagd werd,
kon Stork niet begrijpen: '( ... ) een buurpraatje onder het werk is - ieder
erkent dit natuurlijk - niet geoorloofd. ,52 Tegelijkertijd werden maatregelen getroffen om te zorgen dat de werklieden geen geldige reden meer
hadden om zich niet bij hun werk te bevinden door het aantrekken van
loopjongens. Deze maatregel had een dubbel voordeel: ten eerste werd
het toezicht op de werklieden hierdoor vereenvoudigd en ten tweede werd
het eenvoudige werk van de dure werklieden overgenomen door goedkope arbeidskrachten. Nog maar twee jaar daarvoor had D.W. Stork gewaarschuwd voor dergelijke Amerikaanse toestanden.
De moeilijkheid van al deze maatregelen zat in de implementatie. De
werklieden klaagden er over dat het systeem van werkbonnen langere
wachttijden met zich mee brachL C.F. Stork bracht daar tegen in dat
zij een beter gebruik van de loopjongens moesten maken. Hij had geconstateerd dat de werklieden nog steeds liever zelf hun gereedschap gingen halen. Het antwoord daarop was weer dat de jongens vaak niet te
vinden waren. 53

49.

50.
51.
52 .
53 .

E.A. van Beresteyn, Arbeidsreglementen (Amersfoort 1903) 57 .
De Fabrieksbode 23-3-1901.
De Fabrieksbode 24-10-1903.
De Fabrieksbode 29-4-1905.
De Fabrieksbode 1-12-1906.
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Conclusie

Er zijn argumenten om naar analogie van de Verenigde Staten te spreken van een 'crisis of control' in het Nederlandse bedrijfsleven rond 1900.
Te wijzen valt op de aanhoudende klachten van de werkgevers over het
gedrag van de werknemers en op de hevige openlijk uitgevochten conflicten. Het is echter onjuist om de problemen van bij voorbeeld de dynamische machine-industrie op een hoop te gooien met die van de
verouderde spoorwegen. De werkgevers in de machine-industrie worstelden met de vraag hoe zij hun organisatie moesten afstemmen op de voortgaande technische vernieuwingen, terwijl ook de schaalvergroting hen
voor problemen plaatste. In eerste instantie zochten de metaalwerkgevers hun heil vooral in het gewone stukloon en bleef de bedrijfsorganisatie buiten schot. Deze aanpak leidde echter tot veel verzet van de
werklieden. Dit was geen verzet tegen modernisering maar tegen de manier waarop met de tarieven werd gemanipuleerd. De macht van de werklieden lag niet in hun kennis van het arbeidsproces maar in het gegeven
dat het onmogelijk was de tijd die zij aan verschillende werkzaamheden
besteedden nauwkeurig te controleren. Werkgevers als Stork, die op de
hoogte waren van de ontwikkelingen in het buitenland, kregen meer oog
voor het belang van een goede bedrijfsorganisatie en gingen ook verfijndere loonsystemen uitproberen. Hun doel was niet, zoals Braverman voor
Amerika suggereert, het denkwerk van het uitvoerend werk te scheiden,
maar wei om meer greep op de werkvloer te krijgen en om de kosten te
drukken. Gevolg was een grotere mate van arbeidsdeling en minder vrijheid voor de werklieden om zelf hun werk in te delen (wat nog niet hetzelfde is als ontscholing van de arbeid) . Ook deze maatregelen riepen
verzet op maar zij leidden in deze jaren niet tot grote conflicten. Werkgevers bleven wei klagen over de inzet van hun werknemers, maar dat
is niet meer dan normaal.

De reaktie van drie bedrijfstakken
op de arbeidstijdverkorting
in de jaren twintig
L. HEERMA VAN

voss

Inleiding

In 1918/ 19 gingen politiek en werkgevers akkoord met een belangrijke
arbeidstijdverkorting. Oat gebeurde onder de indruk van buitenlandse
revoluties en binnenlandse onrust. Haar formele uitdrukking yond deze
instemming in de Arbeidswet 1919, die aan de tot dan toe niet wettelijk
beperkte arbeidstijd van volwassen mannen een grens stelde: acht uur
per dag en 45 uur per week in fabrieken en werkplaatsen. De meeste
werkgevers omhelsden de achturendag echter aileen onder de druk der
tijden. Binnen enkele jaren week geleidelijk de angst voor de revolutie.
Werkgevers vervielen weer in het patroon dat Karsten en Kalkman voor
de voorafgaande periode beschreven hebben en begonnen de Arbeidswet te bestrijden. Als gevolg van hun druk werden ruime overgangsbepalingen gehanteerd en werden ruimschoots overwerkvergunningen
verleend. Bovendien werd de wekelijkse arbeidsduur in 1922 weer verlengd tot 48 uur.
De Arbeidswet 1919 gaf de overheid de mogelijkheid om via overwerkvergunningen aan bedrijven of groepen van bedrijven een langere
werkweek toe te staan. Dit gebeurde op grond van seizoendrukte, internationale konkurrentie en zowel slapte als buitengewone drukte in de
bedrijfstak . Vakorganisaties trachtten zich te verzetten tegen onnodig
geachte overwerkvergunningen. Blijkens daarover gehouden stemmingen, genoten ze daarbij doorgaans de steun van hun leden.
Het nadeel, dat arbeiders niet onbeperkt meer aan het werk konden
worden gehouden, kon de ondernemer echter ook anders dan door overwerk opvangen. In de eerste plaats werkte een minder uitgeputte arbeider intensiever. Een gedeelte van de produktiviteitsvermindering per
arbeidsdag werd daarmee al gekompenseerd. Bovendien viel het ook te
overwegen om de produktiviteit op andere manieren te verhogen. De
kosten van een uur arbeid waren door de arbeidstijdverkorting bij gelijkblijvend of stijgend reeei week loon toegenomen, zodat mechanisatie
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eerder lonend werd. Ook zonder de Arbeidswet zou rationalisatie van
de arbeid ongetwijfeld in de belangstelling hebben gestaan, maar de arbeidstijdverkorting gaf internationaal een impuis aan de debatten over
Taylorisatie en aanverwante strategieen.
In theorie zijn zeer verschillende reakties van ondernemers denkbaar.
Zo laat het zich denken dat juist in bedrijfstakken waar veel gemechaniseerd was, het verzet tegen de Arbeidswet 1919 fel zou zijn. Immers, de
hoge vaste kosten maken het extra kostbaar om een of twee uur per dag
minder te produceren. Ook de omgekeerde stelling Iaat zich echter verdedigen: in bedrijven waar veel gemechaniseerd was, waren de arbeidskosten relatief onbelangrijk. Of een arb eider voor een bepaald
weekloon iets meer of iets minder uren werkte, deed er niet zo veel toe.
Hier wordt onderzocht welke faktoren bepalend waren voor de ondernemershouding tegenover de arbeidstijdverkorting. Gekozen is voor de
periode van 1919 tot 1929. Tegen het einde van het decennium was de
48-urenweek een geaccepteerde zaak en gingen andere faktoren een
overheersende rol spelen in het ekonomische debat en de sociaalekonomische praktijk. Onderzocht worden drie bedrijfstakken, geselekteerd op basis van hun verschil in mechanisatiegraad. 1
TABEL I Vermogen aan krachtwerktuigen (in pk) per werknemer

baksteenfabrieken
scheepswerven
superfosfaatfabrieken
gehele nijverheid (zonder electrische centrales)

1920

1930

1,00
1,65

1,68
2,85
5,11
1,70

Deze bedrijfstakken worden eerst afzonderlijk besproken, waarna vergeIijkende konklusies volgen. 2
I. 1920 C.B.S., Maandschrift 18 (1923) 2,224; 3, 312-313 ; 1930 C.B.S . Bedrijfstelling
31 December 1930 III ('s-Gravenhage 1936/ 37) 78-84. Aangezien de cijfers voor 1920 op
een andere wijze tot stand zijn gekomen dan die voor 1930, is de mate van onderlinge vergelijkbaarheid niet zeker. Voor de scheepswerven was een kontrole-berekening mogelijk,
die het weergegeven beeld bevestigde.
2. Zo bestond in principe de mogelijkheid om de bedrijfstijd te verlengen. Door met
twee ploegen te werken kon het vaste kapitaallanger gebruikt worden en een gedeelte van
de kosten van korter werken teruggewonnen worden . Op suggestie van del en van de moderne vakbeweging bevatte de Arbeidswet de mogelijkheid om twee ploegen achter elkaar
te laten werken, mits de achiurendag niet overschreden werd. De verlengde werkweek op
de steenfabrieken gedurende de kampagne liet, gezien de afbankelijkheid van de weersomstandigheden, waarschijnlijk geen tweeploegendienst toe . Ook de scheepswerven waren
deels afbankelijk van weer en licht. Het daar toegepaste systeem van het werk verdelen
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Steenbakkerijen
In enige honderdtallen Nederlandse steenbakkerijen, gekoncentreerd
langs de grote rivieren, werd de ter plaatse aangetroffen klei met de
hand of machinaal in vormen geperst. De gevormde steen werd te drogen gelegd, in de jaren twintig doorgaans nog in de open lucht. Om het
drogen te bespoedigen werd de steen na verloop van tijd op zijn zijkant
gelegd. De droge stenen werden vervolgens in de oven gekruid, gebakken en - nadat ze voldoende afgekoeld waren - weer uitgekruid. Het
sorteren van de gebakken steen vormde met het stoken de enige steenbakkersarbeid waarvoor vakkennis van veel belang was. Het overige
werk was verre van licht. De werkzaamheden werden weI in toenemende
mate door machines overgenomen (tabel 1).
Naast lonen vormden de brandstoffen en de rente op kapitaal de belangrijkste kostenposten. Waarschijnlijk lag de loonquote (het aandeel
van de loonkosten in de totale kosten van de bedrijfstak) in 1920 rond
de 30070 . De daaropvolgende jaren lag hij rond 40%, de tweede helft van
het decennium boven de 50% en tegen 1930 naderde hij de 60%. 3 De
toename van de loonquote is waarschijnlijk vooral te verklaren uit de
afname van een andere belangrijke kostenpost, de brandstofkosten, ten
gevolge van lagere brandstofprijzen en doelmatiger produktie.
De baksteenfabrikanten waren, gezien de lage soortelijke waarde van
hun produkt, voornamelijk aangewezen op de binnenlandse markt. De
buitenlandse konkurrentie was om dezelfde reden beperkt. Belgische
stenen werden alleen voor binnenmuren geschikt geacht. Mede gezien de
heersende smaak had de Nederlandse buitenmuursteen weinig te duchten van de zuidelijke konkurrentie. Om de onderlinge konkurrentie te
reguleren, vormden de Nederlandse baksteenproducenten regionale verkoopkartels. In 1921 kontroleerden de tien verkoopkantoren samen de
helft van de geschatte jaarproduktie. Een aantal van deze kartels slaagde er in 1928 in om een succesvolle afspraak over produktiebeperking
te maken, het zogenaamde Extra Rood Contract.
Naam en inhoud van deze afspraak weerspiegelden de ontwikkelingen
in de bedrijfstak. In de meeste ovens bestond het produkt uit een mengin karweien maakte een tweeploegendienst niet altijd eenvoudig.
De beide onderzochte bedrijfstakken waar de arbeid een belangrijke kostenfaktor was,
de scheepsbouw en de steenfabrieken, kenden al voor 1919 een vorm van stuk- of premieloon. Het invoeren van zo'n loonstelsel als reaktie op de arbeidstijdverkorting is derhalve
ook niet onderzocht.
3. Deze cijfers zijn gebaseerd op een 70-tal waarnemingen in de loop van de jaren twintig . Ook in de doorlopende reeksen die zich daaronder bevinden, doet zich het verschijnsel
van de oplopende loonquote voor.
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sel van grauwe steen, die in het heetst van het vuur hard gebakken was,
en minder harde rode steen. Deze rode steen werd gebruikt voor binnenmuren, en ondervond in de jaren twintig de konkurrentie van kalkzandsteen en Belgische baksteen. In het begin van de jaren twintig, toen
de afzet van steen door de grote naoorlogse vraag naar woningen en bedrijfsgebouwen zeer bevredigend was, reageerden de steenbakkerijen
hierop door meer harde steen, waarmee meer winst te maken viel, te
produceren. De nieuwe ringovens en vi am ovens lieten toe om de samenstelling van het baksel nauwkeuriger vooraf te bepalen. 4
Toen dit niet voldoende meer opbracht, kwam het Extra Rood Contract tot stand. De deelnemers verplichtten zich om een centraal vastgestelde minimumprijs voor hun harde steen te vragen. De extra winst
die deze prijs toeliet, werd gebruikt om de prijs van de rode steen te verlagen, opdat deze beter kon konkurreren. Iedere deelnemer was bovendien verplicht om een bepaald percentage rode steen te bakken, zodat
de overproduktie van grauwe steen afnam.
De pogingen om van de Minister van Arbeid overwerkvergunningen
los te krijgen, dateerden al vanaf het begin van de jaren twintig. Daarbij
voerden de werkgevers vooral aan dat het vormen van de stenen een seizoenzaak was. Aangezien het drogen in de open lucht plaatsvond,
moesten de stenen tussen 1 april en 1 oktober gevormd worden. Om rendabel te zijn, moest een steenfabriek gedurende de kampagne precies
voldoende stenen vormen om de ovens een jaar lang in bedrijf te
houden.
De werkgevers slaagden erin de Minister van Arbeid met dit argument
te overtuigen, waarbij ook een rol speelde dat dezelfde minister het
oplossen van de woningnood in zijn portefeuille had. Aan de steenfabrieken werd toegestaan om gedurende de kampagne 10 uur per dag en
55 uur per week te werken. De vakbonden van fabrieksarbeiders, waarin
de arb eiders van de steenbakkerijen georganiseerd waren, verzetten zich
tegen deze vergunningen. In de loop van 1921 sloten zij met de belangrijke Bond van Roomsch Katholieke Waalsteenfabrikanten een kollektief kontrakt, waarbij bepaald werd dat slechts 50 uur per week gewerkt
zou worden. Deze bepaling werd maatgevend. In 1924 werd aan steenbakkerijen langs de grote rivieren voor de kampagne nog maar een
50-urenweek vergund. In de daaropvolgende jaren werd dit aantal in
steeds meer regio's doorgevoerd. Vanaf 1928 was nog slechts aan de vrij
marginale Fries en Zuid-Hollandse steenbakkerijen meer dan 50 uur

4.

1. Mooy en H . Strating, Gevormd door de tijd (Oude Pekela 1983) 36-38.
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werken per week toegestaan. 5
Er zijn aanwijzingen dat de overeenkomst met de Waalfabrikanten
ook elders langs de grote rivieren maatgevend was. Vitgaande van die
veronderstelling is het mogelijk om de gemiddelde toegestane werkweek
bij steenbakkerijen te berekenen. Het resultaat daarvan is opgenomen
in tabel 4.
Gedurende de jaren twintig werd door de steenfabrikanten een aantal
verbeteringen in de produktietechniek doorgevoerd. Hierboven werden
al een toegenomen mechanisatie en verbeteringen in de ovens genoemd.
Er werd meer en sneller mechanisch stenen gevormd dan voorheen, het
transport op het eigen terrein werd verbeterd, bruikbare bagger- en
walsmachines kwamen beschikbaar, stenen werden gedroogd met speciaal opgewekte stoom of met de afvalhitte van de ovens. Verbeteringen
in stooktechniek en in oven- en schoorsteenbouw spaarden brandstof.
Incidentele gegevens wijzen erop dat de invoering van de achturendag
niet tot een daling van de dagproduktie leidde. 6 Preciese produktiecijfers voor de baksteenfabrikage zijn echter niet bekend. Op grond van
de bestaande schattingen, en de gegevens van het aantal arbeidsdagen,
verzameld door de Rijksverzekeringsbank, is de ontwikkeling van de
produktiviteit benaderd. Vit de in tabel 2 opgenomen cijfers blijkt een
toename van de produktiviteit tussen 1920 en 1929, zij het dat deze toename fluktuaties vertoont. 7

Scheepswerven

Nederland kende in de jaren twintig een groot aantal kleine, en een klein
aantal zeer grote scheepswerven. In 1930 waren er in totaal648 vestigingen, maar meer dan de helft van de werfarbeiders was werkzaam in de
twaalf grootste daarvan. De grote werven waren verantwoordelijk voor
bet leeuwedeel van de produktie van grote zeescbepen. Ze waren gevestigd in Rotterdam en wijde omgeving, in Amsterdam en in een geval
in Vlissingen.
5. De gegevens over de arbeidstijd zijn voornamelijk gebaseerd op de organen van de
Nederlandsche Vereeniging van Fabrieksarbeiders, de Fabrieksarbeider, en van de Bond
van Steenfabrikanten, Klei.
6. Bijvoorbeeld G.B. Janssen, Steenfabriek 'De Bahrsche Pol' in honderd jaar
(1882-1982) (z.pl. z.j.) 32-33.
7. De gegevens voor het aantal arbeiders zijn gebaseerd op de opgaven van het aantal
type-arbeiders (voor enkelvoudige plus samengestelde bedrijven) in Rijksverzekeringsbank, Statistiek der verplichte ongevallenverzekering (1920-1929). De produktiegegevens
voor de steenbakkerijen zijn voor 1920 en 1921 gebaseerd op Klei, 15 (15 april 1923) 8 en
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TABEL 2 Produktiviteit arbeid (1921 = 100)
steenbakkerijen

scheepswerven

superfosfaatfabrieken
deel kapaciteit
produktiviteit
(0J0)

1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929

90
100

100
101

II3
109
103
102
110
106
117

137
146
148
143
146
149

105
100
155
188
220
236
220
229
221
206

19,2
29,9
37,1
46,4
54,1
55,0
55,9
56,1
54,7

(100)
(156)
(193)
(242)
(282)
(287)
(291)
(292)
(285)

steenba.kkerijen: produktie per typewerkmens, jaarcijfers
scheepswerven: verwerkt metaal per typewerkmens, driejaarlijks voortschrijdende gemiddel den
kunstmestfabrieken: produktie super/os/aat per typewerkmens in de gehele kunstmestindust ie, jaarcijfer; en werkelijke produktie superfosfaatfabrieken als deel van hun theoretisch kapaciteit

De grotere schepen werden doorgaans op bestelling gemaakt. Een
aantal werven werd uitgenodigd om in te schrijven op de bouw, en het
werk werd gegund aan de laagste inschrijver, of aan een werf waarmee
de bestellende rederij een speciale band had. Het werk aan het schip zelf
werd door de werf verdeeld in 'karweien', die aan een groep arbeiders
uitbesteed werden. Onderdelen van het schip werden uit staal, ijzer en
hout gemaakt, en op de helling of in het dok aan het kasko vastgeklonken. 8
De loonquote vormde van de bouwkosten van een schip in 1924 en
1929 tussen de 40 en 500/0. 9 Volgens het C.B.S.-onderzoek dat aan deze
mededeling ten grondslag ligt, steeg de quote gedurende deze periode
(1 juni 1923) 11 en voor de jaren 1924-1929 op De economische positie van de baksteenindustrie (Rapport samengesteld door het Economisch-Sociologisch lnstituut te Tilburg en
het Nederlandsch Economisch lnstituut te Rotterdam in opdracht van de Vereniging 'De
Nederlandsche Baksteenindustrie' te Arnhem (Leiden 1955) 49,69. Voor de scheepsbouw
is uitgegaan van de verbruikte hoeveelheid metaal, volgens opgaven in het Maandschri/t
van het C.B.S. De produktiegegevens van de superfosfaatfabrieken zijn ontleend aan
Bloembergen, Vij/ en zeventig jaar super/os/aat, 107, de kapaciteitscijfers aan Pels, Onderzoek chemische industrie, 56-57 .
8. J.W . Bonebakker, De scheepsbouwnijverheid in Nederland (Haarlem 1936) 12-20.
9. C.B.S., Onderzoek naar den invloed van het arbeidsloon op den kostprijs der producten (,s-Gravenhage 1933) 37-38 .
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licht. De mechanisatie nam in de jaren twintig belangrijk toe (tabel 1).
De vraag naar schepen is zeer konjunktuurgevoelig. De scheepsbouw
ondervond dan ook de gevolgen van het konjunktuurverloop in de jaren
twintig: een korte opleving met een top in het najaar van 1920, vervolgens een dalende konjunktuur tot de zomer van 1923, gevolgd door een
langzame toename van de ekonomische bedrijvigheid tot de krisis van
1929/ 30 het beeld ging beheersen. Gezien de lange produktietijd van
schepen ondervond de scheepsbouw deze ontwikkeling echter met ongeveer een jaar vertraging.
Bij de diskussie over de gevolgen van de arbeidstijdverkorting in de
scheepsbouw speelde de kwestie van de internationale konkurrentie een
grote roI. Schepen zijn omvangrijke investeringen, de klanten zijn doorgaans internationaal georienteerd, de vaartuigen zelf mobiel: aIle reden
om aan te nemen dat de internationale konkurrentie sterk zal zijn. Daarbij kwam nog dat Nederland als kleine scheepsbouwende natie gelegen
was tussen 's werelds grootste producenten: Groot-Brittannie en Duitsland. In het veld van de achtervolgers van deze giganten deed de Nederlandse scheepsbouw het overigens niet slecht: in 1923 werd de vijfde
plaats op de wereldranglijst ingenomen, aan het eind van het decennium
was Nederland de derde scheepsbouwnatie ter wereld. lo
De Nederlandse werven behoorden in het algemeen niet tot de aIlergoedkoopste, maar dat gold ook voor de onbetwiste koploper GrootBrittannie. De Britten konden ondanks weinig arbeidsbesparende machines en hoge lonen echter weI konkurreren in enige typen waarin hun
werven zeer gespecialiseerd waren: tramps en tankers. In dat laatste type
waren ook enige Nederlandse werven gespecialiseerd, en dat leverde opdrachten uit het buitenland op. Bonebakker konstateert dat er meer
voor buitenlandse rekening op Nederlandse werven gebouwd werd dan
omgekeerd, en trekt daaruit de voor de hand liggende konklusie dat de
Nederlandse werven konkurreend waren. II De meeste afzet van de Nederlandse scheepswerven ging echter naar Nederlandse rederijen. Geregeld hadden een bepaalde werf en een bepaalde rederij permanente
kontakten, bijvoorbeeld gebaseerd op voorrang bij reparaties, het gunnen van nieuwbouw ook als niet voor de allerlaagste prijs ingeschreven
werd, en financiele en bestuurlijke participatie van de rederijen in de
werven.
Direkties van scheepswerven waren bijzonder aktief in het bestrijden
van de Arbeidswet 1919. Ais overgangsmaatregel was aan een groot deel
10. C .B.S., Maandschrift 19 (1924) 5, 516; 1.Th . Wilke en S. Halfweg, Neerlands
scheepsbouw en scheepvaart. I scheepsbouw (Rotterdam 1943-1944) [6.
11 . Scheepsbouwnijverheid, 50.
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Ook onderzeeboten vormden een produkt waar enkele grote Nederlandse werven goed in
waren. Hier wordt in augustus 1921 bij de Schelde gewerkt aan de onderzeeboot 'K-IX'.
Voor dil werk werd geen overwerkvergunning verleend, maar later kreeg De Schelde herhaaldelijk overwerkvergunningen voor werk aan marineopdrachten. De bonden werd niet
gevraagd of de arbeiders bereid waren langer te werken om oorlogsschepen tijdig af te
bouwen.
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van de metaalnijverheid, waaronder de scheepswerven, tot 1922 een
48-urenweek toegestaan. Voor een aantal werven was dat niet genoeg.
Met name de Rotterdamse werven Wilton en de R.D.M. streden voor
het recht hun arbeiders langer bezig te mogen houden. In 1923 werd aan
Wilton een 56Y2-urenweek toegestaan. Andere werven volgden. Uiteindelijk kwam het tot algemene overwerkvergunningen voor de werven,
gebaseerd op de buitenlandse (valuta)konkurrentie. De vakbonden van
metaalarbeiders verzetten zich fel tegen deze vergunningen. Vanaf 1925
werd het aantal extra uren werk dat de werven toegestaan werd, langzaam verminderd, totdat per 1 januari 1929 de werven niet langer op deze wijze gesteund werden. De Direkteur-Generaal van de Arbeid,
Zaalberg, konstateerde toen tevreden: 'De bedoeling dezer zogenaamde
armoedevergunningen, het instandhouden van de ondernemingen en
van de werkgelegenheid in de periode van valutaconcurrentie en groote
bedrijfsslapte, is volkomen geslaagd'. 12
De werktijden die een tweetal grote werven dankzij deze overwerkvergunningen konden aanhouden, zijn weergegeven in tabel 4. De werfdirekties, volgens werfdirekteur C.H. Teschmacher vooral de
Rotterdamse, hadden weinig oog voor modern management. 13 Noch op
technisch, noch op sociaal gebied stonden zij vooraan. Teschmacher
zelf toonde vanaf 1926 bij Wilton aan dat met betrekkelijk eenvoudige
verbeteringen in de organisatie van de produktie een belangrijke verbetering van de produktiviteit te bereiken was. Zijn voorstellen betroffen
onder meer zaken als verbeterde opstelling van machines, betere wegen
op de werf en meer verlichting.
De belangrijkste verbeteringen in de produktietechniek zelf betroffen
het aangeven van de te snijden vormen op de platen metaal en vooral
het pneumatisch klinken. In de loop van de jaren twintig verdrong deze
nieuwe klinktechniek het handklinken, wat een belangrijke besparing
opleverde, waarschijnlijk vooral in het aantal benodigde hulpkrachten.
Ook de volgende stap, lassen in plaats van klinken, werd hier en daar
al gezet. Problemen bestonden echter nog in de buigzaamheid van de gebruikte staal platen en bij de kontrole van de kwaliteit van een las.
Ook op andere terreinen nam de mechanisatie toe: kranen, walsen en
ponsmachines maakten op onderdelen handkracht overbodig. Ondanks
de vooruitgang in produktiviteit die dit met zich meebracht, maakten de
scheepswerven in de jaren twintig financieel gesproken geen gemakkelijke tijd door. In de na-oorlogse boom was een overkapaciteit ontstaan,
zowel op de Nederlandse als op de buitenlandse scheepswerven. Deze
12.
13 .

Aangehaald in de Melaalbewerker 35 (1928) 25 .
Geciteerd in J. Wacht, Heel voor de vuren (Rotterdam 1954) 134-135 .
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overkapaciteit zorgde, vooral in de periode 1923-1925, voor onbevredigende prijzen en winsten. Hoewel sommige grote werven vrijwel ieder
jaar bevredigende dividenden uit konden keren, waren andere soms in
het geheel niet in staat enig dividend uit te keren. 14
TABEL 3 Dividenden 1920-1930

1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929

3 steenfabrieken

10 scheepswerven

2,1
0,9
0,0
1,5
3,8
5,3
7,6
9,2
11,0
11 , 1

22,9
9,8
4,7
4,4
7,7
4,4
6,6
5,7
6,0
7,7

2 superfosfaatfabrieken

1919120
1920121
1921122
1922123
1923 / 24
1924125
1925 / 26
1926/ 27
1927128
1928 / 29
1929/ 30

14,2
2,4
0,0
0,0
0,0
3,9
3,9
4,3
4,3
2,3
6,0

Superfosfaatfabrieken

Nederland had in de jaren twintig een belangrijke positie op de wereldmarkt in superfosfaat, een kunstmest. De grondstof ervoor, tricalcium
fosfaat, werd in Nederland ingevoerd. Hier werd het fijngemalen, waarna men er zwavelzuur op liet inwerken. Dit mengsel werd van een breiachtige massa tot een harde substantie. Deze moest worden losgehakt,
waarna het superfosfaat kon worden gemalen en verpakt.
De rol van menselijke arbeid bij deze processen was verhoudingsgewijs klein. P .S. Pels duidde, de arbeidskosten voor deze periode aan als
'zeer gering'. E. Bloembergen stelde ze in 1953 op 6070, zonder te vermelden wanneer dat cijfer' gold. Zijn cijfer van 70% voor grond- en
hulpstoffen is echter ook voor de jaren twintig een juiste aanduiding.
14. De dividenden zijn gewogen gemiddelden, ontleend aan de jaarverslagen van de bedrijven of aan Van Oss ' Effectenboek 1931. I Binnenland (,s-Gravenhage 1931). Voor de
steenfabrieken zijn de bedrijven a-typisch . Slechts weinig steenfabrieken waren N.V.'s.
Het betreft hier onder meer de Chamotte Unie, die vuurvaste stenen maakte, en een Vlamovensteenfabriek , die zeer harde steen bakte. De meeste steenfabrieken zullen aan het begin van het decennium wat beter gerendeerd, rond 1923124 een dieptepunt gehad, en tegen
1930 niet zo goed gerendeerd hebben a1s de hier verwerkte. Onder de tien verwerkte
scheepswerven zijn de belangrijkste Nederlandse werven . De superfosfaatfabrieken zijn de
ASF en VCF, die in samenwerking de Nederlandse produktie beheersten.
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Voor de Eerste Nederlandsche Cooperatieve Kunstmestfabriek vormden
in 1921122 de lonen ongeveer 2070 van de totale kosten.1 5
De relatief geringe rol van de faktor arbeid in deze industrie kwam
ook tot uiting in een relatief hoge graad van mechanisatie (tabel 1).
Het aantal superfosfaatfabrieken in Nederland was beperkt. De belangrijkste groep was de Amsterdamsche Superfosfaatfabriek/Vereenigde Chemische Fabrieken (ASF/VCF). In Nederland konkurreerde de
superfosfaat met andere meststoffen (met name gelmporteerd slakkenmeel) en met superfosfaat uit Belgie. De fabrieken daar lagen gunstig
voor het transport naar een gedeelte van de Nederlandse markt en konden profiteren van een lage zwavelzuurprijs. Voor de Nederlandse producenten was de uitvoer echter het belangrijkst. Ongeveer twee derde
van de produktie werd uitgevoerd. Daarmee was de Nederlandse industrie, met slechts 3-5% van de wereldproduktie, onbetwist koploper
in de export van dit produkt, waarin men een aandeel van rond de 30%
had.
De gezamenlijke chemie-werkgevers probeerden in 1923 de achturendag op de helling te zetten. Vergunningen om 56 a 62 uur per week te
werken werden aangevraagd, met als argument de buitenlandse konkurrentie. De poging mislukte. Hier en daar werden aan de kunstmestindustrie weI overwerkvergunningen gegeven, maar grootscheepse
vergunningen voor de bedrijfstak als geheel werden niet verleend. In
hoofdzaak werd de wettelijke arbeidstijd gehandhaafd. Gezien de exportpositie was het ook nauwelijks mogelijk om vol te houden dat er
sprake was van rampzalige internationale konkurrentie.
Belangrijke technische verbeteringen deden zich gedurende de jaren
twintig niet voor. Na 1918 had den aIle fabrieken kranen, en werden de
kelders mechanisch geleegd. AIleen in het expeditiebedrijf werd nog met
schop en kruiwagen gewerkt, en dat bleef tot na 1945 ZO.16
Toch was er waarschijnlijk sprake van een belangrijke toename van
de arbeidsproduktiviteit. Helaas zijn er geen gegevens beschikbaar met
betrekking tot het aantal arbeiders in de superfosfaatfabrieken aIleen.
Daarom is gebruik gemaakt van de gegevens over aIle arbeiders in de
kunstmestfabrieken. AIleen over 1929 is bekend dat 70070 van hen in superfosfaatfabrieken werkzaam was. I? In tabel 2 is weergegeven hoe de
15. P.S. Pels, Een economisch-statistisch onderzoek naar de chemische industrie in Nederland (Haarlem 1944) 59. E . Bloembergen, Vij/ en zeventig jaar super/os/aat (Utrecht
1953). De toepasselijkheid van het percentage voor de grondstoffen in de jaren twintig valt
te berekenen met de cijfers die Pels (57-61) geeft. Het cijfer voor de ENCK is berekend
uit het jaarverslag.
16. Bloembergen, Vij/ en zeventig jaar super/os/aat, 146-149.
17. Pels, Onderzoek chemische industrie, 26-27 .
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produktie van superfosfaat zich ontwikkelde in verhouding tot het totaIe aantal arbeiders in de kunstmestindustrie. Deze ontwikkeling toont
een opvallende overeenkomst met de toename van het deel van de produktiekapaciteit dat de superfosfaatfabrieken benutten. Aannemelijk is
dat de bet ere benutting van de aanwezige kapaciteit tot een hogere arbeidsproduktiviteit geleid heeft.
Ondanks een gebrek aan voorraden, waren de oorlogsjaren voor de
superfosfaatfabrieken zeer winstgevend. Vanaf het moment dat de
grondstoffen weer ingevoerd werden, kende de industrie ook ten aanzien van het produktiecijfer een naoorlogse opleving. Na 1921 trad een
snelle prijsdaling in, zowel van de grondstoffen als van het produkt,
waardoor op voorraden verliezen werden geleden. Enige jaren waren
nodig om deze weg te werken, maar sinds 1924125 werden weer goede
resultaten geboekt.

Conclusie

Zoals hierboven aangegeven is, waren de werfdirekties zeer aktief in het
verkrijgen van overwerkvergunningen en lukte het de steenbakkerijen
om voor de kampagne een algemene overwerkvergunning in de wacht
te slepen. De superfosfaatfabrieken deden minder moeite om zich het
recht te verschaffen hun arbeiders langer dan de wettelijke werkweek te
laten werken. De resultaten van deze aktiviteiten zijn weergegeven in tabel 4. 18
TABEL 4a Overwerkvergunningen 1920-1929

gemiddelde toegestane werkduur
steenbakkerijen
scheepswerven
(in kampagne)
Wilton
De Schelde
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929

ca.
ca.
ca .
ca.

51,5
51,5
51 ,5
51,5
51,4
50,6
50,0
49,8
49,7
49,7

(55)
(55)
(55)
(55)

48,0
49,7
48,0
51,5
56,5
54,6
51,8
50,3
50,0
49.9

48 ,0
48,0
48,0
48,5-50,1
50,5-53,4
53,0
52,0
51,5
51,9
48,0-49.3

superfosfaatfabrieken
(wettelijke arbeidsduur)
45 ,0 (na 24 oktober)
45,0
46,5
48,0
48,0
48,0
48,0
48,0
48,0
48,0

18. Bronnen (behalve in de tekst genoemde): De Sche1de: Jaarverslagen; G .A . de Kok
(ed.), De Koninklijke Weg (Middelburg 1975) 191-214, 435 , 443 ; Metaalbewerker 31
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TABEL 4b Incidentele overwerkvergunningen, gemiddelde 1923-1929

aantal
ondernemingen
baksteen

93

(0,10)

schepen

(0,10)

56
(100)

214

(0,10)

superfosfaat

duur vergunning in dagen
aantal aantal uren e.er week
ver- tot 5 5-7 Y2 meer 1-14 15-30 31-90 90-180 meer
gundan
dan
7 Yz
180
ningen

13

688
(100)
20
(100)

27
( 48)
343
( 50)
8
( 38)

23
( 41)
243
( 35)
II

( 52)

5
9)
101
( 15)
2
( 10)

(

19
( 34)
296
( 43)
13

( 62)

9
(16)
52
( 8)
3
(14)

7
( 13)

228
( 33)
3
( 14)

19
(34)
87
(13)
2
(10)

2
( 4)
23
( 3)
0

De gegeven cijfers zijn niet zonder meer te vergelijken. In principe geven
zij toegestane arbeidsweken, dus een maximum weer. Aan de steenbakkerijen langs de grote rivieren was van 1920-192455 uur per week toegestaan, maar er zijn aanwijzingen dat, zeker vanaf 1921, slechts van 50
uur gebruik werd gemaakt. Dat is in de tabel weergegeven met een cijfer
dat zou gelden als aan de grote rivieren 50 uur gewerkt was. AIleen de
werktijd in de kampagne (april tot en met september) is vermeld. In de
kampagne was een groter aantal arbeiders in de steenbakkerijen werkzaam dan in de rest van het jaar. Voor de scheepswerven zijn twee voorbeelden opgenomen. Daarbij is verrekend dat ook incidentele
vergunningen gegeven werden, en dat vergunningen soms slechts voor
een deel van het personeel van toepassing waren.
Vergelijken we de toegestane arbeidsduur met de gemiddelde dividenden uit tabel 3, dan valt het op dat de scheepswerven vrij lange werkweken werden toegestaan, gezien het relatief goede rendement. Dat hier
van 'armoedevergunningen' sprake was, nodig voor 'het instandhouden
van de ondernemingen' lijkt nauwelijks geloofwaardig. Teschmacher
verklaarde dan ook dat deze vergunningen verleend werden 'tot verwondering van de Nederlandse industrie buiten Rotterdam' en bekommentarieerde ze met: 'Of de regering to en te weinig economische kennis van
zaken bezat, of dat er andere redenen zijn geweest, weet ik niet. .. '. 19
Aangenomen mag worden dat hier de grootste schreeuwers beloond
zijn.
(1924) 26,30,37,40; 35 (1928) 16, 40; G. van der Houven, Een halve eeuw (z.pl. 1936)
204. Wilton: L. Heerma van Voss, 'Een case-stu die naar het Nederlandse overheidsbeleid
inzake werktijd, 1919-1929' in E. en P . Scholliers (eds .) Werktijd en werktijdverkorting
(Brussel 1983) 89-113 . Incidentele overwerkvergunningen: Centraal Verslag der Arbeidsinspectie in het Koninklijk der Nederlanden 1923-1930. Het betreft hier de vergunningen
ex artikel 22.5, 28.1, 28.6, 50.2 en 52 .3 van de Arbeidswet.
19. Wacht, Heet voor de vuren, 161.
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De incidentele overwerkvergunningen (waaronder dus niet de algemene overwerkvergunningen voor de scheepsbouw en de baksteenvormkampagne begrepen zijn) zijn eveneens in tabel 4 weergegeven. Gegeven het aantal ondernemingen, werden ze relatief veel aan scheepswerven verleend. Bij de baksteenfabrieken overheerst een geldigheidsduur van 3 tot 6 maanden, wat doet vermoeden dat vee I vergunningen
werden gegeven voor de duur van de kampagne. Bij de scheepswerven
komen de vergunningen voor de duur van I tot 3 maanden verhoudingsgewijs veel voor. Bij de kunstmestfabrieken ging het meest om kortIopende vergunningen, waarschijnlijk speciaal voor het verpakken en
verladen van kunstmest.
De geringere aandacht van de superfosfaatfabrieken voor overwerkvergunningen kan goed verklaard worden uit de veel kleinere loonquote
van deze bedrijfstak. Moeite doen om de lonen een paar procent te
drukken door langer te laten werken, loonde niet erg. Ret was voor de
superfosfaatfabrikanten veel zinniger om hun energie te besteden aan
het vergroten van hun afzet, met name in het buitenland, zodat de kapaciteit van hun fabrieken beter benut werd. Daardoor steeg ook de
arbeidsproduktiviteit.
Voor de steenfabrieken was afzet elders niet van veel betekenis. Ondanks een sterk toegenomen mechanisatie, die per arbeider niet onderdeed voor de toename bij de scheepswerven, steeg de arbeidsproduktiviteit in de steenbakkerijen relatief weinig. De steenfabrikanten zochten
hun heil eerder in prijsafspraken voor het weinig prijselastische deel van
hun vraag.
De arbeidsproduktiviteit in de steenbakkerijen moge van de drie het
minst gestegen zijn, de toename van 30070 tussen 1920 en 1929 was natuurlijk altijd nog omvangrijker dan het maximale negatieve effekt dat
redelijkerwijs te verwachten is van een verkorting van de arbeidsdag van
10 naar 8 uur: 20% daling van de produktiviteit. De kortere werkweek
was uiteraard niet het enige probleem waarmee de industrieen in de jaren twintig kampten. In de dividend en komen de gevolgen van de konjunktuurwisselingen meer tot uiting dan gevolgen van de arbeidstijdverkorting. Gekonkludeerd kan worden dat de bedrijven vrij snel met de
handicap van de achturendag hadden leren omgaan. Een deel van de
verschillen in bedrijfspolitiek ten aanzien van de arbeidstijdverkorting
laat zich verklaren uit loonquote en mechanisatiegraad. Daarnaast
speelden de verhoudingen op de afzetmarkten waarop de drie industrietakken opereerden een grote rol.

Inleiding: Techniek en onderneming
E.l. FISCHER

Op het congres 'Soesterberg 1987' werden zeven artikelen aangeboden
waarin de factor 'techniek' in relatie tot bedrijf, bedrijfstak of maatschappij centraal stond. Zes van genoemde zeven papers werden in deze
bundel opgenomen. Alvorens nader in te gaan op deze bijdragen, eerst
enkele opmerkingen over het belang van de factor techniek en de aandacht van (Nederlandse) historici voor techniek .
Het belang van techniek voor onderneming, bedrijfstak of maatschappij kan op verschillende manieren worden aangegeven. Zo kan
men zich trachten voor te stellen hoe een en ander er uit zou zien, indien
men niet over za~en als electriciteit, verbrandingsmotoren of meetapparatuur zou beschikken.
Ook op andere wijze - wat minder impressionistisch en minder aansprekend wellicht - kan men het belang van techniek aangeven , namelijk door te bezien welk deel van de economische groei (i.e. de nietincidentele toeneming van het inkomen per hoofd van de bevolking in
reele termen) aan de productiefactor techniek is toe te schrijven. Op basis van enkele tientallen jaren geleden verricht onderzoek concludeerde
M. Abramovitz reeds, dat slechts een zeer gering percentage van de economische groei in de Verenigde Staten - over een periode van circa 80
jaar - kon worden toegeschreven aan een kwantitatieve toeneming van
de inzet van eenheden arbeid en kapitaal. Bijna 85% van de groei moest
op een andere wijze worden verklaard; de techniek als productiefactor
zou een niet te onderschatten rol hebben gespeeld . Ook Gould - Economic Growth in History - en, nog onlangs, Korteweg hebben zich in deze
zin uitgelaten.
Gezien het bovenstaande is het op zijn minst verwonderlijk dat
economisch-historici en bedrijfshistorici (tot voor kort?) bij allerhande
verklaringen kans gezien hebben de invloed van techniek op ontwikkelingen in onderneming, bedrijfstak en maatschappij nagenoeg geheel
buiten beschouwing te laten. De eerste die er m.L in geslaagd is de factor
techniek te integreren in een economisch analysekader, teneinde de
economisch-historische ontwikkeling in Nederland in de 1ge en begin
20e eeuw beter te kunnen begrijpen, is R. W .l .M. Bos geweest. In zijn
bijdragen in de AAG nr. 22 biedt hij een held ere uiteenzetting over de

292

JBGBT 5(1988)

(economise he) omstandigheden waaronder oude productietechnieken
gehandhaafd blijven, vervangen worden door gemechaniseerde voortbrengingswijzen of een combinatie van oude en 'moderne' productiewijzen naast elkaar (kunnen) blijven bestaan. Het geboden analysescherna stelt historici in staat - indien archiefmateriaal in voldoende mate
voorhanden is - geval voor geval te onderzoeken of het uitblijven van
gemechaniseerde productie in een bepaalde bedrijfstak en regio, beschouwd moet worden als conservatisme van de betrokken ondernemers, of juist als een economische rationele beslissing.
Richten wij thans het oog op de bijdragen die enkele auteurs leverden
aan het thema 'techniek' op de conferentie in Soesterberg. Het artikel
van Knippenberg, Stoppelenburg en Van der Wusten biedt een goed en
handzaam overzicht van de 'modernisering' van de Nederlandse nijverheid tussen 1900 en 1930, waarbij nadrukkelijk aandacht wordt gevraagd voor de (grote) regionale verschillen in de nijverheidsontwikkelingen (niet aileen naar regio, maar ook per bedrijfstak en per soort van
industrie).
De overige vijf artikelen sluiten goed aan bij de problematiek - hierboven uiteengezet - waar Bos in de AAG-bijdrage de schijnwerper op
richtte. Zo gaat Gales in op de vraag in hoeverre bepaalde winningswijzen in de mijnbouw de voorkeur zouden genieten, waarbij hij een dynamisch element - namelijk de tijdsfactor - introduceert en daarmee een
zinvolle aanvulling geeft op het analyseschema door Bos geoffreerd.
De overige artikelen - van Bakker c.s., Lintsen, Van Hooff en Verbong - vragen de aandacht voor enkele aspecten, die in het bovengenoemde analyseschema onvoldoende tot uitdrukking worden gebracht,
c.q. onderbelicht zijn gebleven. In de eerste plaats wordt er in deze artikelen impliciet of expliciet op gewezen dat perioden, waarin oude en
nieuwe productiewijze naast e/kaar blijven bestaan, enkele tientallen jaren kunnen beslaan en dat in dit soort situaties, de 'economische rationaliteit' kennelijk geen uitsluitsel geeft over de beslissing: wei of niet
mechaniseren. Er wordt aannemelijk gemaakt dat naast kwantificeerbare, economische factoren, ook kwalitatieve aspecten van de verschiUende toepassingen van techniek een belangrijke rol kunnen spelen in het
mechaniseringsvraagstu k.
Daarnaast wordt in de hierbovengenoemde (Eindhovense) bijdragen
afgedaan met de gemeenlijk impliciete vooronderstelling van veel
(economisch-)historici, dat techniek, die in het buitenland ontwikkeld
is, zonder ingrijpende wijzigingen zou kunnen worden overgeplaatst in
de Nederlandse situatie. Terecht wordt er op gewezen dat dit dikwijls
geenszins het geval is hetgeen - impliciet - ook het vaak spreekwoorde-
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Jijk conservatisme van de 1ge eeuwse ondernemer in een veel genuanceerder daglicht plaatst.
Het is te hopen dat de weg die de laatste tien tot vijftien jaar is ingeslagen - waarbij met name de aandacht voor de wisselwerking tussen
economisch-historische en techniek-historische optiek zeer vruchtbaar
Jijkt te zijn - nog veelvuldig bewandeld zal worden.

De weg naar het hemelrijck is
geplaveid met goede voornemens;
schachten, stoommachines en
steenkoolwinning in Limburg
tussen 1750 en 1850*
B.P .A. GALES

Inleiding

In 1883 beschreef J. Craandijk een uitstapje naar de 'Warmte- en Licht
trezoren' onder de Domaniale steenkolenmijn in Kerkrade. Vele pagina's lang verviel deze auteur van reisgidsen in geexalteerde mijmeringen
over 'der toekomst voorraadschuur'. De feitelijke beschrijving van de
excursie naar de schoot van het bedrijf was zeer summier. Het was een
wat trage tocht door donkere gangen, langs vochtige muren en vormloze
stukken steen. 'Prozai'sch is de arbeid waarvan gij getuige zijt, en als gij
weer uit de mijn zijt gekomen, dan moogt gij u weI duchtig wasschen.'
Het was zeker een wereld van wonderen waarin de bezoeker even vertoefde, maar: 'Wat is er te zien in de diepte? Niet veel! d
De ondergrondse wereld is gestolde geschiedenis en dynamiek kunnen
velen daar niet ontwaren. Veel historici menen, dat de moderne industriele revolutie deze bedrijfstak onberoerd liet. In de mijnbouwtechnologie waren tussen 1500 en het begin van de twintigste eeuw weinig
wezenlijke veranderingen. Omdat de industrie een 'invigorating experience of rapid technological change' miste, waren behoudende onder• Dit artikel is gebaseerd op de dossiers betreffende de Domaniale mijnen in het AIgemeen Rijksarchief te Den Haag, in de archieven van het ministerie van Financien, met name domeinen en Amortisatie Syndicaat, het ministerie van Binnenlandse Zaken, het
ministerie van Waterstaat en van Nationale Nijverheid. Voorts zijn op het Rijksarchief te
Maastricht het archief van Rolduc, het zogenaamd Frans archief, he! archief van het
staatstoezicht op de mijnen, het archief van het provinciaal bestuur en het niet gelnventariseerde archief van de Domaniale steenkolenmijnen geraadpleegd.
I.

J. Craandijk, Wandelingen door Limburg (Maasbree 1981; reprint 1883) 228-236.
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nemers het product. Het conservatisme van de mijnwerkers was al even
spreekwoordelijk als dat van de boeren. Ze verzetten zich tegen alles wat
nieuw was, zelfs veranderingen die hun werk verlichtten. 2
Feit evenwel is, dat de geschiedenis van de laatste twee eeuwen niet
heeft bestaan uit voortdurende, in hevigheid toenemende energiecrises.
Grondstoffen behoren tot de weinige economische goederen, waarbij
'Malthusiaanse schaarste' voortdurend dreigt. Deze schaarste kon tot
nu toe vermeden worden; een teken van het algemeen belang van 'technical ingenuity and organizational wisdom' in deze sector. 3 Het negatieve beeld van de technische ontwikkeling in de mijnbouw is enerzijds het
gevolg van het overschatten van het belang van roemruchte innovaties.
Als technische vernieuwingen worden losgeweekt uit de economische
context waarin zij thuis horen, dreigt men te vergeten, dat 'it would be
wasteful to make a hammer to drive a single nail,.4 Anderzijds onderschat men het cumulatieve effect van vele op zich weinig spectaculaire
veranderingen, vaak van organisatorische aard.
Werken onder de grand lijkt een bijzondere psyche te vereisen. Een
romantisch mijnambtenaar dichtte: 'Der ist Herr der Erde, Wer ihre
Tiefen misset, Vnd jeglicher Beschwerde, In ihrem Schooss vergisst.,5
Op een bizarre manier lijkt dit ook een rol te spelen bij innovatie ondergronds. In zijn geschiedenis van de steenkolenmijnbouw in Limburg
gaat Raedts uitvoerig in op een conflict tussen E. van der EIst, de kersverse directeur van de Domaniale mijnen, en P.J .J. Bogaert. De laatste
was ingenieur der mijnen, de titel voor de topfunctionarissen van het
2. J .G.w. Scheltinga, 'De technologische ontwikkeling in de centraal- en westeuropese
non-ferrometaalmijnbouw vanaf circa 1500', laarboek voor de Geschiedenis van Bedrijj
en Techniek I (1984) 104. Voor de steenkolenmijnbouw : B. Lewis, Coal-Mining in the
eighteenth and nineteenth centuries (Harlow 1971) 29-31. Aileen wat betreft het werk in
de pijler: R.G . Geiger, The Anzin Coal Company, Big Business in the Early Stages oj the
French Industrial Revolution (Newark 1974) 48-49 , 62, zie ook 69. Commissies van technici wezen vanaf het begin van de negentiende eeuw tot recent op het conservatisme van
mijnwerkers en soms de ondernemers. Twee voorbeelden: ARA, Financien, Domeinen
1813-1823, B 281 La Vaillant, G.A. de la Saule, H .J . Malaise, W.J . Schmidheny en H .
Goffin, Rapport (1815) en International Labour Organization, Coal Mines Committee,
Fourth session, Geneva 1951, Productivity in Coal Mines (Geneva 1951) 121.
3. H. Barnett, Ch. Morse, Scarcity and Growth: The Economics oj Natural Resource
Adequacy (Baltimore 1963) 258. Zie dit werk ook voor een discussie van het begrip
schaarste, met name Malthusiaanse schaarste. Voor een recente evaluatie van het boek :
V. Kerry Smith, 'The Evaluation of Natural Resource Adequacy: Elusive Quest or Frontier of Economic Analysis' Land Economics, 56 (1980) 257-298.
4. P. David , Technical choice, innovation and economic growth. Essays on American
and British Experience in the nineteenth century (Cambridge 1975) 6.
5. De zin is ontleend aan Novalis, Heinrich von Ojterdingen (zp . 1978; eerste druk 1802)
64. Zie ook : W. Kusters, Het mijnmuseum, Notities (Amsterdam 1981) 23-24.
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staatstoezicht. Rond 1850 vochten beide in het openbaar een conflict uit
over hoe een steenkolenmijn moest worden geexploiteerd. In plaats van
'dat men de hooger Jiggende aders eerst uitwerkt', stelde Bogaert voor
'met de onderste laag te beginnen en za opvolgender wijze de hoogere
te bewerken'. 6
De zaak lijkt afgedaan met de conclusie van Raedts, zelf mijningenieur, dat deze mijnbouwkundig onjuiste methode voor een man als
Van der Eist uiteraard niet aanvaardbaar was. 7 In dit artikel wil ik aantonen dat Raedts ongelijk heeft. Raedts was de eerste mijningenieur uit
Delft bij de Oranje Nassau mijnen. Wellicht heeft dat ertoe bijgedragen,
dat hij zich identificeert met de eerste mijningenieur uit Delft die bij een
Limburgse mijn terecht kwam. Hij miskent daarbij Bogaert, die in 1846
nog als de enige 'practische bergbouwkundige' in Nederland gold.
Raedts heeft als ingenieur te snel een oordeel klaar, omdat hij te zeer
het kader van de mijnbouwtechniek ziet als een gegeven van aile tijden.
Ik wil aantonen, dat de 'art d'exploitation' lange tijd ontginning van
beneden naar boven voorschreef en ik willaten zien waarom dat zo was.
Door in te gaan op het waarom, kan ik aan de hand van een concreet
voorbeeld het belang van het organisatorisch kader voor techniekgeschiedenis laten zien. Ik wil tevens laten zien, dat een economischhistorische analyse niet zander grondige kennis van de gebruikelijke
technologieen kan en dat een techniek-geschiedenis zander een economisch kader bijziend is.
De Domaniale mijnen te Kerkrade lagen tussen 1894 en 1914 in een
uithoek van het Franse rijk en na 1814 in een uithoek van het Koninkrijk
der Nederlanden. Binnen de nationale economie had deze mijn slechts
een bescheiden betekenis. De exploitatie van een mijn was lang 'za iets
als een curiositeit op Nederlands gebied'. 8 Periferie impliceert evenwel
niet exotisch ondernemen.
Het Luikse steenkolengebied en het Inde- en Wormebekken bij Aken
waren in de eerste helft van de negentiende eeuw op het Europese continent technisch superieur. Wrigley wijst erop, dat in Eschweiler bij Aken
de eerste stoommachine in 1794 werd opgesteld. Pas in 1820 volgde de
6. Rijksarchief Limburg, Archief Staatstoezicht, 767, Hoofdingenieur der mijnen, Jaarverslag 185!.
7. C.E.P.M . Raedts, De opkomst, de ontwikkeling en de neergang van de steenkolenmijnbouw in Limburg (Assen 1974) 101-103 . Zie ook : idem, 'Egon van der Elst 1826-1877.
De eerste Delftse mijningenieur in Limburg . Een sociaal en mijnbouwkundig pionier uit
de 19de eeuw', Studies van de Sociaal-Economische Geschiedenis van Limburg XVlIl
(1973) 1-32.
8. Staatsmijnen in Limburg, Gedenkboek bij gelegenheid van het vijftigjarig bestaan
(Heerlen 1952) II.
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De belangrijkste
schachten tussen 1742
en 1797
J agdveld/ Maubach:
eerste winningsgebieden
abdij
I Buschweide
2 Plattewerde

3 Capley I
4 Capley 2
5 Claire Marie
6 Hegghen (Trampelwerk)
7 Leyendeckor
8 Double Brave (Hemelich)

De belangrijkste
schachten tussen 1798
en 1820
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Schacht no . I
Schacht no . 2
Schacht Bonaparte
Schacht Philippe
Schacht Machine Hydraulique
6 Bonne Esperance
7 Paix
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De belangrijkste
schachten na 1820
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1 Paix
2 Nouvelle Bonne
Esperance
3 Succes (nooit in pro·
duktie)
4 Schacht Machine Hydraulique
5 Pompensc hacht I
Grauweck
6 Neuland
7 Grande Bure I Wi 1lem

eerste mijnbouwonderneming in het Roergebied. 9
De Domaniale mijnen behoorden tot de graep van grote mijnondernemingen. In 1816 praduceerde deze Kerkraadse mijn ongeveer tien
procent van aIle steenkolen gedolven langs Worm en Inde. In 1828 was
het percentage veertien. Daarna nam het af, negen in 1838 en vier in
1850. In Luik hadden in 1828 onder in totaal36 steenkolenmijnen er zes
een praductie grater dan de Domaniale mijnen. De productie bij de
laatste was meer dan twee maal zo groot als het gemiddelde van de geenqueteerde bedrijven. 1O

9. E.A. Wrigley, Industrial Growth and Population Change. A regional study oj the coalfield areas oj North-West Europe in the later nineteenth century (Cambridge 1961)
26-27. Zo ook: R.G. Geiger, Anzin, 8-9. Het artikel zallaten zien, dat het gebruik van
stoomtechnologie als indicator van superioriteit binnen een economische be schou wing
problematisch is.
10. P .H. Oidtmann, Die technische und wirtschaJtliche Entwicklung des Aachener
Steinkohlenbergbaus (Aachen zj.) tabel 3, 40; Rijksarchief Limburg, Archief Provincie,
211232 no. 16, diverse staten van de 'redevance proportionelle' . Etat de la situation des
mines de houille, de plomb et de calamine dans Ie 6e district des mines, 233.09.1829, in:
N. Caulier-Mathy, Statistiques de la province de Liege sous Ie regime hollandais (Leuven,
Paris 1962).
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Tegenwerpingen

Mijn voornemen heeft de schijn tegen op drie punten. De opmerking
van Raedts dat de opvattingen van Bogaert mijnbouwkundige onzin
zijn, wordt door nagenoeg elk serieus handboek op dat terrein gestaafd.
In abstracto kan men de ondergrondse wereld omschrijven als een regelmatige cilinder met als as een schacht. Deze cilinder zallangzaam uitdijen tot een zekere limiet. Kenmerkend voor mijnbouw is immers, dat de
winning geleidelijk op een grot ere horizontale afstand van de schacht zal
plaats hebben en evenzo op een toenemende afstand van de mond van
de schacht. 11 De historische ontwikkeling van een mijn kan men binnen
dit 'model' op de eerste plaats zien als een uitdijen naar de door de stand
van de techniek gegeven limiet. Op de tweede plaats zullen in de loop
van de tijd de straal en de as van de optimale bedrijfsomvang toenemen.
Getallen geven een indicatie van de richting en dimensies van het
historisch verloop en lijken het abstracte beeld te bevestigen. Rond 1810
volgden mijnwerkers in Kerkrade de steenkolenlaag over een afstand
van lO'n 130 meter vanaf de schacht. In Luik begrootte men in die tijd
de straal van het ontginningsgebied op maximaal 400 meter. 12 In 1932
deed mijningenieur Arps in de Ingenieur verslag van een modelberekening. De uitkomst was dat een ideaal ontginningsterrein een straal van
wat meer dan 1410 meter rond de schacht zou moeten hebben.13 Hetzelfde proces kan bij gegevens over de schachtdiepte worden geobserveerd. De productieschachten van de Domaniale mijnen aangelegd in
het eerste decennium van de negentiende eeuw, waren ongeveer 55 meter
diep. In de Wormstreek was rond 1808 de gemiddelde schachtdiepte 70
a 80 meter. Toen in begin 1926 staatsmijn Maurits in productie kwam,
was schacht no. 1 bijna 577 meter diep.14
Op de tweede plaats was volgens veel historici de aanleg van schachten in de eerste helft van de negentiende eeuw een willekeurig proces.
Het voorkomen van vreemde opvattingen wekt dan ook geen verbazing.
De schachten waren relatief goedkoop en hadden een korte levensduur.
11. Bijvoorbeeld: K.P. Bleyer, Die Besonderheiten des Steinkohlenbergbetriebs aus der
Sicht der Industriebetriebslehre (Erlangen, Niirnberg 1969) 45 .
12. N. Caulier-Mathy, La modernisation des charbonnages liegeois pendant la premiere
moitie du XIXesiecle. Techniques d'exploitation (Paris 1971) 157-158. Zie ook: R.O. Geiber, Anzin, 118.
13. J.J. Arps, 'Het verband tusschen concessiegrootte en jaarproductie bij moderne
steenkolenmijnen', De Ingenieur 47 (1932) M 43-48.
14. F. Schunder, Geschichte des Aachener Steinkohlenbergbaus (Essen 1968) 117 en
Jaarverslag van den Hoofdingenieur der mijnen over het jaar 1926, 30. Zie ook : R.G . Geiger, Anzin, 59; N. Caulier-Mathy, Modernisation, 72 .
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De levenscyclus van een schacht op de bekende mijn Grand Hornu omvatte rond 1820 gemiddeld achtentwintig maandenY Een historicus gaf
op kaarten de situering aan van de eerste schachten van de Societe d' Anzin bij Valenciennes, het voorbeeld in die periode van een grootbedrijf.
Het resultaat was een 'scattered helter-skelter'. Enige aandacht voor de
meest economische plaatsing van schachten had de leiding van deze onderneming blijkbaar niet. 16 Ook in de Worm streek groeven ondernemers tot na 1830 op goed geluk schachtjes. Bij de Roer was de aanpak
van ondernemers sedert 1750 meer planmatig; institutionele veranderingen in het begin van de volgende eeuw versterkten dit nog. Regulering
door de overheid was echter de noodzakelijke voorwaarde voor
planning. 17
Tenslotte lijkt een klachtenlitanie zonder einde over de mijnbouw in
Kerkrade het zwarte beeld van Raedts en anderen te bevestigen. In de
archieven liggen nog altijd dikke pakken papier opgestapeld over de
'blinde routine' van de mijnwerkers ter plekke, over hun onvermogen
om 'regulierement' te werken. De ingenieurs van het staatstoezicht op
de mijnen klaagden steen en been over de bekrompen meestermijnwerkers, die aileen weet wilden hebben van de tradities van de
streek, over het leidend personeel, dat voortdurend blijk gaf geen enkele
notie te hebben van de 'art d'exploitation', als ze al niet bewust elke verbetering saboteerden. Het ergste was dat de leiding van de mijn niet in
staat was 'de concevoir un grand plan raisonne d'exploitation a suivre'.
In 1824 vatte een functionaris samen: 'Le pays ne sait pas profiter des
lumieres qui dirigent les mines dans les autres provinces depuis vingt
ans.'18
Bij nader inzien zitten in het bovenstaande een aantal haastige conclusies verborgen. Er is geen technologische reden, waarom belanghebbenden zich geen kennis eigen konden maken van de ondergrond alvorens
een schacht af te diepen. Met handkracht boren was een bekende techniek en men was dus op zijn minst in staat te bepalen hoe diep het steen15. H . Watelet, Une industrialisation sans developpement: Ie bassin de Mons et Ie charbonnage du Grand Hornu du milieu du 18 au 20e siec/e (Leuven 1982) 324-326.
16. R.G . Geiger, Anzin, 118 .
17. F . Schunder, Aachener Steinkohlenbergbaus, 117. Voor de Wormstreek bevat zeer
veel gegevens: J. Aretz, Kohlscheider Bergwerke (Herzogenrath 1986). A. Biisenick, tiber
die Arbeitsleistung beim Steinkohlenbergbau in Preussen. Eine Studie aus der Betriebsgeschichte eines kapitalislischen Unternehmungszweigs (Stuttgart, Berlin 1906) 103-104;
Verein fUr die bergbaulichen Interessen im Oberbergambtsbezirk Dortmund, Die Enlwicklung des Niederrheinisch- Westfiilischen Steinkohlen-Bergbaues in der zweilen Hiilfte des
19. Jahrhunderts (Berlin 1902) 37-50.
18 . ARA, Financien, Amortisatie Syndicaat, 1499, Brief Ternois d'Henneveld aan Permanente Commissie Amort. Syndicaat, 04 . 10. 1824.
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kolenterrein onder het maaiveld lag. 19 De stelling dat een soort 'random
walk' bepaalde waar ondernemers schachten groeven is evenmin bevredigend. Ais er enige variatie in de ondergrond is en dit van belang blijkt
voor de aanleg van een schacht, zal zo'n 'random walk' tot een patroon
leiden. 20
Evenmin passen een aantal historische feiten in het beeld van een geleidelijk uitdijende cilinder. In 1923 stoten mijnwerkers vanuit de 200
meter verdieping van de Domaniale mijn op een galerij, waarin ze een
houten hefpomp en buizen aantroffen. Het bleken onderdelen van een
pomp te zijn, die was gebruikt bij de steenkolenontginning in de jaren
v66r de Franse revolutie. 21 Dat mijnwerkers bij de aanleg van een
schacht dicht bij de oppervlakte door oude werken heen moeten graven
is niet ongewoon . Maar het feit dat het steenkolenfront 150 jaar later
op een plek uitkwam waar al v66r 1800 steenkolen werden gewonnen,
is iets wat om een verklaring vraagt.
Tenslotte sluiten het negatieve beeld van de Domaniale mijnen dat
Raedts schetst en de kritiek in de bronnen waarnaar hij verwijst, slechts
schijnbaar naadloos op elkaar aan. 22 Nauwkeurig lezen leidt tot het vermoeden, dat de kritiek tussen 1795 en 1850 in veel rapporten verwoord,
voortvloeide uit een visie, die gelijk was aan die van Bogaert. Daarentegen zou Raedts de in de bronnen hevig gekritiseerde praktijk als mijnbouwkundig juist hebben moeten bestempelen.

Steenkolenwinning van boven af
In 1793 en 1794 exporteerden Franse troepen hun revolutie naar Limburg. De abt van Rolduc zocht voor het archief en de mijnkaarten van
de abdij-mijnen en natuurlijk zich zelf een toeverlaat in het Heilig
Roomse Rijk. De militaire autoriteiten naastten in 1796 de mijnen. Tegen het eind van dat jaar werd het beheer toevertrouwd aan de dienst
der domeinen. Vanaf 1797 waren de voormalige abdij-mijnen domaniaIe mijnen in de ware zin van het woord. Dit zouden ze tot hun overdracht aan een pachter in 1846 blijven.
De Franse revolutie bracht een nieuwe aanpak in de steenkoolontgin19. R.G. Geiger, Anzin, 58 . Meer algemeen: R.l. Forbes, D.R. O'Breirne, The technical
development oj the Royal Dutch Shell 1890-1940 (Leiden 1957) 4.
20. Het begrip 'random walk' is oa. toegepast door: P . David, Technical Choice, 70 ff.
21. W . Gierlichs, Over de mijnbouw der abdij Kloosterrade (Roermond 1937) 34-35 . Zie
ook : G. Lemmens, 't Koalemen 'ke. Mijnwerkersleven ('s Odilienberg zj ; reprint 1936) 26.
22. Zie C.E.P.M . Raedts , Opkomst, 80-81, waar nogal kritiekloos van een deel van de
bronnen gebruik is gemaakt. Een belangrijk deel van de bronnen bestaat uit achterklap.
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ning. Er was geen breuk in de productie van steenkolen. Er was weI een
concentratie en een verplaatsing van de schachten in het steenkolenterrein. De nieuwe gezagsdragers staakten de productie op de abdij-mijnen
geleidelijk. Bij hun komst troffen de Franse troepen vijf producerende
schachten, mijnen, aan. De voorbereidende werkzaamheden voor de
aanleg van nieuwe mijnen waren in volle gang. In 1797 concentreerde
de Franse directie de steenkoolontginning op de oude schacht Heggen
en de nieuwe schacht 1, het volgende jaar was aIleen de laatste mijn productief. Deze schacht beyond zich op het plateau bij Holz en de concentratie betekende derhalve tevens een verschuiving van de steenkolenwinning van het dal van de Worm naar het plateau. Daar legden
de Fransen ook de volgende schachten aan. In 1799 kwamen de eerste
steenkolen uit schacht 2 en Bonaparte. De aanleg van Philippe was een
mislukking. 23
Het verplaatsen van de productie naar het plateau was een breuk met
het ontginningsplan, dat door de abdij sedert de jaren zeventig was gevolgd. Volgens de planning van de abdij zou de plek waar de schachten
door de Fransen werden gesitueerd later zijn bereikt. Vijftig jaar later
volgens de technisch directeur uit de jaren negentig, eeuwen later volgens kannunnik Ernst, de vraagbaak van de autoriteiten over het rei len
en zeilen van de mijnen voor 1795. Ernst uitte bittere kritiek op de nieuwe ontginningsstrategie. Het was 'kleingeestig' om aan 'de top van de
berg' steenkolen te gaan winnen. Hij doelde hiermee niet zozeer op het
onmiskenbare feit, dat men mijnbouw ging bedrijven op een hoger in
het landschap gelegen plek. Het ging hem erom, dat de Franse dienst der
domeinen aan de top van het steenkolenterrein de lagen ging ontsluiten. 24
Centraal stond blijkbaar het probleem waar, wanneer en hoe steenkolen
te ontginnen. 'Mijngrond' is niet homogeen. Onder historici is vooral
Ricardo's statische analyse bekend over de samenhang tussen verschillen in 'fertility' of 'quality', de extensieve marge en 'economic rent'.
Hier staat een ander aspect van Ricardo's probleem centraal. VerschilW . Gierlichs, Klooslerrade, 49; H. Bauduin, 'De Kerkraadse steenkolenmijnen in de
Franse tijd (1794-1814)" Hel Land van Herle 15 (1965) 2-5; O . Stegemann, ' Zur Geschichte des Steinkohlenbergbaus' in: Der bergbau auf der linken Seite des Niederrheins. Festschrift zum Xl. Aigemeinen deutschen Bergmannstage in Aachen (Berlin 1910) Dritter
teil, 363. P .H. Oidtmann, Die technische Entwicklung, 20-21; F. Schunder, Aachener,
99-100. Zie echter ook: Rijksarchief Limburg, Archief Domaniale, register 94.
24. S.P. Ernst, Histoire du Limbourg, suivie de celie des camles de Daelhem et de Faucquemont, des Annales de I'Abbaye de Ralduc (Liege 1837) Tome I, 116. Zie ook:
C.E.P .M. Raedts , Opkomst, 55 .
23 .
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Fig. I: Een dwarsdoorsnede van het steenkolenlerrein van 'conducteur des travaux'
Schiimmer uil 1824. Schachtgebouwen waren bescheiden. De lekening was een poging van
de bejaarde Schiimmer, om zi)n superieuren, die hem niet konden verstaan, alsnog duideIi)k te maken, waar hi) een nieuwe schacht wilde. Het voorslel was volgens hen een bewi)s
te meer, dat in Kerkrade nog niets was te merken van de 'Iumieres qui dirigenl les mines
... depuis vingt ans'.

len in vruchtbaarheid confronteren mijneigenaren met een dynamisch
probleem, namelijk wanneer en hoe kwalitatief verschillende steenkolen
te winnen_ Mijnbezitters werken im- of expliciet met ontginningsplannen, waarin zij op dit probleem een antwoord formuleren, rekening
houdend met de technische mogelijkheden. Enige kennis van het onderaardse landschap is een conditio sine qua non voor een juist begrip van
deze plannen. Ik zal me beperken tot een schets van de tectoniek, de
plooing van het carboon. 25
In het Wormgebied loopt het carboon niet parallel aan het aardoppervlak. In noord-westelijke richting naderen de lagen de bovengrond. In
het wingebied van de Domaniale mijnen ligt derhalve een steenkolenlaag
nabij de Worm dieper dan elders. Het geologisch beeld wordt evenwel
gecompliceerd, doordat de lagen daarenboven sterk zijn geplooid. Ze
vormen opvallende zigzaglijnen. Door deze plooiing bestaat het mijngebied uit een systeem van zadels en bekkens. Deze bekkens zijn niet sym25. G.R. Hawke, Economicsfor historians (Cambridge 3.0. 1980),38-42. De term 'rent'
wordt tegenwoordig gemeden. Zie A.G. Fisher, Resource and environmental economics
(Cambridge 1981) 14.
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Fig. 2: Schachlen uil de periode 17971011816. Schachll beslond uit drie stukken A,B,C.
Het eerste deel was in 1797 ajgediept tot op het niveau van het horinzontale ajwateringskanaal, de adit uit omstreeks 1750. Schacht 1 werd verlengd lOen in 1806 de pompenschacht (H7 gereed was. Schacht Nouvelle Esperance (M) is in 1816 gegraven pal op de
'bouxtai', de ondergrondse schacht (L) van Esperance (I), beide gegraven in 1810. In de
steenkolenlaag zijn de 'descentes' (W) en de ontginningsgalerijen (U) aangegeven.

metrisch. De zuid-oostelijke flanken, de 'droits', zijn kort en steil, de
noord-westelijke, de 'plats', vlak en langer. In het gebied van de Domaniale mijnen onderscheidden mijnbouwkundigen rond 1800 twee bekkens, twee zones met 'plats'. Beide bekkens werden door een 'droit'
gescheiden.
De verplaatsing van de schacht en rond 1800 was er een naar de top
van het tweede bekken. De toppen van de steenkolenbekkens waren een
gunstige plaats om steenkoolwinning te beginnen. Hier konden mijnwerkers de steenkoollagen met relatief ondiepe schachten bereiken en
dan vanuit de voet van de schacht verder volgen. Zoals te verwachten
hadden zij een voorkeur voor de 'plats', de minder steile kant van een
bekken. De 'droits' lieten zij nagenoeg onaangeroerd. De mijnwerkers
ontgonnen eveneens aIleen de dikke en zuivere lagen. Voor de gehele
hier behandelde periode geldt, dat minder goede lagen onaangeroerd
bleven. 26
26. 'De ontwikkeling van de mijnbouw in het Limburgse kolenbekken', Geologie en
Mijnbouw 12 (1955) 388.
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Voor de afwatering kon de mijn gebruik maken van een 'adit', een
ondergronds kanaaI, door de abdij omstreeks 1750 aangelegd_ Het oude
kanaaI was ter plekke 55 meter diep. De schachten waren nauwelijks
dieper. Zo bevond zich de voet van schacht 1 op 57 meter. Houwers
voIgden vanuit de schachten de steenkooIlagen eerst naar boven, in de
richting van het 'zand', en vervoIgens naar beneden. Zij wonnen zo
steenkolen over een schuine afstand van ongeveer 138 meter beneden het
niveau van het afwateringskanaal. Andere ondergrondse arbeiders
pompten het water met handpompen bergopwaarts.
In 1805 paste de dienst der domeinen het afwateringssysteem aan. Zij
Iiet een pompenschacht graven, die de spil van een aIle productieschachten omvattend systeem werd. De schacht was vertikaal bijna 125 meter
diep. Het waterreservoir bevond zich op enige afstand in de Iaag, zodat
tot een diepte van 140 meter het water via deze schacht kon worden weggepompt. Bovenop de schacht plaatste de dienst een rosmolen bewogen
door vier paarden.
Na de aanleg van de schacht 'de Ia machine hydraulique' konden
mijnwerkers op grotere diepte steenkolen ontginnen. Met de bestaande
schachten boorde men nieuwe, dieper liggende Iagen aan. De directie
van de mijn deed dit op een opvaIlende wijze. Schacht 1 maakte zij dieper door op enige afstand van de voet een 'bouxtai', een tweede, ondergrondse schacht te graven. De schacht werd zo met 56 meter verlengd.
Bij deze schacht liet de leiding van de mijn zelfs een tweede ondergrondse schacht van 24 meter graven. Wanneer is onbekend. Aanleg van productieschachten op deze wijze kwam overigens voor to en de abdij de
mijnen nog beheerde.
Het op deze wijze afdiepen van schachten in fasen was rond 1800 in
de omgeving van Luik gewoon. Men kon zo beter ophaalmachines van
geringe capaciteit inschakelen bij het vertikaaI transport. Het ophalen
van steenkolen gebeurde in die tijd nog met handlieren. Onder het beheer van de abdij was er op een schacht een 'Trampelrad' gebruikt,
maar dit was en bleef een uitzondering. Het aanleggen van schachten in
stukken paste ook in de to en courante opvattingen over hoe ondernemers de risico's van overstromingen ondergronds konden beperken. De
wingebieden bleven gescheiden en in elk waren voor noodgevallen reservoirs aanwezig, de verlaten gangen en pijlers .
Het ineens graven van een schacht in twee stukken kwam ook voor.
In 1810 kwam de schacht Bonne Esperance in productie. Deze bestond
uit een schacht van 65 meter en een 'bouxtai' van 57 meter op een afstand van 65 meter van de voet van de eerste. Het ineens afdiepen van
een schacht in twee stukken is in tegenspraak met de verklaring van dit
fenomeen, waarop Caulier Mathy de nadruk legt. Volgens haar vermin-
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derden ondernemers zo de investeringen, die voorgeschoten moesten
worden voordat de eerste steenkolen naar boven konden worden gebracht. 27
Rond 1810 leken de in 1805 doorgevoerde aanpassingen in de ontginningswijze onvoldoende. De regionaal directeur van domeinen verwachtte toen nog maar voor een periode van drie a vier jaar de mijn
winstgevend te kunnen exploiteren. Hij verbond daaraan echter niet de
conclusie, dat het tijd was om op een andere plaats in het steenkolenterrein schachten aan te leggen. Hij meende dat ontginning aan de oppervlakte de dieper gelegen steenkolenlagen voorgoed onbereikbaar zou
maken. Een krachtiger pompensysteem was het enige echte alternatief.
Kortom, hij wilde op de bestaande plaatsen steenkolen blijven ontginnen, maar gezien de toenemende diepte achtte hij een stoommachine een
noodzaak voor een rendabele steenkolenontginning.
Het staatstoezicht op de mijnen had zich al enige jaren eerder gekeerd
tegen het idee, dat de magere steenkolen, die de mijnen in de
Wormstreek produceerden, door hun aard niet geschikt waren als
brandstof voor stoommachines. Deze opvatting was na experimenten in
1770 blijven hangen. Staatstoezicht meende dat het niet meer dan een
vooroordeel was. De directeur van domeinen yond echter een stoommachine een grote, uiterst onzekere en zijns inziens niet rendabele investering. Daarom wilde hij eigenlijk van de mijnen af.
De dienst van de domeinen bleef belast met het beheer van de mijnen.
Er kwam evenmin een stoommachine. De dienst besloot een nieuwe
schacht aan te leggen. Binnen het tweede bekken lag in west-zuidelijke
richting het Neulander veld. Al voor 1800 was bekend dat dit maagdelijk steenkolenterrein was. Daar liet Domeinen in 1813 schacht Paix graven, maar niet verder dan tot op 55 meter van het maaiveld.
Het lijkt erop, dat ondanks de goede voornemens Domeinen viel voor
de verlokkingen van 'roofbouw'. Dit is niet juist, de dienst besloot een
sub-optimaal ontginningsplan uit te voeren. Een door de Nederlandse
autoriteiten in 1814 gestuurde ambtenaar meldde in zijn rapport, dat de
dimensies van de schacht zo waren, dat alsnog een rosmolen of stoompomp geplaatst kon worden. Hij kan hierbij niet aan de doorsnede van
de schacht hebben gedacht. Deze was namelijk de gebruikelijke. De bijzondere dimensie van de schacht was, dat zich aan de voet van de
schacht een 'vallee' beyond, een rechte gang van 241 meter in de helling
van de laag. Tot dan toe had den mijnwerkers in de laag 'degres' of 'descentes' gegraven. Deze 'descentes' waren veertien meter lang. Aan het
einde van een 'descente' hakten zij naar links en rechts een niveau, een
horizontaallopende ontginning galerij. Van daaruit werden de volgende
27.

N. Caulier-Mathy. Modernisation, 72-73.
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Fig. 3: Schacht Paix uit 1814. Een stoommachine had voor hettransport in de schacht en
de schuine 'vallee' moeten zorgen. Domeinen besloot geen stoommachine te installeren en
behielp zich met sub-optimale oplossingen, zoals de hier aangegeven rosmolen bovenaan
een tweede 'vallee'. Toen de aandacht van het staatstoezicht verslapte, stelde de lokale leiding de rosmolen buiten werking en viet ondergronds volledig terug op handkracht.

'descentes' aangelegd. Bovenaan elke 'descente' beyond zich een lier,
waarmee twee man de steenkolen naar boven haalden. Indien nodig bedienden mijnwerkers daar ook de handpompen. Zowel het ondergronds
vervoer als het pompensysteem bestonden derhalve uit een gebroken keten. Door een 'vallee' vermeed men deze breuken.
De leiding van de mijn dacht er dus over om het water schuin omhoog
op te pompen, het liefst met behulp van een stoommachine. De Franse
ambtenaren wilden even weI zo'n machine niet meer op de eerste plaats
om de afwatering op een nieuwe leest te schoeien. De stoommachine was
vooral bedoeld om het transport te verbeteren_ Bij Paix moest een
stoommachine tegelijk het vervoer in de schacht en in de 'vallee' verzorgen_ Ret gebruik van handlieren of rosmolens identificeerden deskundigen toentertijd op het continent algemeen als een belangrijker 'bottle
neck' in de mijnindustrie dan de afwatering. 23
28. Het is een misvatting dat op het continent de stoommachine eerst als pomp werd
geinstaileerd, zoals naar anaiogie van Brittannie vaak wordt gesuggereerd, bijv. door: M.
Pieterson (red.), Het technisch labyrint. Een maatschappijgeschiedenis van drie industrie-
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De voorbereidingen voor de introductie van de stoomtechnologie
moeten al zeer ver zijn geweest, toen in januari 1814 kozakken op de
mijn verschenen en een greep in de kas deden. Pruissen kreeg vervolgens
het beheer over de Domaniale mijnen.
In februari 1815 sloten de Pruissische mijnautoriteiten een contract
met Dinnendahl, een machineontwerper. Deze moest voor maart 1816
een stoommachine leveren. Hij stelde voor twee machines met een gemeenschappelijke ketel te bouwen: een ophaalmachine voor overdag en
een pomp, die's nachts in twee uur met zijn werk klaar zou zijn. Vooruitiopend op de introductie van de nieuwe technologie had de mijndirectie het bestaande afwateringssysteem al daadwerkelijk afgeschreven. In
februari 1814 was de rosmolen stopgezet en waren de paarden verkocht.
De nieuwe autoriteiten hadden nauwelijks tijd gehad om hun neus op
de mijnen te laten zien. Dat verhinderde hen niet om een besluit te nemen waarbij als alles volgens planning was gelopen, de mijnen twee jaar
zonder pompsysteem zouden zijn geweest. Nederlandse ambtenaren
rapporteerden later aan koning Willem I, dat de verantwoordelijke
Pruissische mijningenieur 'de blijken van onkunde allerwegen ... had
achtergelaten'. Een al te gemakkelijke verklaring. De Pruissische ambtenaar voerde reeds ontwikkelde plannen uit.
Het afschrijven van het pompsysteem vloeide voort uit de beslissing
om de steenkoolwinning op Paix te concentreren. Het water kon de mijn
in de ondergrondse werken van de oude schachten laten lopen, omdat
die toch werden opgegeven. Het bemalen van het oude gebied was niet
meer nodig, omdat het wingebied uit de Franse tijd lager lag dan het
nieuwe ontginningsgebied en water in de oude werken vooriopig geen
bedreiging vormde voor de nieuwe.
De geschetste ontwikkeling van de mijnbouw en van de plannen van
1796 tot 1815 lijkt weinig problematisch. En detail was de geschiedenis
complex, maar in grote lijnen voldoet het verioop aan de typologie van
de uitdijende cilinder. Toch vatte een commissie van deskundigen in
1815 de geschiedenis sedert de inval van de Franse troepen samen als een
aaneenschakeling van 'fautes graves,m des bevues grossieres et une neglicence celle qu'on n'en a peut etre pas d'examples dans les etablissements particuliers les plus mal diriges'. De kritiek is bijna dezelfde als
die van Ernst op de verplaatsing van de productie vanuit het dal van de
Worm aan het begin van de Franse tijd. Wat lag ten grondslag aan beiIe revoluties (Amsterdam 1981) 58; zie ook 40 ff. Dit was niet op de Domaniale het geval.
Deze mijn was geen uitzondering zie: R. Geiger, Anzin, 36, 71-72; N. Caulier-Mathy, Modernisation, 148-153, 178-181.
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der kritiek en hoe kan de overeenkomst ondanks een kloof van twintig
jaar worden verklaard?

Ontginning vanaf de voet van het steenkolenterrein
Op zaterdag 8 juli 1815 arriveerde S.l. Chevremont, 'tijdelijk afgevaardigde in de hoedanigheid van controleur' in Kerkrade en begaf zich
spoorslags naar de voormalige Keizerlijke mijnen. De verwarring die in
dit buitengewest volgde op het eind van Napoleon's rijk was nog niet
geweken. In mei 1815 kwamen de mijnen onder Nederlands beheer,
maar toen Chevremont aankwam had Pruissen zijn aanspraken nog niet
opgegeven. De ontvanger moest mijnwerkers mobiliseren om hem te bescher men tegen Pruissische douaniers, die hem wegens ambtsmisbruik
kwamen inrekenen. Hij had de opbrengst van de verkoop niet in de kas
te Aken gestort. Ook nadat een commissie in 1816 de precieze loop van
de nationale grens had vastgesteld, waren er nog problemen. Een tekenend detail was, dat de experts de ligging van de woning van de
directeur-ontvanger van de mijnen had den veronachtzaamd. Tot zijn ergernis beyond het huis zich opeens aan de andere kant van de grens en
wat belangrijker was, daarmee beyond zich ook de kas van de DomaniaIe mijnen op buitenlands territorium. Noodgedwongen moest het ministerie van FinancH:n enige tijd toestaan, dat 's nachts de recette in den
vreemde veilig werd gesteld.
Tijdens het interregnum uitten lokale mijnambtenaren hun zorgen
over de bij de steenkolenontginning ingeslagen weg. Een maand voor de
komst van Chevremont had de directeur van de Domaniale mijnen deskundig ad vies gevraagd van een ingenieur en van experts uit de praktijk.
Op een van de mijnen hadden zich instortingen voorgedaan. Deze waren
even wei slechts een aanleiding voor zijn verzoek. De eigenlijke vraag
was of men verder moest gaan volgens de oude vertrouwde ontginningswijze of dat mijnbouw gebaseerd op stoommachines moest worden ingevoerd. De twijfel over het nut van deze machines was nauwelijks
verholen.
De Nederlandse autoriteiten in Luik stuurden Chevremont. Hij moest
de situatie op de mijnen evalueren en een gedetailleerd ontginningsplan
opstellen. In de marge van de co pie voor de minister voegde iemand toe,
dat hij met name het plan voor het stoomtuig moest bekijken en
vaststellen of de machine niet exorbitante kosten mee zou brengen. In
zijn eerste rapport noemde Chevremont de plannen nog 'zeer goed
doordacht, zeer eenvoudig'. Binnen een maand sloeg hij evenwel om.
Na twee machines elders te hebben gezien, had hij geen enkel vertrouwen meer in Dinnendahl.
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Een commissie van experts uit de praktijk voIgde Chevremont. Bij
voorbaat werden de Ieden erop gewezen, dat de Nederiandse regering
het contract met DinnendahI officieeI niet kende. Bovendien ging zijn
machine in tegen aIle principes van 'Ia mecanique et I'hydrauIique'. De
commissie was kIaarbIijkeIijk bedoeId om Iastige kritiek van Pruissische
zijde te doen verstommen . Sack, Generalgouverneur van Niederrhein,
klom hoogstpersoonlijk in de pen om in 's-Gravenhage zijn beklag te
doen over Chevremont. De meningen, die deze Belg over stoommachines ventileerde, lieten slechts zijn onbenul zien en waren ook nog voor
Sack persoonlijk beledigend.
Gezien hun instructie wekt de conclusie van de experts nauwelijks verbazing. Zij berekenden, dat de geplande pomp 13 jaar, 12 dagen, 3 uur
en 26 minuten no dig had om het water weg te pompen, dat de ondergrondse werken zou vullen in de tijd tussen het afbreken van de rosmolen en de voorgenomen installatie van de stoommachine.
Terwijl de ontworpen stoompomp een te geringe capaciteit had, was
die van de ophaalmachine te groot. Weliswaar waren in Luik en elders
stoommachines voor dit gebruik superieur, maar dit gold niet voor de
streek. In Limburg waren ze meer kostbaar dan rosmolens . De stoommachines moesten magere kolen stoken. De brandstofkosten lagen
daardoor twee maal hoger dan in Luik. Daarentegen verminderden magere steenkolen de levensduur van de kostbare roosters tot een zesde van
die in Luik. De commissie betoogde, dat al met al de kosten van een
rosmolen ongeveer acht procent lager waren.
Opvallend is dat de superioriteit van paardenkracht niet gold bij de
afwatering. De commissie gaf de voorkeur aan een stoommachine voor
het pompen, omdat zij een grote capaciteit nodig achtte en tegelijk van
plan was de machine doorgaans te laten rusten. De experts gingen er vanuit, dat een uitgave van 60 a 65.000 francs wenselijk was voor een machine, die de normale watertoevloed aan kon in 43 werkdagen per jaar.
In de gehanteerde cijferopstelling was de superioriteit van de stoompomp sterk afhankelijk van een gering aantal gebruiksdagen. Chevremont berekende, dat paardenkracht superieur was als een stoommachine drie a vier maal langer moest pompen dan voorzien.
De voorkeur van Chevremont en de experts voor overcapaciteit in het
pompensysteem wijst er op, dat zij een nieuwe visie hadden op hoe in
de toekomst het steenkolenterrein moest worden ontgonnen. De berekening hoeveel tijd het wegpompen van het water in de oude werken zou
kosten was aileen binnen een denkkader rationeel, dat afweek van dat
van de voorgangers. De Nederlandse deskundigen en later het staatstoezicht op de mijnen hanteerden een ander ontginningsplan. De deskundi-
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gen hadden geen goed woord over voor de plannen, die tegen het eind
van de Franse tijd waren ontwikkeld. Zij deelden evenmin de voorkeur
van de lokale mijnbeambten voor de vertrouwde ontginningswijze zonder stoomkracht. Integendeel, de 'aveugle routine du pays', die zij overal om zich heen zagen, was hen een gruwel.
De ontginning op schacht Paix zagen de experts niet langer als een
nieuw begin, maar als een overgangsfase voor een jaar of zes. Een wezenlijk element van het nieuwe ontginningsplan was, dat zowel Chevremont als de commissie een hervatting van de productie in het eerste
bekken wenselijk achtten en de abdijschachten weer in bedrijf wilden
nemen. Een krachtige stoommachine was bovenal nodig om de oude
mijngangen bij de Worm droog te pompen. De deskundigen wilden van
daar uit de ontginningswerken aanleggen, die al door de abdij waren
gepland. Men dacht er zelfs over om evenals voor 1796 waterraderen de
normale toestroom aan water te laten verwerken. Deze zouden goedkoper zijn dan stoommachines. Een stoommachine had de mijn dan aIleen
nog maar van tijd tot tijd nodig, bijvoorbeeld in een natte winter.
Ook op de Domaniale mijnen had in 1815 schijnbaar een restauratie
plaats. De rapporten, die Nederlandse mijningenieurs in Kerkrade
schreven voor de verre superieuren in Brussel en 's-Gravenhage, begonnen steevast met een schets van een door de Franse revolutie vernietigd
ideaal. Historici, die zich vooral op deze rapporten baseren, schilderen
de periode waarin de abdij van Rolduc de mijnen exploiteerde als een
gouden tijd. Dit is wat de financieIe resultaten betreft overdreven. De
verzuchting van de abt uit 1787 'toute societe particuliere y trouvera la
ruine' was meer gefundeerd, zoals beschikbare cijfers uitwijzen. De auteurs van 1815 en later wilden op de eerste plaats een gouden tijd schilderen, waarin de mijnen in technische zin goed waren geexploiteerd. Zij
stelden vast, dat wat zij zelf wilden er al eens was geweest. Met een oud,
helaas in de kiem gesmoord succes, legitimeerden zij hun eigen voorsteIlen.
Wat wilden deskundigen en vertegenwoordigers van het staatstoezicht
op de mijnen eigenlijk restaureren? De ideeen die zij rond 1815 hadden
over het geografisch verloop van de steenkolenwinning in de toekomst
vormen de sleutel. Bij de Worm zelf zou de mijn slechts een gering aantal jaren produceren. Chevremont en de experts wilden desondanks de
mijnbouw naar het dal verplaatsen, omdat zij het steenkolenterrein wilden ontginnen vanuit het laagste punt van het carboon. Mijnwerkers
moesten vervolgens van daaruit de lagen omhoog volgen. Het carboon
diende bergopwaarts te worden ontgonnen. Dit element was wezenlijk.
Hierin lag ook de overeenstemming met het ontginningsplan dat de abdij van Rolduc vanaf ongeveer 1774 had gevolgd en dat in 1796 was op-
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Fig. 4: De mijn Blatteweide, in 1776 nabij de Worm aangelegd. De mijn bestond uit een
pompen- en een productieschacht. Het waterrad was de spil van de waterhuishouding. Het
stuwwater werd over de Worm heen geleid.

gegeven. Hierin zetten de Nederlandse mijningenieurs zich af tegen de
na 1796 door de Fransen gevolgde praktijk, die gezien werd als een terugval in de oude en onverlichte gebruiken van de streek.
Nadat de abdij Rolduc in 1742 voor eigen rekening met de winning
van steenkolen was begonnen, richtte zij haar inspanningen vooral op
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Fig. 5: Op deze kaart uit 1822 is de horinzontale gang goed zichtbaar, die de abdij sederl
1783 op een diepte van 125 meter liet graven vanuit schacht Platte weide. De gang hoorde
bij de voorbereiding van de onlginning van hel tweede kolenbekken. De komst van de
Fransen in 1794 zorgde voor een onlijdig einde. Na 1815 werd erover gepraal deze werken
te voltooien.

het bereiken van de laag Hemelich, een verbastering van Hemelrijck. 29
Daarin kwam geen verandering toen de abdij in de jaren zeventig de
mijnbouw verplaatste in de richting van de Worm. Dicht bij dit riviertje
legde zij twee nieuwe mijnen aan. Deze schachten waren in verhouding
tot de oudere diep, ongeveer honderdvijfentwintig meter. De mijnen
bestonden in feite uit twee schachten, een productieschacht en een
schacht voor het pompensysteem. De waterraderen, de krachtbronnen
voor beide pompen, bevonden zich op enige afstand van de schacht
dichter bij de Worm.
De plaatsing van beide schachten was slechts gedeeltelijk een gevolg
van de wens om de energieverliezen tussen waterrad en schacht te beperken. Van grater belang was, dat beide schachten zich aan de voet van
de steenkoollagen bevonden. De grate diepte van de pompenschachten
was een logisch gevolg van de wens om het Hemelrijck en andere lagen
29. Ernst wijst erop dat Heemlich Hemelrijck betekent en voegt er aan toe dat de Limburgers aan steenkolenlagen namen geven 'souvent tout a fait baroques'. S.E. Ernst,
Histoire, 119.
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via het diepste punt droog te houden. Daarvoor offerde de abdij graag
het voordeel op dat de lagen verder af van de Worm gemakkelijker waren te bereiken.
Doorslaggevend binnen het ontginningsplan was de infrastructuur
van het pompensysteem. De drijfkracht was secundair. Bij de verplaatsing van de steenkolenontginning naar de Worm verving de abdij het
bestaande door een rosmolen gedreven systeem door een systeem met
waterraderen als krachtbron. De mogelijkheden van een stoommachine
werden in de jaren zeventig ook al onderzocht, maar deze techniek bleek
niet geschikt. Tussen deze drijfmechanismen kon en werd gewisseld als
dit het ontginningsplan ten goede leek te komen.
Essentieel voor het gekozen afwateringssysteem was het natuurlijk
verval. Het accent lag evenwel anders dan bij het aanleggen van adits .
De gewone toestroom van water was niet de kern; elk afwateringssysteem moest de normale watertoevloed aankunnen. Mijnexperts betwijfelden of pompen in het algemeen voldoende capaciteit bezaten voor
waterdoorbraken uit oude en vaak vergeten mijnwerken of voor een
plotseling aanzwellen van de toestroom. Indien het water opgevangen
kon worden op een plaats waar het geen of weinig kwaad kon, hoefde
de productie niet te worden gestaakt of de mijn opgegeven en won men
tijd om de ondergelopen gedeeltes van de mijn geleidelijk weer droog te
pompen.
Het plaatsen van het pompensysteem op het diepste punt en het vervol gens omhoog volgen van het steenkolenterrein was een rationele manier om de risico's van overstromingen en waterdoorlxaken te
beperken. Door de toekomstige ontginningswerken hoger te plaatsen
dan de oude en inmiddels verlaten werken, verminderden mijnondernemers het risico van toevloed van water uit de schacht of zojuist verlaten
werken. Men creeerde tevens een reservoir voor het geval dat mijnwerkers bij het winnen van de steenkolen op oude, allang vergeten werken
stuitten en ongewild waterdoorbraak veroorzaakten. In gebieden waar
al sedert onheuglijke tijden steenkolen werden gedolven, leefden mijneigenaren en mijnwerkers met een permanente vrees voor zulke waterdoorbraken. Het ontginningsplan dat de abdij vanaf de jaren zeventig
uitvoerde, sloot aan bij de in Luik allang noodzakelijk geachte mijnbouwpraktijk. 30
In de achttiende eeuw stuurde de Franse regering mensen naar het
buitenland om daar de steenkoolwinning te bestuderen. Onder hen was
de medicus 1.F. Morand. Hij verwerkte met name zijn bevindingen in
Luik en Engeland in een aantal delen 'L' Art d'exploiter les mines de
30.

N . Caulier-Mathy. Modernisation, 69-73.
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charbon de terre', verschenen tussen 1768 en 1779. Dit zou een invloedrijk handboek worden. Morand pleitte ervoor om de stoommachineschacht te plaatsen op het laagste punt van het steenkolenterrein. 31 Zijn
boek laat zien, dat mijnbouwondernemers de nieuwe technologie integreerden binnen de bestaande ontginningsstrategie. De ontwikkeling
van de stoommachines versterkte aileen maar de rationaliteit van steenkolenwinning vanaf het diepste punt in het steenkolenterrein en leek de
mogelijkheden van deze aanpak aanzienlijk te vergroten. Eenvoudiger
(schuin) vervoer ondergronds was een tweede red en om volgens Morand
aan deze situering van de maschine-schacht de voorkeur te geven.
Morand bezocht ook de omgeving van Kerkrade. Het is onbekend of
toen de abt van Rolduc kennis heeft gemaakt met deze Fransman en
mijnbouw een gespreksonderwerp was. Bekend is wei, dat de abdij in
1774 drie delen van het boek van Morand aanschafte. In datzelfde jaar
begon zij met de aanleg van de eerste diepe schacht, Buschweide. 32

Steenkolenontginning van onderen naar boven
In 1816 was het plaatsen van stoompompen op de Domaniale mijnen afhankelijk van hoe het meer omvattende ontginningsplan er kwam uit te
zien. Daarom bleef de introductie van de stoomtechnologie voorlopig
uit. In 's-Gravenhage noteerde een ambtenaar niet ten onrechte, dat een
stoompomp een 'necessite prouvee' was, maar dat 'I'urgence ne parait
pas bien demontree' . Een stoommachine was aileen urgent als het nieuwe ontginningsplan urgent was. Intussen konden mijnwerkers voorlopig
op Paix steenkolen blijven delven.
In 1817 kwamen de plannen weer in discussie. Een nieuwe, grote
stoommachine was al geschetst, toen in april 1818 de ondergrondse watertoevloed plotseling vermeerderde. De directie liet twee hefbomen van
de rosmolen langer maken, zodat meer paardenkracht kon worden ingeschakeld. Zij liet voorts de pomp in plaats van achttien vierentwintig
uur per dag werken. Nog in 1819 noemde de hoofdingenieur van mijnen
de situatie kritiek. Wat erna gebeurde met de ondergrondse watervloed
is onbekend. De dreiging verdween, terwijl de bevoegde autoriteiten nog
nadachten over de consequenties.
De dienst der domeinen besloot in ieder geval de plannen om eerst
31 . J .F. Morand, L 'Art d'exploiter les mines de terre, Vol. 5 (Paris 1779) 1380. Zie ook :
N. Caulier-Mathy, Modernisation, 130.
32. C.E .P .M . Raedts, Opkomsl, 44; Rijksarchief Limburg, Archief Kloosterrade, 1095,
Registre des boursements de I'abbaye de Rolduc touchant les houilleries commen<;ant I' An
1774.
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weer bij de Worm steenkolen te delven op te geven. Het water in de oude
werken was een bezwaar. De overstroming had de mijningenieurs niet
zo bang gemaakt, dat zij vanwege het watergevaar niet meer op het
diepste punt kolen wilden winnen. Doorslaggevend was, dat het vertrouwen in het vermogen en de betrouwbaarheid van de stoompomp toentertijd snel toenam. Daarom achtten deskundigen natuurlijk verval een
factor van minder gewicht binnen een ontginningsplan. Een afwijking
van de strikte theorie door hogerop in het terrein steenkolen te ontginnen leek aanvaardbaar.
Een nieuwe commissie van deskundigen stelde voor om de oude 'double bure' tot het nieuwe centrum van de mijn te maken. Met de afdieping van deze schacht was de abdij in de jaren negentig begonnen; bij
de komst van de Fransen was ze al 83 meter diep. Vervolgens had men
de schacht met een plaat afgedekt en rond 1820 beyond ze zich nog in
dezelfde onvoltooide staat als ruim twee decennia eerder.
In 1819 kwam voor het eerst expliciet de door Raedts gehekelde mijnbouwkundige onzin ter sprake. Ambtenaren van het staatstoezicht stelden, dat een productieschacht in een keer tot de diepste laag moest
worden gegraven. Het verwijderen van het water was natuurlijk de taak
van een stoompomp. Deze diende de mijn boven op de schacht te plaatsen of boven op een speciale pompenschacht, minstens even diep en horizontaal verbonden met de productieschacht. De productieschacht
moest tot de diepste laag worden gegraven, omdat men van onderop de
ene steenkolenlaag na de andere diende te winnen. Goede mijnbouw impliceerde dus niet aIleen op het diepste punt van een concessie beginnen
en een laag via zijn helling omhoog volgen, maar ook eerst de diepst liggende laag ontginnen. Een commissie stelde derhalve in 1822 voor om
de oude 'double bure' tot 430 meter af te diepen.
Het is vreemd dat pas in 1819 deze strategie met zoveel woorden in
de bronnen ter sprake kwam. Dit wil niet zeggen, dat zij niet al eerder
een rol speelde. Op deze wijze ontginnen was in Luik al sedert het midden van de achttiende eeuw goed gebruik.33 Stoompompen stelden mijnondernemers na 1800 in staat de strategie tot zijn logisch einde uit te
voeren. Men kon nu schachten tot ongekende dieptes graven. Het oude
probleem, dat steenkoolwinning dieper liggende lagen onbereikbaar
maakte, was opgelost als mijnwerkers in staat waren al in het begin de
diepste laag te bereiken. Stoomtechniek leek zo natuurlijke beperkingen
definitief uit de weg te ruimen; beperkingen van de techniek zelf vormden de nieuwe grenzen. De voorgestelde diepte van 430 meter voor de
'double bure' geeft een indicatie van het toegenomen vertrouwen in de
33.

N. Caulier-Mathy, Modernisation, 69-73, 145-172.
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stoomtechnologie binnen deze ontginningsstrategie. In 1816 hadden
deskundigen bij het afdiepen van deze schacht niet verder willen gaan
dan de door de abdij in de jaren negentig geplande diepte van 175 meter.

Geen geld en een weerbarstige natuur

De plannen uit 1819 en 1822 had den geen gevolg. Er moest zoveel gebeuren, dat het staatstoezicht het beter yond de mijn te vervreemden.
De vraag was echter of de overheid een liefhebber kon vinden. De economische crisis in het begin van de jaren twintig maakte dit onwaarschijnlijk. Nabij de Worm staakten een aantal particuliere mijnen de
steenkolenwinning. Het Amortisatie Syndicaat, de nieuwe beheerder
van overheidswege, wilde verkoop doorzetten, maar stuitte in 1824 op
de koning. Deze 'behaagde ... in (het) voorstel te difficulteren' en droeg
het syndicaat op de nodige verbeteringen door te voeren, alvorens een
openbare verkoop te organiseren.
De Domaniale mijnen bevonden zich in feite in een overgangsfase
vanaf 1815, toen de Nederlandse mijningenieurs het plan om bij Paix
de productie te concentreren opgaven, tot in de jaren vijftig, toen de nog
steeds niet gerealiseerde strategie verouderd bleek. De geschiedenis van
deze fase is uiterst complex. Tijdelijke oplossingen modelleerden de
werkelijke geschiedenis. Op geen enkel ogenblik had de ontginning
plaats zo als de blauwdrukken uit 1816, 1819 en 1822 voorschreven. De
leiding van de mijnen wisselde voortdurend tussen minder en meer kostbare deeloplossingen.
Zo liet het Amortisatie Syndicaat als reactie op de bezwaren van Willem I een goedkoop ontginningsplan ontwerpen. De aanschaf van een
stoommachine van 25 pk. voor het ophalen van steenkolen was een onderdeel ervan. Deze machine werd inderdaad besteld en in 1825 geplaatst.
Vanwege de opportuniteit zag het Amortisatie Syndicaat in het goedkope plan af van steenkolenwinning zoals het eigenlijk behoorde. Er
was geen sprake van het graven van dure schachten tot de diepste laag.
Ook de voltooiing van dit plan werd door een waterdoorbraak verhinderd. Goedkoop leek toch duurkoop. Het Syndicaat besloot om de mijn
alsnog vol gens het boekje te gaan ontginnen. Tegen het eind van de jaren twintig leek het erop, dat eindelijk de juiste weg was gevonden. De
mijn bestelde een stoompomp van 120 pk en een tweede ophaal machine
van 12 pk. De leiding besloot een 'Grande Bure' aan te leggen, die later
de naam schacht Willem zou krijgen.
De in de plannen uit de jaren twintig voorgestelde schachten kwamen
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geleidelijk steeds verder van de Worm te liggen. Er was dus op papier
een verplaatsing omhoog in het kolenterrein. De afwateringsproblematiek veranderde. Naarmate men meer vertrouwen kreeg in krachtige
stoompompen was plaatsing bij de voet van de lagen minder belangrijk.
De mijndirectie kon nu meer rekening houden met de eisen die (horizontaal) ondergronds vervoer aan de situering stelde.
De belangrijkste vernieuwing van die jaren was de nadruk op de horizontale inrichting van de mijn ondergronds. De abdij was in 1783 op
honderdvijfentwintig meter diepte begonnen met het graven van twee
grote horizontale galerijen vanuit de schachten Platteweide en Buschweide. Deze galerijen diende tevens voor de waterafvoer. Bij de inval
van de Franse troepen waren de werkzaamheden nog niet voltooid. Pas
na 1820 kan men echt van ondergrondse verdiepingen op de Domaniale
mijnen spreken. 'Horizon mining', die het mogelijk maakte het vervoer
ondergronds te vergemakkelijken, werd een vanzelfsprekende karakteristiek van de mijnbouw in Limburg en op het Europese continent. Een
centrale plaats van de productieschacht in het wingebied lag hierbij voor
de hand.
Het laatste ontginningsplan in de reeks impliceerde ook een concentratie van waterlozing, luchttoevoer en verticaal transport van steenkolen en mensen op een schacht. Voorheen waren deze functies gespreid
over verschillende schachten.
Hoewel de planners afzagen van plaatsing op het diepste punt in het
steenkolenterrein, was het wei de bedoeling de schacht tot op de diepste
laag te graven en dan van onderop steenkolen te gaan winnen. Omdat
de strategie vanzelf sprak zijn de bronnen weinig expliciet. AIleen voor
de koning yond het Amortisatie Syndicaat het nodig dit nog eens uitvoerig uiteen te zetten.
De 'Grande Bure' Willem werd inderdaad de centrale productieschacht van de Domaniale mijnen voor de rest van de eeuw. Zij werd
evenwel niet overeenkomstig de oorspronkelijke opzet aangelegd. Eerst
verhinderde de Belgische afscheiding dit. Begin 1832 kwam uit Brussel
het bevel om de voorbereidende werkzaamheden te staken. Een jaar later kreeg de leiding ter plaatse toestemming om weer aan het werk te
gaan. Zij mocht echter de Grande Bure niet verder afdiepen, ook al had
het staatstoezicht verklaard dat daarna de ontginning model kon geschieden. De directie moest onmiddeIlijk met de winning van steenkolen
op de grote schacht beginnen.
Toen de Domaniale mijnen in 1839 onder Nederlands beheer kwamen, probeerde de leiding ter plaatse de draad weer op te vatten. Ook
P. Bogaert door het ministerie van Financien aangetrokken als adviseur,
uitte kritiek op de door bijzondere omstandigheden veroorzaakte afwij-
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king van de 'in het algemeen aangenomen wijze van ontginning'. In
1842 besloot de dienst der domeinen schacht Willem verder te laten uitgraven tot de diepste laag. Ook nu was men niet in staat het ontginningsplan dat voor ogen stond te realiseren. In 1844 blokkeerde een
waterdoorbraak de werkzaamheden. Experts uit andere mijngebieden
concludeerden, dat de leiding ter plaatse hieraan geen schuld had. De
plannen en de uitvoering waren 'durchaus zweckmassig' .
Als men deze decennia overziet werd de feitelijke ontwikkeling van de
Domaniale mijnen in sterke mate door geldgebrek en in nog sterkere
mate door waterdoorbraken bepaald. Deze mijn was hierin geen uitzondering. Het Pruissisch mijntoezicht nam nog in de jaren dertig speciale
maatregelen om de risico's onder controle te houden.34
Vit de gebeurtenissen van 1844 trok de leiding van de mijn de conclusie,
dat er een sterkere stoompomp moest komen. Daar kwam het echter
niet meer van. In deze tijd kregen de plannen om de mijn te verpachten
meer en meer vaste vorm.
In 1846 sloot de staat een overeenkomst met de Aken-Maastrichtsche
Spoorweg-Maatschappij waarbij de laatste de Domaniale mijnen voor
99 jaar in pacht verwierf. Rond 1850 ontwikkelde zich tussen Bogaert
en Van der Elst een discussie over de 'rigtige uitvoering der verordeningen op het Mijnwezen en de regelmatige exploitatie' van de mijnen. Bogaert verdedigde hierbij de opvattingen, die aan de plannen van 1828 ten
grondslag hadden gelegen. Van der Eist propageerde nieuwe ideeen, die
een teken waren van het verminderde belang van de afwateringsproblematiek.
De mijnbouwkundige discussie was slechts een onderdeel van een belangrijker machtsstrijd en bij lange na niet het belangrijkste. De ideeen
van Van der Elst zegevierden op den duur. De regering trok een tweetal
Belgische ingenieurs aan, die een voor de pachter verplichtend ontginningsplan moesten ontwerpen. Hun rapport luidde het einde in van de
mijnbouwkunde dat de lagen van onderop dienden te worden gewonnen. De bepaling in het concept ontginningsplan van Bogaert uit 1858
dat 'de uitdelving ... telkens lager (zal) gebracht worden, naar mate de
opvolgende ontmoeting der lagen' was het resultaat. Ook dit plan werd
nooit opgelegd. De zinsnede verwoordde evenwel de nieuwe 'common
sense' en gaf een adequate omschrijving van de grote lijn van de ontginningspraktijk van dat ogenblik en van de volgende decennia.

34. H. Wagner, Beschreibung des Bergreviers Aachen, bearbeitet im Auftrage des K6niglichen Oberbergamts zu Bonn (Bonn 1881) 152.

320

JBGBT 5(1988)

Ontginningsplannen en kapitaalproductiviteit

Als het 'model' van de uitdijende cylinder de ontwikkeling van de steenkoolwinning in de loop van de tijd adequaat omschrijft, kan men een
trendmatig toenemende inzet van kapitaal in de mijnindustrie verwachten. HoItfrerich heeft dit standpunt naar voren gebracht in zijn bekende
studie van de steenkolennijverheid in de Roerstreek. 'Eine Erh6hung
des Kapitalwertes ergibt sich im Wesentlichen aus einer Vertiefung der
Schachte und Abbauorte und einer Erh6hung ihrer Anzahl und iiberhaupt einer unterirdischen Ausdehnung des Bergbaus'. 35 Een groter
gebruik van kapitaal impliceert ceteris paribus dat de kapitaalproductiviteit zal vermbderen.

GRAFIEK 1: Indicatoren van de kapitaal·input op de Domaniale mijnen 1774-1899.
- - vertikale lengte productie· en pompenschachten in meters
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C.L. Holtfrerich, Quantitative Wirtschaftsgeschichte des Ruhrkohlenbergbaus im
19. Jahrhundert. Eine Furungssektoranalyse (Dortmund 1973) 77,84-88.

35.
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Het ontginningsplan, dat de aanleg van diepe schachten en later teyens de aanschaf van stoommachines van grote capaciteit voorschreef,
moet tot een relatief kapitaalintensieve productie juist in het begin van
de levenscyclus van een mijn hebben geleid. Een indicator voor het gebruik van kapitaal of liever nog voor de kapitaalproductiviteit zou dat
moeten laten zien. Omdat de strategie nooit volledig is uitgevoerd zou
men in plaats van een duidelijk beeld een lichtelijk chaotisch verloop
van de indicator kunnen verwachten.
Grafiek 1 geeft het kapitaalverbruik op de Domaniale mijnen aan. Dit
wordt gemeten met behulp van twee indicatoren: lengte van de
productie- en afwateringsschachten en het gelnstalleerd stoomvermogen. Ter vergelijking zijn ook de cijfers over de tweede helft van de negentiende eeuw gepresenteerd. In grafiek 3 zijn deze indicatoren in
relatie gebracht met de opbrengst van de verkoop van steenkolen. De
cijfers zijn voorlopig; ze verdienen een uitvoeriger discussie. Omdat voGRAFIEK 2: Hoeveelheid en opbrengst verkoop steenkolen Domaniale mijnen 1742-1899.
- - opbrengst verkoop locomijn in guldens
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lume cijfers niet voor 1803 beschikbaar zijn en de serie niet homogeen
is, ben ik teruggevallen op de gegevens over de opbrengsten van de verkoop van steenkolen (loco mijn). Vergelijking van opbrengsten en hoeveelheden, voor zover beide beschikbaar, laat zien, dat prijsontwikkelingen weliswaar van belang waren, maar niet het gebruik van een monetaire tijdserie onverantwoord maken.
Grafiek 3 laat niet meer dan een voorzichtige conclusie toe. De cijfers
zijn niet in tegenspraak met de eerder geformuleerde verwachting. De
kapitaalproductiviteit was waarschijnlijk relatief laag toen de mijnen
onder het beheer van de abdij stonden. De reorganisatie in de jaren zeventig, het graven van diepe schachten, leidde tot een verlaging. Tijdens
de eerste helft van de negentiende eeuw nam de kapitaalproductiviteit
toe tot het midden van de jaren twintig. De grote investeringen rond
1828 waren het begin van een fase van afnemende kapitaalproductiviteit, die zou voortduren tot na 1850. Terwijl Holtfrerich volgens verGRAFIEK: 3 Kapitaalproductiviteit Dominiale mijnen 1774-1899.
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wachting voor de Roerstreek tussen 1850 en 1893 een dalende trend
observeerde in de kapitaalproductiviteit, laat grafiek 3 eerder het tegendeel zien. Het was na 1850 zeer goed mogelijk om de productie uit te
breiden met het reeds vastgelegde kapitaal of met een investering, die
niet in verhouding stond tot de toename van de verkochte steenkolen.
De conc1usie kan niet meer dan zeer voorzichtig zijn . Impliciet ligt
aan het gebruik van een begrip als kapitaalproductiviteit een
productiefunctie-analyse ten grondslag. De indicatoren zijn evenwel
partieIe productiviteitsindicatoren. Deze zijn per definitie een slecht
kompas. Veranderingen in de ratio tussen kapitaal en output reflecteren
niet noodzakelijkerwijs veranderingen in de kapitaalproductiviteit. Er
zijn nog meer voetangels. De uitkomsten van productie-functie analyses
zijn in het algemeen erg gevoelig voor de operationalisering van het begrip kapitaal. Elkaar diametraal tegensprekende conc1usies zijn geen
zeldzaamheid, met name wat betreft het bedrag van de factor techniek
in economische groei. 36
Belangrijker in dit verband is, dat een productiefunctie slechts in zeer
beperkte mate een hulpmiddel is om ondernemersgedrag op ondernemingsniveau te analyseren. 'The choice of techniques described by the
production function only applies to entrepreneurs who are considering
investment..37 Met andere woorden de productiefunctie dient gebruikt
voor het analyseren van keuzes van ondernemers uit de beste technieken, die op een gegeven ogenblik ter beschikking staan. Een tijdreeks
als in grafiek 3 is niet eenduidig in termen van een productie-functie te
interpreteren, want het heeft zeker niet uitsluitend betrekking op de
beste technieken. Dit betekent niet het einde van de analyse; aIleen is
meer nodig voor een bevredigende interpretatie van het in dit artikel geschetste fenomeen. 'In contrast to the view of technical change in
growth theory, history becomes very important when technical change
is localized. This view of technical progress helps explain why the biais
in technical change may seem to continue in one direction and provides
a rationale for the difficulties and delays in adopting complete new techniques.'38

36. Bijvoorbeeld: G.S . Maddala, ' Productivity and technological change in the Bituminous Coal Industry 1919-1954', Journal oj Political Economy LXXlll (1965) 352-363 ;
W.S. Pierce, 'Technological Progress and Economic Effects in Coal and Iron Mining' ,
in: B. Gold, W.S. Pierce, M. Perlman, Technological Progress and Industrial Leadership.
The Growth oj the U.S. Steel Industry 1900-1970 (Lexington Mass, Toronto 1984) 261 .
37 . E.E.G . Salter, Productivity and Technical Change (Cambridge 1989) 17-21.
38. I. Nadiri , 'Some Approaches to the Theory and Measurement of Total Factor Productivity. A Survey', The Journal oj Economic Literature VIII (1970), 1148.
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Mijnbouwkunde gewogen

Tot nu toe zijn beide ontginningsplannen als gelijkwaardige mogelijkheden weergegeven. Beide hadden hun voorstanders. Beide strategieen
konden in een bepaalde tijd aanspraken maken op het predicaat: de enige correcte mijnbouwkunde aanbevolen door deskundigen in het yak .
Het alternatief was onjuist, het gevolg van onkunde. De alternatieve
zienswijze kon weI een gevolg zijn van 'savoir pratique', maar 'instruction' ontbrak. Met welke criteria kunnen beide ontginningsstrategieen
achteraf worden beoordeeld?
Een mijnondernemer moet het product dat hij wil winnen, classificeren in meer en minder goed. Een van de stellingen van de 'economics
of exhaustible resources' is, dat 'the better deposits will be produced
first and at prices low enough relative to later prices to make it unprofitable for poorer deposits to be produced in the earlier periods.'39 'Best
deposits' hebben de hoogste 'royalty', het verschil tussen prijs en marginale kosten. De marginale kosten zuBen in de loop van de tijd toenemen. Derhalve komen ook de minder goede steenkolenlagen aan de
beurt. 'Ceteris paribus the marginal cost of extraction would increase as
the stock diminishes, given that one is, as it were, digging deeper into
the grond with less of the stock left. ,40
Binnen een simpel model is het moeiIijk om de strategie die de Nederlandse mijningenieurs in de eerste decennia van de negentiende eeuw
volgden als rationeel te kenschetsen. Stel dat voor de kostenontwikkeling van de delfstof aBeen diepte een relevante variabele is. Starten met
ontginning op de diepste laag betekent op zijn minst een verschuiving
van de kapitaaluitgaven naar voren en hogere kosten in het begin van
de levenscyclus van een mijn. De prijs in het heden zal daardoor hoger
zijn en een deel van de winst wordt naar de toekomst verschoven. Het
eerste impliceert een niet optimaal productievolume. Het tweede een geringere winst over de gehele productiecyclus van de delfstof.
Het model is natuurlijk simpel. Ik volsta hier met twee suggesties, die
een andere kijk mogelijk maken op steenkoolontginning van onderop.
Daarmee wordt niet impliciet een definitief antwoord gegeven op de
vraag: welke van de twee strategieen was beter? Voor een bevredigend
antwoord ontbreken de gegevens. Bovendien zijn subjectieve inschattingen van te groot belang. Niemand hoeft dit te betreuren. Onzekerheid
39. O .C. Herfindahl, A.V. Kneese, Economic Theory of Natural Resources (Columbus
1974) 123 .
40. P .S . Dasgupta, G.M. Heal, Economic Theory and Exhaustible Resources (Welwyn,
Cambridge 1979) 167.
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en rationeel gedrag maken de geschiedenis van techniek en bedrijf des
te interessanter.
Men kan een mijn niet aileen zien als een productieplaats voor steenkolen, maar ook als een afwateringsbedrijL Dit laatste 'productieproces' gaf blijkbaar een impuls tot een meer intensief gebruik van kapitaal
dan de winning van de steenkolen als zodanig. 41 Gecombineerde productie leidt tot grote problemen bij het bepalen van een optimale strategie. Dit zou de voortdurende onzekerheid over wat het beste
bedrijfsplan was kunnen verklaren. De spanning tussen beide onderdelen van de steenkoolwinning kwam ook later nog tot uiting in grootse
plannen om een gecentraliseerde waterhuishouding voor gehele
mijnstreken te creeren. In het Wormgebied leefden zulke plannen in de
jaren zestig en in de Roerstreek rond 1885 en 1900. Ze bleven onuitgevoerd, omdat het moeilijk bleek om de productie van steenkolen ook zo
te concentreren dat de investeringen in het afwateringsbedrijf waren terug te verdienen. 42
Een tweede suggestie die de voorkeur voor winning van onderop begrijpelijker maakt is, dat de kosten van de mijnbouw ook een soort verzekeringspremie moesten bevatten tegen overstromingen. Het was niet
toevallig, dat vooral ambtenaren van het staatstoezicht op de mijnen, de
plaatsvervangers van het algemeen belang, deze aanpak propageerden.
Houdt men rekening met de gewenste verzekeringspremie, dan waren de
kosten van steenkoolwinning volgens deze strategie wellicht lager dan
bij de alternatieve aanpak.
Vanuit dit perspectief waren voorstanders van de aanpak 'steenkoolwinning van boven af' niet bereid om te reserveren voor risico's, waarvan onzeker was of die zich ooit zouden voordoen. Zij schoven de
daarmee samenhangende kosten door naar anderen, in dit geval komende generaties. Of de dieper liggende lagen ontgonnen konden worden,
was hun probleem. Vooral bij dit soort 'intangibles', want dat zijn verzekeringspremies, is de kans op 'externalities' groot. In deze zin en teyens omdat een te laag kostenniveau in het heden tot een te grote
productie leidt, kan er sprake zijn van 'roofbouw', de term die toenter41. De mijnindustrie had in de negentiende eeuw vergeleken met de meeste industrietakken een lage kapitaal-output ratio. Zie: B.R. Mitchell, Economic development of the British Coal Industry /800-/914 (Cambridge 1984) 46.
42. A. Bosenick, 'Der steinkohlenbergbau in Preussen und das Gesetz des abnehmenden
Ertrages', Zeitschrift fur die gesamte Staatswissenschaft. Ergiinzungsheft XIX (Tiibingen
1906) 101-102. K. Uhde, Die Produktions-Bedingungen des deutschen und englischen
Steinkohlen-Bergbaues (Jena 1907) 74. C. Hilt, Bericht uber die Entstehung und Entwicklung der Vereinigungs-Gesellschaft fur Steinkohlenbergbau im Wurm-Revier (Aachen
1886).
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tijd de ingenieurs van staatstoezicht voortdurend gebruikten als zij het
hadden over steenkoolwinning van boven af.
De verdere ontwikkeling van de stoomtechnologie moet dan bijgedragen hebben aan een aanmerkelijke, maar onzichtbare reductie van de
premie die mijnondernemers voor dit risico moesten calculeren vanuit
het perspectief van voorstanders van 'winning van onderop'.

Besluit

Een van de beste steenkolenlagen in het terrein van de Domaniale mijnen was 'hemelrijck'. Het gehele steenkolengebied was gezien zijn kolenrijkdom en de kwaliteit van het product een hemelrijck voor
mijnbouw . Mijnwerkers groeven schachten en daalden er naar af. Zij
vonden echter niet de hemel van aantrekkelijke winsten. Dit lag niet aan
het steenkolenterrein, evenmin aan de gebezigde techniek. Dit bedrijf
behoorde tot die mijnen, waarover A. Smith in zijn Wealth of Nations
in 1776 schreef: '(Some) coal-mines ... sufficiently fertile, cannot be
wrought on account of their situation. A quantity of mineral sufficient
to defray the expense of working could be brought from the mine by the
ordinary, or even less than the ordinary, quantity of labour; but... this
quantity could not be sold. ,43 Bij een marginaal bedrijf als de DomaniaIe was er voor goede bedoelingen en techniek nauwelijks een kans om
het vuur van de hemel te raven. Prometheus bleek vastgebonden.

43.

A . Smith, The Wealth oj Nations (Harmondsworth 1979; eerste editie 1776) 270.

Industrialiseren en renoveren
in de 1ge eeuw
M. Bakker, G. van Hooff, H. Lintsen en G. Verbong

Dit artikel is een poging om de drie bijdragen uit Eindhoven te plaatsen
in de discussie over het verloop van het industrialisatieproces in Nederland in de 1ge eeuw. De invalshoek van Eindhoven is een technische. Dit
betekent dat slechts op een aspekt van de discussie zal worden ingegaan,
namelijk de discussie over de oorzaken van het trage innovatietempo .
Het artikel sluit af met de benadering die Eindhoven voorstaat bij het
onderzoek naar het innovatieproces in Nederland in de 1ge eeuw.

Industrialisatie en innovatie

Industrialisatie is een verzamelterm, waaronder uiteenlopende zaken begrepen worden zoals economische groei, voortschrijdende arbeidsverdeling, mechanisatie, industriele organisatie en produktie voor een verre
markt.
Afhankelijk van de inhoud die men eraan geeft beoordeelt men het
industrialisatieproces in Nederland in de 1ge eeuw als "achterlijk, achter of anders". Het is zelfs ongelijk om met een bepaalde definitie het
begin van de industrialisatie te leggen in de Republiek in de 17e eeuw. 1
Het aangeven van de betekenis van het begrip industrialisatie door auteurs is daarom gewenst.
In de drie Eindhovense bijdragen wordt de industrialisatie in eng ere
zin bekeken, namelijk het innovatieproces ofwei de veranderingen die
zich in de produktiesystemen voltrekken. In de literatuur tracht men dit
proces aan te duiden met omschrijvingen zoals "traditionele" produktietechnieken tegenover "moderne" of "ambachtelijke" tegenover "fabriekmatige". Voor ons doel geven wij hieraan een concretere inhoud
door tegenover elkaar te stellen: molentechniek (wind-, water-, paardenen handmolens) tegenover stoomtechniek; houten werktuigen tegenover
ijzeren machines; produktie met gereedschappen en handwerktuigen teI . H.F.J .M. van den Eerenbeemt. De Republiek als bakermat van de Industriele Revolutie? IndustriiHe Arche%gie 17 (1985) 3-8.
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genover machinale produktie. Ook deze aanduidingen hebben hun beperkingen en dekken niet aIle veranderingen, die zich in de
produktiesystemen kunnen voltrekken zoals bijvoorbeeld de nieuwe
procectes in de chemische industrie of de overgang van de batch naar een
continue produktie in de suikerindustrie.
Dit betekent dat ook bij de beperking van het begrip industrialisatie
tot innovaties duidelijke criteria niet in aIle gevallen te geven zijn, en dat
zij voor ieder produktiesysteem nader gepreciseerd moeten worden.

De economische benadering

Tegenwoordig wordt het debat over het achterblijven van Nederland
sterk bepaald door de economische theorie. De verklaring van het innovatietempo in Nederland zal volgens auteurs zoals Mokyr, Griffiths en
Bos moeten volgen uit een analyse van de kosten van produktiefaktoren. 2 Vermoedelijk zijn de kosten van kapitaal, arbeid, grond- en
hulpstoffen lange tijd dusdanig, dat het uitermate onverstandig zou zijn
geweest van Nederlandse ondernemers om te investeren in stoommachines en moderne arbeidsmachines. Dergelijke analyses moeten op microen meso-niveau plaatsvinden, d.w.z. per bedrijfstak, onderneming en
regio . De omstandigheden die de faktorkosten bepalen, kunnen per bedrijfstak, per onderneming en per regio zeer sterk verschillen. Het uitblijven van innovaties kan op grond daarvan ook verschillende
oorzaken hebben.
Bos heeft - deze gedachtengang voortzettend - een even logische als
eenvoudige strategie voor onderzoek geformuleerd. Het uitganspunt is
de ondernemer die winst tracht te maken, dat wil zeggen die zorgt dat
zijn opbrengsten groter zullen zijn dan zijn kosten. De produktiemethode met de grootste winst heeft de voorkeur aannemende dat de ondernemer een hogere winst prefereert boven een lagere. Het gaat dus allereerst
om een kostenvergelijking tussen de verschillende produktiemethoden.
Het grote voordeel van deze benadering lijkt te zijn - aldus Fischer
- dat allerlei achterliggende faktoren zoals wetgeving, accijnzen en
transportkosten in eerste instantie buiten beschouwing kunnen worden
2. Zie voor een samenvatting van de discussie: E .J . Fischer, Fabriqueurs en fabrikanten;
De Twentse katoennijverheid en de onderneming S.l. Spanjaard te Borne tussen circa
1800 en 1930, (Utrecht 1983), 7-28.
E.J. Fischer en J .L.J .M. van Gerwen, De bijdrage van buitenlanders aan de geschiedschrij ving over de economische ontwikkeling in Nederland in de negentiende eeuw, Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 100 (1985) nr. 4,
647-662.
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gelaten. Deze komen immers in de onderscheiden kosten van de produktiefaktoren tot uitdrukking. 3
In de Eindhovense bijdragen is voor uiteenlopende produktieprocessen (het vormen van stenen, het malen van graan, het drukken van textiele stoffen) getracht kosten-baten-analyses op te stellen. Daaruit blijkt
dat in sommige gevallen een kosten- en batenvergelijking tussen verschillende produktiemethoden een elegante en afdoende verklaring geeft
voor het al of niet doorzetten van een nieuwe produktietechniek, bijvoorbeeld in het geval van de grootschalige toepassing van de stoomtechniek. Daarentegen blijkt in andere gevallen de benadering
problemen met zich mee te brengen.

Onduidelijkheid

De moeilijkheid van een kostenvergelijking tussen verschillende produktiemethoden laat zich gemakkelijk raden: Hij is vaak slechts in beperkte
mate op te stellen. Daar ligt een praktische en principiele oorzaak aan
ten grondslag. De eerste heeft te maken met het onvoldoende beschikbaar en toegankelijk zijn van het archiefmateriaal. De tweede heeft betrekking op de complexiteit van de produktiesystemen.
Zo is een kosten-baten-analyse van het suikerproduktieproces uiterst
ingewikkeld vanwege de uiteenlopende processen waarin de produktie
plaatsvindt (sapwinning, sapzuivering, kristallisatie), de verschillende
installaties (persen, kookketels, diffusiebatterijen, filters), het grote
aantal chemisch middelen (varierend van ossebloed tot koolzuurgas), de
ingewikkelde stoom- en warmte-economie en het seizoengebonden
karakter. 4 Maar ook bij een eenvoudiger produktiesysteem duiken onverwachte problemen op. Hoe moet bijvoorbeeld het produktievermogen van een windmolen bepaald worden, die zo sterk afhankelijk is van
onvoorspelbare en wisselende (weers)omstandigheden. Is - en zo ja, op
welke wijze dient men - het constante vermogen van een stoommachine
te vergelijken met het wisselende vermogen van een windmolen? Een bizonder probleem bij de vergelijking van de produktiesystemen is eveneens de vergelijking van de eindprodukten. Bijvoorbeeld: Zijn
batikdoeken bedrukt met de hand, met de perrotine of met de rouleau
weI met elkaar te vergelijken? Is hier niet eerder sprake van verschillende produkten?
3. Fischer, Q. w. 1983, 20.
4. Het Eindhovense onderzoekprojekt, dat in deze bundel niet aan de orde komt, is het
promotie-onderzoek van M. Bakker naar de Nederlandse suikerindustrie (1858-1919).
Zijn proefschrift zal eind 1988 verschijnen.
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Gezien deze problemen is de analyse van de kosten van de produktiefaktoren door de economisch historicus noodgedwongen vaak een min
of meer grove benadering. Er zijn gevallen waarin duidelijke rendementsverschillen bestaan tussen produktiesystemen, zodat de voorkeur
voor en de opkomst van een bepaald produktiesysteem economisch verklaard kan worden. In veel gevallen zijn de verschillen te onduidelijk of
te onzeker en kan doorgaans hooguit de uitspraak worden gedaan, dat
vanuit een kosten-analyse gezien, geen duidelijk voorkeur bestaat voor
een van beide produktiesystemen.
Een complicerende faktor is tot slot dat de kostenanalyses vaak momentopnames zijn en daarmee een statisch karakter dragen. Het is juist
de dynamiek in het produktiesysteem die begrepen en verklaard moet
worden. Hoe ontwikkelt het produktiesysteem zich - onder meer onder
invloed van de wijziging in de produktiefaktoren - tot een modern
systeem?

Perioden van gelijkwaardigbeid
De periode, dat de kostenverschillen tussen produktiesystemen klein lijken te zijn, kan zich over decennia uitstrekken. Zo geldt vermoedelijk
voor vele bedrijfstakken, dat de kleinschalige produktie met behulp van
een windmolen in de eerste helft van de 1ge eeuw economisch aantrekkelijker is dan met een stoommachine. Aan het eind van de 1ge eeuw is
de situatie juist andersom. Hoe de verhouding in de tussenliggende periode (ca. 1850 - ca. 1890) precies ligt, is onduidelijk. Wij kunnen slechts
vermoeden, dat in economisch opzicht de beide produktiesystemen in
deze interimfase aan elkaar gewaagd zijn. Ook bij het vormen van stenen en het drukken van textiele stoffen zijn er in de tweede helft van de
1ge eeuw dergelijke fasen te onderkennen.
Van den Eerenbeemt heeft onlangs eveneens gewezen op het bestaan
van interimfases, in de 1ge eeuw, waarin traditionele ambachtelijke produktie, huisindustrie, manufactuur en fabriekmatig produktie naast elkaar kunnen bestaan soms tot ver in de 20ste eeuw. 5 Hij haalt
onderzoek aan naar de sigarennijverheid, de baksteenfabricage, het
wasserijbedrijf, de schoenfabricage en de textielnijverheid om te il5. H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Ondernemen op het breukvlak tussen traditie en modernisering, Socia/e Wetenschappen 29 (1986) nr . 4, 225-272.
In rcactie op dit artikel onderschrijft J .H . van Stuyvenberg volledig de visie van Van den
Eerenbeemt, zie: J.H. van Stuyvenberg, Reactie op het artikeI van H. van den Eerenbeemt
'Ondernemen op het breukvalk tussen traditie en modernisering', Socia/e Wetenschappen
29 (1985) nr. 4, 273-276.
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lustreren dat bij de verschillende produktiewijzen sprake is van economisch rendabele oplossingen binnen de gegeven omstandigheden.
Onze stelling is nu, dat een analyse van de kosten van produktiefaktoren noodzakelijk is voor het onderzoek naar innovaties in Nederland in
de 1ge eeuw. Een dergelijke analyse is echter onvoldoende om het innovatieproces te kunnen verklaren in de tweede helft van de 1ge eeuw in
het bizonder in de interimfases van innovaties en produktiesystemen. De
interimfase vraagt om een nadere beschouwing. Welke andere, dan economische faktoren spelen daarin een rol?

Speelruimte van de ondernemer

Hetgeen voor de economisch historicus geldt, gold ook - zij het op andere wijze - voor de ondernemers toentertijd . De Nederlandse ondernemers in de 1ge eeuw hebben te maken met een complexe situatie, met
een stroom van innovaties en met nieuwe, maar onduidelijke marktperspectieven. Zij beschikken lang niet altijd over voldoende kennis en
ervaring om de ontwikkelingen in al zijn facetten te kunnen beoordelen.
De situatie tussen 1850 en 1890 is voor vele ondernemers niet zozeer te
betitelen als een helder keuze-vraagstuk, maar als een onduidelijke warboel vol tegenstrijdigheden.
Ondernemers trachten onder de gegeven onduidelijke en onzekere
omstandigheden vaak zo rationeel mogelijk te handelen. 6 Zeer uiteenlopende strategieen dienen zich daarbij aan; diverse daarvan worden ook
uitgeprobeerd met zeer verschillende resultaten. Een 'optimale' strategie
blijkt doorgaans niet voor te komen; een 'optimale' uitkomst doorgaans
niet te bestaan. Speelruimte is daarmee een belangrijk begrip van toepassing op het innoveren in de tweede helft van de 1ge eeuw.
Speelruimte wordt ondermeer in de bijdrage van Lintsen geconstateerd met betrekking tot de overgang van de windmolen naar de stoommachine. Verschillende strategieen komt men tussen 1850 en 1890 tegen:
voortzetting van het molenbedrijf, combinaties tussen molens en stoommachines, toepassing van kleine stoommachines en grootschalige inzet
van de stoomtechniek.
De bijdrage van Verbong over het bedrukken van textiele stoffen
toont, dat zelfs in een onderneming gekozen wordt voor het naast elkaar
voortbestaan van geavanceerde machinale en ambachtelijke handmatige
produktiewijzen. De Nederlandse katoendrukkerijen leken in de 1ge
6.

Zie ook: Van den Eerenbeemt,

Q.

w. 270.
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eeuw achter te liggen bij de ver gemechaniseerde Engelse katoendrukkerijen. In Nederland bestonden in 1860 drie produktiewijzen naast elkaar: de Rouleaux, de Perrotine en de hand-druk. Het "traditionele"
handwerk kon zich handhaven omdat de ondernemers voortdurend specifieke markten voor het handgemaakte produkt vonden. Enerzijds stimuleerden zij nieuwe markten, anderzijds speelden zij in op de
wisselende smaak van het publiek.
De speelruimte die het economisch lev en biedt maakt het noodzakelijk het gedragspatroon van ondernemers te onderzoeken. Daarmee
wordt een oude discussie in de historiografie weer opgepakt, namelijk
het ondernemersgedrag (i.h.b. het gebrek aan ondernemingslust) ter
verklaring van de (trag e) industrialisatie in Nederland. Zij dient echter
met andere uitgangspunten gevoerd te worden, en wei die van de economisch rationeel handelende ondernemer met keuzemogelijkheden,
waarvan de uitkomsten echter onzeker zijn. Ondernemerschap is in een
dergelijke kontekst meer dan het vaststellen van de kosten, de baten en
de winst. Ondernemers verschillen in durf, in inventiviteit, in gevoel
voor nieuwe markten, in benadering van innovaties, kortom in de stijl
van ondernemen. Wat voor typen ondernemers zijn er te onderscheiden? En in hoeverre hangen deze verschillen samen met sociale faktoren
zoals opleiding en sociale afkomst? De Eindhovense bijdragen sluiten in
dit opzicht direkt aan op de bijdrage van Blasing aan deze conferentie,
waarin een krachtig pleidooi wordt gevoerd voor het in ere herstellen
van het onderzoek naar het ondernemerschap als een vierde produktiefaktor naast de traditionele trits kapitaal, arbeid en grondstoffen.

Ondernemen en innoveren

Wij interesseren ons in het bizonder voor de relatie tussen het ondernemerschap en de technische ontwikkeling. Naar onze indruk is dit
vraagstuk voor Nederland te gemakkelijk opgevat. De verspreiding van
de techniek gebeurde in het 1ge eeuwse Nederland volgens het gangbare
beeld door diffusie van kant en klare innovaties die uit het buitenland
zo werden overgenomen. Er was slechts een infrastructuur nodig waarin
men snel en effectief op de hoogte kwam van het buitenlands technisch
potentieel.
De invoering van de snelpers, zo blijkt uit de bijdrage van Van Hooff,
beantwoordt aan deze voorstelling van zaken. Deze in Duitsland gedane
en aldaar verder ontwikkelde uitvinding uit 1810 vindt na verloop van
tijd zijn weg op de Nederlandse markt zonder verder opmerkelijke technische veranderingen.
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Geheel anders verloopt het met de steenvormmachine. Deze - onder
andere uit Engeland afkomstige - innovatie blijkt niet zonder meer in
Nederland bruikbaar. Het te verwerken materiaal, de klei, kent qua samens telling en eigenschappen een enorme diversiteit. Deze varieteit
maakt het moeilijk om een mechanisch procMe te ontwikkelen, dat
voor aIle kleisoorten geschikt is. Om de juiste machine op de juiste
plaats te laten funktioneren, is kennis van de plaatselijke omstandigheden nodig. Een tweede faktor is de smaak van het Nederlandse publiek.
Men is hier gewend aan het ietwat onregelmatige uiterlijk van de bezande handvormsteen. De buitenlandse steenvormmachines geven echter de
~teen een strak en gelijkmatig uiterlijk.
Aanpassing van de steenvormmachine is derhalve nodig, geschikt
voor de Nederlandse klei en afgestemd op de Nederlandse smaak. De
Nederlandse machinenijverheid en de steenfabrikanten spelen in dit proces een aktieve roI.
Techniekdiffusie is niet aIleen op te vatten als een simpel imitatieproces.
Technische kennis moet verworven, overgedragen en bewerkt worden.
Technische artefacten en systemen dienen naar eigen omstandigheden
en behoeften omgevormd te worden. De inbedding van de technische innovaties vereist aanpassing van de arbeidsorganisatie, van de dienstverlening voor onderhoud en reparatie, van het opleidingssysteem en van
andere omgevingsgrootheden.
De techniek is geen gegeven voor een land, dat voIgt in de technische
ontwikkeling. Zij ondergaat in meer of mindere mate een verandering
onder invloed van de locale situatie en brengt tegelijkertijd veranderingen in de locale situatie tot stand. Bij de handsnelpers zijn de technische
veranderingen marginaal, maar moet de weerstand onder de drukkers
verminderen, wil de innovatie iiberhaupt funktioneren. In andere gevallen krijgt het technische systeem door de inbedding in de lokale situatie
een specifieke vorm, zonder dat de verschillende technische onderdelen
ingrijpend veranderen. De plaatsing van een stoommachine in een
bestaand produktiesysteem draagt - bij wijze van voorbeeld - het karakter van constructiewerk. De afstemming van ketel, machine en drijfwerk op de bestaande situatie en behoeften gebiedt iedere keer een
unieke oplossing, waarbij hoofd:z.akelijk gebruik wordt gemaakt van het
gangbare assortiment aan onderdelen en machines van machinefabrikanten.
In weer andere gevallen is sprake van een complete metamorfose van
het technisch artefact of technische systeem, zoals bij de steenvormmachine of bij de stoommachines voor de droogmaking van de Haarlemmermeer.
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Uitgangspunten van het Eindhovense onderzoek

Een eerste uitgangspunt van het Eindhovense onderzoek is, dat het innoveren in Nederland in de 1ge eeuw beschouwd moet worden als een
zoekproces binnen een bepaalde speelruimte naar een bevredigende
oplossing. 7
Verder wordt ervan uitgegaan dat de ontwikkeling van de techniek in
het 1ge eeuwse Nederland niet aIleen berust op imitatie, maar eveneens
op sUbtitutie. 8 In dit substitutieproces zien we zowel de oude techniek
als de oorspronkelijke, uit het buitenland komende innovatie veranderen en het normatieve kader waarbinnen oude en nieuwe techniek
passen.
De oude techniek tracht zich te handhaven door wijzigingen in zijn
ontwerp. Zo neemt in Nederlands-Indie de natuurlijke indigo door verbetering van de indigoteelt en van het produktieproces het met succes
op tegen de dreiging van de synthetische indigo uit het buitenland. Zij
houdt de strijd een kwart eeuw vol, maar delft tenslotte het onderspit.
De nieuwe techniek blijft tijdens het substitutieproces eveneens zelden
ongewijzigd. Eigenschappen en funkties veranderen onder invloed van
de ervaringen die met de toepassing worden opgedaan. Bovendien ontdekt men meer en meer het eigen karakter van de nieuwe techniek, zodat
zich geheel nieuwe toepassingsmogelijkheden openbaren. Men kan bij
diffusie van de techniek aldus spreken van innovaties tijdens een diffusieproces.
Een derde element dat in het substitutieproces verandert, is het normati eve kader. 9 Technische artefacten vervullen funkties, die naar bepaalde technische, economische, sociale en esthetische criteria worden
beoordeeld. Voorbeeld van beoordelingscriteria zijn de levensduur van
7. Zie ook : H . van den Belt en A. Rip, Technologie-ontwikkeling: het NelsonWinderl Dosi-Model, Leids Instituut voor Sociaal Beleidsonderzoek (Rijksuniversiteit
Leiden 1984) 22 e.v.
8. D. Sahal, Patterns of technological innovation, Massachusetts 1981 . H . Baudet, Een
vertrouwde wereld, 100 jaar innovatie in Nederland, (Amsterdam 1986).
9. Baudet, a. w.; P. Weeder en D. Kester, Variatie en selectie: de constructie van een industrieel produkt. Het geval Tenax, Kennis en Methode 6 (1982) 221-251.
l.J. Pinch en W.E. Bijker, The social construction of facts and artefacts: or how the sociology of science and the sociology of technology might benefit each other, Social Studies
of Science 14 (1984) 399-441.
R.1.A.A. Jansen en 1.J . Hutter, De eerste natriumwegverlichting van Pi lips in 1932; een
reconstructie van beoordelingscriteria, verschijnt in het Jaarboek voor de Geschiedenis
van Bedrijf en Techniek JGBT 4 (1987); H . Lintsen en G. Verbong, Techniek als faktor
in de industrialisatie van Nederland 1850-1940, een veld van onderzoek, (Technische Universiteit Eindhoven 1983).
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een steenvormmachine, de prijs van een bedrukte stof, de smaak van de
suiker en het bedieningsgemak van de stoommachine. Voor ieder criterium geldt een norm, dat wi! zeggen de waarde die men aan het beoordelingscriterium toekent. De prijs moet een bepaalde waarde niet
overschrijden of de bediening van de machine moet na een opleiding van
enkele maanden mogelijk zijn; etc. Tijdens het substitutieproces blijken
verschuivingen op te treden ten aanzien van de beoordelingscriteria en
normen. Bijvoorbeeld: het afhankelijk zijn van de wind werd in de loop
van de 1ge eeuw geproblematiseerd, toen het wenkend perspectief van
de stoommachine zich aanbood.
Het voorgaande houdt in dat het een technische ontwikkeling als dynamisch systeem moet worden geanalyseerd. Het is onmogelijk om de
ontwikkeling en de spreiding van een technisch artefact te begrijpen
door het uitsluitend als een materiele constructie te beschouwen. Een
technisch artefact behoort tot een socio-technisch-economisch systeem,
dat be staat uit materiele elementen met bepaalde eigenschappen en
funkties in relatie tot een samenstel van criteria en normen afkomstig
van sociale actoren die een complex van sociale betrekkingen en verhoudingen onderhouden. Het onderzoek van het Eindhovense programma
richt zich op de dynamiek in deze systemen: 1. de stadia, die daarin zijn
te onderscheiden; 2. de veranderingen die zich in de technische artefacten, het normatieve kader en de sociale verhoudingen voltrekken; 3. de
voorwaarden waaronder deze veranderingen plaatsvinden, en 4. de sociale actoren die daarbij een rol spelen.
De grenzen tussen het systeem en de omgeving zijn arbitrair en hangen af van de doelstelling van het onderzoek. Als kleinste systeem wordt
in het onderzoeksprogramma gekozen voor het produktiesysteem dat
wi! zeggen het systeem dat zorgt voor de voortbrengeing van een bepaald produkt of een bepaalde dienst.
De centrale sociale actor binnen het produktiesysteem met verregaande invloed op het innovatieproces en het daarbij behorende normatieve
kader is de ondernemer. Hij is degene in de 1ge eeuw die veelal de vernieuwende initiatieven neemt en uiteindelijk besluit over de toepassing
van nieuwe technieken en veranderingen in de organisatie. Wie zijn de
ondernemers, die voor eigen rekening en risico en gedreven door winst
nieuwe wegen bewandelen? Waardoor wordt hun vernieuwend ondernemerschap gekenmerkt?
Een andere belangrijke sociale actor in het produktiesysteem is de
technicus of de groepering van technici, die ontwerpt, contrueert en
bouwt, kortom die tracht de funkties van de produktietechniek in overeenstemming te brengen met de normen van de andere sociale actoren.
Technicus en ondernemer zijn in de 1ge eeuw vaak in een persoon-
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verenigd. Indien dit niet het geval is, is ook hier de vraag relevant: Wie
zijn de vernieuwende technici? Waardoor wordt hun innovatieve benadering gekenmerkt en belnvloed?
De derde belangrijke actor is de arbeider of de groep van arbeiders.
De faktor arbeid verandert onder invloed van het innovatieproces met
betrekking tot taken, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, kwalificaties, etc. Wie zijn de arbeiders? Wat is de kwaliteit van hun werk? Welke
rol vervullen zij in het innovatieproces?
Niet iedere sociale actor heeft een gelijke positie ten aanzien van de
produktietechniek en het produkt. Via een onderhandelingsproces tussen de sociale actoren zuIlen de beoordelingscriteria en de normen uitkristalliseren en een technische innovatie met daarop afgestemde
eigenschappen en funkties vorm krijgen.
In de onderhandelingen worden ook de uitkomsten van het interactieproces met de omgeving verwerkt. Markt, overheid en technische gemeenschap zijn hier vooral van belang. De ondernemer opereert op de
afbeids-, grondstoffen-, kapitaalgoederen en consumentenmarkt en vert'ta1t de wenzen, eisen en problemen in de criteria en normen voor het
pyoduktiestysteem. De overheid stelt wettelijke eisen onder andere met
betrekking tot hinder en gevaar waaraan de ondernemer heeft te voldoen. Technici hebben relaties met een technische gemeenschap en kunnen voor de vormgeving van een produktietechniek en produkt gebruik
maken van de actuele stand van de techniek en wetenschap.
Het interactieproces werkt ook de andere kant op. Omgevingsfactoren zoals wetgeving, consumentenbehoeften, arbeidsaanbod en dergelijke moeten niet als determinerende faktoren opgevat worden. Zij
bepalen slechts in wisselende make de speelruimte voor de norm en en
criteria van het produktiesysteem. Zij kunnen immers op ieder moment
door een sociale actor geproblematiseerd worden en vervolgens als variabele meegenomen worden.
De belangrijkste vragen in dit verband zijn: Welke sociale actoren en
omgevingsfactoren zijn voor het innovatieproces relevant? Welke relatie
hebben zij tot het produktiesysteem? Hoe verloopt het interactieproces?
Wat is daarbij de invloed van de omgeving op het produktiesysteem en
omgekeerd van het produktiesysteem op de omgeving?

Stoom als symbool van de
Industriele Revolutie
H. Lintsen

Inleiding

"Wij leven in de eeuw van den stoom" aldus het populaire familieblad
Eigen Haard in 1885. "In aIle beschaafde landen doet zich de invloed
en de toenemende uitbreiding van het stoomwezen gevoelen en in de
groote omwenteling, die door de aanwending van de stoom niet aIleen
in de industrie, maar ook in het geheel maatschappelijke leven is teweeggebracht, heeft ook Nederland in ruime mate gedeeld". I Gedurende
eeuwen waren de mens, het dier, de wind en het water de vier "klassieke" energiebronnen voor het verrichten van arbeid. Stoom kon daar
sinds de 18e eeuw als vijfde bron aan worden toegevoegd. Zij werd daarmee voor historici en het grote publiek het symbool van de industrH~le
revolutie. De stoommachine vermorzelde de kleinschalige produktie in
ambachtelijke bedrijfjes en maakte de massaproduktie in de fabriek
mogelijk. De stoomlocomotief verving de trage trekschuit en de schokkende diligence. De stoomboot stak het zeilschip de loef af. De stoomtechniek zorgde voor een spectaculaire economische ontwikkeling en
vormde de basis voor de verhoging van de levensstandaard.
Nederland reageerde traag op de nieuwe energietechniek. Het eerste
experiment yond - tweehonderd jaar geleden - in 1787 plaats. Daarna
werd de stoommachine decennia lang op zeer beperkte schaal gebruikt.
In 1850 bestond slechts 10070 van het opgestelde industriele vermogen uit
stoommachines, de rest uit windmolens en in mindere mate watermolens. 2
Wij zullen trachten aan te geven hoe groot de achterstand was door
Nederland te vergelijken met Engeland. Vervolgens zoeken wij een ver-

I. Het Stoomwezen in Nederland, Eigen Haard (1885) nr. II, 135.
2. Voor de verantwoording van dit cijfer zie: 1. Blanken en H. Lintsen, Mechanische
kracht in de industrialisatie van Nederland (/850-1950), Rapport Technische Universiteit
Eindhoven 1981. Zie ook: 1. Blanken en H . Lintsen. Mechanical Power in the Industrialization of the Netherlands (1850-1950), in: Energy in history, the topicalty oj the history
oj technology, ICOHTEC - Symposium (VDI Dusseldorf 1984) 261-268 .
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klaring voor de late overgang op stoommachines allereerst in een
kostenvergelijking met andere energiebronnen, in het bijzonder met de
windmolen. Deze analyses blijken slechts een deel van het verschijnsel
bevredigend te verklaren. Nader onderzoek doet vermoeden, dat wij het
gangbare beeid over de historische rol van stoom (zoals hierboven globaal aangegeven) - althans voor Nederland - bij moeten stellen. Is
stoom terecht verbonden met de opkomst van de fabriek? Is zij (technisch en economisch) superieur ten opzichte van de andere energiebronnen? Heeft Nederland werkelijk traag gereageerd? Wat houdt stoom als
symbool van de industrieIe revolutie eigenlijk in? Wij beperken ons in
dit artikel tot de industriele toepassingen 3 en presenteren, gezien het gebruikte bronnenmateriaal, nog aIleen voorlopige conclusies.

GRAFIEK I Krachtwerktuigen in Engeland naar water- en windmolens en stoommachines'
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3. Elders heb ik andersoortige toepassingen van de stoomtechniek geanalyseerd.
- Toepassing bij het pompsysteem van een droogdok : H. Lintsen, Hellevoetsluis en het
industria1isatievraagstuk van Nederland, IndustriiHe Archeologie 3 (1983) nr. 9, 169-181.
- Toepassing in de poldermaling: H. Lintsen, Van windbemaling naar stoombemaling, innoveren in Nederland in de negentiende eeuw, Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf
en Techniek Jb GBT 2 (1985) 48-63 .
4. W. Minchinton, Die energiebasis der englische Industriellen Revolution, Voordracht
op het symposium : 'Die Nutzung regenerierbarer Energiequellen in der Geschichte', Hamburg 31.10.1985 - 3.11.1985 . De voordrachten op dit symposium worden binnenkort gepubliceerd in Technikgeschichte in Einzel Darstellungen.
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GRAFIEK 2 Krachtwerktuigen in Nederland in de industrie naar wind- en watermolens
en stoommachine~
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Opmerking: Gegevens over krachtwerktuigen in Engeland uitsluitend in de industrie heb
ik over de beschouwde peri ode niet gevonden . Ik vermoed dat het beeld niet wezenlijk zal
afwijken van hetgeen in grafiek 1 is gegeven. De vergelijking tussen de twee grafieken kan
daardoor slechts indicatief zijn.

De statistieken nader bezien

Nederland is vergeleken met Engeland inderdaad trager met de invoering van de stoommachine. Ret opgestelde vermogen in Engeland (in
pk's) bestond omstreeks 1830 voor de helft uit stoommachines (zie grafiek 1). Veertig jaar later zou in Nederland ongeveer de helft van het (industriele) vermogen uit stoommachines bestaan (zie grafiek 2). Toch
was de vertraging minder dramatisch dan men op grond van de literatuur zou verwachten. Wordt de take-off in de Engelse industrialisatie na
1770 gedateerd, voor Nederland geldt 1890 als breekpunt. 6 Bovendien
blijkt Nederland tussen 1860 en 1890 een aanzienlijk hoger tempo bij de
overschakeling op stoom te ontwikkelen, dan Engeland in de gehele 1ge
eeuw (vergelijk de dalende lijn in de twee grafieken).
5. Blanken en Lintsen, a. w.
6. Natuurlijk wordt hier een oneigenlijke vergelijking gemaakt.
- Take-off is primair economisch gedefinieerd, bijv. als een vergroting van de investerings quote tot meer dan tien procent van het nationale inkomen .
- De grafieken 1 en 2 geven primair informatie over de opkomst van een nieuwe techniek .
Toch worden economische en technische ontwikkeling in de Iiteratuur vaak niet voldoende
onderscheiden, zodat men snel spreekt over de industrieel-technische revolutie in Nederland rond de eeuwwisseling.
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Klassieke energiebronnen aIs wind en water bleven tijdens de industrialisatie van cruciaaI belang, 66k voor Engeland . Tunzelmann berekende
dat het nationaaI inkomen in Engeland in 1800 sIechts met 0.20/0 zou
zijn gedaald, indien de stoommachine niet was uitgevonden. 7 Ook in diverse andere Westerse landen vormden de wind- en watermolens nog
lange tijd het hart van de energietechniek. Zo bestond in 1890 in Amerika nog altijd 21 % van het industriele vermogen uit watermolens. 8
T ABEL 1 Jaarlijkse exploitatiekosten van energiebron (van ca. 15 pk) omstreeks 1825 (benadering)

Windmolen (in het westen van Nederland) :9
- Afschrijving
- Personeel en onderhoud

/1 .000,-/ 700,--

TOTAAL
Watermolen (op de Veluwe):l o
- Afschrijving
Personeel en onderhoud
Waterrecht

/ 1.700,--

/ 600,-/ 700,-/1.200, --

TOTAAL
Stoommachine (in het westen van Nederland): II
- Afschrijving- Personeel en onderhoud
Steenkool

TOTAAL

/ 2.500,--

/ 700,-/ 700,-/5.100,-/ 6.500,--

Paardenkracht:12

/10 .900,--

Mankracht: 13

/22.500, --

Opmerking bij de tabel: Het jaar heeft een bedrijfstijd van 300 dagen il 12 uur per dag .
De vergelijking gaat tussen een middelgrote Hollandse windmolen met een maximaal vermogen van ca. 15 pk, een stoommachine van 15 pk, drie grote watermolens van ieder 5
pk, 30 paarden (waarbij is uitgegaan dat het vermogen van 2 paarden gemiddeld gelijk is
aan I pk) en 150 arbeiders (waarbij er van uit is gegaan dat het vermogen van 10 arbeiders
gelijk is aan I pk).
7. G.N . von Tunzelman, Steampower and British industrialization to 1860 (Oxford
1978) 157.
8. W.L. Thorp, Horsepower statistics for manufactures, Journal oj American Statistical
Association 24 (1929) March, 379.
9. Ais uitgangspunt is genomen de bouw van windmolens voor de polder bema ling in het
westen van Nederland. De hier gegeven expoitatiekosten treft men regelmatig aan in de
archiefstukken . Zie bijvoorbeeld :
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Exploitatiekosten

Het is niet zo verwonderlijk, dat de concurrentie van de klassieke energiebronnen ten opzichte van de stoommachine groot was. Stoom was
een dure energiebron voor Nederland. Een indicatie voor deze stelling
levert de volgende globale vergelijking van de exploitatiekosten tussen
de verschillende energiebronnen (zie tabel 1).
Een stoommachine van 15 pk moest het in jaarlijkse exploitatielasten
afleggen tegen de wind- en watermolen vanwege de relatief hoge kosten
aan steenkool. Stoom won het weI van mankracht. De mens is echter
in het produktieproces doorgaans meer dan aIleen een energiebron. Hij
is tevens vaardig in het hanteren van gereedschappen en eenvoudige
werktuigen, zodat een vergelijking zich tevens moet uitstrekken tot de
arbeidsmachines. Dit zal hier niet verder worden uitgewerkt.
De vergelijking met de paardenkracht vereist verder onderzoek.
Paardenkracht blijkt als energiebron vanwege de kosten aan voer eveneens duur te zijn. De exploitatiekosten liggen waarschijnlijk gedurende
de gehele 1ge eeuw boven die van de stoommachine. Het is goed mogelijk dat de vervanging van de klassieke energiebronnen door stoom onder andere bij het paard aanvangt. De verhouding van de stoomkracht

A.R .A. De archieven van inspecteurs en commissies van de waterstaat in Nederland voor
1850, inv . nr. 510, 1. Blanken Jansz .. Ten geleide van de beschouwing der gewone windwatermolens en die door stoom gedreven worden , Vianen 28 juli 1826.
A .R.A . Archief commissie van beheer en toezicht over de droogmaking van het Haarlemmermeer, inv. nr. 360, extr. nr . 530. Rapport van de commissie benoemd door de departemen ten van binnenlandsche zaken, buitenlandsche zaken en financien bij besluit van 17,
23 en 26 maart 1839, bestaande uit G. Simons, M. Beyerinck en A . Lipkens, en uitgegeven
op 8 oktober 1840.
10. Een benadering van de exploitatiekosten is mogelijk op basis van de gegevens uit het
artikel van S.W . Verstegen en A. Kragten, De Veluwse kopermolens in de negentiende
eeuw; een raadsel voor histografen? laarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek Ib GBT 1(1984) 172-187.
II. Een stoominstallatie van 15 pk kostte omstreeks 1825 ca. /15 .000,-- (excl. het gebouw). Uitgegaan is van een percentage v~~r aflossing en afschrijving van 5070 . De bedragen in de tabel zijn afgerond op de honderd gulden .
De beste stoommachines verbruikten volgens de literatuur in 1825 ca. 4 kg . steenkool per
pk per uur. De waterstaatsingenieur Blanken, een van de weinigen die veel experimenteerde met stoommachines, ging in die tijd uit van 6 kg. steenkool per pk per uur. Dit laatste
ervaringsgegeven is bij de berekening als uitgangspunt genomen . De steenkool kostte in
het westen in 1825 ca. 1,6 per kilo.
12. De kosten voor vervoer, stalling en verzorging van paarden zijn in die periode ongeveer / I ,-- per dag per paard.
13 . Hierbij is uitgegaan van minimale jaarlonen van /150,-- per arb eider.
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ten opzichte van de paardenkacht stond in ieder geval in die tijd ter discussie. 14 Wij gaan er echter in het navolgende niet verder op in.
De vergelijking tussen stoom en wind en water behoeft een nadere aanvulling. Immers, het vermogen van 15 Pk van een windmolen is niet gedurende de gehele bedrijfstijd beschikbaar. Het waait meer of minder
hard of in het geheel niet. Bij een watermolen is snel stromend water niet
altijd beschikbaar. Het is daarom nodig om de exploitatiekosten in een
breder perspectief te plaatsen en er de potentieel grotere omzet van een
stoombedrijf bij te betrekken.
Wij beperken ons hier tot een windkorenmolen (meer in het bizonder
in Amsterdam omstreeks 1830/ 1840) en een stoomkorenmolen. Vit de
literatuur blijkt dat een stoomkorenmolen (van ca. 15 pk) 1,5 a 2 maal
zoveel graan per jaar maalt als een windkorenmolen. Een vergelijkend
exploitatieoverzicht ziet er dan bij benadering uit als in tabel 2 gegeven. 15 Vit dit overzicht blijkt dat uiteindelijk een stoomkorenmolen
(van ca, 15 pk) met verlies werkt bij het toenmalige maalloon, terwijl
de windkorenmolen met winst draait.
Berichten over de gang van zaken rond de eerste stoomkorenmolen in
Amsterdam lijken deze conclusie te bevestigen. Deze molen, die een vermogen moet hebben gehad van ca. 15 pk, werd opgericht in 1828 door
Georgius Cantillon uit Hasselt. Hoewel Cantillon aanvankelijk enthousiast over zijn bedrijf rapporteerde, was het oordeel van de Amsterdamse commissaris over de stedelijke accijnzen en belastingen veel minder
gunstig. Hij vermoedde aanzienlijk minder "doelmatigheid" dan de
oprichter had voorgesteld. De molen produceerde niet optimaal, werd
in 1835 verkocht, lag enige tijd stil en kwam weer in werking in 1844 na
nogmaals te zijn verkocht. 16
14. Zie bijvoorbeeld:
H. Lintsen, Hellevoetsluis, a. w.
L. van Kasteele, Vergelijking van de kosten der stoomkracht met die van andere beweegkrachten, in toepassing bij het droogmaken en drooghouden van funderingsputten, Ko-

ninklijk Instituut van Ingenieurs, bijlage no XXV bij de notulen der vergadering van 9
januari 1849.
15. Een overzicht van de kosten van een windkorenmolen zoals die door de molenaars
in die tijd in Amsterdam werden opgegeven is te vinden in: 1 .H .P. van den Hoek Ostende,
Concurrentie tussen binnen en buitenmolenaars. Ons Amsterdam 19 (1967) nr. 3, 82-89.
In de literatuur wordt vermeld, dat een stoomkorenmolen 1,5 II 2 II 3 maal zoveel maalde
als een windkorenmolen. Hier is uitgegaan van een factor 2, die van toepassing is op de
omzet, de personele kosten en de kosten van paarden en karren.
16. Zie voor de gang van zaken rond de stoomkorenmolen van Cantillon:
1.H.P. van de Hoek Ostende, Stoomkorenmolens in Amsterdam, Ons Amsterdam 19
(1967) nr. 12, 370-375.
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Wind bleef - ook als wij de kosten in en breder perspectief plaatsen
- vermoedelijk goedkoper dan stoom. Niet zozeer het aantal stoommachines nam in de eerste helft van de 1ge eeuw in Nederland toe, maar
het aantal windmolens. Zo groeide het aantal windmolens in de provinde Groningen tussen 1819 en 1856 van 185 tot 348, een toename van bijna 90%! De bevolkingstoename bedroeg in diezelfde periode 38070,
zodat wij een economische groei en een stijging van de arbeidsproductiviteit kunnen vermoeden. 17 Er is dan sprake van economische groei met
klassieke energiebronnen.
Toch blijft de vraag: waarom ging Nederland in de tweede helft van
de 1ge eeuw over op de stoomtechniek? De meest voor de hand liggende
verklaring is de verandering in de exploitatiekosten van de stoomtechniek. Hierop zullen wij allereerst ingaan. De verklaring zal onvoldoende
blijken te zijn.

Grootschaligheid

Het is een bekend gegevan dat de exploitatiekosten per pk voor een grote stoommschine lager ligt dan voor een kleine. Er zijn in Nederland
voorbeelden te geven, waarbij om deze reden reeds v66r 1850 voor de
stoomtechniek werd gekozen. Zo berekende in 1840 een commissie voor
de droogmaking van de Haarlemmermeer, dat de bemaling door 6
stoommachines van ieder 200 pk een jaarlijkse exploitatielast met zich
mee zou brengen vanl 100.467,--. Dit betekende ongeveer 185,-- per pk.
Viel dit bedrag al aanzienlijk lager uit dan de jaarlijkse exploitatielasten
met kleine stoommachines (voor bemaling: ca. 1425,-- per pk), het viel
ook lager uit in vergelijking met windmolens (voor bemaling: 1115,-per pk).18
Tussen 1825 en 1840 schakelde een aantal Veluwse kopermolens over
op stoomkracht, toen bleek dat grootschalige produktie met stoom rei atief voordeliger was, dan de kleinschalige produktie met waterkracht:
112,50 gemiddelde kostprijs van bewerkt koper met stoomkracht tussen

17. U.O. Schilthuis, J.Z., Statistiek der Ambachts- en Fabrieksnijverheid in de Provincie Oroningen, 1856 vergeleken met 1819, in : Bijdragen tot de kennis van den tegenwoordigen staat der Provincie Groningen, eerste deel (Oroningen 1860) 199-268.
18. Lintsen, Van windbemaling naar stoombemaling, a. w. , 53. A.R.A. Archief commissie van beheer en toezicht over de droogmaking van het Haarlemmermeer, inv. nr. 360,
extr. nr. 530. Rapport van de commissie benoemd door de departementen van binnenlandsche zaken, buitenslandsche zaken en financien bij besluit van 17, 23 en 26 maart 1839,
bestaande uit O. Simons, M. Beyerinck en A. Lipkens en uitgegeven op 8 oktober 1840.
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Het stoomgemaal de Cruquius, een voorbeeld van de grootschalige toepassing van de
stoomtechniek in de bemaling. De Cruquius' werd in 1936 omgebouwd tot een zeer bezienswaardig museum. De stoommachine bevindt zich nog grotendeels in originele staat.
De stoomketels zijn verwijderd en de vrijgekomen ruimte is benut voor een interessante
expositie over polder- en bemalingstechniek.

1846 en 1856, tegenover 119,-- met waterkracht tussen 1834 en 1844 (exclusief de kosten van ruw koper en schroot).19
Bij de katoenweverij bleek in de jaren vijftig van de 1ge eeuw grootschalige mechanische produktie met stoommachines en powerlooms bijna even duur te zijn geworden als de handmatige produktie. Een
stoomweverij met 100 powerlooms produceerde ongeveer 69.400 kg garen tegen jaarlijkse exploitatiekosten van 124.800,--. Voor eenzelfde
produktie waren minimaal 154 weyers no dig tegen een kostprijs van ca.
124.000,--20. G. & H. Salomonson durfden daarom in 1853 als eersten
de stap te zetten om een stoomweverij te stichten. Zij kozen Nijverdal
als vestigingsplaats daar deze gemeente verkeersgeografisch gunstig lag
in verb and met de aanvoer van steenkool en grondstoffen.
De konklusie is gerechtvaardigd dat bij grootschalige produktie
stoom voor een aantal bedrijfsactiviteiten concurrerend werd ten opzichte van wind- en waterkracht.
19. Verstegen en Kragten a.w., 183.
20. E.]. Fischer, Fabriqueurs en Fabrikanten; de Twentse katoennijverheid en de onderneming S.l. Spanjaard te Borne tussen circa 1800 en 1930 (Utrecht 1983) 272-273.
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Afbeelding 4 Deze horizon tale compound stoommachine van 1150 pk werd in 1907 gebouwd en deed sedert 1934 dienst bij Scholten-Honig Aardappeljabrieken.
TABEL 2 Jaarlijkse exploitatielasten van een windkorenmolen en stoomkorenmolen (15
pk) omstreeks 183011840 in Amsterdam (benadering)

Windkorenmolen
Kosten
personeel + inwoning
Molen
Paarden + karren
Diversen (belastingen,
verzeker., e.d.) + onvoorzien

Stoomkorenkolen
/1.200,-/1.700,-/ 600,--

/

500,--

(idem)
stoommachine
(idem)

(idem)

/ 2.400,-/ 6.500,-/ 1.200,-/

500,--

TOTAAL kosten

/4.000,--

/10.600,--

Omzet graan

600.000 kilo

1.200.000 kilo

Kostprijs malen
per 1000 kilo

/

6,7

/

8,8

Maalloon
per 1000 kilo

/

8,6

/

8,6

+/

1,9

- /

0,2

Winst per 1000 kg.
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Stoommachines in de kleinschalige prod uk tie

De stoommachine is in de geschiedschrijving verbonden met grootschalige produktie en de grootindustrie. Zij zou een groot nadeel hebben,
namelijk dat zij niet geschikt was om toegepast te worden in de kleine
en middelgrote bedrijven (tot 50 arbeiders). Er zou om deze reden in de
1ge eeuw bewust zijn gezocht naar een krachtwerktuig voor de kleine en
middelgrote industrie. De verbrandingsmotor en de elektromotor waren
het uiteindelijke resultaat van dit streven.
Voor Nederland blijkt de grootschalige toepassing van stoom als
overheersend beeld niet op te gaan. De stoommachine werd juist in vele
bedrijfstakken tot 1890 bij uitstek in de kleinschaliger produktie ingezet
Een eerste indicatie daarvoor geeft tabel 3. 21
TABEL 3 Stoommachines naar vermogen en bedrijJsgroep in 1858 in Nederland (met uitzondering van Brabant en Limburg)

BedrijJsgroep

Katoenweverij
Katoenspinnerij
Malen van graan
Olieslagerij
Houtzagerij
Meekrap/ garancine
Machinefabr.
Grutterijen

Totaal
Aantal
Aantal
Onbekend
aantal
stoommach stoommach
stoommach 0-20 npk
>20 npk
8
13
60
46
34
29
29
31

1
8
42
36
28
26
26
31

4
5
13
10
6
3
3

3
5

%

sloommach.
0-20 npk
13070
62070
70070
78070
82070
90070
90070
100070

Het vermogen zoals dat de Dienst voor het Stoomwezen in 1858 verstrekte, bleek in vele gevallen gelijk of kleiner te zijn dan 20 npk (Nominale Paardenkrachten). Hoewel het niet duidelijk is hoe een npk precies
overeenkomt met een Pk, gaan wij ervan uit, dat tot en met 20 npk sprake is van stoommachines met een klein tot middelmatig vermogen (max.
ca. 20 pk). Daarboven is er sprake van grote tot zeer grote stoommachines.
Van de gegeven bedrijfsgroepen bleek aIleen in de katoenweverijen
meer dan de helft van de stoommachines een vermogen te hebben groter
21. De Registers van de Dienst voor het Stoomwezen uit de 1ge ecuw worden op dit moment aan de Technische Universiteit Eindhoven overgezet op een tekstverwerker. De gegeYens uit de Registers worden vervolgens geordend naar bedrijfstak en bedrijfsgroep. Tabel
3 is het eerste resultaat uit het eerste Register van 1858.
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dan 20 npk. In aBe overige bedrijfsgroepen lag dit aanzienlijk lager. Zo
was het vermogen van 28 stoommachines in de houtzagerijen :::; 20 npk
(op een totaal van 34 stoommachines). Voor de olieslagerijen was dit
aantal 36 op een totaal van 46.
Nader onderzoek leert dat het hier ook inderdaad om de kleine en
middelgrote industrie gaat. Bolten en Nijboer onderzochten de overgang van wind- op stoomkracht in de Zaanse houtzagerijen en oJieslage-

-I
iii
III

\
Afbeelding 3 Deze verticale eencylinder stoommachine werd in 1851 door de machine/abriek Everdingen en Eurard te De/fshaven gebouwd. Hi) deed dienst in een olieslageri) en
later in een machine/abriekje.
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rijen. 22 Tussen 1860 en 1890 bedroeg het aantal arbeiders op een
windhoutzaagmolen doorgaans 4 a 5, het aantal op een stoomhoutzaagmolen lag tussen de 10 en 20. Voor de windoliemolen gold een gemiddelde arbeidsbezetting van 5 a 6 arbeiders, terwijl een stoomolieslagerij
ongeveer 20 arbeiders in dienst had, in een enkel geval 30 of meer. De
bedrijfsgrootte steeg onder invloed van de stoomtechniek, maar niet zo
spectaculair dat sprake is van een grootindustrie (~ 50 werknemers).
De vraag is vervolgens: waarom gingen vele kleine bedrijven in de
loop van de 1ge eeuw toch op de dure stoomkracht over.

Kosten van stoomkracht als functie van de tijd
Een deel van de verklaring ligt in het goedkoper worden van de stoomkracht. Ret rendement van de stoommachines verbeterde aanzienlijk in
de tweede helft van de 1ge eeuw. De prijs van de stoommachine ging
omlaag, evenals die van de steenkool. In het bizonder deed de aanleg
van de spoorwegen de transportkosten van de brandstof verminderen.
Voor industrieel gebruik zijn de jaarlijkse exploitatiekosten van een
stoommachine van ca. 15 pk (met een bedrijfstijd van 300 dagen en 12
uur per dag) aan het eind van de 1ge eeuw bijna gehalveerd. Bedroegen
deze last en in 1825 nog ca. /6.500,-- in 1891 was deze gedaald tot
/3.700,--.23 Dit is echter nog steeds aanzienlijk hoger dan een windmolen (van ca. 15 pk), waarbij wij aannemen dat de jaarlijkse exploitatiekosten (ad. /1.700,--) gedurende de gehele 1ge eeuw vermoedelijk niet
veel veranderden.
Ook hier is het nodig om de kosten in een breder perspectief te plaatsen en er de potentieel grotere omzet van een stoombedrijf bij te betrekken. Wij nemen als voorbeeld de eerder aangehaalde vergelijking met
een windkorenmolen en gaan ervan uit dat aIleen de exploitatielasten
van de stoommachine zijn veranderd. De prijs voor het malen van een
ton graan met een stoomkorenmolen is dan gedaald van /8,8 in 1825
tot /7,2 in 1891 terwijl de maalkosten met een windkorenmolen /6,7
per ton graan zijn gebleven.
23. G. Bolten en A. Nijboer, De omschakeling van windkracht op stoomkracht in een
viertal traditionele Zaanse windindustrieen 1850-1914, een bijdrage tot de geschiedenis
van de industrialisatie in Nederland. Afstudeerscriptie, Utrecht, z.j. Bolten en Nijboer
verrichtten uitgebreid en origineel onderzoek bij prof.dr. Th. van Tijn naar de overgang
van wind op stoom in de Zaanse houtzagerij, papierindustrie, olieslagerij en pellerij .
23. De berekening van 1891 is gedaan volgens een methode in het toenmalige handboek
E .F. Scholl, De gids voor machinisten, 4e druk (Leiden 1892) 540-543. In dit handboek
staat een omvangrijke hoevee1heid informatie omtrent stoommachines.
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Op deze kopergravure ziet men de stoommachine te Mijdrecht uit 1793 voor de bemaling
van de Mijdrechtse Poel. In technisch opzicht was de stoombemalingvaakeensucces.In
economisch opzicht kon de stoommachine lange tijd niet concurreren met de windmolen.

Indien dit voorbeeld representatief is, dan loopt de stoommachine
(tot 20 pk) aan het eind van de 1ge eeuw aanzienlijk in op de windmolen.
Daar komt nog bij, dat aan het eind van de 1ge eeuw nog een geheel andere ontwikkeling zich aan het voltrekken is in diverse bedrijfstakken.
Nieuwe arbeidsmachines werden ingevoerd speciaal geent op de stoomtechniek, die het rendement van het totale produktiesysteem aanzienlijk
vergrootten. Het malen van graan geschiedde niet meer met molenstenen, maar met walsen; Het zagen van hout niet meer met het oude molenzaagraam, maar met het snelzaagraam en het produceren van
plantaardige olie niet meer met molenstenen en slagwerken, maar met
hydraulische persen. 24
Deze nieuwe machines waren doorgaans niet geschikt om aangesloten
te worden op een windmolen en werden in het windmolenbedrijf niet
toegepast. Zij zorgden voor een nieuwe fase in de ontwikkeling van het
stoombedrijf. Vermoedelijk zette met deze innovaties de overgang naar
het grootbedrijf in. Hetgeen zich al eerder had voltrokken in bijvoor24. Zie ook:
J . Kingma, De introduktie van de stoommachine in de Zaanstreek, Industriele Archeologie 21 (1986) 158-159.
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beeld de textiel- en papierindustrie (nl. de invoering van specifiek op de
stoomtechniek ontwikkelde machinerieen en de daarmee gepaard gaande opkomst van de grootindustrie) voltrok zich voor andere bedrijfstakken aan het einde van de 1ge eeuw. Stoom maakte zich toen pas waar
als het symbool van de industriele revolutie.

Naar een andere bedrijfsvoering

Toch biedt een economische vergelijking waarschijnlijk een onvoldoende verklaring voor de overgang van wind (en water) op stoom in de
kleinschaliger produktie. Immers vele kleinere bedrijven gingen in Nederland in het midden van de 1ge eeuw reeds over op stoom, waarbij wij
ervan uit kunnen gaan dat de jaarlijkse exploitatiekosten per eenheid
produkt van het stoombedrijf op zijn minst gelijk waren aan het molenbedrijf. Nog duidelijker lag dit bij de bemaling van kleine polders, waar
de jaarlijkse exploitatiekosten van de windbemaling aan het eind van de
1ge eeuw nog steeds aanzienlijk lager waren dan van de stoombemaling,
nl. /115,-- tegen /160,-- per pk in 1891. 25 Toch werden ook daar de
stoommachines in grote aantallen toegepast. Het kostenvoordeel werd
in die tijd door de ondernemers ook zelden genoemd als reden om op
stoom over te gaan. Verder komen Bolten en Nijboer eveneens tot de
conclusie dat de stoomtechniek in de Zaanse olieslagerijen en houtzagerijen "niet vee! goedkoper gewerkt kan hebben, als er in het stoombedrij f al goedkoper gewer kt werd". 26
Het meest gehoorde argument van de toenmalige ondernemers was
niet een bedrijfseconomisch, maar een bedrijfsorganisatorisch argument. De wind (evenals het water) was een onzekere energiebron. 27 Er
kon op de meest onverwachte en ongelukkige momenten een periode
van windstilte (of waterschaarste) optreden. Een geplande produktie
kon niet gehaald worden en een afgesproken levertijd niet nagekomen.
Nu was men in het molenbedrijf op dergelijke situaties ingespeeld en
had men zijn bedrijfsvoering aangepast. De ondernemer werkte bijvoorbeeld met voorraden en afspraken over levertijden, waarmee de problemen doorgaans opgevangen konden worden. Slechts buitensporig lange
25. Lintsen, Van windbemaling naar stoombemaling, a. w. 55.
26. Bolten en Nijboer, a. w.
27 . Hierbij is gebruik gemaakt van de correspondentie bij de aanvrage van een vergunning voor de plaatsing van een stoommachine in de jaren veertig en vijftig (in het bizonder
voor de bedrijfsgroep van het malen van graan). De gegevens zijn in zeer verschillende gemeentelijke provinciale en rijksoverheid-archieven terug te vinden, Publicatie van dit onderzoek voigt aan het eind van 1987 .
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perioden met weinig of geen wind (of water) leidden tot een stroom van
klachten bij de ondernemers en hun klanten. Naar deze calamiteiten
werd onder meer verwezen bij de invoering van een stoommachine.
Algemeen was het meest gehoorde argument: het onafhankelijk zijn
van de grillen van wind en water. De stoommachine bood een betere beheersing van het produktieproces en meer bedrijfszekerheid.
De ondernemer moest daar echter ook een zekere prijs voor betalen.
Allereerst waren er nauwelijks of geen kostenvoordelen aan verbonden,
zoals wij zagen. Slechts in het geval dat de moleneigenaars getroffen
werden door de slechte weergoden, kon de eigenaar van een stoombedrijf (tijdelijk) zijn slag slaan in de concurrentiestrijd .
Dit was niet het enige punt. De omzet van het stoombedrijf was in veIe gevallen groter, hetgeen betekende dat de eigenaar ook voor een voIledige benutting van de produktie zorg moest dragen. Dit vormde een
groot probleem onder andere in die situaties waarin het molenbedrijf
looter en aileen in de behoefte van de locale markt voorzag. Een uitbreiding van de 10k ale markt was nauwelijks mogelijk, daar het stoombedrijf geen lager maalloon kon bedingen . Verdringing van het
molenbedrijf was niet haalbaar, daar deze concurrerend kon blijven
produceren . De ondernemer moest dan ofzien van een optimale inzet
van de stoommachine of op zoek gaan naar nieuwe, maar onzekere
markten.
Het afzetprobleem deed zich eveneens voor bij de bedrijven die voor
de verre markt produceerden. De eerder genoemde Veluwse kopermolens konden de buitenlandse concurrentie ondanks hun overgang op de
stoomtechniek op den duur niet aan . Na enkele decennia stopten enkele
stoomkopermolens hun produktie. Een ging echter door op een lager
produktieniveau en schakelde tegeIijkertijd terug op waterkracht!28
Een derde probleem was de inbedding van de stroominstallatie in de
bestaande onderneming. Weliswaar spreekt men over de invoering van
de stoomtechniek, maar de stoommachine en de stoomketel bestonden
niet. Stoominstallaties bestonden er in aile so orten en maten. Zij verschilden per bedrijfstak en zelfs per onderneming naar vermogen, cylinder omtrek, slaglengte, zuigerfequentie, stroomspanning, het type
machine, het type ketel, het stelsel van de stoomschuiven en dergeIijke.
Bovendien vereiste de plaatsing van de stoominstallatie afstemming van
het drijfwerk, de pijpleidingen, de fundamenten, etc . op de bestaande
situatie. Het plaatsen van een stoominstallatie kan men vergeIijken met
constructiewerk, waarbij een ontwerp werd gemaakt toegesneden op de
plaatseIijke behoeften, eisen en omstandigheden.
28 .

Verstegen en Kragten, a. w., 186.

352

JBGBT 5(1988)

Soms waren de gevolgen voor een ontwerp zo verstrekkend, dat men
kon spreken van een totaal nieuwe conceptie in de stoomtechniek. De
drie stoominstallaties die gebruikt werden voor de bemaling van de
Haarlemmermeer, waren hiervan voorbeelden. De Cruquius, de Lynden
en de Leeghwater waren unieke technische system en in de wereld.
Na plaatsing moest de installatie bediend en onderhouden worden.
Voor de grote machines diende de ondernemer een afzonderlijke machinist en stoker aan te stellen. Voor de kleinere machines zorgde de machinefabrikant die de installatie leverde, voor een korte opleiding ter
plaatse van de ondernemer of een knecht. Aanvankelijk was het geen
eenvoudige bezigheid om een stoominstallatie op te starten en in bedrijf
te houden . Na 1850 verbeterde het bedieningsgemak met name van de
klein ere machines aanzienlijk. Dan nog kostte het tijd de specifieke hoedanigheid van een stoominstallatie te leren kennen.
Maximaal rendement van de machine, optimaal gebruik van de installatie en minimaal verbruik van steenkool, smeermiddelen, stoom en materialen verkreeg men door de ervaring en omgang met de installatie.
Inbedding in de maatschappeiijke omgeving was het vierde probleem
waarmee de ondernemer te maken kreeg, ondermeer tot uitdrukking komend in het voldoen aan de wetgeving waaraan hij zich diende te onderwerpen. Een van de eerste zaken waarop de ondernemer stuitte, was de
aanvrage van een vergunning voor de oprichting of uitbreiding van een
bedrijf. Voordat men de vergunning verleende, moesten bewoners van
de naast de (komende) bedrijfsaktiviteiten gelegen woningen worden gehoord. Omwonenden maakten regelmatig gebruik van hun rechten en
voerden - waar het stoominstallaties betrof - bezwaren aan als brandgevaar, geluidsoverlast, hinder van rook en trillingen en waardevermindering van hun eigendommen. Afwijzing van de vergunning was mogelijk,
hoewel dat niet vaak voorkwam. Aanpassing van de installatie van meer
of minder ingrijpende aard kwam vaker voor, evenals het terzijde schuiyen van de bezwaren.
Andere voorschriften waaraan de ondernemer zich diende te houden,
waren de Koninklijke Besluiten en de wetten betreffende de stoomtechniek en het stoomwezen. Deze had den vooral betrekking op het explosiegevaar van de stoomketel. De ondernemer diende zijn ketel te
registreren, regelmatige keuringen door de overheid toe te laten, opgedrag en reparaties uit te voeren en afgekeurde ketels buiten werking te
stellen.
Daarnaast konden voor afzonderlijke bedrijfstakken nog speciale
wetten van beiang zijn. Zo speeide bij het malen van graan de wet tot
invoering van een accijns op het gemaal uit 1833 een belangrijke rol. Zij
was geent op een kleinschalige wijze van graanmalen en werd door tijd-
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genoten gezien als een belangrijke belemmering bij het oprichten van
een meelfabriek.
Een geheel ander omgevingsaspect was de aanwezigheid van een infrastructuur voor onderhoud en reparatie van de stoominstallatie. Was
er in de regio een smid of machinefabrikant aanwezig die gebreken aan
de installatie bekwaam en snel kon hersteIlen?

De opkomst van stoom
Een economische kosten-baten analyse is aIleen in het geval van grootschalige toepassing een voldoende verklaring voor de opkomst van de
stoomtechniek. De stoomtechniek is bij kleinschalig gebruik tot ver in
de 1ge eeuw in vele regio's op z'n minst even duur (in jaarlijkst exploitatiekosten) als de windmolen. Toch zien wij vanaf 1850 alom in Nederland vele kleine en middelgrote bedrijven overgaan op stoom. Voor hen
was een verandering in de ondernemersopvatting over de bedrijfsvoering de doorslaggevende faktor bij de aanschaf van een stoominstallatie.
De ondernemers van het stoombedrijf gaven hoge prioriteit aan de beheersing van het produktieproces . De stoommachine had voor hen een
bizondere betekenis, namelijk het onafhankelijk worden van de natuurelementen.
De zekerheid die zij daarmee in de produktie verwierven, bracht echter onzekerheid op andere terreinen met zich mee. Was er een voldoende
grote markt voor de potentieel grotere produktie? Voldeed de stoominstallatie aan de gestelde eisen? Was men in staat de installatie adequaat in te passen in de bestaande bedrijfssituatie? Daarnaast opereerde
de ondernemer binnen zekere maatschappelijke grenzen. Hij kreeg te
maken met omwonenden en overheidsvertegenwoordigers, die ieder hun
eigen betekenis aan de stoommachine gaven. Voor een omwonende kon
dat hinder en gevaar zijn, voor een overheidsambtenaar een belastingverplichting of een veiligheidseis, die nagekomen moest worden.
Ondernemers konden zeer verschillende strategieen ontwikkelen tussen 1850 en 1890 om met de stoomtechniek om te gaan. AIle variaties
komt men naast elkaar tegen: voortzetting van het molenbedrijf, combinaties tussen molens en stoommachines, toepassing van kleine stoommachines en grootschalige inzet van de stoomtechniek. Aan het eind van
de 1ge eeuw was de overgang van wind (en water) naar stoom in grote
lijnen voltooid. Ontwikkeling van arbeidsmachines specifiek geent op
de stoomtechniek verbeterde de arbeidsproductiviteit in de meeste bedrijfstakken dusdanig, dat het molenbedrijf de strijd definitief moest
opgeven.

De rol van de Nederlandse machinenijverheid bij de introduktie van twee
buitenlandse innovaties in Nederland:
de boekdruksnelpers en de steenvormmachine.
G. VAN HOOFF

Inleiding
In de periode 1850-1870 vindt in Nederland, evenals in andere landen,
in het grafisch bedrijf de introduktie plaats van de zogenaamde snelpers. Ongeveer tegelijkertijd doen in de steenbakkerijen de eerste steenvormmachines hun intrede. Het betekent voor beide bedrijfstakken een
eerste vorm van mechanisering. In deze bijdrage wil ik eerst het verloop
van de introduktie van deze nieuwe machines in Nederland schetsen.
Daarbij zal ik ingaan op de rol van de Nederlandse machinenijverheid,
die voor wat betreft deze twee mechaniseringsprocessen uiteenloopt. Is
de Nederlandse machinenijverheid actief betrokken bij de modernisering of blijft zij aan de zijlijn staan? Slaagt zij erin om op deze markten
een eigen aandeel te veroveren of wordt zij overschaduwd door de buitenlandse concurrentie? In beide gevallen is er sprake van pogingen van
Nederlandse zijde om op de nieuwe markt te penetreren, met wisselend
succes echter. In de slotparagraaf probeer ik daarvoor een aantal verklaringen te geven.

De invoering van de snelpers in Nederland
Al moge Laurens Janszoon Coster niet de uitvinder zijn van de boekdrukkunst, het grafisch bedrijf kent in Nederland een lange traditie. Het
principe van de boekdrukkunst, losse gegoten letters tot teksten gevormd en ingeinkt onder druk tot een afdruk gebracht, bleef eeuwenlang bestaan. WeI werden er in de loop der eeuwen verschillende
verbeteringen aan de boekdrukpers aangebracht, zoals begin 17e eeuw
een metalen schroef.
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Eind 18e eeuw kwamen er geheel ijzeren persen op de markt en werd
de schroefdruk vervangen door een hefboom. De bediening van deze ijzeren persen was echter nog geheel handwerk. Het ininkten van de drukvorm, het in- en vastleggen van het papier en het afdrukken gebeurde
met handkracht. In die periode werden er pogingen ondernomen om
persen te ontwikkelen waarbij deze handelingen gemechaniseerd waren.
De Duitse boekdrukker Friedrich Konig en de Duitse fijnmechanicus
Andreas Bauer slaagden er rond 1810 in een bruikbare mechanische pers
te construeren. In 1814 kwamen zij met een cylinderpers. De afdruk geschiedde door mid del van een cilinder die het papier tegen een heen en
weergaande vlakke drukvorm, die door een walswerk was ingeinkt,
drukte. De afdruk verliep streepsgewijze, in tegenstelling tot het toenmalige handdrukprocede, waarbij de afdruk in een keer in zijn geheel
tot stand kwam.
De benodigde drukkracht was daardoor geringer en een veel grotere
snelheid mogelijk. De eerste snelpersen vonden slechts in beperkte mate
toepassing. Zij waren moeilijk te bedienen, niet geschikt voor het fijnere
werk en niet rendabel bij kleine oplagen. Het gebruik bleef beperkt tot
kranten en tijdschriften. In de loop van de eerste helft van de 1ge eeuw
kwamen er een groot aantal verbeteringen aan de bestaande snelpersen
tot stand. Zo werden voor de heen- en weergaande beweging van het
drukfundament verschillende constructies bedacht, met als voornaamste systemen de spoorwagen- en de cirkelradbeweging. Rond het
midden van de eeuw werden er snelpersen ontwikkeld voor kleinere formaten, die ook bij kleinere oplagen rendabel waren en redelijk makkelijk te bedienen waren. Rond 1840 kwamen er, met name in Duitsland,
een aantal bedrijven op die zich ook met de produktie van deze kleinere,
zogenaamde boekdruksnelpersen bezighielden en daarbij hun eigen
systemen ontwikkelden. Een groot deel van de oprichters en technische
leiders van deze nieuwe bedrijven waren eerder bij Konig & Bauer werkzaam geweest. 1

De invoering in Nederland

De eerste drukmachines in Nederland dienden, evenals in het buitenland, voor het drukken van grote oplages, zoals kranten. In 1828 schafte
de firma Enschede een tweetal Konig & Bauer-persen aan voor het drukken van de Oprechte Haarlemmer Courant, in 1846 gevolgd door een
I. Een informatief en goed gei'llustreerd overzicht van de ontwikkeling van de drukpers
biedt I.P. de Vooys, ' De ontwikkeling van de drukpers', De Ingenieur 28 (1913) 149-165
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derde. In 1838 en 1846 kocht de firma Spin te Amsterdam een soortgelijke pers voor het drukken van het Aigemeen Handelsblad. Voor 1853
zijn er in Nederland zeven van dergelijke grotere snelpersen
geinstalleerd. 2
Al vrij spoedig nadat de kleinere boekdruksnelpersen op de markt waren gingen Nederlandse drukkerijen daarop over. Omstreeks 1856 waren er zeker twintig boekdruksnelpersen in Nederlandse drukkerijen
geinstalleerd. tien jaar later waren er minstens 75 snelpersen in Nederland in bedrijf. 3 Handpersen bleven daarnaast nog lang in gebruik. Deze dienden vooral voor het kleinwerk of waren in gebruik in drukkerijen
die de omschakeling financieel of technisch niet konden of wilden maken. De invoering van de snelpers vergde een hele omschakeling voor
zowel meesters als gezellen. De bedreiging van de ambachtelijke kennis
en al of niet gefundeerde oordelen over de inferieure drukkwaliteit van
snelpersen waren argumenten die gebruikt werden om ze (in eerste instantie) niet in te voeren. 4 Daarnaast vormde de hoge aanschafprijs een
belemmering, hoewel de investering, door de veellagere (circa 1/ 3) kostprijs per vel druks, in vrij korte tijd terug te verdienen vie!. 5
Grote produktieaantallen waren daarvoor wei een vereiste. Zo installeerde de Maastrichtse drukker Gustav Lensen in 1855 een snelpers in
zijn bedrijf. Vier jaar later bood hij deze pers, "z.g.a.n.", aan. De Limburgse markt was, volgens zijn zeggen, te gering van omvang om de pers
rendabel te laten draaien. 6
Nog geruime tijd werden de snelpersen voornamelijk met handkracht
aangedreven, door middel van grote vliegwielen. Pas einde jaren '50
schakelden de eerste drukkerijen over op stoomkracht. De Arnhemse
drukker G.J. Thieme schafte in 1852 als eerste drukkersbedrijf in Nederland een stoominstallatie aan. Na enkele jaren werd deze installatie
echter opgedoekt. In 1861 liet hij opnieuw een stoominstallatie, een 102. A. Jansen, inleiding bij de heruitgave van P.M. van Cleef 'Handboek ter beoe/ening
der boekdrukkunst in Nederland' (z. pI. 1974) 20-21
3. Opgemaakt aan de hand van de verkoopoverzichten (in advertenties) van de verschillende producenten en vertegenwoordigers en snelpersen in Het nieuwsblad voor den boekhandel
4. Zie voor de bezwaren aafgevoerd tegen de snelpers bijvoorbeeld:
M . Compositeur 'Afgeluisterd gesprek tussen een zetter en een drukker' Laurens Coster
I (1858/ 59) 24-31
'Zamenspraak gevoerd tusschen twee leerjongens en de meesterknecht eener drukkerij'
Laurens Coster 2 (1859/ 60) 119
5. Deze opgave moet met voorzichtigheid worden betracht; zij is afkomstig uit een circulaire van Sijthoff uit 1855 en overgenomen in Laurens Coster 1859, 30. Zie ook 'Over de
berekening der kosten van drukwerken' Laurens Casler 5 (1862) 228-240
6. Universiteitsbibliotheek Leiden, Archief Sijthof, ingekomen stukken, 1859, II april
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comobiel, in zijn drukkerij plaatsen, Het bedrijf beschikte toen echter
al over vier snelpersen. 7

De sne/pers van Reichenbach. Een handbediende sne/pers, circa 1855. Links de draaier
van het grote v/iegwie/, in het midden de in/egger en rechts de afnemer van het bedrukte
papier. Let op het cy/inderinktwerk en de spoorwagen onder het drukfundament, waarvan
de wielen in holle goten over het machinefundament rollen.

Een voorbeeld: de firma Sijthoff
Over het verloop van de introductie van de eerste snelpersen is nog maar
weinig geschreven. Vit het archief van de Leidse drukker en uitgever
Sijthoff krijgen we een indruk van de problemen die speelden bij de invoering van de snelpers. Sijthoff schafte bij de oprichting van zijn eigen
drukkerij, in 1852, onder andere een tweedehandse snelpers aan via de
drukker en grafische machinehandelaar P.M. van Cleef Pzn. 8 Blijkbaar
beviel de pers niet, want nauwelijks een jaar na de installatie benaderde
7. Gemeentearchief Arnhem, register vergunningen 1851-1872 Laurens Coster 5 (1862)
57-59
8. Universiteitsbibliotheek Leiden, Archief Sijthoff, ingekomen stukken, 1852, 24
oktober
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Sijthoff de twee belangrijkste snelpersfabrikanten in Duitsland met een
voorstel om de oude machine met bijbetaling te ruilen tegen een nieuw
model. Ondanks de vertaal- en leesproblemen (de firma Reichenbach
vroeg om voortaan in het Duits, Frans of Engels te corresponderen en
Konig & Bauwer klaagde over de zeer 'fluchtigen' schrijfstijl), deden
beide bedrijven aanbiedingen. 9 De inruil kwam na enigszins moeizame
onderhandelingen tot stand. De oude pers van Sijthoff die naar Madrid
werd verstuurd, bleek niet, zoals opgegeven, een Cowper-pers van Britse
makelij te zijn, maar een oude Franse 'schuurmachine', een machine
van Selligue, waarop eind jaren dertig en begin jaren veertig het Algemeen Handelsblad was gedrukt. Er ontbraken daarbij nog een behoorlijk aantal onderdelen en stukken waren kapot of gebroken. Pas in 1856
werd de machine geaccepteerd door de nieuwe eigenaar en betaald . 10 De
installatie van de eerste snelpers van Reichenbach - op deze firma was
de keuze gevallen - vergde ook de nodige organisatie . De chefmonteur
van Reichenbach, Albert, moest vanuit Augsburg naar Sijthoff overkomen. Enige tijd na installatie bleek de machine houtsneden niet goed af
te drukken. A. W. Reichenbach en Maschinenmeister Albert waren bij
de Ieverancier de enigen die ervaring hadden op dit terrein, maar beiden
konden voorlopig niet gemist worden.
am toch in het probleem te voorzien, raadden zij een drukker te Leipzig aan die weI naar Leiden wilde komen voor f 10 per week. Dit bedrag
lag boven het weekloon van de meesterknecht L. van Nifterik die in
1852 bij Sijthoff in dienst was gekomen. ll
Sijthoff werd in 1854 vertegenwoordiger voor Nederland van de Reichenbachse machinefabriek. Voor de montage was de eerste jaren nog
altijd de overeenkomst van Albert nodig. Ook voor de introductie van
nieuwe modellen, zoals de persen met krukstangbeweging die op een
tentoonstelling te Haarlem in 1856 gepresenteerd werden, kwam Albert
over. 12 Eind 1855 beschikte de machinemeester in dienst van Sijthoff,
Factor, over voldoende ervaring om de machines bestemd voor Nederland te kunnen steBen. Dat hieid weI in dat Sijthoff voor een tijdelijke
vervanger moest zorgen. 13
9. Universiteitsbibliotheek Leiden, Archief Sijthoff, ingekomen stukken, 1854, 17 en 25
januari en 3 februari
10. Universiteitsbibliotheek Leiden, Archief Sijthoff, ingekomen stukken, 1855,26 oktober en 1856, 2 april
II. Universiteitsbibliotheek Leiden, Archief Sijthoff, ingekomen stukken, 1854, I augustus en no . 54
12. Universiteitsbibliotheek Leiden, Archief Sijthoff, ingekomen stukken, 1856,23 juni
13 . Universiteitsbibliotheek Leiden, Archief Sijthoff, ingekomen stukken , 1855, 26
oktober
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De producenten van boekdrukpersen in Nederland in de 1ge eeuw

Voor 1837 waren er in Nederland, voor zover bekend, geen producenten
van moderne ijzeren boekdrukpersen. WeI waren er een tweetal octrooien, uit 1823 en 1829, van Nederlanders op het gebied van drukpersen.
Het ging daarbij echter vermoedeIijk om verbeteringen aan houten
handpersen. 14 De meeste ijzeren persen die in Nederland werden ingevoerd waren afkomstig uit Belgie ging een enkele Belgische firma over
naar Nederland. De Brusselse fabrikant van ijzeren boekdrukpersen, L.
Gouy, vestigde in 1837 zijn bedrijf in Den Haag. 15 Enkele jaren daarna
werd zijn bedrijf overgenomen door de Hagenaar H.P. HotZ. 16 Naast
Hotz startte omstreeks 1840 de Amsterdamse timmerman/smid G. van
Heerde met de fabricage van ijzeren handdrukpersen. 17 Beide fabrikanten stonden met ijzeren handdrukpersen op de algemene Typografische
TentoonsteUing te Haarlem ter gelegenheid van de Coster-feesten in
1856. 18 Verder is er een boekdrukpers bekend van de firma Nederburgh,
Nering Bagel en Compo te Deventer, uit 1840. 19 Maar ik heb geen aanwijzingen kunnen vinden voor een verdere produktie op dit gebied door
dit bedrijf. Naast de genoemde bedrijven waren er vermoedelijk nog andere ondernemingen in Nederland die zich met de vervaardiging van
boekdrukpersen bezighielden, zij het op kleine schaal. 20
Op de genoemde tentoonstelling te Haarlem bleek de achterstand van
de Nederlandse producenten ten opzichte van het buitenland. Er stonden ook twee ijzeren snelpersen, van twee Duitse firma's, de firma
Klein, Forst & Bohn (vertegenwoordigd door G.1. Thieme te Arnhem)
en de Reichenbachse maschinenfabrik (vertegenwoordigd door A. W.
Sijthoff te Leiden).
Hoe reageerden de Nederlandse producenten op de introductie van de
buitenlandse snelpersen? H.P. Hotz staakte al gauw de fabricage van
14. G. Doorman Het Neder/andsch Octrooiwezen en de Techniek der 1ge eeuw ('S Gravenhage 1947) 130 en 166 (nos. 105 en 433)
15. Gemeentearchief Den Haag, archief gemeentesecretarie/openbare werken (bnr.
365), inv. no. 49, no. 127
16. Enschede, 'Hotz (H.P .)' Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel 2
(Lei den 1912) kol. 605
17. Enschede, 'Heerde (G. van)', Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel
2 (Leiden 1912) kol. 554
18. Cata/ogus van voorwerpen ingezonden ter a/gemene typografische tentoonstelling
gehouden te Haar/em 185647 (cat. nos. 696 en 697)
19. Catalogus van voortbrengselen van Overijsselsche Nijverheid p de Tentoonstelling te
Zwolle 1840, cat. no. 429
20. zie bijvoorbeeld de advertentie van J. Collman, smid te Amsterdam in de Provinciale
Overijsselsche Courant, 25 maart 1851
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boekdrukpersen. De stoomsmederij van H. Hotz, de navolger van H.P.
Hotz vervaardigde, volgens een opmerking in het verslag van de Haagse
Kamer van Koophandel, in 1870 persen, maar vermoedelijk waren daarmee geen boekdrukpersen bedoeld. 2~ Met de vervaardiging van snelpersen liet het bedrijf zich niet in. Van Heerde deed omstreeks 1857 weI een
kortstondige poging, die mislukte. De oorzaken van zijn falen worden
nergens duidelijk vermeld. 22 Van Heerde had ten tijde van zijn poging
al ervaring met de intallatie van snelpersen, zoals bij Sijthoff in 1852. 23
In 1857 kon hij beschikken over de snelpers op de stadsdrukkerij van
Amsterdam, een eigendom van Frederik Muller. 24 Na 1857 staakte ook
Van Heerde vermoedelijk de fabricage van persen. Op een tentoonstelling in 1860 bijvoorbeeld exposeerde hij een product dat hij van oudsher
al vervaardigde, een fornuis .25
Naast de oude producenten van boekdrukpersen was er een enkel Nederlands bedrijf dat zich nieuw op de markt van snelpersen begaf. Het
Haarlemse metaalbewerkingsbedrijf de fa. Doedens en Jacobs (vanaf
1864 voortgezet als W.H. Jacobs) vervaardigde, volgens een vermelding
uit 1857, snelpersen. 26 Op de Wereldtentoonstelling te Wenen, in 1873,
exposeerde het bedrijf een boekdrukreliefpers, geen snelpers dUS .27 Ook
andere Nederlandse bedrijven die zich met de vervaardiging van grafische materialen bezighielden begaven zich niet op het terrein van de
snelpers. Zo leverde het Amsterdamse bedrijf van J.H.W. Berges (later
Berges, Hk. Jonker en Zoon en in 1877 Hk . Jonker en Zoon) bijvoorbeeld omstreeks 1860 proef- en steenpersen en later ook nog vouw- en
snijmachines, maar geen (boekdruk)snelpersen . 28 Van een ander Nederlands bedrijf dat een steendrukpers vervaardigde, de Zwolse ijzergieterij
G.J. Wispelwey & Co., lijkt het betreffende produkt voorzover bekend

21. Verslag Kamer van Koophandel 's Gravenhage 1870
22 . Een passage in Laurens Coster 1858, 206 duidt op pogingen van Van Heerde, zonder
de naam te noemen
23. zie noot 6, brief 24 en 26 oktober en II november 1852
24. Gemeentearchief Amsterdam, archief Stadsdrukkerii , inv. no . 364
25. Catalogus Tentoonstelling van Nijverheid door de Maatschappij ter verheffing van
den werkenden stand (Amsterdam 1860) II (cat. no. 384) (UB Amsterdam 364 c 29)
26. Gemeenteverslag Haarlem 1857, 45
27. Welt-Ausstellung 1873 in Wien. Officieller General-Catalog, 290 Verslag aan zijne
excellentie den Minister van Binnenlandse Zaken omtrent de Wereld-Tentoonstelling gehouden te Weenen (Lei den 1874) 194
28. Zie voor Berges en Jonker o.a. Catalogus der Tentoonstelling van Provinciale Nijverheid en kunst te Amsterdam 1859, II
Verslag over de Nederlandsche afdeling op de Internationale tentoonstelling gehouden te
Parijs in 1878 (Leiden 1879) 128
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een incident eel gebeuren. 29 Op de in 1881 gehouden tentoonstelling van
hulpmiddelen voor den boekhandel stelde de Zaltbommelse drukkerij
Johs. Kuhn een boekdrukkersnelpers ten toon. Het is niet duidelijk of
deze pers een eigen produkt was van deze drukkerij of door anderen was
vervaardigd, naar haar ontwerp. De pers kwam in ieder geval niet voor
bekroning in aanmerking. 30
De Nederlandse metaalbewerkingsnijverheid houdt zich nauwelijks
bezig met de vervaardiging van boekdruksnelpersen ondanks de groeiende en vrij omvangrijke afzetmogelijkheden op dit terrein. Op een andere groeimarkt, die van de steenvormmachines, zijn de Nederlandse
bedrijven, in vergelijking, heel wat actiever.
De steenvormmachine 31

Het vormen en bakken van aarde tot stenen is een al oude menselijke
bezigheid. De baksteenindustrie nam vooral in de gebieden waar geen
natuursteen of hout als bouwmateriaal voorhanden was, zoals in Nederland, een grote vlucbt. Het procede bleef eeuwenlang hetzelfde. De
grondstof, meestal klei, onderging na het afgraven een aantal bewerkingen om er een samenhangende plastische massa van te maken. Dit gebeurde door het zogenaamde rotten (het inwerken van vorst en weer op
de kleibult 's winters) en het zogenaamde kleitrappen, het kneden van
de klei met de voeten of met behulp van dieren. De geknede kleimassa
werd met de hand in houten vormbakken een voor een, steen voor steen
gevormd, te drogen gelegd om daarna met behulp van vuur gebakken
te woren. Het werk gebeurde in seizoensarbeid. Voor het kneden werden
in de 17e en 18e eeuw paardenmolens ontwikkeld, maar het is twijfelachtig of deze mol ens op grotere schaal toepassing vonden in de Nederlandse baksteennijverheid.
Vanaf de eerste helft van de 1ge eeuw werden ook pogingen ondernomen om het vormen te mechaniseren. In de loop van de 1ge eeuw werden machines voor beide bewerkingen, hetzij apart, hetzij in een
bewerking, ontwikkeld. Al in de eerste helft van de 1ge eeuw werden
29. G. van Hooff, ' De IJzergieterij en machinefabriek van de fa. G .J. Wispelwey & Co.
te Zwolle in de eerste halve eeuw van haar bestaan' Zwols Historisch laarboek 1987, 74-84
30. Tentoanstelling van Hulpmiddelen vaar den boekhandel (1881) cat. no . 72
31. Zie voor het navolgende: G .B. Jansen 'Baksteenfabricage in Nederland 1850-1920'
(Zutphen 1987) passim
G . van Hooff 'De introduktie van de steenvormmachine in de Nederlandse steenbakkerij
en de rol van de Nederlandse machinefabrieken in dit innovatieproces', laarboek voar de
Geschiedenis van Bedrijf en Techniek 4 (1987) 131-153
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machines voor beide bewerkingen, hetzij apart, hetzij in een bewerking,
atwikkeld. Al in de eerste helft van de 1ge eeuw kwamen een groot aantal constructies op dit gebied beschikbaar, maar deze vertoonden technische gebreken of waren niet rendabel in gebruik. Pas vanaf omstreeks
1850 kwamen er steenvormmachines op de markt die wei geschikt waren
en toepassing vonden in het steenbakkersbedrijf. er werden een groot
aantal verschillende constructies ontwikkeld, die onderling nogal verschilden.
Grofweg waren een viertal types te onderscheiden.
- machines die de handvormmethode imiteerden en met losse vormbakken werkten
- machines die door middel van een continue beweging vaste vormbakken vulden
- machines die via een vormgat losse stenen persten
- de strengpers die een continue kleistreng vormde, die op maat werd
afgesneden
In de tweede helft van de 1ge eeuw concurreerden al deze types met
elaar en met de oude handvormmethode. De mechanisch gevormde
steen was over het algemeen, door de grotere drukking waarmee zij was
samengeperst, vaster en duurzamer dan de handgevormde. Bovendien
had zij een egaal uiterlijk met scherpe randen en hoeken. De gladde
vorm leidde in eerste instantie tot aarzeling bij de afnemers. Zij zou bij
het voegen meer specie vereisen. Door het afwijkende uiterlijk was zij
niet samen met de handvormstenen te gebruiken. Verder braken de hoeken en randen bij het vervoer nogal eens af.
De eerste steenvormmachines betekenden niet direct een grote vooruitgang ten opzichte van de handvormmethode. De handvormerij was
door de hoge productiviteit en mede door het lage loonpeil in Nederland
lang in staat te concurreren. De machines vereisten behoorlijke investeringen en de afschrijvingstermijn was kort als gevolg van de snelle slijtage. De produktiewinst ten opzichte van de handvormmethode ging
daardoor grotendeels teniet. De besparing op de loonkosten woog daar
niet tegenop. Overige bedrijfseconomische voordelen, als tijdwinst bij
bijvoorbeeld het drogen, waren ook minimaal. De machinaal gevormde
steen was omstreeks 1870 in veel gevallen dan ook even duur of duurder
dan de soortgelijke handvormsteen.

De introductie in Nederland

In de jaren 1850-1860, toen de eerste steenvormmachines in Engeland
en andere industrielanden toepassing vonden, was er in Nederland weI
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belangstelling voor maar weinig praktisch gebruik van de nieuwe mechanische steenvormmethode. In enkele tijdschriften werd de nieuwe
methode beschreven en op de tentoontstelling van bouwmaterialen te
Amsterdam in 1853 was een steenvormmachine van de Britse ontwerper
Henry Clayton aanwezig. De fa. Cremer & Co. te Bolsward schafte een
dergelijke machine aan voor de fabricage van holle stenen en buizen.
Voor 1860 installeerde, voor zover bekend, slechts een enkele Nederlandse steenfabrikant een steenvormmachine voor de vervaardiging van
gewone baksteen. Dit ene bedrijf, de fa. Stadtnitski te Bemmel, kocht
in 1857 een steenvormmachine van de Britse firma Chamberlain, maar
dit bleek een fiasco.

Steenvormmachine mel paardenkleimolen van de fa . H. Cesyton & Co 's A tlas Works Ie
Londen, no. D, geschikl voor zo wel dierlijke als sloomaandrijving. Prijs compleel: £ I 10
(ca. 1860) . Produklie: min. 7. 000 stenen per dag.

WeI werden er in de jaren '50 op enkele steenfabrieken nieuwe kleimolens geintroduceerd, ijzeren tonnenmolens, aangedreven door een
paard, waarin de klei door middel van mesbladen versneden en gemengd
werd. In de loop van de jaren '60 gingen verschillende Nederlandse
steenbakkerijen over tot (proeven met) machinale steenvorming. Vooral
de grotere bedrijven hielden zich hiermee bezig. Bij gelegenheid van de
Nationale Nijverheidstentoonstelling te Amsterdam in 1866 werd opgemerkt dat de steenfabrikanten zich meer en meer op de machinale vorming van steen toelegden. Vergeleken met het buitenland liepen de
Nederlandse steenbakkerijen niet achter met de invoering van steenvormmachine. Het aantal bedrijven dat omstreeks 1870 machinaal produceerde was beperkt (ongeveer l / tO van totaal circa 500 bedrijven),
maar qua aantal arbeiders vormde het een belangrijke groep binnen de
bedrijfstak.
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De Nederlandse producenten van steenvormmachines

De eerste steenvormmachines die in Nederland werden geintroduceerd
waren uit het buitenland afkomstig. Voor 1860 waren al enkele Nederlandse constructeurs en ontwerpers met de ontwikkeling van deze machines bezig, maar met weinig direkt resultaat. De ontwikkeling van
eigen Nederlandse steenvormmachines werd gestimuleerd door de reparatieopdrachten en de vraag van de kant van de steenfabrikanten om
verbeteringen aan de buitenlandse machines. Zowel Nederlandse steenfabrikanten als Nederlandse constructeurs hielden zich bezig met het
ontwerpen van steenvormmachines die aan de Nederlandse situatie waren aangepast. Een aantal smeden en machinefabrikanten verwierf als
gevolg van de reparatieopdrachten kennis van de technologie op dit gebied en ontwikkelde deze kennis naar eigen inzicht of naar ontwerp van
de steenfabrikant verder. Vanuit de kring van steenfabrikanten waren
met name de families Van Heukelom en Van Heukelum actief. De steenfabrikant Nicolaas van Heukelum te Ubbergen (bij Nijmegen) verwierf
een tweetal Nederlandse octrooien op dit gebied. De Kampense steen fabrikant H.C. van Heukelom liet persen naar zijn eigen ontwerp vervaardigen, die hij te koop aanbood. 32
Twee omstandigheden droegen met name bij tot een eigen Nederlandse ontwikkeling en produktie van steenvormmachines . Allereerst de eigen aard van het te verwerken materiaal, de klei. Deze natuurlijke
grondstof kent een enorme verscheidenheid aan eigenschappen en samenstelling. Deze varieteit maakt het moeilijk om een mechanisch procede te ontwikkelen dat voor aile grondsoorten geschikt is. Nog tot in
de twintigste eeuw werd erop gewezen dat er geen machines bestonden
die voor aBe grondsoorten geschikt waren. Om een goed functionerende
machine te krijgen was kennis van de te verwerken grondstof onontbeerlijk. In Nederland gebruikten bijvoorbeeld de voornaamste steenbakkerijgebieden modderige rivierklei. Deze klei was in het algemeen te
plastisch om in een strengpers verwerkt te worden, maar dit type machine yond elders in Nederland weI toepassing.
Een tweede factor die een eigen Nederlandse ontwikkeling bevorderde
was het geheel van eigenaardigheden en gewoontes van de Nederlandse
afzetmarkt. In Nederland, met een grote traditie van bouwen in steen,
was men gewend aan de bezande handvormsteen, dat wil zeggen een
steen waarvan de vormbak voor het vormen ingezand was. De ietwat
onregelmatige structuur die hiervan het resultaat was leverde ook bij
32. Zie zijn advertentie in het Advertentieblad voor verkopingen van onroerende en roerende goederen 13 (1869) no . 50
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grote oppervlakken een 'Ievend' resultaat op. In andere landen, met name in Duitsland, gaf men de voorkeur aan strakke stenen, waarvoor de
strengpers het meest geschikt was. Uiteraard speelde deze overweging
geen rol bij de produktie van straatklinkers. De Nederlandse constructeurs speelden op de twee eisen in en hielden zich vooral bezig met het
ontwerpen van een machine die qua constructie geschikt was voor de
Nederlandse klei en die een eindprodukt opleverde dat overeenkwam
met de bezande handvormsteen. Het resultaat was de vormbakpers. De
klei werd daarbij gekneed, en in een meerstuks-vorm geperst, die al of
niet automatisch afgestreken werd.
Conclusie

De nog jonge Nederlandse metaalbewerkingsnijverheid opereerde heel
verschillend op twee nieuwe markten die zich in de jaren '50 en '60 van
de vorige eeuw aandienden. Op het moment dat de eerste boekdruksnelpersen in iets grotere getale hun weg vonden naar de Nederlandse drukkerijen waren er een tweetal smederijen die tien a vijftien jaar ervaring
hadden met de fabricage van moderne boekdrukhandpersen. Hoewel
een van hen een poging deed misten zij de aansluiting met deze nieuwe
markt. Ook een enkel ander Nederlands bedrijf dat zich als nieuwkomer
op het terrein van de snelpersen begaf zette zich niet door.
De fabricage van steenvormmachines werd daarentegen wei opgepakt
door Nederlandse bedrijven. Daaraan leverden de afnemers ook een belangrijke bijdrage.
Uit deze twee gevalstudies zijn uiteraard slechts beperkte conclusies
te trekken. De kans op toevalligheden is te veel aanwezig. Met wat meer
geld, geluk of wijsheid was een inventieve Nederlander wellicht wei in
de produktie van snelpersen geslaagd.
Wij willen hier een tweetal factoren uitlichten die, volgens ons, een
belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van technische kennis en de
produktie van technische apparatuur binnen een land. De eerste factor
zou ik de technische aspecten van de markt willen noemen. Hieronder
allen bijvoorbeeld de technische aspecten van een type produkt, de ervoor vereiste kennis en produktietechnieken, de octrooimarkt e.d .. Zowei de steenvormmachine als de snelpers hadden rond 1850 een
langdurig ontwikkelingsproces achter de rug, dat terugging tot het begin
van de eeuw. De boekdruksnelpers was dan echter al marktrijp, mede
dankzij de ervaringen met de cilinderpers. Bovendien stelde de vervaardiging van een snelpers hoge technische eisen en vereiste grote constructieve ervaring. Dit lijkt bij de bouw van steenvormmachines van minder
belang.
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Het grote aantal octrooien Op het gebied van steenvormmachines en
de vele bedrijven die zich met de constructie van deze machines bezighielden rond 1860 wijst erop dat deze techniek nog volop toegankelijk
en in beweging was.
Het aantal producenten van snelpersen nam in de loop van de 1ge
eeuw wei toe maar bleef beperkt. Onder de nieuwe snelpersfabrikanten
waren veel oudgedienden van bestaande snelpersfabrieken, een aanwijzing dat het niet gemakkelijk was om zich deze technologie eigen te maken. Voor de gevestigde producenten van de handdrukpersen was de
overschakeling wellicht des te moeilijker omdat de kennis en technische
inrichting van hun bedrijf slechts voor een klein deel aansloot of voldeed voor de produktie van de snelpers. De productie van steenvormmachines was de eerste tientallen jaren niet zozeer gebonden aan al
uitontwikkelde technische concepten en een daarmee verbonden produktietechniek.
De snelpersen waren daarbij direct in Nederland te gebruiken, terwijl
de kleivormmachines aanpassing behoefden. Opvallend in dit verband
is de bemoeienis van de afnemers bij de invoering van de nieuwe techniek. In het geval van de snelpers traden grotere boekdrukkerijen op als
vertegenwoordiger van buitenlandse machinefabrieken . Daarentegen
bemoeiden de eigenaars van enkele grotere steenfabrieken zich intensief
met de aanpassing van de steenvormmachine aan de Nederlandse
praktijk.
De technische ervaring die in een bepaalde branche al aanwezig is kan
stimulerend werken op de ontwikkeling van nieuwe producten in dezelfde sector. Van de know-how en ervaring in Nederland op het gebied van
de fabricage van boekdrukpersen moeten we ons geen al te grote voorstelling maken. Zowel Hotz als Van Heerde waren vermoedelijk een
soort assemblage-bedrijven, en van hun produkten staat niet met zekerheid vast of zij de originele makers zijn geweest. Gietwerk bijvoorbeeld
werd van elders betrokken. De geringe omvang van het bedrijf van Hotz
wijst in deze richting. Begin jaren '50 telde zijn onderneming niet meer
dan 13 werknemers. 33 Het bedrijf van Van Heerde zal zeker niet veel
groter geweest zijn. Van Heerde leverde en installeerde machines van
andere producenten. 34
Een tweede factor vormt de sociaal-economische structuur van de afzetmartk. Aspecten als relaties tussen afnemers en leveranciers, de om33.

Gemeentevers/ag 's Gravenhage 1852-1855

34. Universiteitsbibliotheek Leiden, Archief Sijthoff, ingekomen stukken, 1852, nos .
21-25
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yang, groei en de inrichting van de markt kunnen hierbij genoemd
worden.
De kleine omvang en geringe groei van de Nederlandse markt voor de
steenvormmachine, in tegenstelling tot die voor de snelpers, bood wellicht de Nederlandse machinenijverheid meer kansen. De afzetmogelijkheden voor steenvormmachines waren voor de buitenlandse
producenten niet interessant genoeg, zeker niet om met aangepaste ontwerpen te komen.
Het grafische bedrijf kenmerkte zich door een groot aantal bedrijfjes
en enkele grotere bedrijven verspreid over heel Nederland. Het ging in
het totaal om circa 5000 vestigingen rond het midden van de 1ge eeuw.
Dit maakte een goede organisatie van de promotie en de afzet zeer belangrijk. Kennis van de branche en kontakten daarin waren daarbij een
voordeel. De grafische nijverheid was een vrij op zich zelfstaande bedrijfsgemeenschap met eigen tradities en met veel onderlinge contacten.
De branche kende rond 1850 allangere tijd eigen verenigingen en bladen. De handel in grafische apparatuur en materialen werd in die tijd
veelal door vakgenoten zelf verzorgd. Van Heerde en Hotz hebben ondanks hun bestaande relaties op de markt echter geen kans of aanleiding
gezien om hun produktie van handpersen verder te ontwikkelen tot die
van snelpersen.
Het steenbakkersbedrijf bestond weliswaar uit een veel kleiner aantal
bedrijven (circa 450 omstreeks 1860), maar de bedrijven werkten veelal
geisoleerd en lagen vaak ook in afgelegen gebieden. Pas in 1883 kwam
er een landelijke vereniging van steenfabrikanten tot stand en een eerste
vakblad. De geisoleerde ligging en individuele bedrijfstakstructuur gayen de metaalbewerkingsbedrijven in de buurt van de steenbakkerijen
de kans op deze markt een eigen plaats te veroveren .
Aan de tradities van de Nederlandse afzetmarkt beantwoordde de
boekdrukpers voldoende, de buitenlandse steenvormmachine niet. Het
eindprodukt van de buitenlandse snelpersen voldeed aan de Nederlandse
eisen en smaak, de buitenlandse steenvormmachines leverden in veel gevallen een resultaat op dat niet aan de specifieke Nederlandse smaak en
omstandigheden beantwoordde.
Mijn voorlopige indruk is dat de mogelijkheden voor het Nederlandse
bedrijfsleven om de snelpersfabricage aan te pakken gering waren omat
zij moeilijk aan de hoge technische eisen kon voldoen. De technologische voorsprong in het buitenland was dan al vertaald in een gevestigde
marktpositie van het buitenlandse fabrikaat. De buitenlandse apparatuur voldeed goed. De afnemers hadden geen direkte behoefte aan een
Nederlands produkt, tenzij dat concurreerde qua prijs of techniek.
Bij de steenvormmachine lag het anders. De Nederlandse afnemers
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gingen zelf Op zoek naar verbeteringen, omdat de buitenlandse machinerieen niet voldeden. De Nederlandse machinebouwers beschikten over
voldoende basiskennis om de eisen en ontwerpen van de afnemers te vertalen in een technisch en financieel rendabel produkt.

De mechanisering van het katoendrukken in Nederland 1
O. VERBONO

Inleiding

De industrialisatie in Nederland in de vorige eeuw kenmerkte zich door
een laag innovatietempo. In die periode was er in Nederland nauwelijks
sprake van een zelfstandige technische ontwikkeling, zodat nieuwe produktiemethoden en de bijbehorende kennis uit het buitenland afkomstig
waren. Het proces van technische vernieuwing in Nederland was daarom vooral een proces van diffusie van technologieen. Rosenberg pleit
in zijn benadering van de dis susie van technologieen voor meer aandacht voor het proces van technische ontwikkeling om het diffusietempo te kunnen verklaren, naast de invloed van economische factoren als
factorprijzen en marktprijzen. 2 Bij een vergelijking tussen twee produktiemethoden speelt volgens hem ook een rol dat een nieuwe machine
vrijwel nooit helemaal af is, maar dat verdere ontwikkeling noodzakelijk blijft. De snelheid van dit ontwikkelingstempo bepaalt in hoge mate
de diffusiesnelheid . Het is zelfs mogelijk dat nieuwe technieken in een
beginfase helemaal niet voordeliger zijn en daarom aanpassingen behoeyen om de in potentie grotere mogelijkheden te realiseren. Ook kan
door het achterblijven van de ontwikkeling in complementaire technieken een snelle verspreiding geremd worden. Vaardigheden in het bouwen en in het gebruik van machines dienen ontwikkeld te worden en
vaak zijn er ook institutionele aanpassingen vereist. Ten slotte kan ook
de oude techniek nog verder ontwikkeld worden. Al deze factoren kunnen een rol spelen bij de afweging tussen twee concurrerende technieken
en daarmee de keuze van de ondernemer belnvloeden. Deze benadering
richt zich evenals de factorkostenanalyse vooral op de aanbodzijde van
De bijdrage is tot stand gekomen dankzij de steun van de Stichting voor Historisch Onderzoek, gesubsidieerd door ZWO.
1. Zie voor het algemene onderzoekskader H. Lintsen, M. Bakker, G. van Hooff en G.
Verbong 'Industrialiseren en innoveren in Nederland in de 1ge eeuw' , bijdrage voor de
Conferentie Maatschappijgeschiedenis Mei 1987, elders in deze uitgave.
2. N. Rosenberg, 'Factors affecting the diffusion of technology', Explorations in Economic History 10 (1972) 3-33 .
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het proces en laat daarbij de invloed van de vraagzijde, de markt, buiten
beschouwing. Het is echter maar zeer de vraag of dit gerechtvaardigd is.
In deze bijdrage wordt de mechanisering van het katoendrukken in
Nederland beschreven als een voorbeeld van een complex proces waarin
de toepassing van een nieuwe technologie tot stand komt door de interaktie van economische en technische factoren binnen de Nederlandse
kontekst. Alvorens hiertoe over te gaan is het noodzakelijk om eerst een
beeld te schetsen van het mechaniseringsproces en de verspreiding hiervan over Europa.

De mechanisering van het katoendrukken in Europa
In de achttiende eeuw bedrukte men katoen met de hand met houten
blokken, waarop een motief was uitgestoken (hoogdruk). Om fijnere
dessins te kunnen drukken bracht men koperen of messing stiftjes in de
drukplaat aan. In de tweede helft van de eeuw ging men ook met koperen platen drukken op een wijze, die rechtstreeks aan het bedrukken van
papier was ontleend. 3 De drukpers verspreidde zich vanuit GrootBrittannie al spoedig over de belangrijkste textielcentra in Europa. Met
deze pers was het mogelijk om nog fijnere dessins te drukken, terwijl
ook de afmetingen van een dessin, dat in een keer gedrukt kon worden,
behoorlijk toenam.
Verschillende keren had men geprobeerd om een continu proces voor
het bedrukken van katoen te ontwikkelen. In 1783 slaagde de Engelsman Thomas Bell erin om een drukmachine te construeren, die door
middel van koperen rollen, waarin het dessin was gegraveerd, continu
kon drukken. Een van de belangrijkste technische problemen, waarvoor
Bell een oplossing moest vinden, was het wegnemen van de kleurstof op
de niet gegraveerde delen. Hij bedacht hiervoor een mes, de zogenaamde rakel, die de overtollige kleurstof wegnam, voordat het doek met de
rol in aanraking kwam. Hiermee was de rouleaudruk geboren en daarmee het einde van de handdruk in zicht. Toch zou het nog ruim honderd
jaar duren, voordat dit proces zich voltrokken had. Aan de hand van
de inleiding genoemde factoren zal ik enkele redenen aangeven, waarom
dit proces zo lang heeft geduurd.
De belangrijkste beperking lag in eerste instantie in de accessoires, die
voor het drukken met de rouleau nodig waren. Het belangrijkste hierbij
waren de koperen cilinders. Voor elke kleur in een motief was een rol
3. P .C. Floud, 'The English contribution to the development of copper-plate printing',
Journal oj the Sociery oj Dyers and Colorists 76, july 1960, 425-434.
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Een van de oudste rouleaudrukmachines uit Frankrijk, omstreeks 1810. Deze had slechts
een drukrol en werd met de hand aangedreven.
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nodig; elke rol moest apart worden gegraveerd. In het begin gebeurde
dit met de hand, wat behalve langdurig ook kostbaar was . Het duurde
tot in de jaren '20 van de vorige eeuw, voordat er apparaten waren ontwikkeld, die het graveerproces versnelden. Daarnaast diende ook de receptuur, de bereiding van de kleurstof, aan de nieuwe wijze van drukken
te worden aangepast. Een belangrijk probleem was het beperkte kleurenpalet, dat men tot zijn beschikking had. Om een gewenste kleur te
realiseren was vaak een ingewikkeld procede nodig. Vereenvoudigingen
hierin om deze kleur met de machine te kunnen drukken leidde vaak tot
problemen met de echtheid van de kleur. Vanaf het midden van de 1ge
eeuw raakte het 'stomen' van de stof in zwang; hierdoor werd de echtheid bevorderd. Pas met de introduktie van de synthetische kleurstoffen
kreeg men langzamerhand de beschikking over meer kleurnuances, die
bovendien gemakkelijker aan te brengen waren. Dit geschiedde echter
pas na 1870.
Met een rouleau kon men 270 meter per uur bedrukken, terwijl een
handdrukker slechts ongeveer 3 meter haalde. Hoewel de produktiviteit
in principe 90 maal zo groot was, was het voordeel in de praktijk veel
minder. Zo berekende Bolliger dat omstreeks 1830 van deze verhouding
van 90: 1 slechts weinig over bleef. 4 Allereerst vereiste de bediening van
de machine 6 areiders tegen het handdrukken twee (de drukker en zijn
hulpje, de stijker). Verder was men in die tijd nog niet in staat om ook
maar een derde van de capaciteit te benutten (verwisselen van de roIlen,
de kleurstof, het bijstellen van de roIlen, problemen met de rakel etc.).
Bovendien traden er alleriei beperkingen op in de andere afdelingen van
het bedrijf, die nog niet gemechaniseerd waren, zoals de ververij, de
wasserij en de blekerij. De werkelijke verhouding in de arbeidsproduktiviteit lag ongeveer op 1 : 3 a 4.
De verbetering van de rouleau werd vooral gezocht in het uitbreiden
van het aantal drukrollen, waardoor het drukken van meerdere kleuren
tegelijkertijd mogelijk werd. Machines met twee rollen deden hun intrede in de jaren '20, met 3 a 4 rollen tussen 1830 en 1850 en met steeds
meer roIlen, tot zelfs 16, deden in de periode na 1850 geleidelijk hun intrede. Deze ontwikkeling werd gestimuleerd door de concurrentie, die
de rouleau ondervond van de perrotine, uitgevonden door de Fransman
Perrot in 1834. Bij de perrotine werd een gegraveerde drukplaat, precies
zoals bij het drukken met de hand, eerst op een chassis met kleurstof
en vervolgens op het doek gedrukt. Hoewel het leek alsof deze discontinu drukkende machine een stap terug was in het mechaniseringsproces
in vergelijking met de rouleau, bleef de produktiviteit van de perrotine
4.

A . Bolliger, Ein Beitrag zur Entwicklung des europdischen Textildrucks, (Wien 1950).
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in het begin nauwelijks achter bij die van de rouleau: een twee tot drie
maal zo grote produktiviteit als het drukken met de hand. 5 Men kon met
de perro tine weI van het begin af aan meerdere kleuren tegelijk drukken.
Een groot voordeel van de perrotine was de veellagere aanschafprijs in
vergelijking met de rouleau, die behalve de investering in de machine
ook een kapitaal vereiste voor de aanschaf van de benodigde koperen
rollen.6
Een belangrijke beperkende factor voor de verspreiding van de rouleau was ook dat bepaalde artikelen er niet of nog niet op gedrukt konden worden. Met name grote patronen of afwijkende maten, zoals extra
brede doe ken en shawls, konden lange tijd niet met de rouleau gedrukt
worden. Bovendien was voor het drukken van reserves, bijvoorbeeld
voor artikelen met een indigo-fond of voor batik-imitaties de perrotine
veel beter geschikt. Tenslotte was ook omvang van de afzetmarkt van
grote invloed. De grote investeringen in de rouleaudruk vereisten grote
aantallen van een bepaald dessin om de machine rendabel te maken. Op
de markt voor luxe-produkten in Europa, die door de ontwikkelingen
in de mode werd bepaald kon een bepaald dessin slechts gedurende korte tijd worden verkocht; bovendien vormde ook de omvang van de
vraag naar exclusieve artikelen een beperking. Hoewel slechts globaal
enkele ontwikkelingen zijn aangeduid, zal duidelijk zijn dat voor de mechanisering van het katoendrukken talloze obstakels overwonnen
moesten worden.
De verspreiding van het drukken met de rouleau in Europa voltrok
zich in drie fasen . In de eerste periode pro beer de Engeland, waar de belangrijkste ontwikkelingen plaatsvonden, zijn voorsprong vast te houden door de export van geavanceerde machines naar het continent te
verbieden. Toch slaagde men er ook daar in zelf machines te ontwikkelen en te bouwen. In deze eerste periode verspreidde de rouleau zich geleidelijk over de katoendrukkerijen, maar de handdruk bleef aardig
overeind in de concurrentiestrijd. 7
Toen vanaf ongeveer 1840 de export van Engelse artikelen naar de
overzeese gebieden sterk begon te stijgen, begon Engeland een andere
weg te bewandelen op het pad van de mechanisatie dan het Europese
continent, waar de Elzas het toonaangevende textielcentrum was. In
Groot-Brittannie beperkte men de handdruk tot het coloristisch noodzakelijke en probeerde men het aantal kleuren, dat men met de machine
5. Bolliger, op.cit.
6. W. Endrei, ' L'evolution de I' industrie de I'impression sur etoffes en Europe et les
obstacles Ii son progres' , Cahiers de I'Institut de science economique appliquee 134 (1963)
209-230.
7. Endrei, op .cit.
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Wals- of roldrukmachine van Mather & Platt voor 12 kleuren . Geavanceerde drukmachine uit einde vorige eeuw. Duidelijk te onderscheiden: 12 rol/en (voor elke kleur een), elk
met rakel.
De drukmachine werd door een afzonderlijke stoommachine aangedreven.

kon drukken zoveel mogelijk te verhogen. Daarnaast probeerde men
ook de overige onderdelen van het bedrijf zo veel mogelijk continu te
laten werken. Bovendien yond een steeds verder doorgevoerde arbeidsverdeling plaats, waarbij de afzonderlijke bedrijven zich tot slechts enkele artikelen beperkten, maar deze dan ook in zeer grote hoeveelheden
produceerden. Engeland richtte zich dus volledig op de massaproduktie.
Dit ging zeker in het begin ten koste van de kwaliteit van de produkten,
die in arme consumptielanden als India gretig aftrek vonden, maar daar
waar men meer waarde hechtte aan kwaliteit werden geweigerd. 8
8. A. Jenny-Triimpy, ' Handel und Industrie des Kantons Glarus', lahrbuch des historischen Vereins des Kantons Glarus ', 34 (1900).
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Op het continent legde men zich, mede door de Engelse concurrentie
gedwongen, toe op het produceren van luxe-artikelen en op het maken
van kwaliteitsprodukten, die in kleinere hoeveelheden werden gemaakt.
Hiervoor was de perrotine bij uitstek geschikt. Deze maakte hier dan
ook in de tweede periode van 1840-1870 furore, in tegenstelling tot
Groot-Brittanie, waar de perro tine geen rol van betekenis speelde. In deze peri ode was de karakteristieke vorm van de katoendrukkerij op het
continent die van de mengvorm: naast een omvangrijke handdrukkerij
waren ook een aantal rouleaux en perrotines opgesteld. Vaak was voor
de produktie van een bepaald artikel een combinatie van hand- en machinewerk vereist.
Omstreeks 1870 waren de meeste technische problemen, die de verspreiding van de rouleaudruk in de weg hadden gestaan, opgelost en
vanaf die tijd moesten de handdruk en de perrotine definitief wijken
voor de snellere en efficientere rouleaudruk. Rond 1900 had deze laatste
de andere technieken dan ook vrijwel verdrongen. De enige gebieden,
waar in die tijd nog op een aanzienlijke schaal met de hand werd gedrukt waren Rusland, de Voralberg in Oostenrijk en ... Nederland. Was
Nederland dan toch achterlijk?

Het mechaniseringsproces in Nederland

De introduktie van de superieure oosterse katoendruktechniek in Europa vond in de zeventiende eeuw in Holland plaats. Van daaruit verspreidde deze techniek zich in de tweede helft van de 17e eeuw en het
begin van de achttiende eeuw over heel Europa (de zogenaamde indiennerie). In het begin van de 1ge eeuw was deze bedrijfstak in Nederland
vrijwel volledig verdwenen. Door het bezit van met name NederlandsIndie had Nederland echter weI de beschikking over een grote, deels beschermde afzetmarkt. In de napoleontische tijd bezetten de Engelsen gedurende een korte periode Indie. Zij onderkenden als eersten de grote
afzetmogelijkheden, die Indie bood. Onder koning Willem I probeerden
de Nederlanders de Engeise concurrentie uit te schakelen. De oprichting
van de Nederlandsche Handel-Maatschappij in 1824 was een belangrijke
stap in die richting. Vooral in de zuidelijke Nederlanden, die toen ook
tot het Koninkrijk behoorden, bestond een belangrijke katoennijverheid; deze profiteerde dan ook vooral van de opdrachten van de NHM.9
De bedrijven in en rond Gent en Brussel waren over het algemeen
goed op de hoogte van de technische ontwikkeling. Al in 1807 werd de
9.

R.T . Griffiths, Industrial retardation in the Netherlands 1830-1850, (Den Haag 1979).
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eerste rouleau in Gent ingevoerd en spoedig volgden meer bedrijven. De
introduktie van deze nieuwe machine verliep evenwel niet zander moeilijkheden. De belangrijkste problemen deden zich voor bij het op elkaar
afstellen van het drukken van de verschillende kleuren van een des sin
(het zogenaamde rapporteren), het gebrek aan goede machines en aan
geschoolde arbeidskrachten. Ook het graveren van de rollen was te tijdrovend en duur. 10 Rond 1830 was men er in geslaagd om de belangrijkste problemen op te lossen.
Bij de afscheiding van Belgi(: verloor Nederland in een klap zijn moderne katoenindrustrie. De NHM besloot to en om te proberen om hier
een nieuwe textielindustrie op te bouwen. Een aantal Belgische fabrikanten, die hun belangrijkste afzetmarkt verloren hadden, besloten in
overleg met de NHM om hun bedrijf naar Nederland te verplaatsen. Op
die wijze kwamen o.a. Wilson en Previnaire in Haarlem, en de katoendrukkerij van De Heyder in Leiden terecht. 11
Ook probeerde de NHM een oude katoendrukkerij in Kralingen
nieuw leven in te blazen. Deze zou de beschikking hebben gehad over
een rouleau, maar deze was bouten gebruik o.a. door het ontbreken van
een stoommachine als krachtbron. WeI voerde men "een zeer doeltreffend werktuig" in, waarmee men de perro tine bedoelde, en begon meer
met koper op de houten platen te werken, "iets dat vroeger hier ondoenlijk werd geacht".12 Door afnemende bestellingen van de NHM kwam
het bedrijf al in 1837 stil te liggen en werd twee jaar later verkocht aan
Sillevoldt. Op kleine schaal bleef men verder werken. Ondanks de lage
inkoopprijzen en loen kon men niet concurreren met de Engelse en
Franse drukkerijen. Dit weet men vooral aan de gedeeltelijk verouderde
produktiemethoden, de geringe omvang van de bestellingen, die "niet
aanzienlijk genoeg zijn om van ieder patroon genoegzame afdrukken te
kunnen vervaardigen", een gebrekkige appretering (nabewerking) en
omdat men "zich niet op de Scheikunde toeleggende, het zamenstellen
en aanwenden der kleuren niet met genoegzame zuinigheid kon geschieden".13
Het bedrijf van De Heyder werd in 1835 in zijn geheel vanuit Lier
naar Leiden overgebracht, inclusief stoomketels, stoommachines, kalander en een drukmolen. Waarschijnlijk wordt hiermee een rouleau be10. M. Briavoinne, 'Sur les inventions et perfectionnements de l'industrie depuis la fin
du XVIIle siecle jusqu'a nos jours' , Verhandelingen bekroond door de Koninklijke Academie van Wetenschappen en Letteren (Brussel 1838) 76-88 en 150-156.
11. Griffiths, op.cit.
12. Bijdragen voor de nijverheid, Tijdschrift voor de Bevordering van de Nijverheid 10
(1846) 136-137.
13. Tijdschrift voor Nijverheid 137-138 .
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doeld. De eigenaar, Van den Berghe, bemoeide zich niet met het bedrijf;
hij liet de leiding over aan twee bedrijfsleiders. Hoewel er zeer vee I geld
verdiend werd in de beginjaren werd er nauwelijks gelnvesteerd in nieuwe machines; aIleen een scheermachine en een 'role persmachine' werden aang~schaft.14 Na het overlijden van de laatste direkteur, Van Ael,
werd het bedrijf in 1846 verkocht aan de Leidse fabrikant Van Wensen
en diens zwager, de textielhandelaar Driessen. Uit een nagelaten receptenboek van Van Ael blijkt dat deze verschillende recepten bezat om met
de rouleau te drukken. 15 Ook blijkt uit de inventarislijst bij de overname
dat bij de 'drukmolen het toestel en toebehoren' een vijftal rakels en
vierenveertig gegraveerde koperen rollen behoorde. De 'role persmachine' kan mogelijkerwijs een machine geweest zijn om koperen rollen te
graveren. De nieuwe eigenaren vermeldden overigens dat deze machine
een mislukkeling was, misschien vanwege een gebrek aan arbeiders die
er mee konden omgaan. 16
Thomas Wilson richtte in Haarlem een blekerij en drukkerij op, die
hij van de meest moderne machines voorzag. Deze smokkelde hij vanuit
Engeland naar Nederland. Onder deze smokkelwaar beyond zich in elk
geval ook een rouleau. 17 Zijn fabriek had in het begin nogal te kampen
met tegenslag; zo brandde het bedrijf in 1837 af en moest een gedeelte
van het machinepark worden vervangen. Of hier ook drukmachines onder vielen is niet bekend. Overigens was de blekerij het belangrijkste en
meest succesvolle onderdeel van het bedrijf.
Pn!vinaire verplaatste zijn turksroodververij en -drukkerij naar Haarlem; onder de inventaris beyond zich in elke geval een perrotine, die hij
al in 1834 had aangeschaft; waarschijnlijk bezat hij toen ook al een of
meerdere rouleaux. IS De specialiteit van Previnaire was het turksroodverven en het bedrukken van roodgeverfde doeken.
Overzien we nu de situatie omstreeks 1840 dan zien we dat Nederland
wat betreft het aantal grotere katoendrukkerijen ver achterbleef bij de
omringende land en (tabeI1)19, zeker in vergelijking met Zwitserland en
Belgie; het aantal machines per bedrijf is echter weI vergelijkbaar. De
14. Gemeente Archief Leiden (GAL), archief LKM, inv. 3 diverse.
15. Receptenboek van Van Ael, aanwezig in Nederlands Textiel Museum (NTM) inv.
MT. 5-2-7.
16. zie noot 14.
17. R.T. Griffiths, Your Obedient Servant Thomas Wilson. A study into Foreign Entrepreneurship in the Haarlem Textile Industry in the first Half of the Nineteenth Century,
niet gepubliceerd manuscript.
18. Briavoinne, op.cit. p.150-156.
19. Bolliger op.cit. p.33 en W.H . von Kurrer, Geschichte der Zeugdruckerei, (Niirnberg
1840) 60.
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introduktie van drukmachines was geschied en daarmee had de mechanisering van het katoendrukken een aanvang genomen.
T ABEL 1 Aantal bedrijven, walsdrukmachines en perrotines omstreeks J840 in een aantal Europese landen
Land
Engeland
Elsas
Zwitserland
Belgie
Nederland

bedrijven

walsdruk

perrotines

280
27
36
11

800
30
24
II

3
9

4

6

± 4

(bron Bolliger en von Kurrer) .
• Bedrijven met meer dan 20 handdruktafels; Nederland kende nog een aantal kleine tot
zeer kleine handdrukkerijtjes, die aileen voor de lokale markt produceerden .

De groei naar volwassenheid

De politiek van de NHM om Nederlandse bedrijven te steunen door ze
ongeacht de kosten van orders te voorzien, kwam in de jaren veertig onder sterke druk te staan en werd dan ook geleidelijk opgegeven. De Nederlandse fabrikanten moesten ook op de Indische markt voortaan
kunnen concurreren tegen de prijzen van de buitenlandse concurrenten.
Hierdoor dreigde de bestaansbasis van de beschermende Nederlandse
katoendrukkerijen weg te vallen. De bedrijven reageerden hier heel verschillend op.
De Heyder begon onder de voortvarende leiding van Louis Driessen,
die in Engeland zijn opleiding genoten had. Al in 1849 investeerde het
bedrijf aanzienlijk in nieuwe machines. Naast de van de vorige eigenaars
overgenomen rouleau werden o.a. enkele perrotines aangeschaft. Het
bedrijf bleef wel aan de NHM leveren, maar kende daarnaast ook andere afnemers. 20 Voor de Indische markt zocht men kontakt met het handelshuis Van Leeuwen & Co. Een broer van Louis, August Driessen,
werd als vennoot in deze firma opgenomen. Men leverde, zoals toen gebruikelijk de goederen in consignatie aan handelshuizen met agent en in
Indie, die de verkoop voor hun rekening namen. Bovendien gaven zij
allerlei adviezen over gewilde patronen en stuurden zij staaltjes van de
produkten van de inlandse nijverheid en van de concurrenten. De struktuur van de markt, die werd gekenmerkt door een grote verscheidenheid
20.

GAL, LKM inv . 372, balansen der drukkerij .
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aan patronen en een wisselende vraag (en in feite uit talrijke kleine
marktjes bestond) en het gehanteerde verkoopsysteem dwongen de bedrijven, zoals De Heyder, om slechts kleine oplagen van elk dessin te
produceren, waarvoor de handdruk het meest in aanmerking kwam.
Met de rouleau en in mindere mate de perro tines werden vooral artikelen voor de Europese markt gedrukt. Bij een brand in 1861 ging de geheIe drukkerij verloren; in die tijd had men de beschikking over 4
perrotines en 1 rouleau. 21 Na de wederopbouw ging men op dezelfde
voet verder.
Een nieuwkomer was de firma P.F. van Vlissingen & Co in Helmond.
Dit bedrijf was in 1846 begonnen met een perrotine. Van Vlissingen
koos, afgezien van enkele kleine orders, van begin af aan er voor om
onafhankelijk van de NHM te opereren. Zij zocht naar eigen afzetkanalen, die in eerste instantie werden verschaft door Frederik van Vlissingen, een koopman uit Amsterdam, die jarenlang in Indie was geweest.
In het begin van de jaren zestig had men de beschikking over twee perrotines en een rouleau, waarmee vooral voor de Europese markt werd
gewerkt. 22
Wilson en Previnaire waren veel sterker afhankelijk van de orders van
de NHM; bovendien waren zij veel grootschaliger van opzet dan de concurrenten. Wilson, die geen drukker van huis uit was, raakte geleidelijk
aan op de achergrond, maar Th. Previnaire en zijn zoon M.P.T. Previnaire zouden een vooraanstaande rol spelen in de ontwikkeling van de
Nederlandse katoendrukkerijen. Previnaire bleef goede kontakten onderhouden met de NHM en wist zich te verzekeren van steun en orders
van de NHM, hoewel ook hier deels het consignatiesysteem werd ingevoerd. 23 Previnaire bleef zeuren om orders om het voortbestaan van zijn
bedrijf te kunnen verzekeren. In een brief aan de NHM in 1854 voerde
hij als argument aan:
" ... que notre imp rim erie est sans contredit la plus importante du
pays; nous avons 4 machines a imprimer au rouleau, 2 perrotines &
3 machines pour faire les batiks; al'exception de ces dernieres & deux
machines au rouleau, toutes les autres sont inactives' .24
Zowel vader als zoon Previnaire waren voortdurend op zoek naar verbeteringen in zowel de chemische als de mechanische kant van het katoendrukken. Al in 1844 verkreeg Previnaire een octrooi op een procecte om
batiks na te maken. Het ging hierbij om een mengsel van hars en was,
21. GAL, LKM inY. 5, stukken betreffende branden.
22. Van Vlissingen & Co's Gedenkboek 1846-1946 (Helmond 1948) 29.
23. Aigemeen Rijksarchief Archief (ARA), archief yan de Nederlandse HandelMaatschappij (NHM), correspondentie 1850-1860, inY. 886, 917, 950, 984 en 1026.
24. ARA, NHM inY . 950, brief 29 juli 1854.
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dat Op een plaat werd verwarmd en dat vervolgens als reserve (uitsparing) op het doek kon worden gedrukt om de plaatsen, die niet geverfd
mochten worden, af te dekken. 25 Een volgende uitvinding was de aanpassing van een perrotine of een 'planche platte' om hiermee ook machinaal batiks te kunnen drukken. Op deze machine, die Pn!vinaire 'La
lavanaise' doopte en waar in de geciteerde brief naar wordt verwezen,
verkreeg hij in 1852 een octrooi. 26 Toch duurde het nog tot omstreeks
1860 alvorens de produktie van 'wasbatiks' op deze machines op gang
kwam. De eerste wasbatiks, die in 1861 in Indie op de markt verschenen,
werden zowel door de NHM als door Van Leeuwen, met name vanwege
de prijs, niet al te gunstig beoordeeld. 27 Maar al spoedig bleek het artikel toch zo succesvol dat de concurrenten, met de Zwitsers voorop, niet
achter konden blijven. In enkele jaren tijd leverden ook Van Vlissingen,
Wilson en De Heyder wasbatiks. 28
De Heyder nam de werkwijze van Pn:vinaire over en construeerde
zijn eigen wasdrukmachines, waarschijnlijk op aanwijzingen van Previnaire. Vit een receptenverzameling van Pierre Driessen, een colorist en
broer van Lous Driessen, blijkt dat hij precies op de hoogte was van de
werkwijze en de machines van Previnaire. 29 De introduktie van de wasdrukmachine verliep erg moeizaam, wat blijkt uit de correspondentie
met Van Leeuwen, en was waarschijnlijk niet erg succesvol. 30 Vit Appendix 1 (AI) blijkt dat de wasdrukmachine slechts enkele jaren in werking is geweest. Hier staat tegenover, dat een beschijving van de fabriek
van De Heyder uit 1883 nog sprake is van "une machine a planche plate", waarmee men de wasreserve drukte. 31
Previnaire zette overigens alles in het werk om de perrotine ook voor
dit genre te vervangen door de rouleau. Hij slaagde hier blijkbaar al in
het begin van de jaren tachtig in. De Belgische fabrikant Voortman bezocht het bedrijf omstreeks 1883 en hij schreef:

25. ARA, Kabinet des Konings, inv. 859, no. 78.
26. ARA, Kabinet des Konings, inv. 1117, no. 59.
27. ARA, NHM inv. 1097, brief 1 jan en correspondentie in de volgende jaren; ook Archief Vlisco bv . Helmond, correspondentie fa. Van Leeuwen & Co met De Heyder te Leiden van 1861 tot 1867, te vinden in stalenboeken van De Heyder, o.a. LKM 5 en LKM
19 (nog geen inventarisnummer).
28. Vlisco, correspondentie van Leeuwen - De Heyder (zie noot 27) .
29. NTM, MT 5 3-4-13, Aus P.Dr.'s Reseptsammlung 1852 - 66.
30. Vlisco, correspondentie van Leeuwen - De Heyder LKM 19 p. 917 (15 oct. 1865) en
p 1006 (eind 1866) (zie noot 27) .
31. NTM, Mt 06 KI, Notities van Voortman-Gent, over een bedoek aan De Heyder,
1883.
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"II emploie une reserve qui ne coule pas et est fournie de colophane
(was gv). L'impression s'en fait au rouleau d'apres une procede it lui
dont il faut un secret. Elle se fait probablement it chaud" . 32
Previnaire was er blijkbaar in geslaagd om de technische problemen op
te lossen. De concurrenten bleven in dit opzicht achter.

Economische rationaliteit
Een van de oude concurrenten van Previnaire was De Heyder. De brand
van 1861 was geen aanleiding voor de direktie om het produktieproces
in verdergaande mate te mechaniseren als voorheen. In Al is de produktie van het aantal gedrukte stukken onderverdeeld naar de gebruikte
produktiewijze. Wat direkt opvalt is dat er in de periode van 1862 tot
1908 absoluut geen sprake is van een vervanging van de perro tine en de
handdruk door de rouleau. Toch was men hier voortdurend mee bezig.
Als voorbeeld van de wijze waarop men dit deed, bekijken we een tweetal kostencalculaties uit het einde van de jaren '60.
Een vergelijking tussen het drukken van een bruine Batik doek met
de handplaten en met de machine (waarschijnlijk de wasdrukmachine)
laat zien dat de machine vee! goedkoper was, geen terpentine en minder
was gebruikte (A2 tab. 1). Daar echter het drukken maar een van de bewerkingen was, was de reduktie van de totale produktiekosten slechts
gering.
Een berekening van de kosten van het drukken met de perrotine en
het rouleau, een jaar later, laat zien dat de perrotine veel zuiniger was
in het gebruik van de reserve, maar een echte vergelijking tussen rouleau
en perrotine is dit niet (A2 tab. 2). Het is de vraag op het voor de fabrikant we! mogelijk was om dit precies te vergelijken. In elk geval rekende
men lange tijd met constante kosten voor het drukken, graveren en afschrijven. In de jaren tachtig telde men bijvoorbeeld voor het drukken
met de hand f 1,-- per stuk tegen de helft voor het drukken met de perrotine en de rouleau. 33
De fabrikant moest echter ook vele andere afwegingen maken; deze
waren afhankelijk van de ontwikkelingen in het eigen bedrijf, van veranderingen op de markt, van de akties van de concurrenten en van nieuwe technische ontwikkelingen. Hoe de directie van De Heyder op deze
factoren reageerde, is te achterhalen uit de verslagen van de vergaderin32. NTM, MT 06-43, Bezoek aan Voortman, indienneur te Gent aan Previnaire, ca
1883.
33. GAL , LKM inv. 1 diverse staten van produktie e.d .
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Handdrukkerij van de Leidsche Katoen Maatschappij omstreeks 1900. De kinderen, de
strijkers, zorgden ervoor dat de drukk/euren in de verfbakken (rechts) goed werden verdee/d.

gen van de commissarissen, na de omzetting van het bedrijf in 1887 in
de NV Leidsche Katoenmaatschappij (LKM).
In het begin van de jaren '90 gingen de zaken voorspoedig. In eerste
instantie ving men uitbreidingen op door aanpassingen van de aanwezige machines . "Omtrent de aanschaf van eene nieuwe drukmachine deelt
de Directie mede, dat daaraan thans geen behoefte meer bestaat, aangezien de verbreeding der bestaande machines goed is gelukt,,34 Uitbreiding bleek echter enkele jaren later toch noodzakelijk, aangezien de
bestaande vier drukmachines steeds volop werk hadden.35 Na een brand
in 1897 raakte het bedrijf in de problemen; bovendien werd men geplaagd door arbeidsonrust, was aanleiding gaf om te trachten de produktie verder te mechaniseren:
"Ten gevolge dier staking heeft de directie met goed gevolg Cangas
op de perrotine laten drukken. Ook is een ander Canga-dessin op
Rouleau gegraveerd. Overigens is er niet veel werk voor de handdrukkers." 36

34. GAL, LKM inv. 230 notulen van de vergadering van commissarissen, p. 67
14.05.'92.
35. idem p.IOI, 23 .01.'94.
36. idem p. 134, 17 .09.'02.
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Men besloot om speciaal hiervoor een perrotine aan te schaffen, wat
niet zo eenvoudig was, aangezien er slechts een enkele producent overgebleven was:
"Zeer tot haar leedwezen is de eenige firma, die deze machines
maakt, opgedoekt (Hummel te Berlijn) en heeft geen opvolger, zoodat men reparaties zelf zal moeten bewerkstelligen en geen nieuwe zal
kunnen aanschaffen. Geen enkele andere machinefabriek in Duitschland heeft de modellen van deze fabriek willen overnemen, daar men
er geen toekomst in zag". 37
Dit weerhield de LKM er niet van om te werken aan nieuwe artikelen
voor de perrotine:
"De directie brengt ter tafel op de Perrotine gedrukte shawls, waardoor menig handdrukker overbodig zal worden en zal men er toe
over moeten gaan hen te bedanken hetgeen weI hard is, doch waaraan niets kan veranderd worden". 38
Op dezelfde vergadering deelde men echter mee in Bangkok een nieuwe
markt voor hen te hebben gevonden. 39 De markt voor handdrukartikelen leefde verder op, zodat enkele jaren later de handdrukkerij weer volop werk had .
Een voortdurende aanpassing van de produkten en daarmee van het
produktie-apparaat bleef noodzakelijk:
"De directie deelt mede, dat de afzet naar Zanzibar aan het stokken
is geraakt door te hooge vraagprijzen; gelukkig heeft zij voor de
breede rouleau een remplaceerend artikel gevonden in het drukken
der Molton dekens van de firma van Heek & Co . te Enschede. 40
Van Heek bleek een goede klant, zodat men probeerde om speciaal hiervoor een machine te ontwikkelen. Een idee hiervoor liet men door de
Engelse machinefabriek Mather & Platt uitwerken. 41 De poging was
succesvol, maar door het uitbreken van de eerste wereldoorlog kon dit
niet verder worden uitgewerkt. 42 Men ging op zoek naar nieuwe toepassingen: "De machine, waarop de dekens aan twee kanten tegelijk zijn
gedrukt wordt nu in orde gemaakt voor een proef om wasdruk aan twee
kanten te maken. ,,43

37 . idem p.179, 14.02.'07.
38 . idem p. 142, 14.05.'03 .
39. idem .
40. GAL, LKM inv. 235 notulen van de vergadering van commissarissen, p.187
19.10.'07 .
41. idem 31.01.'14, p.3.
42 . idem 14.05.'14.
43. idem 02.09.' 15 .
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Behalve dit soort problemen, hield men ook goed in de gaten wat de
concurrentie deed: "De directeur F. Driessen heeft in Dusseldorf gezien,
dat de firma Jannink twee oude drukmachines kocht van een aldaar opgeruimde fabriek, zoodat de concurrentie van den Achterhoek er niet
minder op zal worden" .44 Ook de traditionele concurrenten zitten niet
stil: "De firma Van Vlissingen heeft alweder eene nieuwe drukmachine
voor het drukken van meerkleurige foulards besteld, zoodat die firma
ons dus met groote sprongen overvleugeIt, ook al door den enormen bijbouw van eene nieuwe moderne ververij" .45 En over Pn:vinaire deelde
de directie mee, dat "de concurrenten in Haarlem eene nieuwe drukmachine hebben gekocht in Manchester voor het drukken van shawls met
machinale opspringende rollen. Men betwijfeIt echter, of daarmede wei
een groot voordeel is te behalen, omdat de te drukken quantiteiten zeer
groot moeten zijn om zulk een uitgaaf aan machinerieen en rollen te
wettigen" .46
Het is duidelijk dat men bij de Heyder een andere, voorzichtigere
strategie volgde dan in Haarlem, zonder dat men kan stellen dat het bedrijf niet op de hoogte of in staat was technische aanpassingen zelf door
te voeren.

De Nederlandse katoendrukkerijen in het begin van deze eeuw
In 1878 schreef een Franse ingenieur naar aanleiding van de Wereldtentoonstelling in Parijs:
"La Hollande ne fabrique peu pour sa propre consommation. Ce
sont ses colonies qui forment son grand debouche. Plusieurs fabriques d'indiennes existent das se pays, mais elles font des genres tous
speciaux, tels que Ie double face, Ie battiks" .47
In de volgende decennia wisten de Nederlandse bedrijven, mede gedwongen door een toenemende concurrentie van de inlandse nijverheid
op Java, in toenemende mate ook andere markten te veroveren, zoals
ook in het voorgaande duidelijk is geworden. Rond 1900 is Nederland
Belgie en Zwitserland gepasseerd. Voor de Zwitserse bedrijven, die
voorheen geduchte concurrent en waren, gold:
"daneben war nach wie vor die scharfe Konkurrenz der giinstig gelegenen und sehr leistungsfahigen hollandischen Fabriken auszuhaIten
44.
45 .
46.
47.

idem p.193,
idem p.211,
idem p.221,
J. Depierre,

25.04.'08.
05.02.' 10.
05.11.'10.

Rapport sur "Exposition Universelle de Paris' (Parijs 1878).

VERBONG

385

MODERNISERING KATOENDRUKKEN

und rissen die Englander die Erstellung der Kinder-Sarongs und andere nicht abgepassten Tiicher grosstenteils an sich, indem sie die
Markt mit billiges Rouleau-Ware iiberschwemmten" .49
TABEL 2 Aantal bedrijven en walsdrukmachines omstreeks 1900 in een aantal Europese landen
Land
Engeland
Elzas
Zwitserland
Belgie
Nederland

bedrijven"

rouleaux

?
12
19
5
6

975
220
13
18
27

Hoewel de positie van de Nederlandse katoendrukkerijen dus sterk verbeterd was, gingen de ontwikkelingen door. 50 De HKM slaagde erin om
in de jaren voor de eerste wereldoorlog de produktie in vergaande mate
te mechaniseren. Het uitbreken van de eerste Wereldoorlog betekende
het einde van deze zeer gespecialiseerde fabriek. Terwijl de andere bedrijven voor het binnenland en de Europese markt d".or bleven werken,
legde men in Haarlem de produktie stil en besloot men in 1918 te liquideren en de fabriek te verkopen. De concurrenten waren er als de kippen
bij om de failliete boedel over te nemen. Al voor de openbare verkoop,
bood men aan de LKM de beste zeskleurige springrouleau aan met de
bijbehorende gegraveerde rollen voor het Rangoon-artikel. Deze machine, waarvoor men enkele jaren nog geen markt zag, werd gretig gekocht. Op de openbare verkoop werden de twee andere springrouleaux
aan Ankersmit en Van Vlissingen verkocht. Ankersmit betaalde voor
een dezelfde machine als de LKM had aangeschaft slechts de helft, maar
dit yond men niet zo'n probleem aangezien men in Leiden over de gegraveerde rollen beschikte. Belangstelling was er zelfs voor de handdrukplaten:
"Ook lannink kocht eenig materiaal en had ook het oog geslagen op
de handdrukplaten. Wij meenden echter goed te doen die uit zijn
handen te rukken, hetgeen ons ook gelukte, daar wij iets hooger afmijnden. Wij vonden niet goed, dat men in Twenthe zich ook gaat
toeleggen op handdruk, die tot nu toe vrijwel met Helmond en Kralingen onze specialiteit was. ,,51
48 . Bolliger, op. cit. p. 33 .
49. Jenny-Trumpy, op. cit. p. 648-649.
50. Zie noot 19
51. GAL, LKM inv. I3 mededelingen oct. 1918.
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De hand platen werden overigens voor het grootste gedeelte als brandhout gebruikt.
De crisis van de jaren '30 en de hoge koers van de gulden zorgden
voor een opruiming onder de exportgerichte drukkerijen. Zowel Kralingen, Roessingh in Veenendaal als de LKM gingen failliet; daarmee viel
ook in Nederland definitief het doek voor de perrotine (A3). Op de
markt voor exotische artikelen bleven aIleen Ankersmit en Van Vlissingen over; zij hadden tot ver na de tweede wereldoorlog een aanzienlijke
handdrukkerij. Inmiddels waren de Twentse bedrijven, met J annink als
voorloper, in toenemende mate in de jaren twintig het drukken in hun
produktieproces gaan integreren. Vanzelfsprekend ging het hierbij uitsluitend om machinedruk.
Hiermee was het mechaniseringsproces voor het grootste deel voltooid. AIleen voor een kleine groep artikelen bleef de handdruk bestaan
en werden er ook voortdurend verbeteringen aangebracht. Een aantal
Nederlandse bedrijven had zich juist in deze artikelen gespecialiseerd.
Hiervoor gold zelfs dat de handdruk de voorkeur kreeg boven met de
machine gedrukte stoffen; dit kwam door de onregelmatigheid, die kenmerkend is voor handdruk, in tegenstelling tot de uiterst regelmatige
machinedruk. In dit opzicht was er nooit een direkte kostenvergelijking
tussen handgedrukte en machinaal gedrukte produkten mogelijk, omdat
ze niet hetzelfde produkt opleverden. Hierdoor heeft de handdruk zich
zo lang kunnen handhaven. Dat neemt niet weg dat het hele mechaniseringsproces zeer langdurig is geweest en dat lange tijd handdruk en machinedruk naast elkaar hebben kunnen blijven bestaan. De situatie was
nog gecompliceerder door het succes van de perrotine op het Europese
continent. Deze situatie werd deels mogelijk gemaakt door de vele verbeteringen en aanpassingen in de rouleaudruk, die nodig waren voordat
deze machine zover ontwikkeld was dat vrijwel aIle produkten er beter
en goedkoper mee gedrukt konden worden, deels kwam dit door de ontwikkelingen in de struktuur en de omvang van de markten, die van
doorslaggevend belang waren voor een economisch efficiente toepassing
van de machines .
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APPENDIX I Produktie van de drukkerij van De Heyder in aantal gedrukte stukken in
de periode van 1862-1908. 52
Jaar

Rouleaux

1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908

301
10.735
26.258
45.578
74.911
85.591
42.142
25.361
30.344
45.204
55.561
58.541
54.427
68.246
71.776
60.806
35 .342
47.461
44.208
56.042
76. 189
76.945
69.497
73 .737
83 .049
78 .941
39.620
49.63
65.374
70.052
61.636
64.866
76.390
60.770
60.100
70.635
89.702
73.964
68.730
86.690
78.346
104.054
104.536
97.282
66.314

52.

Perrotine

Handdruk

13.328
17.506
17.298
2.913
4.422
8.528
4.614
10.385
16.064
17.111
19.106
22.124
29.945
12.529
4.237
13.614
15.932
14.285
13.050
19.173
8.908
4.110
5.950
4.680
7.807
11.162
12.014
11.502
8.232
8.817
14.622
20.751
26.517
31.178
47.419
42.600
43.578
32.679
37.958
44.926
35.894
42.950

28.374
49.542
43.238
44.896
56.257
54.628
47.955
31.043
37.266
35.770
46.988
63.243
66.446
77.131
82.725
70.427
56.683
46.890
48.005
64.770
75.103
88.488
61.358
28.120
27.634
27.641
36.0\7
55 .135
69.539
81.166
82.902
82.961
74.500
83.096
96.641
86.506
103.051
90.088
83.738
83.438
80.546
86.668
83.107
90.775
86.392

GAL, LKM inv. 1 diverse staten.

Wasdrukmachine

1.645
1.273
96

464
364
311

Dekens
8.680
8.100
7.107
11.440
34.000
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APPENDIX 2 Enkele koslencalculalies van De Heyder

Vergelijking van de koslen voor hel drukken van een parlij bruine balikdoeken mel de hand en met de machine in 186853

TABEL I

Met de handplaten
28.5 doeken

26 doeken

Bleken
Naaien
Appret
Was
Drukken
Terpetijn
Krijt
Indigo
Verven
Drukken
Bruin
Nabewerking
Generalia

1-.-10.08
10.33
10.99
10.26
1-·-10.94
10.12
10.42
11 .09
10.14
11.--

10.20
10.08
10.28
10.42
1-·-10.02
10.94
10. 12
10.42
10.98
10.14
11.--

Totaal
Per doek

15 .52
10.19

14.75
10.18

10.15

Met de machine

10.15

Vergelijking tussen het drukken van een doek in z wart, groen en wit met
respektievelijk de rouleau en de perrotine in 186!14

TABEL 2

Bleken, grav., druk
Voorbehandeling
Reserve (geen was)
Kleurstoffen
Overige
Totaal

53.
54.

GAL, LKM inv. 59 calculaties oct. 1868.
GAL, LKM inv . 59 calculaties p. 71 1869.

Rouleau

Perrotine

10.25
10.15
10.27
10.16
10.60
11.43

10.25
10.15
10. 12
10. 16
10.60
1l.28
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APPENDIX 3 Een overzicht van het aantal drukmachines in Nederland in 193tY s
Bedrijf
Previnaire
Kralingen
Roessingh
Leiden

geliq .in

rouleau

perrotines

1918
1930
1933
1936

5
5
9
6

4
5

Bestaande bedrijven in 1936
Bedrijf

Aatal rouleau

Deventer KatoenMij
Gebr. van Heek
Gerh . Jannink
Ter Kuile
N .J . Menko
Van Gelderen
Twentse Kat.DTuk .
Van Vlissingen
Nederl. Stoombl.

10
3
9
1
6

Totaal

60

5
5

19
3

Enkele Twentse bedrijven hadden de beschikking over een kettingdrukmachine.

55 .

NTM, MT 5-4-16.

Modernisering van de Nederlandse
nijverheid in regionaal perspectief,
1900-1930
H. KNIPPENBERG, C.M. STOPPELENBURG EN H. VAN DER
WUSTEN

Inleiding*

Rond 1900 zijn industrialisatie en expansie van de moderne dienstverlening in Nederland in een hoger tempo geraakt. Dit is een aanwijzing
voor een breed vertakt proces van economische modernisering van de
samenleving. I Andere aanwijzingen vormen een aantal veranderingen
binnen deze sector en die globaal aangeduid kunnen worden als mechanisering en schaalvergroting. In deze bijdrage schenken wij aandacht
aan genoemde moderniseringsprocessen en concentreren wij ons op de
nijverheid. Daarmee passeren uiteraard niet alle aspecten van de economische modernisering de revue. Veranderingen in financiering, rechtsvorm, productie- en afzetorganisatie blijven zo bijvoorbeeld buiten
beschouwing.
Wij beperken ons verder tot de periode 1900-1930. Tussen 1890 en
1910 vindt in de industriele ontwikkeling van Nederland een versnelling
plaats. 2 Tot de crisis van de jaren dertig heeft deze ontwikkeling zich overigens niet geheel rechtlijnig 3 - voortgezet. In paragraaf 2 bepalen
wij ons tot het nationale niveau, in paragraaf 3 tot de regionale variatie.
Achtereenvolgens komen omvang, mechanisatie en schaalvergroting
aan de orde.
• Dank gaat uit naar drs. W. Eikelboom, die in het kader van zijn werk voor de
Historisch-ecologische Databank van het Instituut voor Sociale Geografie (UvA) een
groot deel van de gegevens verzamelde en naar J. ter Haar, die de figuren tekende.
I . Zie voor een omschrijving van het economische aspect van het moderniseringsproces:
C.E. Black, The dynamics of modernization; a study in comparative history (New York
1967) 18-20
2. J .A. de Jonge, De industrialisatie in Nederland tussen 1850 en 1914 (Nijmegen 1976)
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3. P.E. de Hen "De industrialisatie van Nederland", in: F.L. van Holthoon (red .), De
Nederlandse samenleving sinds 1815; wording en samenhang (Assen 1985) 9
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Het nationale niveau

De bevolking werkzaam in de secundaire (inclusief mijnbouw) en de tertiaire (exclusief de huiselijke diensten) sector verdubbelde ongeveer in de
eerste dertig jaar van deze eeuw (zie tabel 1).
TABEL I Verdeling en groei van de beroepsbevolking per bedrijfstak /899-/930

Verdeling in
010
1899
1930
Landbouw en visserij
Huiselijke diensten
Nijverheid
Handel, bank, verzekering
Overheid, maatsch.lpers.dienst.
Vervoer, opslag, communicatie
Onbekend, niet werkend
Totale beroepsbevolking
idem absoluut x 1000

Groei in indexcijfers
(I 899 = 1(0)
1920
1930
1909

30,8
10,3
31,6
11,4
8,5
5,5
1,8

20,6
7,7,
36,5
14,8
11,8
7,5
1,1

108
108
122
123
129
158

108
112
160
159
176
207

123
191
216
227
227

100
1489,4

100
2415,4

118

142

166

III

Bron: Volkstelling 1960, Deel IOC, 10,14

Al in 1899 deed het aandeel van de dienstverlening in deze zin niet erg
veel voor dat van de nijverheid onder. Gedurende deze periode groeide
de werkgelegenheid in de verschillende takken van dienstverlening harder dan die in de nijverheid. In 1930 was het aandeel van secundaire en
tertiaire sector nagenoeg gelijk. De groei van beide sectoren, zoals omschreven, ging in relatieve zin ten koste van landbouw en huiselijke
diensten, in absolute zin echter deed zich in beide laatste takken nog enige groei voor.
De groei verliep in de verschillende onderdelen van de tertiaire sector
verschillend. Aanvankelijk groeide de beroepsbevolking in vervoer,
opslag en communicatie buitengewoon snel en aan het eind van de periode behoorde dit onderdeel tot de snelste groeiers over de gehele periode. Dit spoort goed met De longe's4 uiteindelijke conclusie dat, zo er
al sprake is van een gemeenschappelijke voorwaarde voor de Nederlandse industrH!le ontwikkeling, deze vermoedelijk in de aanleg van een ade4. J .A. de Jonge, "The role of the outer provinces in the process of Dutch economic
growth in the nineteenth century", in: J .S. Bromley en E.H. Kossmann (eds.), Britain and
the Netherlands IV (1971) 210 e.v.

392

JBGST 5(1988)

quate infrastructuur gezocht moet worden. 5 Het gebruik van deze
infrastructuur komt in de ontplooiing van dit onderdeel van de dienstverlening tot uitdrukking.
De commerciele dienstverlening van handel, banken en verzekeringen
groeit aanvankelijk gelijk op met de nijverheid, maar groeit in de jaren
twintig beduidend sneller. Al eerder, in de jaren rond de eerste wereldoorlog, doet deze versnelling zich voor bij de overige takken van dienstverlening. Hiervan maken zowel overheid en semi-overheid deel uit, als
een aantal nieuwe en oude vormen van commerciele dienstverlening
(architect en- en reclamebureau's en de horeca bijvoorbeeld). Het ziet er
naar uit dat de gesignaleerde groeiversnelling, die in 1930 over de gehele
periode tot een zeer aanmerkelijk groeitempo leidt, vooral te maken
heeft met de expansie van semi-overheid (onderwijs, gezondheidszorg)
en nieuwe commerciele dienstverlening. Hier worden de kiemen van de
verzorgingsstaat en de post-industriele samenleving gelegd, die in een latere periode maatgevend zullen worden.
In tabel2 zijn de bedrijfsklassen in de nijverheid met inbegrip van de
mijnbouw min of meer gerangschikt naar basisindustrieen en kapitaalen consumptiegoederenindustrieen. De Nederlandse industrie raakt in
deze periode tegelijkertijd in de diepte en in de breedte meer gediversifieerd. De van oudsher sterke nadruk op de verwerking van lokale of
van elders aangevoerde agrarische grondstoffen wordt minder uitgesproken.
Hoge groeicijfers zijn te vinden bij de aanleg van de infrastructuur,
de verzorging van energie en de basisindustrie. Nieuwe, op steeds grotere schaal opererende openbare nutsbedrijven worden op gang gebracht,
steenkolenwinning en metallurgische bedrijvigheid nemen een aanvang.
Beide laatste takken van bedrijvigheid worden echter niet in een ruimtelijk geconcentreerd complex gesitueerd.
Frappante groeicijfers do en zich voor in de nieuwe industrietakken
electrotechniek en chemie. De groei in de grafische nijverheid en de
papierindustrie toont de explosieve toename van schriftelijke communicatie die een onderdeel is van de algemene maatschappelijke modernisering. De hoge groeicijfers van de transportmiddelenfabricage
weerspiegelen vermoedelijk de koppeling van de Nederlandse industrialisatie aan de vervoersfunctie.
Bij dit alles moet echter goed voor ogen gehouden worden dat de
5. R. w .J.M . 80S, "Van periferie naar centrum; enige kanttekeningen bij de Nederlandse industriele ontwikkeling in de negentiende eeuw", in : Maandschrift Economie 40 (1976)
181-226; N . Passchier en H. Knippenberg, "Spoorwegen en industrialisatie in Nederland", in : Geografisch Tijdschrift KNAG, 1978-5, 381-395
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groei in de nieuwe sectoren vanaf een zeer laag niveau begint. Daardoor
zijn de veranderingen in de procentuele verdeling der industriele werkgelegenheid, die tens lotte uit deze uiteenlopende groeitempi resulteren, bescheiden.
T ABEL 2· Verdeling en groei van de beroepsbevolking in de nijverheid naar bedrijfsklasse
1899 en 1930

Verdeling
Groei 1899- I 930
1899
1930 (1899= 100)
Delfstoffen
Metallurgie
Water-, spoor- en wegenbouw
Openbare nutsbedrijven
Installatiebedr., cultuurtechn. w.
BurgerIijke en utiliteitsbouw
Stucadoors, witters, schilders
Hout en meubels
Steen, glas, aardewerk
Transportmiddelen
Metaal
Electrotechniek
Chemie
Leer, ru b ber
Grafische bedrijven
Papier
Textiel
Schoenen en kleding
Voedings- en genotmiddelen
Overige industrie en ambachten
Totaal
idem absoluut x 1000

2,6
0,6
2,2
1,5
0,7
13,9
4,7
6,6
4,6
4,6
7,8
0,2
0,8
0,8
2,7
0,7
8,4
17,4
15,8
3,3

4,3
1,0
4,5
2,8
1,7
11,6
4,1
5,6
3,7
5,8
7,8
3,6
2,6
0,8
3,7
1,4
7,0
10,6
15,6
1,6

309
322
394
357
474
159
166
161
156
243
192
3242
586
185
259
369
159
116
189
95

100
607 ,2

100
1158,6

191

Bron: Volkstelling 1960, Deel IOC, 14

Een indruk van de mechanisatie van het bedrijfsleven kunnen we krijgen
via de toegepaste krachtwerktuigen. Tot het eind van de negentiende
eeuw was stoomkracht naast de traditionele krachtbronnen wind en water verreweg de belangrijkste krachtbron. Tegen het eind van de negentiende eeuw kwamen in bepaalde bedrijven petroleum- en gasmotoren
meer en meer in gebruik. Vooral in het kleinbedrijf, met name de grafische nijverheid, gingen deze motoren de stoommachines vervangen. Het
gebruik daarvan nam evenwel geen grote vlucht door de opkomst van
een nieuw stationair krachtwerktuig: de electro motor . Tabel 3 laat de
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ontwikkeling van het aantal krachtwerktuigen en het bijbehorend vermogen per bedijfsklasse in de nijverheid zien in de peri ode 1904-1930. 6
T ABEL 3 Ontwikkeling van het aantal krachtwerktuigen in de nijverheid in 1904 en 1930
naar krachtbron

1904

1930

Aantal bedrijven met krachtwerktuig

9915

47099

Aantal wind- en waterraderen
Vermogen x looPK

2332

956
210

Aantal stoomwerktuigen
Vermogen x 100 PK

7308
2315

5 883
21 981

76
949

Aantal gas-, olie- en bezinemotoren
Vermogen x 100 PK

3299
236

6919
I 505

210
638

Aantal electromotoren
Vermogen x 100 PK

1879
189

220582
15 526

II 739
8225

*)

Groei
1904= 100
475
41
*)

Bron : Bedrijfstelling 1930, deel III, 101
*) niet bekend

Kijken we eerst naar de ontwikkeling van het aantal krachtwerktuigen,
dan blijken de traditionele wind- en waterraderen sterk in aantal terug
te lopeno Ook het aantal in gebruik zijnde stoomwerktuigen neemt af.
Een verdubbeling vindt plaats in het aantal verbrandingsmotoren. Het
aantal electromotoren neemt spectaculair toe en bijna 1900 naar ruim
220000. Met name deze laatste ontwikkeling heeft tot gevolg dat ook
het aantal bedrijven met krachtwerktuigen explosief is gestegen. In 26
jaar heeft er bijna een vervijfvoudiging plaatsgevonden, een duidelijke
aanwijzing voor de toegenomen mechanisatie in de nijverheid.
Wanneer we het vermogen van de krachtwerktuigen mede in beschouwing nemen, dan doet zich het opvallende verschijnsel voor dat, hoewel
6. De longe, De industrialisatie, 180; de cijfers van 1904 zijn gebaseerd op de Ondernemingsstatistiek van de Rijksverzekeringsbank. De cijfers van 1930 zijn ontleend aan de bedrijfstelling van 1930. Beide bronnen zijn niet geheel vergelijkbaar. In de eerste plaats
omvatten de gegevens van de Rijksverzekeringsbank uitsluitend de verzekeringsplichtige
ondernemingen. Aangenomen mag echter worden dat de niet-verzekeringsplichtige ondernemingen (hoofdzakelijk eenmansbedrijven) in 1904 niet vee! machines gebruikt zullen
hebben. In de tweede plaats worden in de statistiek van 1904 aileen het aantal ondernemingen en in de bedrijfstelling van 1930 het aantal bedrijven weergegeven. Het verschil tussen
het aantal ondernemingen en het aantal nijverheidsbedrijven was in 1930 echter niet groot:
ca 2000 op een totaal van 157 000 bedrijven.
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het aantal stoommachines gedaald is, het bijbehorend vermogen (aanzienlijk) is toegenomen. Deze toename van het gemiddeld vermogen per
stoommachine wordt in hoofdzaak veroorzaakt door de turbines van de
electriciteitsfabrieken. Bijna 60070 van het "stoomvermogen" in de totaIe nijverheid bevindt zich bij de gas- en electriciteitsbedrijven. Ook het
vermogen van de verbrandingsmotoren is gemiddeld toegenomen. Het
gemiddeld vermogen van de electromotoren is daarentegen enigszins gedaald. In tabel 4 zijn gegevens van tweeerlei aard bijeengebracht. AIlereerst wordt voor de verschillende onderdelen van de nijverheid een
indruk gegeven van de toename der mechanisatie in de peri ode
1904-1930. Daarna wordt de in 1930 bereikte mechanisatiegraad getoond. De toenemende mechanisatie komt tot uitdrukking in een groei
van het aantal krachtwerktuigen en een groei van het gei'nstalleerd vermogen. De mechanisatiegraad is weergegeven als het percentage van aIle
TABEL 4 Mechanisering 1904-1930 en mechanisatiegraad 1930 in de nijverheid naar bedrijfsklasse

Groei 1930 (1904 = 100)
A
B
C
Aardewerk
Diamant
Grafische bedrijven
Bouw
Chemie
Hout, kurk, stro
Kleding en reiniging
Kunstnijverheid
Leder
Oer, steenkool, turf
Metaal, scheepsbouw
Papier
Textiel
Gas en electriciteit
Voeding en genot
Totaal

Niveau 1930
E

D

109
53
355
1323
118
410
680
333
2778
399
988
343
196
158
324

727
445
1679
1960
859
1488
1616
440
6328
2820
3307
1753
5629
695
686

619
56
890
817
1309
731
742
118
2328
7706
1503
1435
724
4804
598

69
10
57
17
21
29
10
30
30
36
47
59
48
62

97
35
93
41
75
71
49
31
66
92
81
95
99
81
85

475

1581

1431

30

74

II

Bron: Bedrijfsstelling 1930, deel III, 101 en 124
A = aantal vestigingen met krachtwerktuigen
B = aantal krachtwerktuigen
C = geinstalleerd vermogen
D = percentage der vestigingen waar een krachtwerktuig aanwezig is
E = percentage der bedrijfsbevolking dat werkzaam is in vestigingen met een krachtwerktuig .
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vestigingen waar een krachtwerktuig is gelnstalleerd en aIs een percentage van de personen werkzaam in vestigingen met een krachtwerktuig.
Voor 1904 kennen we niet het aantaI bedrijven in de verschillende sectoren. Het is daarom niet mogeIijk de ontwikkeIing van de mechanisatie
te koppel en aan het aantaI bedrijven. WeI kennen we de ontwikkeIing
van de werkgeIegenheid voor ongeveer geIijke categorieen en ruwweg de
zeIfde periode aIs die van de mechanisatie.
De ontwikkeIing van de mechanisatie voltrekt zich niet in hetzelfde tempo voor de verschillende bedrijfsklassen, noch is er een vaste verhouding
tussen de verschillende aspecten: aanwezigheid van krachtwerktuigen en
gelnstalleerd vermogen. In 1930 resuIteert dit in een situatie waarin in
het algemeen een hoog tot zeer hoog percentage der personen in de bedrijfstak werkzaam is in bedrijven met een of meer krachtwerktuigen,
terwijl vrijweI steeds een zeer beduidend aantal vestigingen - kennelijk
van kleine omvang - er nog niet over beschikt.
In een aantal vroeg gelndustrialiseerde bedrijfstakken liggen de toename der mechanisatie en de toename van de werkgelegenheid beneden of
hoogstens tegen het nationale gemiddeIde voor aIle bedrijfstakken. De
uiteindelijke mechanisatiegraad is echter hoog en moet dus bij de aanyang van de periode reeds aanzienlijk geweest zijn. Dit geldt met name
voor de takken voedings- en genotmiddelen, textiel en steen en aardewerk.
Enkele nieuwe bedrijfsklassen, die ofwel de basisuitrusting compIeteren of aan nieuwe vraag aan eindproducten voldoen, kennen zoweI een
snelle werkgelegenheidsgroei als een grote toename van aantaIlen
geinstalleerde krachtwerktuigen en/ of gelnstalleerd vermogen. Dit geldt
voor mijnbouw en openbare nutsbedrijven en ook voor papier en grafische nijverheid . Het zeer Iage percentage bedrijven met krachtwerktuigen in de bedrijfsklasse oer, steenkooI, turf en zout in 1930 is het gevolg
van de hier meegeteIde turfstekerijen. Het is opvallend dat de opkomende chemische industrie, die een forse groei van de werkgeIegenheid Iaat
zien, weinig spectacuIaire mechanisatiecijfers toont en aan het eind van
de periode nog een Iaag niveau heeft.
De metaal- en vooral de leerindustrie vertonen een zeer grote uitbreiding van de mechanisatie op aIle manieren gemeten, ook vergeleken met
de werkgeIegenheidsgroci. De metaaI heeft in 1930 een hoge mechanisatiegraad bereikt, in de leerindustrie is in 1930 het kenneIijk arbeidsbesparende mechanisatieproces nog niet tot een eind gekomen .
In de bouw en de kledingindustrie zijn de effecten van de invoering
van kIeinschalige eIectromotoren het duidelijkst waarneembaar. Er
vindt een grote uitbreiding van bedrijven met krachtwerktuigen en aan-
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tallen krachtwerktuigen plaats, maar de groei van het geinstalleerd vermogen houdt daar geen gelijke tred mee. Aan het eind van de periode
is de mechanisatiegraad in deze bedrijfsklassen nog steeds laag.
De schaalvergroting in de nijverheid gedurende deze peri ode is slechts
bij benadering vast te stellen. Een eerste indicatie is te ontlenen aan de
verdeling naar posities binnen de bedrijven. Het aantal personen in
loondienst per 100 mannelijke bedrijfshoofden 7 kan voor een aantal
tijdstippen worden bepaald. Het loopt voor de nijverheid als geheel op
van 421 in 1899 via 537 in 1909 en 744 in 1920 naar 799 in 1930.
Yoor een aantal bedrijfsklassen binnen de nijverheid is vervolgens
voor twee tijdstippen (1889 en 1930) de grootteverdeling van de bedrijyen vastgesteld, gemeten naar het aantal werkzame personen. Daar is de
gemiddelde bedrijfsgrootte aan toegevoegd (zie tabel 5). De forse
schaalvergroting in nagenoeg aIle hier bestudeerde bedrijfsklassen is opvallend. De enige uitzondering vormt de chemie. De toename van deze
bedrijfsklasse is in deze periode vooral ten gunste gegaan van het aandeel in kleine en middelgrote bedrijven. Dit zal in verb and moeten worden gezien met de betrekkelijk bescheiden mechanisering die zich in deze
bedrijvigheid voordeed.
TABEL 5 Verdeling van de in de nijverheid werkzame bevolking naar bedrijfsgrootte voor
een aantal bedrijfsklassen in 1889 en 1930 en de gemiddelde bedrijfsgrootte in 1930

<10

1889
10-50

Voeding en genot
Textiel
Kleding en reiniging
Leer en schoen en
Papier
Grafische bedr.
Chemie
Metaallscheepsbouw
Bouw

47
34
94
97
0
50
29
60
97

Totaal

74

;;'50

1930
A

20

47
93
28
32
89
42
43
62
14

8,1
61,5
3,7
2,7
24,9
10,9
9,9
7,7
3,8

17

46

6,6

1930
10-50

;;' 50

< 10

23
15
5
3
34
29
0
9
2

29
51
2
0
66
21
71
31

33
2
48
55
0
34
42
25
66

20
5
25

9

17

37

13
II

24
15
13

Bron: De longe, 1976, staat 17, 19; bedrijfstelling 1930
A = gemiddelde bedrijfsgrootte
7. Om een aantal redenen is het aantal bedrijfshoofden echter niet geheel gelijk aan het
aantal bedrijven (Volkstelling 1960, Deel lOB, 8). Zo zijn compagnons, die voor gemeenschappelijke rekening een bedrijf exploiteren, allen als hoofd van dat bedrijf geteld. Omdat de medewerkende echtgenoten bij deze tellingen zonder meer bij de vrouwelijke
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Zowel gemeten naar het aandeel der personen werkzaam in grote bedrijyen als naar de gemiddelde bedrijfsgrootte was het proces van schaalvergroting in de textiel in 1930 het verst voortgeschreden, gevolgd door de
papierindustrie. In beide bedrijfsklassen was trouwens al in 1889 van
een vrij omvangrijk aandeel van het grootbedrijf sprake. Voor het overige is de samenhang tussen het aandeel in grote bedrijven en de gemiddelde bedrijfsomvang in 1930 lang niet volledig; beide maten zijn dus
zeker niet onderling verwisselbaar.
Samenvattend komt de economische modernisering van Nederland in de
onderzochte periode tot uitdrukking in een snelle groei van de nijverheid, ingebed in een nog grotere toename van de werkgelegenheid in de
diverse onderdelen van de moderne dienstverlening. De snelste uitbreiding binnen de nijverheid vindt plaats in basisvoorzieningen voor de industrie, bedrijfsklassen gebaseerd op nieuwe technologieen en bedrijfsklassen die inspelen op de vraag van een moderniserende maatschappij.
De uitbreiding van de nijverheid gaat gepaard met een toename van de
mechanisatie en een voortgaande schaalvergroting.

De regionale variatie

Het tweede deel van onze beschouwing willen we wijden aan het uit bovenstaand proces resulterend regionaal patroon. Achtereenvolgens geyen we aandacht aan de regionale spreiding van de nijverheidssector
zelf, en de mechanisatie en schaalvergroting daarbinnen.
Een belangrijk aspect van de spreiding van de bedrijvigheid is de mate
van geografische concentratie. Om daarvan iets te laten zien, hebben we
voor een selectie van 118 gemeenten per bedrijfsklasse de variatiecoefficient berekend van de percentages die de betreffende bedrijfsklasse van
de totale bedrijvigheid in de gemeente uitmaken. 8 Deze selectie bestaat
uit gemeenten die in 1899 meer dan 5000 inwoners telden en waar min-

bedrijfshoofden zijn gerekend en bovendien zelfstandige vrouwelijke bedrijfshoofden in
de nijverheid vrijwel niet voorkwamen, zijn de vrouwelijke bedrijfshoofden buiten beschouwing gelaten. Zo konden dubbeltellingen voorkomen worden.
S. De variatiecoefficient wordt berekend door de standaarddeviatie te delen door het gemiddelde. Deze maat geeft zo per bedrijfsklasse de relatieve spreiding rond het gemiddelde
aan. Is deze spreiding groot dan is de bedrijvigheid geconcentreerd in betrekkelijk weinig
gemeenten. Of deze gemeenten dan ook geografisch in elkaars nabijheid liggen, is echter
op deze wijze niet vast te stellen.
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der dan 40070 van de beroepsbevolking werkzaam was in de landbouw. 9
Helaas beschikken we voor 1899 niet over een bedrijfstelling zodat de
bedrijvigheid benaderd moest worden via de beroepstelling. Om de vergelijking met de bedrijfstelling van 1930 te kunnen maken, zijn in 1899
een aantal beroepscategorieen buiten beschouwing gelaten en is in 1930
de landbouwsector (die niet in de bedrijfstelling voorkomt) via de beroepstelling van 1930 toegevoegd. 10 Tabel6 geeft het resultaat van onze
berekeningen weer.
De hoogste concentratie vinden we in de diamantnijverheid (vrijwel
uitsluitend Amsterdam), in de kunstnijverheid (met name Venlo: fabricage van beelden en ornamenten) en in de mijnbouw (steenkolenmijnen
te Heerlen en Kerkrade). Ook de aardewerkindustrie, leerindustrie, papierindustrie en textielnijverheid blijken vrij sterk geconcentreerd.
Heeft de schaalvergroting en mechanisatie van het bedrijfsleven in de
periode 1899-1930 nu geleid tot een sterkere ruimtelijke concentratie?
Het antwoord op deze vraag blijkt afhankelijk van de tak van nijverheid
die in beschouwing genomen wordt. Over het geheel genomen blijkt de
concentratie te zijn toegenomen. Ais we naar de afzonderlijke bedrijfsklassen kijken, zijn er echter tegengestelde tendenties te bespeuren. Zo
raken de chemie en de kunstnijverheid wat meer gespreid over de onderzochte gemeenten en vindt concentratie plaats bij de leer-, de papierindustrie en vooral bij de gas- en electriciteitsbedrijven.

9. De cijfers van 1899 zijn zoveel mogelijk herberekend naar de gemeentelijke indeling
van 1930. De cijfers voor 1930 hebben mede betrekking op de gemeente Eindhoven, die
in 1899 nog geen 5000 inwoners had, zodat gegevens voor 1899 ontbreken .
10. De bedrijfstelling van 1930 telt de werkzame personen naar het bedrijf waar ze werken (werkadres). De beroepstelling van 1899 te1t deze personen naar hun woonadres. De
cijfers van 1899 vormen dus een benadering van de bedrijvigheid per gemeente. Aangezien
woon- en werkgemeente in 1899 nog veelal het zelfde waren , is de gemaakte onnauwkeurigheid niet groot, al zal het voor een enkele gemeente wei wat hebben uitgemaakt.
In 1899 zijn de volgende beroepscategorieen buiten beschouwing gelaten :
a . vrije beroepen (inclusief verpleging of verzorging van armen, ouden, zieken, gebrekkigen, invaliden en krankzinnigen); in dienst van de staat (exclusief posterij, telegrafie, telefonie, landsdrukkerij en ander nijverheidsbedrijf, loods-, haven- en bakenwezen,
onderwijs); in dienst van een provincie of een gemeente (excJusief gasfabrieken, dienst der
open bare werken en ander nijverheidsbedrijf, onderwijs); in dienst van een waterschap.
b . onderwijs
c. huiselijke diensten
d. losse werklieden en andere niet in een bepaald beroep arbeidenden
e. in dienst van een kerkgenootschap of kerkelijke gezindte.
In 1930 is toegevoegd de sector landbouw (ontbreekt in de bedrijfstelling) en is de sector
overige bedrijven buiten beschouwing gelaten omdat daaronder een aantal bedrijven gerangschikt worden die in de beroepstelling van 1899 onder de categorie "vrije beroepen
etc." begrepen zijn.
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TABEL 6 Mate van concentratie van de bedrijvigheid in de nijverheid in 1899 en 1930 per

bedrijfsklasse
Bedrijfsklasse

Aardewerk, steen
Diamant, andere edelstenen
Grafische nijverheid
Bouw
Chemie
Hout, kurk, stro
Kleding en reiniging
Kunstnijverheid
Leernijverheid
Mijnbouw
Metaal, scheepsbouw
Papier
Textiel
Gas en elektriciteit
Voeding en genot

VariatiecoHficient
1899
1930
2,71
9,64
0,83
0,56
1,88
1,10
0,54
4,74
2,16
4,31
1,00
2,57
2,25
0,81
0,68

2,80
10,33
0,80
0,53
1,49
1,03
0,66
4,22
2,95
4,52
1,00
2,81
2,30
1,23
0,82

Indien we ons vervolgens afvragen waar deze nijverheid dan geconcentreerd was en waarom juist daar, dan kunnen we dat het best doen aan
de hand van Winsemius ll , die de vestigingstendenties van de Nederlandse nijverheid in 1930 heeft bestudeerd.
Het is bekend dat de regionale spreiding van bedrijvigheid in het algemeen niet gelijkmatig is. In de klassieke lokatietheorie van Alfred
Weber l2 wordt aangenomen dat ondernemers streven naar een standplaats "waarbij onder bieden van de grootst mogelijke service aan de
consument de productie zo doelmatig mogelijk kan geschieden". 13 De
nadruk ligt daarbij op de beperking van de productiekosten. Van deze
productiekosten zijn vooral de aanschaffingskosten van grond- en
hulpstoffen, arbeidskosten en transportkosten afhankelijk van de geografische Jigging. Aangezien de kosten van grond- en hulpstoffen herleid kunnen worden tot transport- en arbeidskosten, blijven deze laatste
twee als vestigingsplaatsfactoren over.
Winsemius heeft een poging gedaan deze klassieke lokatietheorie toe
te passen op het spreidingspatroon van de nijverheid in 1930. Transporten arbeidskosten noemt hij "actief werkende vestigingstendensen" .
11 . J. Winsemius, Vestigingstendenzen van de Nederlandse nijverheid op grond van de
beroepstelling van 1930. dee 1 1 en 11 (Den Haag 1949)
12 .
13 .

A. Weber, Ueber den Standort der 1ndustrien (Tiibingen 1909)
Winsemius, a. w., I, 12.
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Daarnaast onderscheidt hij nog passief werkende "tendensen" als
grondprijs, bouwkosten voorzover deze verband houden met de bodemgesteldheid en veiligheid. De actief werkende vestigingstendensen worden vervolgens nog onderscheiden in stu wende en verzorgende, waarbij
de stuwende nog weer uiteengelegd zijn in oorspronkelijk stuwend
("kern-tendensen") en afgeleid stuwend. De lokatie van de oorspronkelijk stuwende bedrijven wordt vooral bepaald door de transport- en arbeidskosten. De ligging van afgeleid stu wende bedrijven is vooral
afhankelijk van de reeds aanwezige stu wende bedrijven die voor een
geeigend milieu zorgen. Voor de lokatie van de nijverheid is dus het
vestigingsplaatsingsgedrag van de oorspronkelijke stuwende nijverheid
het belangrijkst. We zuBen ons dan ook daartoe beperken.

Figuur I Concentratie van de nijverheid gericht op grond- en hulpsto//en in de bodem
1930 per economisch-geogra/isch gebied. Bron: Winsemius, 1949, 1, 213.

CONC ENTRATIEGETA l lEN
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Winsemius maakt daarbij nog de volgende onderscheidingen :
a. gericht op grond- en hulpstoffen in de bodem
b. gericht op agrarische producten
b 1. landbouwnijverheid
b2. gericht op hout, riet en biezen
c. gericht op goede verkeersligging
d. gericht op goedkope arbeidskracht. 14
Hoewel op de klassieke lokatietheorie veel kritiek mogelijk iSIS, kan deze uitwerking voor de vestiging van bedrijven in deze peri ode zeker als
geldig worden geschouwd. 16 De nijverheid met een orientatie op gronden hulpstoffen in de bodem (zie figuur 1) vinden we vooral in het rivieZOrengebied
(steenfabricage),
Zuid-Limburg
(steenkool),
Drenthe/ NO-Overijssel (turf, zout) en in delen van Gelderland en
Noord-Brabant (papier- en kunstzijde fabricage). In het productieproces binnen deze nijverheid zijn in het algemeen twee fasen te onderscheiden: de onttrekking aan de bodem en de verwerking. 17 De eerste fase
kan uiteraard aIleen daar plaats vinden waar de betreffende grond- en
hulpstoffen in de bodem voorkomen. De geologische gesteldheid van de
bodem bepaalt dus de standplaats van deze bedrijven. De verwerking
kan hetzij ter plaatse hetzij elders geschieden afhankelijk van het feit of
de producten na verwerking in gewicht en/of volume zijn toegenomen.
Neemt het gewicht of het volume af, dan geschiedt de verwerking ter
plaatse. Dit is het geval bij de hier genoemde verwerkingen: het drogen
van turf, het ontleden van de steenkolen in cokes en gas, het bakken van
steen (waardoor water uit de klei wordt verwijderd) en het gebruik van
grote hoeveelheden zuiver water voor de papier- en kunstzijdefabricage.
De nijverheid met orientatie op de landbouw (zie figuur 2) treffen we
onder meer aan in het Noorden (zuivel, strokarton, aardappelmeel) en
in Noord-Brabant (suiker). Het deel van de agrarische nijverheid dat
zich vooral richt op de, aanwezigheid van hout, riet en biezen (zie figuur
3) is vooral in het rivierengebied gesitueerd. Bij de eerste groep agrarische nijverheid gaat het om een productieproces, waarbij "van een agrarisch product, dat aari. bederf onderhevig en/of volumineus is een
product wordt vervaardigd, dat verduurzaamd, minder volumineus
en/of lichter wordt, dus hoogwaardiger" .18 Bij de tweede groep gaat het
14. idem, 18
15. zie voor een overzicht A.C.M . Jansen, "Aspecten van de mod erne lokatietheorie",
in: J.G. Lambooy, Economie en ruimte (Assen 1980) 144-77.
16. A .C .M. Jansen, M. de Smidt en E . Wever, Industrie en ruimte; de industriele ontwikkeling van Nederland in een veranderend sociaal-ruimtelijk bestel (Assen 1979) 48.
17. Winsemius, a.w. 1949, I, 33
18. id ., 33
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Figuur 2 Concentratie van de nijverheid gericht op agrarische producten 1930 per
economisch-geografisch gebied. Bron:
Winsemius, 1949, I, 214.

Figuur 3 Concentratie van de nijverheid gericht op hout, riet en biezen 1930 per
economisch-geografisch gebied. Bron:
Winsemius, 1949, I, 215.

Figuur 4 Concentratie van de nijverheid gericht op een goede verkeersligging 1930 per
economisch-geografisch gebied. Bron:
Winsemius, 1949, I, 216.

Figuur 5 Concentratie van de nijverheid gericht op goedkope arbeidskrachten 1930
per economisch-geografisch gebied. Bron:
Winsemius, 1949, I, 217.
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om een productieproces, waarbij "door het oogsten van het agrarisch
product de grondstof voor de verwerking ter plaatse aanwezig is". 19 We
moeten daarbij denken aan klompen-, manden-, hoepel-, rieten-, en biezenmattenmakerijen en aan vlasserijen.
In het Westen van het land vinden we de nijverheid met een sterke
orientatie op een goede verkeersligging (zie figuur 4). Wanneer er in het
productieproces sprake is van een gewichts- of volumetoename biedt een
lokatie in of bij het afzetgebied voordelen. Soms echter kan een vestigingsplaats tussen het productie- en afzetgebied voordelen opleveren,
wanneer er een goedkope en doelmatige mogelijkheid tot transport,
d. w .z. een goede verkeersligging,aanwezig is. Deze voordelen gelden:
"a. de vrijere keuze om de grondstoffen naar kwaliteit en prijsverschil
te betrekken van verschillende productiegebieden. Dit voordeel geldt zoweI bij gebruik van slechts een grondstof als van verschiIIende soorten
grondstof;
b . indien verscheidene grondstoffen worden verwerkt en deze dus
steeds voor een deel moeten worden aangevoerd;
c. de mogelijkheid tot het kopen van overschotten (een voordeel inherent aan ieder bedrijvencentrum, maar aan een importhaven met een
uitgebreid internationaal marktwezen in het bijzonder);
d. de besparing in economische zin als gevolg van de beslissing over het
gebruik der grondstoffen op een later tijdstip . ,,20
Aangezien het vervoer van relatief omvangrijke en volumineuse goederen verreweg het goedkoopst over water kan plaats vinden, betekent een
goede verkeersligging vooral een goede standplaats ten opzichte van de
waterwegen (de havencomplexen van Amsterdam en Rotterdam).
Twee soorten nijverheid kunnen binnen deze groep onderscheiden
worden: de verkeersnijverheid en de verdelingsnijverheid . 22 De eerste
soort omvat die nijverheid, die ten dienste staat van het verkeer. Door
het relatieve belang van het waterverkeer vormt de scheepsbouw in ruime zin de kern van deze nijverheid. De veredelingsnijverheid produceert
hoogwaardige producten uit veelal grote hoeveelheden laagwaardige
grondstoffen. Daardoor zijn goede en goedkope transportmogelijkheden een noodzakelijke voorwaarde. In het merendeel van de gevallen
vindt deze aanvoer van grondstoffen van overzee plaats, zoals bij oliefabrieken, branderijen, gist- en spiritusfabrieken, superfosfaatfabrieken,
hoogovenbedrijven en linoleumfabrieken.22
19.
20.
21.
22 .

ibidem
id., 58
id ., 67
id. , 88
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De nijverheid met een orientatie op goedkope (ongeschoolde) arbeidskracht (zie figuur 5) is vooral in het Oosten en Zuiden geconcentreerd.
Door het gebruik van betrekkelijk lichte en weinig omvangrijke materialen is voor de lokatie de factor arbeid belangrijker dan de factor transport. Het is niet toevallig dat we deze soort nijverheid (met name textiel,
sigaren en schoenen) vooral op de zandgronden aantreffen. De in vergelijking met de landbouw op andere grondsoorten geringe productiviteit
en kleine bedrijfjes doen de behoefte aan aanvullende inkomsten ontstaan en zorgen daarmee voor een voortdurend aanbod van goedkope
arbeidskrachten. Kenmerkend voor deze nijverheid is dan ook de lokatie in landelijke gebieden.23 De verbondenheid met de agrarische productie blijft zo in stand. Zelfs in steden als Eindhoven, Enschede en
Tilburt beschikken vele fabrieksarbeiders nog over een stukje grond.
Om de regionale spreiding in de mechanisatiegraad van de nijverheid
vast te stellen stonden verschillende mogelijkheden open. Per gemeente
kon berekend worden het percentage van de werkzamen in de nijverheid, dat werkte in bedrijven met een of meer krachtwerktuigen. NadeeI
van deze indicator is, dat de capaciteit van de krachtwerktuigen buiten
beschouwing blijft: een bedrijf met een kleine machine telt als even gemechaniseerd als een bedrijf met meerdere of grotere machines. Aangezien in de bedrijfstelling van 1930 ook de capaciteit van de
krachtwerktuigen vermeld staat, kon aan dit bezwaar tegemoet gekomen worden. Voor de hier geselecteerde gemeenten is daarom berekend
de capaciteit van in de nijverheid opgestelde krachtwerktuigen per in de
nijverheid werkzame persoon. De gas- en electriciteitsbedrijven zijn
daarbij om voor de hand liggende redenen buiten beschouwing gelaten.
Figuur 6laat zien dat er in 1930 in Nederland een vijftaI concentraties
met sterk gemechaniseerde nijverheid te onderscheiden zijn : IJmond
(metaaI, hout, papier), Zuid-Limburg (kolenmijnen en aardewerk),
Twente (textiel, metaal), langs de Noord en Merwede (scheepsbouw) en
in Groningen (strokarton, aardappelmeel). Opvallend is dat de textielindustrie in Noord-Brabant veel minder gemechaniseerd is dan in Twente.
Ongetwijfeld heeft dit te maken met de aard van de textielindustrie in
beide gebieden: woI respectieveIijk katoen. Andere gebieden met relatief
weinig gemechaniseerde nijverheid vinden we in de zuidwest hoek van
Friesland, Drenthe, langs de Gelderse IJssel, de provincie Utrecht en in
Zeeland (met uitzondering van Vlissingen met zijn scheepsbouw) .

23.

id., 93
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Om het regionale patroon van de bedrijfsomvang in de nijverheid vast
te stellen is per gemeente de gemiddelde bedrijfsgrootte berekend. Figuur 7 geeft het resultaat weer voor de hier geselecteerde gemeenten. Figuur 8 laat zien waar zich de grootste (d.w.z. met meer dan 1.000
personen) vestigingen bevinden.
Twente komt duidelijk naar voren als een gebied met veel grootschalige nijverheid. In bijna aIle niet-agrarische gemeenten bedraagt de gemiddelde bedrijfsgrootte meer dan 10, veelal zelfs meer dan 15
personen. In dit gebied bevinden zich maar liefst 13 fabrieken met meer
dan 1.000 werknemers. Behalve om de textielfabrieken (waaronder vier
te Enschede) gaat het om een machinefabriek (Stork) en een electrotechnische fabriek (beide te Hengelo) en een confectiefabriek in Almelo.
Vervolgens moeten Heerlen en Eindhoven genoemd worden. Deze gemeenten hebben met respectievelijk 27 en 25 werknemers verreweg het
hoogste bedrijfsgroottegemiddelde van aIle geselecteerde gemeenten. In
Heerlen zijn hiervoor de vier steenkolenmijnen (met 12.263 personen)
verantwoordelijk, in Eindhoven betreft het naast de vestiging van Philips (18.709 personen) onder meer sigarenfabrieken (waaronder twee
met meer dan 500 werknemers), een triplexfabriek (619 werknemers),
een luciferfabriek en verschillende katoen- en linnenweverijen.
De gemiddelde bedrijfsomvang is ten slotte nog relatief aanzienlijk
(meer dan 15 personen) in Veenendaal (textiel en sigaren), Ridderkerk
(scheepswerven, een electrotechnische fabriek en een machinefabriek),
Leerdam (o.a. een glasfabriek waar 1.123 personen werken), Oss (o.a.
een margarinefabriek met 1.087 werknemers, een exportslachterij en een
fluweel-, trijp- en moquettefabriek) en Wormerveer (o.a. een oliefabriek met 842 werknemers en een zeepfabriek).
Uiteraard beyond zich in grote steden als Amsterdam en Rotterdam
ook veel grootschalige nijverheid (zie figuur 8), maar omdat daar tevens
zeer vele zeer kleine bedrijfjes voorkwamen, is de gemiddelde bedrijfsgrootte toch betrekkelijk laag. Dit is voor Amsterdam sterker het geval
dan voor Rotterdam.
Gemiddeld (zeer) kleine bedrijven treffen we aan in het noorden van
ons land (Friesland, delen van Groningen en Drenthe, de kop van
Noord-Holland), in zuidwest Nederland (Zeeland en het aangrenzende
Noord-Brabant) en in delen van Limburg, kortom in meer perifere delen
van Nederland. Het gaat overwegend om op de primaire sector gerichte
nijverheid (boter, kaas en andere melkproducten, graanmaalderijen en
veenderijen).
In hoeverre lopen nu de regionale patronen van mechanisering en
schaalvergroting parallel? Om deze vraag te beantwoorden hebben we
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Figuur 6 Gei"nstalleerd vermogen (in PK) in
de nijverheid per in de nijverheid werkzame persoon in lIB grate gemeenten 1930.
Bron: Berekend op basis van Bedrijfstelling 1930.
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Figuur 7 Gemiddelde bedrijfsgrootte in de
nijverheid in I1B grote gemeenten 1930.
Bron: Berekend op basis van Bedrijfstelling 1930.
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Figuur 8 Vestigingen in de nijverheid met
meer dan 1000 personen in lIB grote gemeenten 1930. Bron: Bedrijfstel/ing 1930.

Figuur 9 Typologie van IIB grote gemeenten naar mechanisatiegraad en gemiddelde
bedrijfsgrootte 1930.
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enkele correlaties berekend tussen de indicatoren voor mechanisering en
die voor schaalvergroting (zie tabel 7).
T ABEL 7 Samenhang tussen de regionale patronen van mechanisering en schaalvergroting

in de nijverheid in 1930 (correlatiecoefficienten)

Mechaniseringsindicatoren

capaciteit per werkzame persoon*)
0/0 in bedrijven met krachtwerktuigen

gemiddelde
bedrijfsgrootte
.45
.76

*) in verband met de scheve verdeling is deze variabele logaritmisch getransformeerd

De gemiddelde bedrijfsgrootte en het percentage dat werkzaam is in gemechaniseerde bedrijven blijken behoorlijk (r= .76) met elkaar samen
te hangen. De mechaniseringscapaciteit blijkt betrekkelijk zwak met de
bedrijfsgrootte samen te hangen. We kunnen hieruit de conclusie trekken, dat de door ons onderscheiden moderniseringsdimensies in de nijverheid (mechanisering en schaalvergroting) ten dele parallellopen. WeI
moet hierbij aangetekend worden, dat door het ontbreken van vergelijkbare data op twee tijdstippen de procesdimensie van beide deelprocessen
in zijn regionale verscheidenheid onderbelicht is gebleven. Een dergelijke conclusie is dan ook aIleen geldig voor zover de regionale verschillen
in bedrijfsgrootte en mechanisering gezien kunnen worden als verschillende stadia in genoemde deelprocessen. Dat de verstorende werking
van de regionale verschillen naar bedrijfsklassegewijze samenstelling de
samenhang toch intact laat, pleit duidelijk voor de plausibiliteit van deze interpretatie.
In figuur 9 hebben we een typologie weergegeven gebaseerd op beide
moderniseringsdimensies. Daaruit kan afgelezen worden waar de rei atief moderne en relatief traditionele nijverheid geconcentreerd is.

Conclusies
Wanneer zich in het industrialisatieproces in de eerste decennia van deze
eeuw een versnelling voltrekt, blijkt daarmee een aanzienlijke schaalvergroting en vooral mechanisering gepaard te gaan. Het resultaat van deze
process en levert een regionale spreiding van de nijverheid op, die beslist
niet gelijkmatig is, noch naar zijn aard, noch naar de mate van schaalvergroting en mechanisering. Voor een deel was dit regionale patroon
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reeds rond 1900 aanwezig, voor een deel is er sprake van een proces van
ruimtelijke concentratie en deconcentratie afhankelijk van de aard van
de bedrijfsklasse. Het regionale patroon van de aard van de nijverheid
blijkt in grote lijnen in verband gebracht te kunnen worden met de voor
de specifieke bedrijvigheid relevante vestigingsplaatsfactoren. Afhankelijk van de orientatie op grond- en hulpstoffen, agrarische sector, goede
verkeersligging, dan wei goedkope arbeidskrachten waren verschillende
regionale spreidingspatronen waar te nemen. De gemiddelde bedrijfsomvang en de gemiddelde mechanisatiegraad bleken per bedrijfsklasse
sterk te verschillen. Voor een groot deel moeten de regionale patronen
van deze aspecten van de bedrijvigheid dan ook in verband gebracht
worden met regionale verschillen in sam ens telling naar bedrijfsklasse.
Toch worden deze regionale patronen niet volle dig door de aard van de
bedrijfsklasse bepaald. Er zijn derhalve regionale verschillen te constateren in de "moderniteit" van het bedrijfsleven die onafhankelijk zijn
van de aard van de bedrijvigheid ter plaatse.

VI Inleiding: Overheid en
onderneming
H.H . VLEESENBEEK

In de praktijk van het bedrijfshistorisch onderzoek hebben wij doorgaans te maken met bedrijfshuishoudingen die opereren binnen het kader van een markteconomie, een economische orde, waarbinnen de
coordinatie van economische handelingen voor een belangrijk deel
plaatsvindt door het marktmechanisme. Dit houdt in dat ondernemingen ruime beslissingsbevoegdheden hebben, hetgeen overigens vrijwel
nooit heeft betekend dat zij volledig 'vrij spel' hadden.
Ook in landen die hun economie organiseerden als een vrije ruilverkeermaatschappij is de overheid zich in de loop van de tijd steeds nadrukkelijker met het economische leven gaan bezighouden. Dit
impliceerde dat overheden op diverse nivo's het bedrijfsleven in een alsmaar groeiend en steeds meer gecompliceerd wordend netwerk van regels en verboden inbedden. Zij voorzagen zich daarbij van tal van
instrumenten om langs direkte weg, als het ware over markten heen, in
te grijpen. Sociale wetgeving, regels m.b.t. het milieu, fiscale maatregelen e.d. zijn daarvan voor iedereen bekende voorbeelden.
Tevens kwam het voor dat de overheid indirekt, d.w.z. via de markt,
probeerde de uitkomsten van het economisch proces in een door haar
gewenste richting te sturen. Zij kon dit doen door de marktstruktuur te
corrigeren en/ of het marktgedrag te beinvloeden, dan weI te proberen
het economisch resultaat bij te stellen. Daarmee was het arsenaal van de
overheid nog niet uitgeput. In de rol van afnemer, financier of ondernemer kon (en kan) een overheid haar invloed op de gang van zaken binnen het particuliere bedrijfsleven doen gelden.
Of en in hoeverre een overheid al deze mogelijkheden voor zichzelf
creeert en er gebruik van maakt is me de afhankelijk van het politiekideologische klimaat in het desbetreffende land. In Nederland gingen er
vanaf het begin van de 20e eeuw stemmen op om ordenend op te treden.
Werd dit aanvankelijk voornamelijk ingegeven door de wens een strukturele oplossing te vinden voor de 'sociale questie', later - m.n. door de
ervaringen gedurende de jaren '30 en de grote invloed van het Keynesiaanse denken na 1945 - werd dit ordeningsstreven ook op basis van eco-
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nomische overwegingen wenselijk geacht.
Tenslotte moet erop gewezen worden dat zich bijzondere omstandigheden kunnen voordoen die een intensieve, niet als permanent bedoelde
bemoeienis van de kant van de overheid met zich meebrengen. Het
meest sprekende voorbeeld van zo iets is een oorlogssituatie.
Oorlog en de daarmee samenhangende problemen staan centraal in de
papers van A .l.W. Camijn (Textielstichting) en F.M.M. de Goey (Reconstructiecommissie). Het bombardement van mei 1940 bracht ondermeer de textielbranche in Rotterdam grote schade toe. Om de daaruit
voortvloeiende moeilijkheden het hoofd te kunnen bieden kwam het tot
een nauwe samenwerking tussen de Rijksdienst Adviesbureau Stadsplan
Rotterdam (ASRO), gemeentelijke diensten, de Kamer van Koophandel
en de zgn. Textielstichting, de belangenorganisatie van winkeliers, grossiers en fabrikanten van textielprodukten. Terwijl de concurrentie van
buiten Rotterdam met behulp van een gemeentelijke verordening aan
banden werd gelegd, werden ondertussen - van de nood een deugd makend - plannen gesmeed de historisch gegroeide geografische opbouw
van de textielfabricage en -distributie in Rotterdam drastisch te
wijzigen.
De innige samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven zien wij ook
in de bijdrage van De Goey. Hier gaat het om de haven, waarbij de gemeente twee petten op had . Net als nu beheerde en exploiteerde zij de
haven in ruil voor kade- en liggelden en huurpenningen van bedrijfsterreinen. Daarnaast trachtte zij, direkt na de bevrijding, te bemiddelen
tussen havenbedrijven onderling. De oorlog had vele havenbedrijven
schade toegebracht; bij de een echter veel meer dan bij de ander. De
startposities waren dus ongelijk, hetgeen tot ongewenste concurrentie
verhoudingen zou kunnen leiden. Om dit te voorkomen werd bij de gemeentelijke verordening Uuni 1945) de Reconstructiecommissie (Reco)
ingesteld die van de burgemeester Oud de opdracht meekreeg 'het
juisten evenwicht tussen concurrentie en solidariteit te vinden .'
Is er bij de papers van De Goey en Camijn vooral sprake van overheidsbemoeienis in de vorm Van (het stimuleren tot) samenwerking, in de bijdragen van l. van den Noort (Nieuwe Rotterdamsche Gasfabriek) en H.
Diederiks/Ch. leurgens (milieuproblematiek in de 1ge eeuw) gaat het
over een overheid die regels steIt en langs die weg het ondernemersgedrag belnvloedt.
Van den Noort behandelt de invloed van de patentbelasting op de afschrijvingspolitiek, de winstbepaling en het winstuitkeringsbeleid van de
Nieuwe Rotterdamse Gasfabriek (NTG). De patentbelasting was een be-
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lasting op de uitoefening van een bedrij f. Bij een n.v. was de belastinggrondslag het uitgekeerde dividend. Werd de winst echter uitgekeerd in
de vorm van afiossing van het aandelenkapitaal, dan bleef belastingheffing achterwege. Door te kiezen voor het laatste ontdook de NRG op
grote schaal de belasting. De met deze 'policy' corresponderende balansgegevens bleken uiteraard geen goede basis te zijn voor de waardebepaling van de onderneming, toen de gemeente te kennen gaf de NRG
te willen overnemen.
Bij Diederiks en Jeurgens krijgen wij te maken met een vorm van regelgeving die ook nu nog niets aan aktualiteit heeft ingeboet, namelijk
de milieuwetgeving. De vragen die zij in hun bijdrage aan de orde stellen
luiden als voigt: is er in de vorige eeuw al sprake van enige vorm van
milieubesef en speelt de Hinderwet van 1875 daarbij een rol? Werd er
door verschillende groepen in de samenleving op uiteenlopende manieren over deze Hinderwet gedacht, zo ja, hoe zijn die verschillen te verklaren?
De bijdrage van P. van Druenen heeft betrekking op de achttiende
eeuw . De economische geschiedenis van Rotterdam uit die tijd bestuderend stuitte hij op een opvallend verschil tussen ambachtelijke ondernemingen en trafiekexploitanten, namelijk dat er voor de eerste categorie
een nadrukkelijke regeigeving aanwezig is en voor de trafieken niet. Van
Druenen draagt drie mogeiijke verkiaringen aan voor dit feit. Hij concludeert ondermeer dat " ... de samenstelling van het stadsbestuur in het
voordeel van de trafiekeigenaren lijkt uit te vallen." Wellicht dat dit de
trafiqueurs in staat stelde regelgeving effectief te blokkeren.

Gilden, trafieken en de rol
van de overheid
P.G. VAN DRUENEN

Inleiding

, ... the position attained by this small country was disproportionate to
its dimensions and resources'!, zo verklaart Mokyr de achteruitgang van
de Republiek in de achttiende eeuw die in feite een terugkeer is naar
meer normale proporties. Deze achteruitgang dient echter niet zozeer in
absolute als wei in relatieve zin te worden opgevat. Het is in dit verband
vooral Engeland, waar in deze periode een begin wordt gemaakt met het
industrialisatieproces, dat Nederland in economisch opzicht voorbijstreeft. Dat Engeland niet gevolgd wordt in deze ontwikkeling, vindt
zijn oorzaken in de structuur van de volkshuishouding van de Republiek. Deze structuur is opgebouwd in de tweede helft van de zestiende
en de eerste helft van de zeventiende eeuw en wortelt in het succes van
de stapelmarkt zoals deze alhier is georganiseerd en die zijn ontstaan
mede dankt aan de slechte internationale infrastructuur in deze periode.
Het drijven van handel is een gevaarlijke en onzekere onderneming.
Hierdoor ontstaat de behoefte aan markten waar de goederen concreet,
dat wil zeggen tastbaar aanwezig zijn.
Het stapelmarktsysteem 2 nu is gebaseerd op deze behoefte en is voor
te stellen als een piramidevormig geheel waarbij de overschotten die op
de verschillende markten ontstaan doorvloeien naar markten van een
hogere rangorde, welke tevens de functie hebben in de tekorten van de
lagere markten te voorzien. Aan de top van dit stelsel staat, als centrale
internationale opslagplaats, de Hollandse stapelmarkt. In deze hoed anigheid zal de ontwikkeling van de Nederlandse economie in de zeventiende en achttiende eeuw een geheel eigen vorm aannemen. De
concentratie van de wereldhandel alhier brengt tal van nevenactiviteiten
op gang. Zo ontstaat er een omvangrijk financieel netwerk, gaat de
I. J. Mokyr Industrialisation in the Low Countries 1795-1850 (New Haven en London
1976), I.
2. Vergelijk : P .W. Klein ' De zeventiende eeuw' in: J .H . van Stuyvenberg De economische
geschiedenis van Nederland (Groningen 1977) 119-156.
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landbouw zich toeleggen op de teelt van handelsgewassen en veredelingsprodukten, en richt een belangrijk deel van de nijverheid zich op
de bewerking van de ingevoerde grondstoffen en halffabrikaten. Het is
deze ontwikkeling die in de latere sociaal-economische geschiedschrijving tot vee I discussie zalleiden. Nederland, zo zegt men, is het land van
boeren en handelaren. De overgang naar een geindustrialiseerde samenleving vindt pas plaats rond 1900, veel later dan in de meeste andere
Westeuropese landen. Nu is het hier niet de plaats om in te gaan op het
debat dat rond deze kwestie gevoerd is en nog gevoerd wordt. 3 Voistaan
kan worden met de constatering dat in de meer recente literatuur het
beeld van de eenzijdige, stagnerende Nederlandse economie in de achttiende en negentiende eeuw niet langer als vanzelfsprekend wordt gezien. 4 Steeds meer wordt duidelijk dat de toenmalige economische
ontwikkelingen in Nederland een geheel eigen karakter hebben, waarop.
de gangbare industrialisatiemodellen niet of nauwelijks toepasbaar
zijn. 5
Een van de ontwikkelingen betreft de opkomst, reeds vroeg in de zeventiende eeuw, van de zogenaamde trafiekbedrijven. 6 In de
economisch-historische literatuur hebben deze vroeg-kapitalistische on3. Twee recente Historiografische overzichten zijn: E.J. Fischer 'historiografie van de Nederlandse nijverheid in de periode 1815-1930' in: E.J. Fischer Fabriqueurs en fabrikanten .
Twente, Borne en de textielnijverheid 1813-1930 (Utrecht 1933), 7-28; E.J . Fischer en
J.C.1.M. van Gerwen 'De bijdrage van buitenlanders aan de geschiedschrijving over de
economische ontwikkeling in Nederland in de negentiende eeuw' in BMGN deel 100
(1985), 647-662.
4. Het zijn R.T. Griffiths (o.a. Industrial retardation in the Netherlands 1830-1850, 'sGravenhage 1979) en J .M.M . de Meere (Economische ontwikkeling en levensstandaard in
Nederland gedurende de eerste helft van de 1ge eeuw, aspecten en trends, ('s-Gravenhage
1982) die een poging wagen het stagnatiebeeld met betrekking tot de negentiende eeuw aan
te vallen. Beiden gaan hiertoe uit van de veronderstelling dat economische groei niet noodzakelijk hand in hand hoeft te gaan met industriele ontwikkeling (R.T. Griffiths Industrial
retardation 37 en 38; 1.M.M . de Meere Economische ontwikkeling 32 en 33). Door niet
aileen de nijverheidsector maar ook de agrarische- en dienstensector in het totaalbeeld op
te nemen, valt een groeiende economie waar te nemen, ook als een vergelijking wordt getroffen met het buitenland, uitgezonderd Engeland.
5. Vergelijk R. Cameron 'A new view of European industrialisation' in The economic
history review second series, vol. XXXVIII, no. I, 1985, 1-23. De auteur voert twee bezwaren aan tegen de historiografie omtrent de industrialisatie. In de eerste plaats vecht hij
de term "industriele revolutie" aan, die het feit zou verwaarlozen dat een industrialisatieproces een langdurige gebeurtenis is. In de tweede plaats wordt het Engelse industrialisatiemodel te veel als het door anderen te imiteren voorbeeld gezien (zie aldaar p. 2) .
6. Tijdgenoten spreken over "trafiek", "trafijk" of "negotiehandwerk." In de latere literatuur wordt deze vorm van nijverheid ook wei aangeduid als "hoofdnering" of "verkeersindustrie." (Verglijk: Z.W. Sneller De ontwikkeling der Nederlandsche
export-industrie, Rotterdam 1925, 6; C. Visser Verkeersindustrieen te Rotterdam in de
tweede helrt der achttiende eeuw, Rotterdam 1927, 15 en 16).

416

JBGBT 5(1988)

dernemingen tot nu toe te weinig aandacht gekregen. 7 Toch bepalen zij
in de jaren van de Republiek voor een groot deel het gezicht van de nijverheid in de Hollandse steden. Zo is in de tweede helft der achttiende
eeuw ruim een kwart van de Rotterdamse bevolking direct afhankelijk
van bet trafiekwezen. 8 Ook voor Amsterdam zijn er aanwijzingen dat
deze bedrijven een belangrijk aandeel hebben in het economisch leven. 9
Echter, het is niet aileen deze kwantitatieve bijdrage aan de economie
die een meer intensieve bestudering rechtvaardigt. Ook in kwalitatief
opzicht kan gesproken worden van een tot nu toe onderbelicht fenomeen. Met de opkomst van bet trafiekbedrijf wordt, in de nog grotendeels ambacbtelijk georganiseerde stadseconomie, een nieuwe vorm van
ondernemen gei:ntroduceerd. Dit komt onder andere tot uitdrukking in
de relaties tussen de trafiekexploitanten en de overheid enerzijds en de
gildemeesters en de overheid anderzijds.

Probleemstelling

Deze relaties vormen onderwerp van dit onderzoek, dat overigens een
nog sterk orienterend karakter heeft. Omdat bovendien soortgelijke studies niet bepaald voor het opscheppen liggen, zal de keuze van de plaats
van handeling en de onderzoeksperiode beperkt moeten worden tot een
enkele stad (Rotterdam) en een betrekkelijk kort tijdvak (1740-1760).
Het probleem laat zich vervolgens eenvoudig stellen. De index op de stedelijke keuren van Rotterdam JO , uitgevaardigd door het stadsbestuur,
geeft namelijk direkt al een opvallend verschil prijs dat bestaat tussen
de trafieken en de overige, meest ambachtelijke bedrijven. Waar de verplicht bij een gilde aangesloten ambacbtsman zicb beschermd, maar ook
beperkt weet door een nadrukkelijke en nauwomschreven regelgeving,
lijkt de trafiqueur in het hele verhaal niet voor te komen. De starre gildestructuur die voor de handwerkslieden iedere poging tot produktieverhoging of concurrentie verbiedt, geldt niet voor die bedrijven die we
doorgaans tot de trafieken 'rekenen.
7. De dissertatie van Visser uit 1927 (C . Visser, Verkeersindustrieen) is tot nu toe de enige
die op dit gebied is verschenen.
8. De Rotterdamse bevolking be staat in 1745 uit circa 44.000 zielen. In 1795 zijn dit er
57510 (G .1. Mentink en A.M. van der Woude De demografische ontwikke/ing te Rotterdam en Cool in de 17e en 18e eeuw, Rotterdam 1965, 39). In deze peri ode zijn er ongeveer
5000 personen werkzaam in de trafiekbedrijven (H.T. Colenbrander ' Gedenkstukken' VI,
's-Gravenhage 1912, nr. 1662).
9. Vergelijk : S. Korteweg 'Rotterdamse welvaartsbronnen ' in: Rotterdams Jaarboekje
1926, 19-62; Z .W. Sneller De ontwikkeling, 7 en 8.
10. Gemeente Archief Rotterdam (GAR), oud stadsarchief, nr. 509 .
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Afb . 1 Bierbrouwerij 'De Posthoorn' aan de westzijde van de Leuvehaven. Geschilderd
in waterverj door Lambrecht Willemz in 1661. Gemeente Archiej Rotterdam.

418

JBGBT 5(1988)

In het volgende zuBen een drietal verklaringen voor dit verschijnsel
besproken worden.

Trafiqueurs en gildemeesters
Alvorens echter over te gaan tot het onderzoeken van verklaringen is het
nodig kort de verschillen tussen het trafiekbedrijf en de traditionele ambaehten weer te geven. Zoais reeds is opgemerkt, danken de trafieken
hun ontstaan aan de stapeimarkt. De trafiqueur maakt zieh meester van
de ingevoerde grondstoffen of halffabrikaten en Iaat deze in zijn bedrijf
een beperkt aantal bewerkingen ondergaan, teneinde ze als half- of eindprodukt weer geschikt te maken voor de uitvoer. Tot de belangrijkste
trafieken worden doorgaans gerekend 11: suikerraffinaderijen, zoutziederijen, branderijen, mouterijen, brouwerijen, loodwitmakerijen, houtzaagmolens, garentwijnderijen, oIie- en pelmolens, seheepswerven,
Iijnbanen en karottenmakerijen (behorende tot de tabaksnijverheid). Al
deze bedrijven hebben in meer of mindere mate de kenmerken waarin
ze onderseheiden kunnen worden van het traditionele ambaeht. 12 In de
eerste plaats zien we dat, waar de gildemeester slechts produceert voor
de lokale markt, de trafiqueur zieh vooral rieht op de export en daarmee
een rol speelt in het internationale handelsverkeer. Het trafiekbedrijf is
dan ook aIleen te vinden in de steden in het westen van het land, die vanuit de zee gemakkelijk bereikbaar zijn en daardoor een rol kunnen spelen in de stapel handel. De traditionele onderneming kan uiteraard
overal worden uitgeoefend. In de tweede plaats kan vastgesteld worden
dat het produkt dat de ambaehtsman aflevert, meerdere bewerkingen
heeft ondergaan, vaak van grondstof tot en met eindprodukt. In de trafiek wordt meestal niet meer dan een fase van het totale produktieproees
dooriopen . Vaak zijn het veredelingsbedrijven. In de derde plaats dient
tenslotte gewezen te worden op het feit dat de trafiqueur, in tegenstelling tot de gildemeester, een kapitalistisehe ondernemer is. Eigen vakmansehap en arbeid zijn niet langer de voornaamste inzet. Voor alles is
de trafiqueur kapitaalversehaffer. De vaak kostbare investeringen (de
meeste trafieken zijn kapitaalintensief waardoor relatief weinig arbeidskrachten nodig zijn) vragen van de ondernemers voldoende eigen vermogen om het bedrijf te kunnen starten en voortzetten. Dit vermogen
is in de meeste gevallen afkomstig van de handelswinsten die in deze tijd
11. C . Visser Verkeersindustrieen .
12. Ontleend aan: Z. W. Sneller De ontwikkeling, 6; C . Visser Verkeersindustrieen, 15-19;
C. Wiskerke De afschaffing der gi/den in Nederland (Amsterdam 1938), 4-11.
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gemaakt worden en die voor een deel in de industrie worden gelnvesteerd. 13 Het is het gecentraliseerde en daardoor overzichtelijke karakter van de trafiek die haar tot een gewild beleggingsobject maakt. 14

Oude gilden en nieuwe grafieken

Welke verklaringen zijn er nu aan te voeren voor het verschijnsel dat in
het achttiende-eeuwse Rotterdam voor de ambachtelijke ondernemingen weI een nadrukkelijke regelgeving aanwezig is en voor de trafieken
niet? Hoewel de literatuur ook hier weinig uitsluitsel geeft lijken er twee
verklaringen voor de hand te liggen. De eerste gaat uit van het gegeven
dat de ambachtelijke bedrijven veel ouder zijn dan de trafieken. Ais zodanig zijn ze, reeds in de middeleeuwen, op natuurlijke wijze met de gildestructuur vergroeid geraakt. Wanneer in het begin der zeventiende
eeuw de eerste trafieken opduiken hebben de gilden veel van hun vroegere macht verloren. De nieuwkomers kunnen zich er in ieder geval gemakkelijk aan onttrekken. Ais ondersteuning van deze gedachte kan
verwezen worden naar de positie van twee oude trafiekbedrijven, de
bierbrouwerij en de scheepswerf die, weI onder hoede van het gilderegime, reeds in de middeleeuwen tot ontwikkeling komen. 15 De desbetreffende gilden blijven, weliswaar met vee I minder macht dan voorheen,
tot ver in de achttiende eeuw gehandhaafd. Dat het gildestelsel als geheel
na de middeleeuwen veel van haar gezag lOU hebben ingeboet wordt
overigens weersproken door Wiskerke. 16 Als in 1798 het hele systeem
van de geleide stadseconomie grondwettelijk wordt afgeschaft, stuit dit
op veel weerstand. De gilden zijn volgens de auteur, op dat moment nog
springlevend.

13. Visser komt voor zes Rotterdamse trafieken tot de conclusie dat het vooral de rentenierende handelaren zijn die een deel van hun vermogen in de industrie steken (c. Visser
Verkeersindustrieen, 161).
14. Overigens zijn de meeste trafieken geen sterk expanderende bedrijven. Terwille van
de verdeling van het risico worden de winsten niet voortdurend aangewend om de produktie van de trafiek te doen verhogen . Vaak worden effecten of land aangekocht. Het Rotterdamse brandersbedrijf vormt hierop echter een uitzondering. Hier zien we in de tweede
helft van de achttiende eeuw toenemende produktieverhoging door mechanisatie en concentratie (C . Visser Verkeersindustrieen, 161) .
15. Voor de scheepswerven : R . W . Unger Dutch shipbuilding before 1800 (Assen/ Amsterdam 1978),63-69 en 116-118. Voor de bierbrouwerijen (in Rotterdam): C. Visser Verkeersindustrieen, 27 en 57-81.
16. C. Wiskerke De afschaffing, 96-118 .
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Stedelijke en nationale overheden

Voor de tweede verklaring dient een onderscheid gemaakt te worden
tussen enerzijds het gezag van de stedelijke en anderzijds dat van de nationale overheid. Het trafiekbedrijf, als directe afgeleide van het internationale stapelmarktsysteem, is met name een zaak van nationaal
belang. 17 Hoewel de stelling dat de Republiek in deze periode een oase
van vrijhandel zou zijn een ongenuanceerd beeld oplevere s , kan de landelijke overheid een zekere liberale houding ten aanzien van de handel
en het trafiekwezen niet ontzegd worden. 19 Dit in schril contrast met de
lokale, stedelijke politiek zoals die ten aanzien van de, hoofdzakelijk
voor de lokale markt producerende, gildebedrijven wordt gevoerd.

Trafiqueurs en gildemeesters als stadsbestuurders

De twee verklaringen zoals ze hiervoor kort zijn weergegeven, sluiten elkaar wederzijds niet uit. Het verschijnsel waarop we in deze bijdrage
enig licht trachten te werpen, kent meerdere aspecten, elk met een eigen
ontstaansgeschiedenis. Dit geldt ook voor een derde verklaring, waarop
we wat dieper zuBen ingaan. Uitgangspunt hierbij is dat de ambachtsman en de trafiqueur tot twee verschillende stedelijke klassen behoren
en als zodanig ook een verschillende relatie met de overheid !1ebben. In
het voorgaande is reeds geopperd dat met de trafiekeigenaar een nieuw
soort ondernemer zijn intrede doet. Tevens is naar voren gebracht dat
de benodigde investeringen, maar ook de latere afschrijvingskosten,
veel hoger zijn dan de kosten die een ambachtelijk bedrijf met zich mee17. T.P. van der kooy 'Holland als centrale stapelmarkt in de zeventiende en achttiende
eeuw' in: P .W. Klein Van stapelmarkt tot welvaartsstaat (Rotterdam 1970),9-20 (zie aldaar, 16).
18. W.O. Voorthuijsen komt in zijn dissertatie over het mercantilisme in de Republiek tot
de conclusie dat er, zeker ten aanzien van de industrie, wei degelijk sprake is van protectionistische tendensen . Gezien het milde karakter hiervan komt de auteur met betrekking tot
de overheid tot de kwalificatie " gelegenheidsmercantilisten" (W.O . Voorthuijsen De Repub/iek der Verenigde Nederlanden en het mercantilisme, 's-Gravenhage 1964, 130).
19. De propositie van 1751 is een markant voorbeeld van het streven van de overheid om
de Republiek Ie vrijwaren van een al te sterk protectionisme. Het voorstel, waarin een vrije
doorvoerhandel wordt bep1eit, is echter nooit tot uitvoering gekomen . Als oorzaken hiervoor worden genoemd de oorlogsdreiding van dat moment (door het wegvallen van de inen uitvoerrechten zouden de slrijdkrachten een be1angrijke financieringsbron moelen missen) en het gegeven dat de stapelmarkt, die van een vrije doorvoer zeker schade zou ondervinden, op dat moment nog lang niet ten do de is opgeschreven (Joh. de Vries 'Eenvoud
in meervoud, enige Rotterdamse aspecten der propositie van 1751' in: Rotterdams Jaarboekje 1969, 250-263).
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Afb . 2 Tot ver de in Jge eeuw is de rietsuikerraffinage in Rotterdam een belangrijke tak

van nijverheid. Gemeente Archief Rotterdam.

422

JBGBT 5(1988)

neemt. Het bedrijf zal dan ook slechts door een bepaalde groep vermogende ondernemers uitgeoefend kunnen worden. Temeer daar in deze
periode een lening eerst dan verstrekt wordt als er sprake is van een gelijkwaardig onderpand. 20 Voor de ambachtslieden, overigens wei behorend tot de meer welvarende stedelijke groepen, zijn dergelijke grote
investeringen in de meeste gevaIIen niet haalbaar. Zij ontlenen hun status dan ook niet in de eerste plaats zoals de trafiekeigenaren aan een zekere materiele welstand, maar aan de mate van vakmanschap waarover
ze beschikken. De confrontatie tussen de ambachtsman en de trafiqueur
is er als zodanig een tussen de statische economie van de middeleeuwen
en de dynamiek van het opkomend kapitalisme. De aanvankelijke bescherming die het meesterschap met zich meebrengt wordt in de zeventiende en achttiende eeuw een rem op iedere poging tot vergroting van
de produktie. 21
Op welke wijze vertaalt dit maatschappelijke onderscheid zich nu in
de relatie die beide groepen hebben met het stadsbestuur? Waarom worden voor de ene groep wei de mogelijkheden geopend tot expansie van
het eigen bedrijf en voor de andere niet? In tegensteIIing tot wat Wiskerke beweert, is het moeilijk vol te houden dat op het laatst der achttiende
eeuw, na 200 jaar stapelmarkt waarin vele niet-ambachtelijke ondernemers enorme rijkdommen hebben verworven, het grootste deel van de
traditionele sector tegen afschaffing van de gilden zou zijn. 22 Veeleer is
het aannemelijk dat de geconstateerde tweeslachtige economische regelgeving voor een deel buiten de wil van de gildemeesters gestalte krijgt
en een min of meer bewuste politiek is van de stedelijke overheid. Dit
geeft voedsel aan het vermoeden dat met de geconstateerde maatschappelijke veranderingen, ook de samenstelling van het stadsbestuur in de
loop van de zeventiende en achttiende eeuw is gewijzigd. Teneinde dit
voor Rotterdam in de peri ode 1740-1760 na te gaan, zijn de beschikbare
namen van de trafiqueurs en de gildemeesters vergeleken met die van de
drie belangrijkste stedelijke colleges : de vroedschap, de burgemeesters
en de schepenen.

20. Vaak wordt er geleend bij particulieren . In de notariele akten dienaangaande is er in
aile onderzochte gevallen sprake van een beschrijving van het betreffende onderpand
(GAR, oud notarieel archief over de jaren 1741-1760).
21. Zie ook C. Wiskerke De afschaffing, 6, 13 en 14.
22. Wiskerke trekt zijn conclusie op basis van een aantal voorbeelden waaruit inderdaad
blijkt dat er verzet is geweest tegen de afschaffing (C . Wiskerke De afschaffing, 96-116).
Oit verzet manifesteert zich echter vooral in gebieden die weinig te maken hebben met de
stapelmarkt.
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In de vroedschap23 hebben veertig van de voornaamste burgers zitting. Het lidmaatschap geldt voor het leven. In eerste instantie hebben
de leden van dit college, de "veertigen" of de "vroedschappen", een
adviserende functie. Doordat het dagelijks bestuur van de stad automatisch zitting heeft in de vergaderingen van de vroedschap, en het voorgenomen beleid aldaar ter discussie stelt, kan ook invloed uitgeoefend
worden op de wetgeving. Dit dagelijks bestuur, de tweede onderzochte
groep, bestaat uit vier burgemeesters die deze functie twee jaar mogen
uitoefenen. Tenslotte zijn er de schepenen die zich vooral met de
rechtspraak bemoeien. Aanvankelijk zijn deze, voor een beperkte periode, door de vroedschap benoemde heren ook belast met bestuurlijke taken. In de loop van de zeventiende en achttiende eeuw komt dit echter
steeds minder voor. De registers van deze drie colleges 24 geven in totaal
211 namen prijs, die tot 101 verschillende personen behoren. 25
Nu is eenzelfde procedure ten aanzien van de trafiqueurs niet mogelijk om de eenvoudige reden dat hier geen kant en klare overzichten van
bestaan. Om toch tot een inventerisatie te komen is een veelomvattend
onderzoek nodig in de rechterlijke en notariele archieven. Een dergeJijk
onderzoek is, in beperkte mate, reeds in 1927 uitgevoerd door C . Visser.
In de bijlage van zijn dissertatie, handelend over zes Rotterdamse trafieken in de tweede helft van de achttiende eeuw, geeft hij een nauwkeurig
overzicht van de verschillende eigenaren van deze bedrijven. Voor de periode 1740-1760 levert dat 160 verschillende namen op. 26
Met betrekking tot de gildemeesters, althans de "hoofdlieden" die in
de besturen van de verschillende gilden gekozen zijn, kan wei beschikt
worden over complete registers. 27 Hierin worden in de onderzochte periode 1707 verschillende namen genoemd. De vergelijking van deze drie
naamlijsten, weergegeven in bijlage I en II, levert vervolgens het beeld
23. De beschrijving van de verschillende stedelijke colleges is ontleend aan: H . ten Boom
en B. Woelderink Inventaris van het oud archie! van de stad Rotterdam 1340-1813, deel
I (Rotterdam 1976), 17-23.
24. GAR, oud stadsarchief, inv. nrs. 798-804: Registers houdende aantekening van de bekleders van overheidsfuncties, alsmede van de door de stadsregering vergeven "smalle"
ambten, 1555-1567 en 1575-1794.
25. Per college zijn de namen die meerdere keren voorkomen, reeds weggelaten . Het verschil tussen beide aantallen wordt veroorzaakt door het feit dat veel person en meerdere
functies tegelijkertijd of na elkaar vervullen.
26. De dissertatie van Visser behandelt de tweede helft van de achttiende eeuw . Hij is echter zo vriendelijk geweest om zijn inventarisatie enige decennia eerder te laten beginnen
zodat ook over de gegevens met betrekking tot jaren veertig van deze eeuw beschikt kan
worden (C. Visser Verkeersindustrieen, 165-203) .
27. GAR, oud stadsarchief, nrs. 2047 en 2048 : registers van door burgemeesters aangestelde hoofdlieden van de gilden en oudere corporaties, alsmede van commissarissen der
gildefondsen, 1667-1870.
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op dat reeds geschetst is. Slechts twee van de 1707 genoemde gildemeesters hebben in de onderzochte periode zitting in een van de drie colleges. Van de 97 trafiqueurs, en dit is nog geen kwart van het totale
aantal 28 , zijn er in dezelfde peri ode tien die schepen, burgemeester of
vroedschap zijn.
De samenstelling van het stadsbestuur lijkt als zodanig in het voordeel
uit te vallen van de trafiekeigenaren. Omstreeks het midden van de achttiende eeuw hebben zij, in tegenstelling tot hun ambachtelijke collega's,
een belangrijke yinger in de pap die door de overheid opgediend wordt.
De vraag of men deze invloed ook werkelijk aanwendt en zo ja, op welke wijze men dit doet, kan met behulp van het onderhavige onderzoek
niet beantwoord worden. Om inzicht te verkrijgen in deze materie is
meer diepgaand onderzoek nodig in de daartoe geeigende bronnen. 29

28 . Het aantal werknemers van deze zes trafieken is volgens Visser ca. 900. (c. Visser Verkeersindustrieen, 154). Het totaal aantal werknemers in de Rotterdamse trafieken bedraagt echter ca. 5000 (zie noot 8).
29. Men denke hierbij vooral aan de correspondentie en de resoluties die van de verschillende colleges bewaard zijn gebleven.
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BI1LAGE I.

Lijst van de trajiqueurs die tussen 1740 en 1760 tevens een overheidsjunctie bekleden
(bronnen: GAR, oud stadsarchief, inv. nrs. 798-804; C. Visser Verkeersindustrieen te Rotterdam in de tweede helft der achttiende eeuw, Rotterdam 1927, 165-203).

Naam

trafiqueur in

Schalk ius van Beefting
Schalkius van Beefting

1751 (suiker)

Michiel
Michiel
Michiel
Michiel

van
van
van
van

den
den
den
den

Arnaut
Arnaut
Arnaut
Arnaut
Arnaut
Arnaut
Arnaut

Gevers
Gevers
Gevers
Gevers
Gevers
Gevers
Gevers

Berg
Berg
Berg
Berg

1750 (schepen)
1737 (suiker)
1752 (bier)
1743 (schepen)
1759 (vroedschap)
1753 (suiker)
1769 (suiker)
1741
1745
1752
1753
1758

Damas van Hersele
Damas van Hersele
Damas van Hersele

1743 (suiker)

Petrus
Petrus
Petrus
Petrus

1765 (bier)

Paul
Paul
Paul
Paul
Paul

lens
lens
lens
lens

Seb.
Seb.
Seb .
Seb.
Seb .

Le
Le
Le
Le
Le

1749 (vroedschap)
1752 (vroedschap)
1753 (schepen)
leu
leu
leu
leu
leu

Wilhelm
Wilhelm
Wilhelm
Wilhelm
Wilhelm

1754 (Ioodwit)
1741
1741
1750
1755
1743 (suiker)

Jan
Jan
Jan
Jan

1750 (suiker)
1751 (suiker)

J ohan
J ohan
lohan
J ohan
Johan
Johan

(vroedschap)
(schepen)
(schepen)
(schepen)
(schepen)

1743 (schepen)
1749 (vroedschap)

Claudius Lormier
Claudius Lormier
Claudius Lormier
des
des
des
des

overheidsfunctie in

Tombes
Tombes
Tombes
Tombes

Verstolk
Verstolk
Verstolk
Verstolk
Verstolk
Verstolk

(vroedschap)
(burgemeester)
(burgemeester)
(burgemeester)

1744 (burgemeester)
1751 (burgemeester)

1755 (schepen)
1756 (schepen)
1743 (Ioodwit)
1745
1746
1749
1750
1756

(schepen)
(schepen)
(schepen)
(schepen)
(schepen)
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Albertus
Albertus
Albertus
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Vrolijk
Vrolijk
Vrolijk
Vrolijk

1751 (bier)
1755 (bier)
1759 (bier)
1756 (schepen)

BIJLAGE 11.

Lijst van de hooJdlieden der verschillende gi/den die tussen 1740 en 1760 tevens een overheidsJunctie bekleden (bronnen: GAR, oud stadsarchief, inv. nrs. 798-804 en 2047-2048).

Naam
Nicolaas
Nicolaas
Nicolaas
Nicolaas

gildemeester in
Baartmans
Baartmans
Baartmans
Baartmans

lohan de Buck
lohan de Buck
lohan de Buck

overheidsfunctie in

1745
1749
1757
1758 (schepen)
1748
1751
1748 (schepen)

Milieu, bedrijf en overheid;
Leiden in de negentiende eeuw
H.A. DIEDERIKS en CH. JEURGENS

Inleiding

Onlangs is betoogd dat de Hinderwet van 1875 ten onrechte als een milieuwet is beschouwd. 1 "Het idee dat het milieu beschermd moet worden komt in ons land pas na 1900 tot ontwikkeling en uit zich dan in
het aankopen van bedreigde gebieden . Het algemene milieubewustzijn
komt pas na de Tweede Wereldoorlog tot ontwikkeling. De bescherming
van het milieu vereist dan een afzonderlijke wetgeving.,,2 De Hinderwet
van 1875 kan omschreven worden als een wet die toezicht houdt (door
middel van een vergunningenstelsel) bij het oprichten van inrichtingen
die gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken. Milieuwetten zijn bedoeld om handelingen die gevaar, schade of hinder voor het natuurlijke
milieu kunnen veroorzaken, te verbieden of aan beperkende regels te
verbinden. Gelet op deze omschrijving kan de hinderwet van 1875 wei
als een eerste vorm van milieuwetgeving gezien worden. 3
De vragen die in deze bijdrage aan de orde komen zijn: is er in de vorige eeuw al sprake van enige vorm van milieubesef en speelt de Hinderwet van 1875 daarbij een rol? Werd er door verschillende groepen in de
samenleving op verschillende manieren gedacht over deze Hinderwet en
zijn die verschillen te verklaren? De bijdrage bestaat uit twee delen: in
het eerste wordt bekeken hoe men vroeger dacht over milieu en milieubederf en welke maatregelen men dientengevolge nam. In het tweede
deel wordt ingegaan op de rol van het milieu in Leiden in de tweede helft
van de negentiende eeuw en wordt ook ingegaan op de rol van bepaalde
groepen of personen in de Leidse gemeenteraad.
De belangstelling van sociaal-economische historici voor het milieu en

I. J. Lintsen, De werking van de Hinderwet tijdens de industrialisatie van Nederland
(1890-1910), in : laarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek lbGBT 4 (1987).
2. Ibidem .
3. L. Bak, Vademecum Ruimtelijke Planning (Utrecht/ Antwerpen 1983) 178.
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milieuvervuiling is van recente datum. 4 Vooral de huidige milieuproblemen zullen de interesse ook voor het verleden opgeroepen hebben. Hierdoor zou de neiging kunnen ontstaan om aIleen naar die aspecten van
milieuverontreiniging te kijken die nu als bedreigend worden ervaren.
"De klachten (van mens en uit het verleden H.D.! C.l.) over stank en
andere overlast of gevaren zijn niet minder gemeend dan de onze. De
aanleiding was misschien van minder gevaarlijke aard dan tegenwoordig. Voor de beleving van de 'slachtoffers' betekende dit waarschijnlijk
geen verschil.,,5 In de twintigste eeuw is het mogelijk geworden om met
grote precisie de mate van verontreiniging van lucht, water en bodem
vast te stell en en te bepalen wanneer en onder welke omstandigheden de
verontreiniging voor de mens gevaarlijk geacht kan worden. Vervuiling
die niet zintuiglijk waarneembaar is kan met behulp van verfijnde technieken opgespoord en soms ongedaan gemaakt worden. Bij geconstateerde bodemverontreiniging komen hele buurten in opstand en voeren
actie om de 'rotzooi' te laten verwijderen. Dit hedendaagse probleem
heeft een samenwerking tot stand gebracht tussen de Directie Milieu van
de gemeente Leiden en enkele historici van de Rijksuniversiteit in die
stad. Bij de gemeente bestond er behoefte om meer te weten over de industriele bronnen van bodemverontreiniging, zowel tengevolge van productie als van opslag, in het verleden om zo de opsporing van de
schadelijke stoffen te vergemakkelijken. In samenwerking met de auteurs van dit artikel, medewerkers van het gemeente-archief en de universitaire computerdeskundige P .K. Doorn, is een plan ontwikkeld om
voor de gemeente een inventarisatie te maken van aIle bedrijven die
sedert1850 in de gemeente Leiden gevestigd waren en mogelijk de bodem verontreinigd hebben. In maart 1987 is een onderzoek betreffende
de periode 1850-1880 afgesloten en hierbij zijn met betrekking tot ruim
2000 adressen gegevens verzameld. Verder werd aandacht besteed aan
het beleid van de gemeente ten aanzien van bedrijfsvestiging en veranderingen binnen bestaande bedrijven.6
4. Een vroege signalering was: l .A . Faber, H.A. Diederiks, S. Hart, 'Urbanisering, industrialisering en milieuaantasting in Nederland in de peri ode van 1500 tot 1800' in:
A .A .G. Bijdragen 18 (Wageningen 1973) 252-271.
5. H . van Zon, Een zeer onfrisse geschiedenis. Studies over niet industriiHe vervuiling in
Nederland. 1850-1920 (Groningen 1986) 9.
6. Dit onderzoek werd uitgevoerd in het kader van een doctoraal werkcollege aan de
Rijksuniversiteit Leiden 1986/ 1987; de deelnemende studenten waren: H. Fenijn, H. Heuvelsland, M . Kuhlemaijer, W. Minderhout, P . Pot, A. Tissink en 1. van Zeijl : van docentenzijde waren hierbij H. Diederiks, P . Doorn en Ch. leurgens betrokken. Yoor de
inventarisatie is gebruik gemaakt van de volgende bronnen : Verslagen van B& W aan de
Gemeenteraad. In deze verslagen vinden we onder andere staten van fabrieken binnen de
gemeente Leiden en verleende en ingetrokken concessies. Daarnaast werd gebruik ge-
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Milieuproblematiek in historisch perspectief
In Engeland was het probleem van luchtverontreiniging reeds in de zeventiende eeuw actueel. Van ouds gebruikt men daar steenkool voor
verwarming. Deze bitumineuze kolen, in open haarden gestookt, veroorzaakten een grote rookontwikkeling. 7 Londen was in de zeventiende
eeuw gehuld in "such a cloud of sea-coal, as if there be a ressemblence
of hell upon earth, if it is in this vuIcano in a foggy day: this pestilent
smoak, which corrodes the very yron, and spoils all the moveables, leaving a soot on all things that it lights; and so fatally seizing on the lungs
of inhabitants, that cough and concumption spare no man."g De gevolgen van deze verontreiniging waren niet mis: kerken en paleizen werden
erdoor verwoest, kleding en meubilair werden vuil, schilderijen vergeelden, de regen, dauw en plassen vervuilden, planten en bijen gingen dood
en de menselij ke gezondheid en welzijn werden vernietigd. 9
In Nederland is het nooit tot dergelijke grootschalige verontreiniging
van de lucht gekomen. Dat was in de eerste plaats te danken aan het feit
dat steenkool hier pas omstreeks 1450 ontdekt werd en het kolengebruik
pas veel later ingang heeft gevonden en in de tweede plaats omdat hier
te lande gesloten verbrandingssystemen en magere steenkool gebruikt
werden, waardoor minder hinderlijke rookontwikkeling ontstond. 10 In
Haarlem werd in 1608 bijvoorbeeld een verordening uitgevaardigd
waarbij het aan de plaatselijke brouwers verboden werd Engelse of
Schotse kolen te stoken, omdat deze teveel walm en stank veroorzaakten." In 1837 schafte de Zaanse firma Van Gelder Schouten & Compo
twee stoommachines aan. Na een bezwaarschrift van plaatselijke concurrenten, die meenden dat de roetdeeltjes uit de schoorsteen de kwaliteit van hun te drogen papier zou aantasten, weigerde de overheid
maakt van de Index op de concessies tussen 1545 en 1880, het Secretarie-Archief en van
de Notulen van B& W tussen 1850-1880. AIle hierboven genoemde stukken bevinden zich
in het gebouw van de gemeentelijke archiefdienst van Leiden. Voor een beschrijving van
de bronnen die in aanmerking komen om bij de inventarisatie gebruikt te worden zie: C.
Jeurgens, Overzicht en beschrijving van de bronnen die van belang zijn bij het lokaliseren
van bedrijfsvestigingen te Leiden in verband met potentiele bodemverontreiniging.
1850- 1895 (Leiden 1985)
7. K. Biersteker, Verontreinigde lucht. Ontstaan, medische betekenis en bestrijding van
verontreinigde buitenlucht (Assen 1966) 3.
8. John Evelyn, Fumifugium, or the inconvenience of the air and smoak of London dissipated (1661), geciteerd in: P. Brimblecombe, The bid smoke. A history of air po((ution
in London since medieval times (London/ New York 1987) 47-48.
9. Ibidem 49 .
10. Biersteker, Verontreinigde lucht, 3.
11. H .J.J . Leenen, Milieuhygienerecht (Alphen ai d Rijn 1976) 25.
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Afb. 1 Het vol/en, rekken en wassen in de Leidse textielnijverheid in de 17e eeuw. Vooral
het vol/en leverde veel milieutechnische problemen op, omdat daarbij onder meer urine
als volmiddel gebruikt werd. Van Van Hout is het plan ajkomstig om al/e vervuilende onderdelen van de nijverheid in het noorden van de stad te concentreren. Afbeelding no. 9
uit een reeks ontwerpen voor gebrandschilderde vensters met voorstel/ingen betrejjende
de Neringe, in 1602 vereerd aan Jan van Hour; in 0.1. inkt, toegeschreven aan Otto van
Veen . (Gemeente Archiej Leiden).

toestemming te geven om steenkool te gebruiken. Aileen turf werd als
brandstof toegestaan. 12 In ons land was men zich al vroeg bewust van
een verb and tussen verontreiniging van het leefmilieu en de gevaren
voor de gezondheid. Van milieubesef in de huidige zin van het woord
kunnen we echter niet spreken. Men was niet zozeer bezorgd voor de natuurlijke omgeving. De menselijke gezondheid kreeg wei aandacht. Zo
12. J.M .M. de Meere, Economische ontwikkeling en levensstandaard in Nederland gedurende de eerste helft van de negentiende eeuw. Aspecten en trends (Den Haag 1982) 25 .
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probeerde het Leidse stadsbestuur al in de zestiende eeuw invloed uit te
oefenen op het grondgebruik van de stad. In 1591 stelde Jan van Hout
een nota op waarin werd gepleit voor concentratie van de vollers, die het
water sterk verontreinigden. Men zou nieuwe grachten graven met een
gesloten waterhuishouding. 13 De waterverontreiniging in Leiden zou tot
ver in de negentiende eeuw een grote zorg voor het stadsbestuur blijven.
De stadsuitbreidingen van 1611 en 1644 waren vooral in verband met de
waterbeheersing aangevraagd. In 1666 kreeg de stad van de Staten van
Holland toestemming om rond de stad liggende landerijen tegen taxatiewaarde te onteigenen om zodoende voorzieningen te kunnen treffen
voor de verversing van het stadswater. 14 Een belangrijk argument van
het stadsbestuur van Leiden, in de al lang voor de negentiende eeuw
aangevangen discussie over de drooglegging van de Haarlemmermeer,
tegen dit plan was ingegeven door de vrees dat het grachtenwater zou
vervuilen door het wegvallen van de doorstroming. 15 Ook in andere steden maakten de bestuurders zich zorgen om de waterverontreiniging.
We vinden soms plannen om de vervuiling tegen te gaan. 16 In de zeventiende en achttiende eeuw was de grootste bron van vervuiling het rottende organische afval dat overal werd gedeponeerd en een ondragelijke
stank veroorzaakte.
Tot het einde van de vorige eeuw schreef men het ontstaan van allerlei
ziekten, zoals cholera en malaria, toe aan de kwalijke gassen en dampen
(miasma's) afkomstig van deze rottende stoffen. 17 Men kan zich voorstellen dat deze miasmatische theorie een belemmering vormde voor
vestiging van bepaalde fabrieken of de introductie van nieuwe productiewijzen. In deze theorie werd een verb and belegd tussen vuile lucht en
verontreinigd water en het ontstaan van epidemische ziekten. De miasmatische dampen zouden ontstaan in een verontreinigde boden. Bodem, water en lucht moest daarom schoon gehouden worden. 18 De
chemicus M.J. Mulder schreef in 1827 een verhandeling waarin hij wees
op de nadelige invloed op de gezondheid door de industrie. Elke vorm
~.

13 . Rappert bereerende de middelen tet h~.ectinemen van het bederf der wateren deur
die Vellerijen in de stadt Leyden veroqrsaekt, geciteerd deer E . Taverne, 'I Land van belojte, ideaal en werkelijkheid van---cfe sladsuilleg in de Republiek 1580-1680 (Maarssen
1978) 186-187 .
14. N.W . Posthumus, De geschiedenis van de Leidsche lakenindustrie, deel II (Den
Haag 1939) 365-367. In 1583 werd door de gemeente Leiden een verbod uitgevaardigd om
langs de voornaamste grachten het vollersbedrijf uit te oefenen.
15. P.l . Blok, Geschiedenis eener Hollandsche stad, (Den Haag 1918) 12: en S.l . Fockerna Andreae, 'Wat er aan de droegmaking van de Haarlemmermeer veoraf ging ' , in : Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Welenschappen, afd. Letterkunde
18 (1955) 391.

432

JBGBT 5(1988)

van nijverheid was volgens hem schadelijk voor de atmosfeer en derhalve ook voor de gezondheid van de mens. Hij veroordeelde het stoken
van hout, steenkool en turf omdat bij de verbranding stoffen vrijkwamen die niet aIleen slecht waren bij directe inademing, maar ook het water verontreinigden omdat ze er in oplosten. Het regenwater, de
belangrijkste bron van drinkwater in de Nederlandse steden in de negentiende eeuw, zou daardoor vervuild raken. Mulder drong aan op onderzoek om de overheid goede gegevens in hand en te geven voor een
verantwoord industrievestigingsbeleid. 19 De miasmatische theorie bleef
tot het einde van de negentiende eeuw de belangrijkste verklaring leveren voor het ontstaan van aIlerlei ziekten. Ook bij de Vereeniging ter Bevordering van de Volksgezondheid - een van de vier afdelingen hield
zich bezig met de invloed van bedrijven op de volksgezondheid - ging
men nog in 1880 van deze miasmatische theorie uit. 20
In de negentiende eeuw ontwikkelde zich de eerste nationale wetgeving om hinder en schade, veroorzaakt door menselijke activiteiten, te
voorkomen of te beperken. Daarvoor hadden veel steden lokale verordeningen uitgevaardigd, maar gewestelijk of landelijk was daar niets
aan gedaan. De eerste algemene regeling werd op 15 oktober 18lO door
keizer Napoleon uitgevaardigd. Hierin werden de inrichtingen genoemd
die hinder zouden kunnen veroorzaken en die daarom een vergunning
van de overheid nodig hadden. Men onderscheidde drie categorieen: De
eerste betrof inrichtingen die uit oogpunt van veiligheid niet in de buurt
van particuliere woningen gevestigd mochten worden. De keizer verleende derhalve aIleen toestemming indien de inrichting gebouwd werd in
niet bewoond gebied. De tweede categorie betrof inrichtingen waarbij
er geen scheiding van particuliere woningen gemaakt behoefde te worden. De prefect kon toestemming verlenen indien er voorzieningen waren getroffen om de omwonenden van hinder vrij te houden. De derde
categorie betrof inrichtingen die zonder bezwaar in de nabijheid van woningen konden worden gesitueerd, maar toch onder toezicht moesten
16. bijvoorbeeld: A. Grave, 1. van Watt ens en G. ten Sande, Wiskunstig betoog om de
stad Amsterdam in 't vervolg van Stank te bevryden (Amsterdam 1765); aanwezig in
Bibliotheek Gemeente Archief Amsterdam.
17. LA. Verdoorn, Volksgezondheid en sociale ontwikkeling. Beschouwingen over het
gezondheidswezen te Amsterdam in de Jge eeuw (Utrecht/ Amsterdam 1965) 44-47; R.l.
Morris, Cholera J832. The social response to an epidemic (London 1976) 170-184.
18. Van Zon, Onfrisse geschiedenis, 5.
19. M .l. Mulder, Verhandeling over de wateren en lucht der stad Amsterdam en aangrenzende deelen van ons vaderland. (1827), geciteerd in van Zon, Onfrisse geschiedenis,
5, 36.
20. Zie o.a. P. Kooij, 'Gezondheidszorg in Groningen 1870-1914' in: Tijdschrift voor
Sociale Geschiedenis 8 (1982) 26, 112-155 .
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staan. Voor deze bedrijven was toestemming van de sous-prefect nodig. 21 In 1824 werd het decreet van Napoleon uit 1810 in Nederland vervangen door het Koninklijk Besluit (K.B.) van 31 januari 'rakende de
vergunning ter oprigting van sommige fabrijken en trafijken'. De indeling in drie categorieen werd gehandhaafd, waarbij achtereenvolgens de
Kroon, Gedeputeerde Staten en het plaatselijke bestuur als vergunningverlenende instanties gingen optreden. De eerste drie artikelen van het
K.B. geven aan welke bedrijfsgroepen onder de regels vielen (zie bijlage
1). De rechtsgeldigheid van dit K.B. is dikwijls in twijfel getrokken omdat men meende dat een keizerlijk decreet niet bij K.B. gewijzigd kon
worden. Dit zou slechts door middel van een wet kunnen. Hoewel de
Hoge Raad in 1846 de rechtsgeldigheid van het K.B. van 1824 heeft bekrachtigd, heeft de voortdurende kritiek op het besluit de totstandkoming van de Hinderwet bevorderd. 22 Kritiek werd vooral geuit door de
ondernemers, die zich overgeleverd zagen aan de willekeur van de gemeenten. Een aantal keer heeft men geprobeerd het K.B. van 1824 te
vervangen. Uiteindelijk werd in mei 1875 een voorstel van minister
Heemskerk Azn. aangenomen. Het lag in de bedoeling van de wetgever
de wet - na een wijziging in 1896 Hinderwet geheten - een preventieve
werking te geven. In het kamerdebat rond de Hinderwet werd gewezen
op waterverontreiniging en op bedrijven die teveellawaai produceerden
en gevaarlijke afvalstoffen in de openbare wateren loosden. De milieuvervuiling was in die jaren een probleem geworden. 23 Heemskerk, een
conservatief politicus, wilde met de Hinderwet regels verschaffen om
aantasting van de eigendommen van omwonenden te voorkomen. Het
werd in de wet verboden inrichtingen te vestigen zonder een vergunning
van het gemeentebestuur. In de wet werden ook de inrichtingen opgesomd die vergunningplichtig waren (zie bijlage 2). Bij de aanvraag van
een vergunning bij het gemeentebestuur diende een beschrijving van de
plaats van de inrichting, van de aard van de producenten en van de energiebronnen gevoegd te worden. Bovendien moest men een plattegrond
van het bedrijf en een uittreksel uit het kadaster met daarop aangegeven
welke open bare gebouwen binnen een straal van twee honderd meter
van de inrichting aanwezig waren overleggen. Bij weigering door de gemeente kon de aanvrager in beroep gaan bij de Kroon.
De Hinderwet leek een triomf voor de conservatieven te zijn geworden. De tegenstanders van de wet vreesden een ernstige beknotting van
2 I. M. V .C. Aalders, Industrie, milieu en wetgeving. De Hinderwet tussen symboliek en
effectiviteit (Amsterdam 1984) 130.
22. Ibidem, 131.
23. Ibidem, 135.
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de vrijheid voor industrievestiging. Zij wilden geen preventief, maar een
repressief systeem, waarbij tegen een bedrijf opgetreden kon worden
wanneer bleek dat er sprake was van overlast of gevaar voor de omgeving. De wet heeft zich in de praktijk ten gunste van de laatste stroming
ontwikkeld. In veel gevallen werd slechts op klachten van buren een vergunningsprocedure in gang gezet. Vele bedrijven draaiden zonder vergunning. 24
Voordat we nu verder ingaan op de lokale Leidse situatie nog een korte opmerking over de andere zijde van de medaille: de waardering voor
de natuur. In het verloop van de negentiende eeuw ging de ongerepte natuur van strand, duinen, bossen en heidevelden steeds meer bezoekers
trekken. 25 Gewezen kan worden op de goedkope zondagstreinen die
sinds 1858 vele Amsterdammers naar bos en strand vervoerden. 26 We
kunnen ons afvragen of deze herwaardering van de natuur ook een ander bewustzijn ten aanzien van de vervuilde stedelijke omgeving met
zich heeft gebracht.

Leiden in de tweede helft van de negentiende eeuw
Welk karakter had de stad Leiden in het midden van de negentiende
eeuw, welke uitwerking hadden de mechanisatie en andere technische
veranderingen in de nijverheid en welke rol speelden overwegingen ten
aanzien van het milieu daarbij? De bevolking van Leiden nam wei toe
sinds 1850, maar in veel geringere mate dan b.v. Haarlem en Amsterdam. Het geboortecijfer evenals het sterftecijfer lag in Leiden in die jaren hoger dan in de genoemde steden. Ten aanzien van de vestiging
kunnen we stellen dat Leiden een onaantrekkelijke stad geweest moet
zijn. Het relatieve vestigingsoverschot was in de jaren 1850-1880 meestal
negatief, dat wil zeggen er was een vertrekoverschot. Haarlem scoorde
zeer hoog met betrekking tot het vestigingsoverschot en het Amsterdamse cijfer was in ieder geval positief. Wanneer we op de in- en uitgaande
stromen mens en letten zien we een toename van zowel mensen die binnenkomen als mensen die Leiden weer verlaten. Aile demografische variabelen wijzen op een ongunstig karakter van Leiden: hoge geboorteen sterftecijfers, een toenemend vertrekoverschot bij een hoge mobiliteit. Het huwelijkscijfer wijkt daarentegen niet veel af van het landelij24. Ibidem, 134-143.
25: T. Beckers, Planning voor vrijheid, een historisch-sociologische studie van de overheidsintervenlie in rekrealie en vrije lijd (Wageningen 1983) 89-90.
26. Ibidem, 68.
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ke: Op 1000 inwoners vinden we voor de jaren 1850-1880 gemiddeld acht
tot negen huwelijken. 27 Leiden was en bleef een industriestad: in 1859
en in 1889 was bijna 50010 van de beroepsbevolking werkzaam in de nijverheid en in 1909 was dit aandeel gestegen tot bijna 52%.28 Binnen de
nijverheid was in 1899 ruim een kwart betrokken bij de textielnijverheid, 17% bij de bouwnijverheid, 15% bij de bedrijfstak kleding en reiniging, hetzelfde percentage vinden we met betrekking tot de voedingsen genotsmiddelenindustrie. In de metaalnijverheid treffen we dan bijna
11 % van de beroepsbevolking aan. 29 TeUingen uit 1859 en 1912 geven
enig inzicht in de omvang van de produktieeenheden binnen enige bedrijfstakken. Zo werkten er in 1859 in de textielnijverheid in 72 bedrijyen 1979 arbeiders, dat wil zeggen gemiddeld nog geen 28 arbeiders per
bedrijf. 30 In 1912 werkten in 17 textielbedrijven gemiddeld 166 arbeiders. 31 In de bedrijfstak boek- en steendrukkerijen vervijfvoudigde het
gemiddelde aantal arbeiders per onderneming van 5 naar 25, van 17 bedrijven met in totaal 90 arbeiders in 1859 naar 22 bedrijven met 547 arbeiders. In de voedings- en genotsmiddelenindustrie treffen we in 1912
47 bedrijven aan met 1168 arbeiders, dat wil zeggen 25 arbeiders per onderneming.
Concluderend kan gesteld worden dat er sprake is van een industriestad en dat er een tendens is naar grotere fabrieken gelet op het
aantal arbeiders per onderneming in 1859 en in 1912. Oit is ongetwijfeld
een reflex van de mechanisatie en deze zal met milieuproblemen gepaard
zijn gegaan. Oaarbij moeten we er op letten waar in Leiden de oude fabrieken lagen en waar nieuwe gevestigd werden. Vanouds werd veel industrie in het noord-oosten van de stad gevestigd. Had dit iets te maken
met de overheersende zuid-westen wind waardoor rook uit de fabrieksschoorstenen niet over de stad werd geblazen? Uit het onderzoek in verschillende bronnen32 voor de peri ode 1850 tot 1880 blijkt dat bijna 500
maal sprake is van een aanvraag voor de aanleg ofwel wijziging van een
stoommachine of stoomketel in een Leidse onderneming. Honderdzeve27 . De gemeenteverslagen van Leiden 1850-1880 leverde de demografische gegevens:
voor Haarlem: F.A.M. Messing, Werken en leven in Hoar/em 1850-1914, een sociaaleconomische geschiedenis (Amsterdam 1972) 1-28; voor Amsterdam : Th. van Tijn, Twintig jaren Amsterdam (Amsterdam 1965) 109-124, 273-298.
28 . Volks- en beroepstellingen in 1859, 1889 en 1909.
29. H .A.C. Branderhorst, Het economische leven, in : Leiden 1860-1960 (Leiden 1962)
386.
30. H.A.C . Branderhorst, ibidem .
31 . De Fabrieken en werkplaatsen vallende onder de veiligheidswet, samengesteld uit het
Centrale Kaartregister der Arbeidsinspectie in 1912, Den Haag 1912.
32 . Gemeente Archief Leiden: klappers op de notulen van B & W 1851-1880; Secretariearchief 1575-1851 nr. 4470: concessien 1839-1862; gemeenteverslagen 1850-1880; algemeen adresboek van stad Leiden 1850-1880.
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nenzestig maal wordt er melding gemaakt van het bestaan of de aanleg
van een smidsvuur of fornuis. Vierenvijftig maal is er een verzoek om
een koffiebranderij of tabaks- of theedrogerij te mogen aanleggen. Vijfendertig maal wordt de aanleg van een zwavelhok vermeld en eenendertig maal die van verfpotten of verfketels . Hierbij dient aangetekend te
worden dat het hier maximale getallen betreft. Bij de inventarisatie is
ook gebruik gemaakt van - bijvoorbeeld lijsten van smidsvuren die het
aantal smidsvuren op een moment weergaven. Ook ten aanzien van
stoommachines vormen dergelijke opgaven een deel van het bestand. De
stoommachine is duidelijk in opmars en het feit dat er een aanvraag gedaan wordt houdt al een zeker "milieubewustzijn" in; immers men kende de regels bijvoorbeeld de hoogte van een schoorsteen - en men zal
zich hoeden voor een aanvraag als die hoogte niet aan de regels had voldaan. De regels uit de verordening van 1824 en later die van de Hinderwet zullen zeker een preventieve werking gehad hebben. Wanneer we de
verdeling van de aanvragen over de verschillende bedrijfstakken bekijken dan is de textielindustrie met ruim 28070 van de aanvragen de koploper, gevolgd door de voedings- en genotsmiddelenindustrie met 21 % en
de metaalnijverheid met 15.5%. Dit waren dan ook de leidende bedrijfstakken in de Leidse economie in die periode. Binnen de textiel
springt de sajetvervaardiging eruit met 131 vermeldingen van de in totaal 495. Tweede bij die bedrijfstak is de textielververij met 93 vermeldingen. De voedings- en genotsmiddelensector wordt aangevoerd door
88 vermeldingen betreffende distilleerderijen, gevolgd door 82 betreffende grutterijen en koffiebranderijen. Voor een open smidsvuur moest
ook een vergunning aangevraagd worden; voor de peri ode 1850-1880
hebben 167 van dergelijke aanvragen of vermeldingen binnen de metaalnijverheid (totaal 329) op vuurplaatsen betrekking.
Wanneer we op de plaats van vestiging in de stad letten blijkt er een
concentratie in de wijken in het noorden en oosten van de stad. Ais gegeven hierbij geldt dat de vestigingen aile binnen de zeventiende eeuwse
stadsgrenzen plaatsvonden. Zeventig pro cent van de in totaal 2058
waarnemingen vinden we in die noord-oost kant van de stad. Wanneer
duidelijk was welke stoffen in de betrokken aanvraag een mogelijk vervuilingsprobleem zouden kunnen opleveren is dat genoteerd. Dit kon
slechts in 189 van het totaal gebeuren. Hiervan hadden er 112 betrekking op de opslag van petroleum en 33 op zwavel. Tot zover de bevindingen van het onderzoek voor de jaren 1850-1880.
We zullen nu de probleemkant van een aantal aanvragen nader bekijken. De aanvraagprocedure wordt kort besproken, alsmede enige personen betrokken bij het beleid. Verder wordt aandacht gegeven aan enkele
klachten en de behandeling ervan.
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De vergunningen

Het Koninklijk Besluit van 1824 regelde het een en ander met betrekking
tot het toelaten van bedrijven binnen de steden . Deze bedrijven werden
met naam en toenaam genoemd in dat besluit. In bijlage I is een opsomming van die bedrijven gegeven die een vergunning nodig hadden. Opvallend hierbij is het getrapte: de "gevaarlijkste" bedrijven hadden
vergunning van de kroon nodig, die iets minder gevaarlijk werden
geacht moesten toestemming hebben van gedeputeerde staten en tenslotte voIgt een lijst van bedrijven die slechts vergunning nodig hadden van
de gemeente. In Leiden speelde als uitvoerend orgaan de Commissie van
Fabricage een grote ro1. Zij kreeg van de gemeente opdracht te kijken
of een aangevraagde vergunning verleend kon worden. Deze commissie
hield dan zittingen waarbij informatie "Commodo et Incommodo"
(hoorzittingen voor de omwonenden) werd ingewonnen. De Hinderwet
van 1875 maakte de procedure enigszins anders doordat een andere indeling van de bedrijven werd gemaakt. Naast het KB van 1824 en de
Hinderwet van 1875 waren er ook tal van bepalingen die met het "milieu" te maken hadden te vinden in de algemene politieverordeningen
(APV). In 1873 wordt in het Leidse gemeenteblad artikel 18 van het
APV weergegeven waarbij de verontreiniging van de open bare weg
wordt aangepakt. Een groot aantal stoffen wordt opgesomd - mest,
roet, vuilnis, beenderen, ander afval - en nadrukkelijk wordt bepaald
dat men die niet op straat mag deponeren. In artikel 70 komen dezelfde
stoffen terug en daarin wordt verboden deze in openbaar water te deponeren. 33 De vergunning voor het plaatsen van een stoommachine moest
voor 1875 door gedeputeerde staten afgegeven worden, die op hun beurt
advies inwonnen van de plaatselijke rooimeesters. Voor de gemeentelijke toestemming benaderde men B. en W., een college dat in laatste instantie toch in overeenstemming met de gemeenteraad moest beslissen.
Hoe was die raad samengesteld? Kunnen we er een industrie- Of milieuvriendelijk beleid van verwachten? In de periode 1851-1880 zaten 75 verschillende personen in de raad. Met behulp van Leidse adresboekjes en
het Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek kon van 57 het beroep
achterhaald worden. Bovendien werden acht anderen aangeduid met
'meester'. Van de 65 personen waren er 13 (20%) fabrikant, 22 (346,10)
jurist, 9 hoogleraar (14%), 8 koopman (12%), eveneens 8 ambtenaar,

33. Gemeenteblad 16-10-1873 art. 18. art. 70; H . Fenijn , Een algemene indruk van her
beleid van Leiden op het gebied van de milieuhygiene (1851 - 1880) doctoraal werkstuk
RUL 1987.
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Afb. 2 P/attegrond van de stad Leiden binnen de singe/s met er op aangegeven de oude
gemetse/de rio/en, aJkomstig van Gemeentewerken Leiden 2e he/ft 1ge eeuw. Duide/ijk
b/ijkt dat nagenoeg aile open water voor /ozingen van de huishoudens en Jabrieken gebruikt werd. De oudste gemetse/de rio/en dateren uit de /7e eeuw. (Gemeente ArchieJ
Leiden).
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3 arts (5070) en 2 (3%) zijn met 'overig' aangeduid. 34 Van de dertien fabrikanten waren er acht betrokken bij de textielindustrie, twee waren
zoutzieder, twee brander en een was drukker. In de groep kooplieden
troffen we drie commissionairs in wol aan hetgeen weI een belangverstrengeling met de textielindustrie met zich gebracht zal hebben. Van
de hoogleraren waren de meesten liberaal, hetgeen zou inhouden dat ze
voor een positief industriebeleid geweest zijn. Immers in de Tweede Kamer waren de conservatieven meer de verdedigers van het "milieu" terwijl de liberalen voor meer vrijheid van vestiging waren. Namens het
kiesdistrict Leiden zaten baron van Wassenaar Catwijk en jonkheer J.L.
cremer van de Berch van Heemstede, twee conservatieven, in de Tweede
Kamer. Jonkheer Cremer van de Berch brak in de Kamer tijdens de kamerdebatten over de Hinderwet, 4 tot 10 mei 1875, een lans voor de bescherming van het polderwater. Hij bestreed het recht van B. en W. om
aIleen de beslissing te mogen nemen tot de oprichting van een gasfabriek. Deze fabrieken vervuilden het water zodat de drinkwatervoorziening, maar ook de boter- en kaasindustrie benadeeld werden. 35
Ten aanzien van de klachten kan een viertal typen onderscheiden worden: de bezwaren tegen lawaai, die tegen stank en stof, die in verband
met gevaar voor brand en/of ontploffing en incidentele problemen
waardoor het drinkwater verontreinigd werd. Enige voorbeelden zuIlen
kort besproken worden.

Stoommachines

Zoals we gezien hebben vormden de aanvragen voor een vergunning om
een stoommachine te plaatsen getalsmatig de grootste groep. Ais voorbeelden gaan we iets nader in op een aantal zaken die tot de Raad van
State zijn doorgedrongen.
In 1869 speelde een beroep voor dit hoogste college van N. Borgerding te Leiden tegen een besluit van Gedeputeerde Staten van ZuidHolland d.d. 21 april 1868 no. 39, waarbij aan de firma Hartrop en Zn.
vergunning tot plaatsing van een stoomwerktuig in haar fabriek was verleend. Gedeputeerde Staten eisten dat stoomwerktuigen van 25 pk onder
de verordening van stoomwerktuigen vielen; dat plaatsing zou geschieden onder toezicht van de rooimeesters; dat de hoogte van de
schoorsteen 26 ellen zou bedragen. De appellant, eigenaar van een on34. Willem Minderhout, Wetgeving en handhaving, het KB van 1824, de hinderwet en
de Leidse Gemeenteraad, DWC RUL 1987.
35. Handelingen der Staten Generaal, Ie en 2e Kamer 1874, 1875, 1207-1209, 1250.
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middellijk aan de fabriek grenzende woning, die niet aanwezig was geweest bij de gehouden informatie "de commodo et incommodo", heeft
zich na het verlenen van de concessie met een bezwaarschrift tot Gedeputeerde Staten gewend. Hij beklaagde zich daarin over vergaande last
en hinder van het stoomwerktuig. De bewoners van het huis had den dit
daarom al veriaten. Daarop volgde een nader onderzoek en ook andere
buren kwamen met klachten. Zo was een huis, toebehorend aan Hartevelt, op vijf plaatsen gescheurd door het gedreun van de stoommachine
en bestond er zelfs instortingsgevaar. De Raad van State kwam tot de
volgende uitspraak: "AI brengt het belang der nijverheid mede, dat het
oprigten van fabrieken in de bebouwde kom niet worde belet, zoo mag
dit evenwel niet wegnemen dat zooveel mogelijk voorzorgen behoren te
worden genomen ten einde daaruit voortspruitende over last voor de naburen te voorkomen." De firma moest dan ook een muur metselen tussen de bestaande muur en de plaats waar de stoommachine stond . Deze
oplossing bracht voor Hartrop nogal wat kosten met zich mee omdat de
ruimte waarin de stoommachine stond te klein was, zodat de beweegkracht van de machine naar boven moest worden overgebracht. 36 B. en
W. gaven in 1878 de firma Hartrop op het Galgewater vergunning om
de textielfabriek waar kammen, spinnen en weven van wollen stoffen
plaatsvond, uit te breiden met een stoommachine. Een buurman voerde
aan dat het gedreun slecht zou zijn voor zijn gezondheid. Het verzoek
van de buurman, Jan van Gent, wordt afgewezen. 37

Stank

Ten aanzien van de klachten over stankoverlast zijn het vooral opslagplaatsen van beenderen die aan de orde komen. Een voorbeeld is een
zaak die voor de Raad van State speelde in 1866. Er zou nog vIees aan
de botten gezeten hebben zodat er ratten op af kwamen en bovendien
veroorzaakte het stank. Een dergeiijke opsiag zou niet thuishoren op de
deftige Apothekersdijk in Leiden. B. en W. van Leiden hadden een vergunning geweigerd op 14 mei 1866. Belangwekkende opmerkingen in de
aanvraag en het advies zijn: nadelige invloeden op de gezondheid geldt
ook wanneer de opsiag ergens anders zou hebben plaats gevonden.
Adressanten mer ken op dat in een fabrieksstad als Leiden die min of
meer overvloeit van hinderlijke inrichtingen het onjuist is om op grond
36. A.R.A . Den Haag. Archief Raad van State 1814-1914; minuten van uitgebrachte adviezen 1862-1913 . no. 408 juni 1869.
37. ARA Archief Raad van State 1878 no.89.
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van stank een tak van nijverheid uit te roeien. Het is niet duidelijk hoe
de zaak is afgelopen. 38

Stof

R. de Wilde, be hanger en stoffeerder, wonende aan de Hogewoerd te
Leiden, heeft B. en W. van Leiden in april 1878 vergunning gevraagd
om tapijten te mogen kloppen, lOals dat voor de uitoefening van zijn
bedrijf noodzakelijk was. In een schuur of afdak, dat hij heeft doen
oprichten op perceel sectie D no. 1149, tussen de Barbarasteeg en de
Kaardesteeg, ook wei Dwarskamp genaamd lOU hij zijn tapijtklopperij
willen vestigen. Het uitkloppen zou plaatsvinden des ochtends voor zes
a zeven uur en aan de schuur zouden de nodige afschuttingen gemaakt
worden ter voorkoming van last voor de buren. De omwonenden hadden toch nog bezwaren. Zij voerden aan "dat door B. en W. aan de tapijtkloppers een plaats aan de grenzen van de gemeente was toegewezen
en dat tapijtkloppen buiten die plaats verboden was op grond van art.
1592 van de A.P. V. d.d. 16-10-1873, met welke verordening het grootste
deel van de ingezetenen destijds bijlOnder was ingenomen, als hen bevrijdende van de onreinheden die de vroegere tapijtklopperijen over de
omliggende erven en gebouwen verspreidden; dat de lOgenaamde
schuur van de Wilde een open loods was, hoog aan de voorzijde 8 a 9
m. en diep 3.50 m. welke de verspreiding van stof en andere onreinheden niet zal verhinderen, dat tot op verren afstand door vervuiling van
dakgoten het onmisbare regen water onbruikbaar zal gemaakt worden
en de buren gevaar zullen loopen de meest schadelijke huisinsecten als
mot, wand- en houtluis in hunnen huisjes te krijgen." Volgens de Wilde
voldeed de door de gemeente aangewezen plek niet. In de schoonmaaktijd was de loods veel te klein, en was er geen overkapping lOdat bij regen de tapijten bedierven. Hij voerde verder aan dat het regenwater in
de buurt reeds was bedorven ten gevolge van de met stoom gedreven inrichting van de firma Hoogenstraate en Zn. Een van de klagers, dr.
Kortmann, zei dat hij overigens bezwaren had uit medisch oogpunt, wegens de mogelijkheid dat zich bij besmettelijke ziekten smetstoffen uit
de tapijten over de omliggende panden zouden verspreiden. Zijns inziens was een tapijtklopperij waardoor schadelijke en onreine insecten,
larven enz. konden verspreid worden geheel anders te beschouwen dan
een fabriek uit welker schoorsteen aileen wat stof kon neervallen. B. en
W. verklaren op 3 juni dat de vergunning om tapijtklopperij op de be38 .

Archief Raad van State 1814-1914.
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doelde plaats te vestigen geweigerd was. 39 Op 16 october 1878 stelde de
Raad van State de Wilde in het ongelijk en daarmee werden B. en W.
van Leiden in het gelijk gesteld. 40

Brand/ontploffing

Een zevental eigenaars en bewoners van huizen in de nabijheid van een
bergplaats voor patronen op het noordwestelijk deel van het terrein behorende tot de Doelenkazerne te Leiden, kad. Sectie A 641, heeft in
1913 bezwaar aangetekend tegen de vestiging van deze bergplaats op
grond van gevaar voor hun woningen door ontploffing ten gevolge van
brand, bliksem of ruwe handeling. De commissie van het college van
Gedeputeerde Staten was van oordeel dat in geval van ontploffing door
brand of bliksem geen massale ontploffing kon plaatsvinden maar
slechts kleine ontploffingen konden volgen. Aileen die patronen welke
het meest verhit waren zouden ontploffen. De commissie meent dat de
ingebrachte bezwaren geen grond kunnen opleveren om de voorgenomen oprichting van de patronenbergplaats niet toe te laten. De Raad
van State verklaarde de bezwaren ook niet ontvankelijk. 41

Drinkwaterverontreiniging

Men was zich in de negentiende eeuw wei degelijk bewust van problemen met betrekking tot het drinkwater. In 1864 bijvoorbeeld diende dr.
C. Leermans een klacht bij B. en W. in in verband met het onbruikbaar
raken van zijn waterput. Door een lekke gasleiding was die put verontreinigd. Hij moest recognitie betalen aan de gemeente voor het gebruik
van de put en hij meende daarom dat de gemeente aansprakelijk was.
De commissie van de Stedelijke Gasfabriek stelde een onderzoek in. Die
kwam tot de conc1usie dat de gaspijp door vorst beschadigd was. Op
kosten van de gasfabriek werd het zand in de put van dr. Leermans vernieuwd.42 Problemen rezen er ook ten aanzien van de bewaarplaatsen
van petroleum. In het APV van 1873 waren de aantallen liters die men
mocht opslaan nauwkeurig aangegeven. Men mocht niet meer dan 350

39.
40.
41.
42.
Een

Archief Raad van States 1814-1914. 1878 no.54; het dossier is verder niet volledig.
Archief Raad van State, tweede afdeling 1272.
Archief Raad van State 1814-1914, 1913, no.412.
Klappers Notulen B. en W. 1864. I. Notulen B. en W. F 46, B 62; zie ook H . Fenijn,
algemene indruk, 14.
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liter, in sommige gevallen 450 liter, tegelijk bewaren. 43 In het algemeen
zullen de overwegingen ten aanzien van het opslaan van petroleum te
maken hebben met angst voor brand. Toch speelt hier ook het drinkwater een roi. In een aantal gevallen waarbij een vergunning voor een petroleumbewaarplaats werd aangevraagd en een informatie "commodo
et incommodo" werd gehouden, kwamen bezwaren naar voren naar
aanleiding van mogelijke doorsijpeling van de petroleum en bederf van
het drinkwater. 44

Siotopmerkingen

Deze verkenningen ten aanzien van het probleem van het stedelijke "milieu" in de negentiende eeuw en van verontreiniging door de industrie
geven ons enigszins een blik op de aard van het milieubewustzijn en op
de afweging van de belangen door de autoriteiten. Ret "milieu" zoals
we dat begrip nu hanteren bestond nog niet. Toch menen we dat de Rinderwet van 1875 als een vorm van milieuwetgeving gezien kan worden.
Veel meer kan men van de tijdgenoten niet verwachten. Stank, stof en
brandgevaar werd weI degelijk onderkend als een mogelijke aantasting
van het leefmilieu . Niet altijd gaven die milieuoverwegingen de doorslag
voor een beslissing inzake vestiging of plaatsing van machines. Men definieerde de omstandigheden anders en handelde daarnaar. Bodemverontreiniging werd vooral gesignaleerd in verband met het drinkwater en
ook stof speelde een rol toen het hemelwater nog van belang was voor
het drinkwater. Dat men stof uit de schoorstenen daarbij minder gevaarlijk achtte kan voortgekomen zijn uit industriele overwegingen.
Tenslotte was de industriele lobby in de gemeenteraad duidelijk aanwezig. Landelijk lever den de conservatieve krachten tegenspel en vroegen
om aandacht voor reinheid van de open bare wateren. Ret bestuderen
van het archiefmateriaal dat met betrekking tot de tenuitvoerleggen van
de Rinderwet van 1875 is ontstaan leert ons zeker niet dat bewustzijn
ten aanzien van de leefomgeving afwezig was, weI dat men de gevaren
anders definieerde. Tevens wordt het tegenspel van de ondernemers aangetoond.

43 .
44.

APV 1873 art. 176.
GAL Notulen 1870 II B 139.
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BIJLAGE 1
Bedrijfsgroepen die een vergunning nodig hadden volgens de bepalingen
van het Koninklijk Besluit van 31 januari 1824
De Kroon moest toestemming verlenen voor vestiging of verplaatsing
van buskruitfabrieken, buskruitmagazijnen, gasverlichtingen, geschuten kogelgieterijen en werkplaatsen die bekend stonden onder de benaming van ijzerhamers en zandgroeven. Men mocht slechts met toestemming van Gedeputeerde Staten de volgende bedrijven oprichten of
verplaatsen: aardewerkfabrieken, azijnmakerijen, brandewijnstokerijen, brouwerijen, cementmakerijen, chemische- en verfstoffenfabrieken,
darmsnarenmakerijen, doekstoffenfabrieken, distilleerderijen, drukkerijen van doeksoorten, hoedemakerijen, jeneverstokerijen, kalk- en
gipsbranderijen, kokerijen van lijm, teer, terpentijn, traan- en vernis,
knopenmakerijen, meestoven, metaalgieterijen, molenmakerijen, molens (met uitzondering van koren-, mout- en pelmolens), olieslagerijen,
pannenbakkerijen, papiermakerijen, pijpenbakkerijen, platlood- en hagelgieterijen, porseleinfabrieken, pot- en weedasfabrieken, raffinaderijen van zout, metaal, suiker en chemicalien, rijtuigfabrieken,
steenbakkerijen, stijfselfabrieken, stoomwerktuigen, tabaksfabrieken,
tegelbakkerijen, taf-, linnen- en lederfabrieken, zegellakfabrieken en
zout- en zeepziederijen. Tenslotte was een vergunning van het plaatselijk bestuur nodig voor bak- en uitbrandovens, blekerijen, drogerijen
van vis en dergelijke, grofsmederijen, hennep- en vlasroterijen, huidenen lederbereiderijen, klopperijen van vis, katoen, metaal en dergelijke,
koperslagerijen, kuiperijen, lijnbanen en touwslagerijen, magazijnen
van brandstoffen, huiden, leder en dergelijke, magazijnen of hopen van
drek, bagger, vuilnis, stilleputten, penserijen en dergelijke, menagerien,
mijnwasserijen, rosmolens, ontleedkamers, plaathakkerijen, rokerijen
van vlees, vis en dergelijke, slagerijen, smelterijen van vet en dergelijke,
vergulderijen in het vuur, ververijen van doeksoorten, vuurwerkmakerijen, washuizen en zagerijen van hout, steen en dergelijke.

BIJLAGE 2
Belangrijkste bepalingen uit de Hinderwet van 1875
Het is verboden inrichtingen welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken op te richten zonder vergunning, welke, behoudens de bij deze
wet gemaakte uitzonderingen, d00r het gemeentebestuur wordt gege-
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ven. Deze inrichtingen zijn: waar gebruik wordt gemaakt van gas onder
hoge druk, behalve stoomvoortgedreven voertuigen en zeer kleine toepassingsvormen, aile inrichtingen waar buskruit of ontplofbare stof
aanwezig is, chemische industrie, aile inrichtingen die vluchtige produkten opslaan, maken of gebruiken, inrichtingen die bestemd zijn tot droge distillatie van dierlijke en plantaardige produkten, inrichtingen waar
vetten en harsen gemaakt worden, inrichtingen die afval opslaan en verwerken, inrichtingen waar drank en/ of azijn gefabriceerd worden, bakkerijen en inrichtingen die suikerhoudende gewassen, aardappels of
fruit verwerken, inrichtingen die vlees of huiden verwerken, inrichtingen die aardewerk, keramiek, steen, glas, (ongebluste) kalk, gips en dergelijke fabriceren, metaalindustrie, meesten, diverse molens, diverse
klopperijen, lakmoes- en garancinefabrieken, ververijen, katoendrukkerijen, wasserijen en snelblekerijen, scheepstimmerwerven, steenhouwerijen en steenzagerijen, molenmakerijen en kuiperijen en schietinrichtingen.

Ruimte voor de textiel;
de werkzaamheden van de
Rotterdamse Textielstichting
A.l.W. CAMIJN

Inleiding

Op ingrijpen van de overheid in het economische leven voigt logischerwijs een reactie van ondernemers. Dit kan zijn het gewoon navolgen van
de nieuw gestelde regels, het trachten deze te belnvloeden, te ontwijken
of te ontduiken, dan wei een combinatie hiervan. Dit paper handelt over
veranderingen in de vestigingsfactoren van ondernemingen en de reacties van de ondernemers op die wijzigingen . Als case-study is gekozen
voor een heel drastische verandering van de vestigingsfactoren, namelijk
die als gevolg van het bombardement op de Rotterdamse binnenstad in
mei 1940. Het in de binnenstad gevestigde bedrijfsleven werd zwaar getroffen en moest onder andere nieuwe bedrijfsruimten en machines
trachten te verwerven. In de wederopbouw van Rotterdam nam de overheid de leiding. Dit sloot beinvloeding van het beleid door belangengroeperingen uiteraard niet uit. In de organisatie die werd opgezet om
de wederopbouw te kunnen realiseren werd een ruime plaats ingeruimd
voor de vertegenwoordiging uit het bedrijfsleven. Hoe een bepaalde
groep vanuit die positie als vertegenwoordiger van de textielsector, verenigd in de Textielstichting, het beleid trachtte te beinvloeden, wordt hier
in detail nagegaan.

Omvang van de schade

Uit een verslag van het Adviesbureau Stadsplan Rotterdam (Asro)! van
maart 1944 komt het volgende beeld van de materieie schade van het
bombardement naar voren. De opperviakte van het verwoeste gebied
bedroeg 258 ha. Het aantal vernieide woningen was 25.479, waardoor
I. Het ASRO was een van de Rijksbureaus dat zich bezig hield met de wederopbouw van
Rotterdam .
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77 .607 mens en dakloos werden . Enige grote schepen, waaronder de Statendam, en vele binnenvaartschepen gingen verloren. Ruim 6.000 bedrijfsgebouwen, waaronder 2459 winkels, 386 kantoren, 824 fabrieken
en 1458 pakhuizen werden met de grond gelijk gemaakt. De schade aan
de bedrijfsgebouwen zal voorzover het betreft de textielindustrie iets
verder worden geanalyseerd. In januari 1946 bracht de EconomischTechnische Dienst van de Kamer van Koophandel (E .T.D.) een rapport
uit waarin de schade bij de confectiebedrijven werd geinventariseerd.
V66r mei 1940 waren er in Rotterdam 198 bedrijven behorende tot de
confectie-industrie. Deze hadden gezamenlijk 6890 arbeidskrachten in
dienst en hadden 4702 machines in gebruik. De Rotterdamse confectiebedrijven waren voor het overgrote deel gevestigd in de binnenstad. Deze bood als vestingingsplaats een gunstige ligging La. v. de
marktcontacten en had relatief lage vestigingskosten. Bovendien konden door de centrale ligging uit aile stadsdelen arbeidskrachten worden
aangetrokken. Het bombardement bracht deze bedrijfstak een zware
slag toe. 161 bedrijven (81070), waarin 4.868 werknemers (71 %) werk
vonden, werden verwoest. Het aantal verloren gegane machines bedroeg
3.350. Een jaar na het bombardement vonden nog slechts 3.965 (58%)
mensen werk in deze sector. 2 Tot zover dit summier overzicht de schade.

De wederopbouw

Op 18 mei 1940, dus vier dagen na het bombardement, ontving ir. W.G .
Witteveen in zijn hoedanigheid van directeur van de Gemeentelijke
Technische Dienst van Burgemeester en Wethouders opdracht een plan
voor de wederopbouw van de verwoeste stad te ontwerpen. Deze spoed
kwam niet aileen voort uit de spreekwoordelijke Rotterdamse voortvarendheid maar was grotendeels ingegeven door de angst dat de Duitse
bezetters zich met deze zaak zouden gaan bemoeien. Deze hadden immers laten weten Rotterdam - welke na de spoedig te verwachten overwinning op Engeland de rol van Londen moest gaan overnemen - te
willen herbouwen tot een van de fraaiste steden van Europa. Hieronder
wordt kort ingegaan op de ideeen over de toekomstige stad zoals die in
die tijd vorm kregen. Dit althans voorzover het de bedrijvigheid hierbinnen betreft. Verder wordt enige aandacht aan de formele organisatie
van de wederopbouw besteed.
Bij de wederopbouwplannen stond de economische functie van de

2.

Rapport Economisch-Technische Dienst , Rotterdam, januari 1946.
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stad voorop, aldus W.E. Boerman. 3 "Het wezen van de binnenstad
wordt bepaald door het daaraan gebonden veelzijdige en fijngeorganiseerde bedrijfsleven. Voorzover dat bedrijfsleven daar een primaire
functie vervult, kan dit niet straffeloos uit de binnenstad worden geweerd; ja het behoort er veeleer te worden aangetrokken. (-) In de groeiende stad komt de binnenstad als woonstad slechts op de tweede plaats.
City-vorming beteekent uitbreiding en intensiveering van het bedrijfsleyen en tegelijkertijd ontvolking van de oude stadsdelen.,,4 Veel kleine
en middelgrote industriele bedrijven hadden de gehele stad als afzetgebied wat hen sterk bond aan het centrum als vestigingsplaats. Pas wanneer ze sterk gegroeid waren kon vestiging in de periferie overwogen
worden, zo yond Boerman. Zonder hier verder op deze materie in te
kunnen gaan moet geconstateerd worden dat in het wederopbouwplan,
zoals dit later is uitgekristalliseerd, de City-vorming met de sterke nadruk op de bedrijvigheid van groot belang was. Bedrijven, voorzover
niet belastend voor het milieu, waren zeer welkom.
In de organisatorische opzet van de wederopbouw speelden het Asro
en de Dienst Wederopbouw Rotterdam (Diwero) een belangrijke rol.
Deze waren opgericht op instigatie van de Algemeen Gemachtigde voor
Wederopbouw en voor de Bouwnijverheid, dr.ir. J .A. Ringers. Ook van
de kant van het bedrijfsleven ontstonden initiatieven betreffende de wederopbouw . Reeds op 20 mei was de Stichting Rotterdam 1940 opgericht. 5 Deze had als doel het verstrekken van financiele hulp aan de
getroffen bedrijven. Om dit laatste goed gestalte te geven werd op 15 juni 1940 door de stichting, in samenwerking met de Kamer van Koophandel (KvK) en de Gemeente, de Industrie-Commissie opgericht. Deze
moest plannen ontwikkelen voor de bouw van hetzij definitieve, hetzij
tijdelijke bedrijfsruimten. Voor het beheer van die bedrijfsruimten werd
in december 1940 de Industrie-Stichting opgericht. Het Asro heeft waar
het betreft de plannen voor het bouwen van bedrijfspanden steeds zeer
nauw samengewerkt met de Industrie-Commissie. Deze op haar beurt
zocht weer samenwerking met meer bedrijfstak gerichte organisaties ter
verkrijging van deskundigheid op deelgebieden. We zien in de organisatorische opzet van de wederopbouw dus een sterke samenbundeling van
belangenorganisaties waarbij de Gemeente en de KvK zich in het centrum bevonden. Deze innige samenwerking werd waarschijnlijk mogelijk gemaakt doordat iedereen een doelstelling, namelijk de zo snel
3. Hoogleraar aan de Nederlands Economische Hogeschool en hoofd van het Nederlands Economisch lnstituut.
4. Economisch-Statistische Berichten, Rotterdam , 18 sept 1940.
5. De Stichting Rotterdam 1940 was feitelijk een soort samenwerkingsverband tussen het
gemeentebestuur en de Kamer van Koophandel.
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mogelijke wederopbouw van de stad, absolute prioriteit gaf. Dit laat
echter onverlet dat de gekozen organisatievorm de deur wijd open zette
voor belnvloeding van de plannen door belangengroepen. Hoe die belnvloeding gestalte kon krijgen zuBen we nagaan aan de hand van de plannen van de Textielstichting. Dit was een van de bedrijfstak gerichte
belangenorganisaties die in de planning van de wederopbouw een rol
ging spelen. 6

Oproep Textielbranche
'Alia blj detextielbranche geintere~se erde Rotterdamsehe bedrijven,
groot en klein, dUIJ fabrikanten. grossiers en detail/isten, zoomede
de meubel-, ~pijt- eD beddenbrache, voor zoover hunne bedrijYeD
te Rotterdam aehade hebben gel eden. worden opgeroepeD tot eeD

Spoedvergadering
in het gebouw der coop. Ink. Vereeniging
.,ST. HOMOBONUS", Walenburgerweg

op DINSDAO 28 MEl a.s. om 3 uur D.m.
De Contactcommissi':
S APT ROOT. N.V. v .h . I. de Jonrb .,. Co.
M BOSMAN . I.: Bo.man '" Den AnDeL
H A. BOTH. I• . H. Both.
A E DEHNERT. I • . Dehn.n at JIlD,m.
H. H DE KLERK. I• . H. H do KInk at ZD. N.V.
Th KUYPER. du . Coop Ink. Vor. ooSl Homobonuaoo,
A. H. VEGTER, I•. K. Volter & Z~non.
L . DE VRIES. N.V. O. Vrlo. & ZODeD.
T. G. Y. ESSEN. Coop. Ink. VOf.•,sL HomoboDU3",
SeeHt&rU.

Afb. 2 In aile Rotterdamse dagbladen werd eind mei 1940 een oproep geplaatst voor een
vergadering om vast te stellen welke schade in de textielbranche was geleden. Uit: Ch.A,
Cocheret, Helpende handen, p.84.
6. In 1939 waren in de textielindustrie 6.784 mensen werkzaam waarvan 5.450 in de eonfeetie, kleermakerijen, hoedenfabrieken, ed. Van het totaaI aantaI werknemers bestond
nog geen 20070 uit volwassen mannen.
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De Textielstichting
Direct na het bombardement werd op 25 mei de Textielstichting opgericht. Het doel van de stichting was ruim geformuleerd. "De wederopbouw en het verschaffen van hulp bij de wederopbouw van door den
oorlog getroffen te Rotterdam uitgeoefende textielbedrijven en meubelbedrijven. Zij streefde dit doel na door het verlenen en bemiddelen van
financieIe credieten voor het verschaffen van handelsvoorraden, door
het zelve aanschaffen van handelsvoorraden, door het zelve aanschaffen
en het aan de getroffenen overdoen van dergelijke voorraden en door
zodanige verdere middelen als naar het oordeel van het bestuur nuttig
kunnen zijn". 7 De acute behoefte aan textielproducten was in Rotterdam na mei natuurlijk groot. De meeste voorraden waren vernietigd zodat de Rotterdamse zaken niet aan die vraag tegemoet konden komen.
In eerste instantie heeft de Textielstichting zich ingespannen voorraden
van elders uit Nederland naar Rotterdam te krijgen. Dit gebeurde in samenwerking met het Rijks-textielbureau en het Rijksbureau voor Distributie van Textielproducten door den Handel (Distex). Zeker zo
belangrijk voor de Textielstichting was het afschermen van de Rotterdamse markt voor handelaren uit andere steden. Feitelijk was dit echter
niet meer dan het handhaven van de al in 1939 voor de bedrijfstak aangenomen richtlijn die inhield dat gedurende de bijzondere toestand - bedoeld werd de algemene mobilisatie - de onderlinge verhoudingen
tussen de ondernemingen geen wijzigingen van betekenis mochten ondergaan. Na de bezetting werd de handhaving van deze richtlijn nadrukkelijk door de organisaties van het bedrijfsleven zelf nagestreefd.
Gezien het feit dat bij de KvK een vrij groot aantal klachten kwam over
de inbreuk op deze regel, lijkt de naleving hiervan niet door iedereen
even serieus genomen te zijn. De Textielstichting heeft zich dus voor een
belangrijk deel beziggehouden met het naar Rotterdam halen van voorraden, de distributie daarvan onder de leden en de v66rfinanciering
hiervan. Echter ook de hervestiging van de in deze bedrijfstak getroffen
bedrijven behoorde tot de doelstelling. De schade toegebracht aan de
bedrijven in deze sector was inderdaad, zoals we zagen, groot. Bovendien bleek uit een onderzoek in augustus 1941 dat 15070 van de bedrijven
al uit Rotterdam vertrokken was. Dit hield in een verlies van een zesde
van de arbeidsplaatsen in deze bedrijfstak. Er moesten dus snel plannen
ontwikkeld worden om de getroffen bedrijven weer in het zadel te
helpen.
7. Ch.A. Cocheret, He/pende handen. Geschiedenis van de stichting Centrale Voorziening te Rotterdam 11 oct 1940 - 1 mrt 1946, p.93.
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Aanbevelingen van de textielstichting

"De aangeslotenen bij de Textielstichting hadden, als deskundigen uit
de praktijk, een goede kijk op de vestiging van nieuwe textielzaken. Het
was dan ook geenszins verwonderlijk, dat de Gemeentelijke Technische
Dienst haar advies inwon inzake de te volgen richtlijnen bij de vestiging
van textielzaken in het nieuw op te bouwen centrum van Rotterdam."g
De Textielstichting werd om advies gevraagd inzake de wederopbouw en
reageerde daarop adekwaat. Op 15 juni 1940 werd een commissie gevormd die adviseerde over de vestiging van noodwinkels. Niet zonder
succes. "De welgefundeerde opmerkingen der Commissie uit de Textielstichting en van andere organisaties gaven aanleiding tot verschillende wijzigingen in het oorspronkelijk ontworpen bouwplan.,,9 Voor de
grossiers- en de confectiebedrijven werden twee aparte commissies opgericht. Deze werden bemand met direct belanghebbenden. Zij moesten
voorstellen formuleren voor de wederopbouw van hun sector. Ais eerste
daad echter werd door de Textieistichting de concurrentie van bedrijven
buiten Rotterdam aangepakt. Sommige bedrijven probeerden, gebruikmakend van de desorganisatie, zich een plaats in Rotterdam te verovereno Klachten uit de bedrijfstak bij de KvK leidde tot een gemeentelijke
verordening om deze concurrentie te voorkomen. Middels deze verordening van 30 juli 1940 werd het ieder verboden (behoudens ontheffing
van B&W) om:
1. enig bedrijf of beroep uit te oefenen of te doen uitoefenen, tenzij hij
dat bedrijf of beroep reeds op 9 mei in deze gemeente uitoefende of deed
uitoefenen;
2. enige zaak of onderneming meer filialen, bijkantoren of andere nederzettingen te doen hebben dan zij op 9 mei 1940 binnen deze gemeente
bezat.
Deze verordening sloot concurrentie maar ook vestiging van zaken
van buiten Rotterdam zeer effectief uit. Feitelijk maakte de Textielstichting zich hiermee voor de wederopbouw van haar branche onmisbaar.
In de zomer van 1941 waren het Asro en de Diwero tot de conclusie
gekomen dat zonder een gedegen onderzoek en orientatie de economische kant van de wederopbouw van Rotterdam te weinig gefundeerd zou
plaats vinden. Verschillende balangengroepen, waaronder de Textielstichting, werden uitgenodigd gezamenlijk de problemen te bespreken. De eerste bijeenkomst was op 27 november van dat jaar. Om goed
beslagen ten ijs te komen vormde de Textielstichting een bouwcommis8.
9.

idem, p. 364.
idem, p. 364.
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sie die werd opgedragen een nota te schrijven waarin de wensen van deze
bedrijfstak goed naar voren zou worden gebracht. De nota "De bel angen van de Rotterdamse textielbedrijven bij den wederopbouw van Rotterdam" zette in eerste instantie uiteen waarom deze bedrijfstak zo
belangrijk was voor Rotterdam en hoe die voor de stad behouden kon
blijven.1O Er werd ingegaan op de eenzijdige constellatie van de Rotterdamse economische structuur zoals die tot dan toe bestond . De kurk van
de Rotterdamse economie was altijd de haven en de daaraan gelieerde
scheepsbouw en metaalindustrie geweest. Dit maakte dat de stad zeer
conjunctuur gevoelig was, wat in de depressie van de jaren dertig duidelijk was gebleken. Het aantrekken van industrie was van het grootste belang. II Textielindustrie genoot dan door z'n arbeidsintensieve karakter
de voorkeur. "Uit sociaal oogpunt is het bovendien uiterst gewenscht,
dat hier ter stede, waar een groot aantal personen arbeid vindt in de havens en in de metaalindustrie, werkgelegenheid wordt geschapen voor
vele meisjes en vrouwen. De textielindustrie en meer in het bijzonder de
confectiebedrijven, voldoen aan deze eisch." 12 Met andere woorden,
het grote belang van een goed functionerende textielindustrie vereistte
dus voorrang voor deze branche bij de wederopbouw. De problemen die
de textielindustrie na mei 1940 ondervond maakten het gevaar voor een
uittocht uit Rotterdam acuut, aldus de nota. Redenen voor vertrek van
de bedrijven waren dat ze zich niet op tijd op de juiste basis hadden kunnen herinstalleren, dat herinstallatie in andere steden veel goedkoper
was en dat die andere steden een, in vele opzichten, aantrekkelijker
woonplaats boden. Aan dat laatste was voorlopig weinig te doen. De
textielstichting rekende op het chauvinisme bij de ondernemers dat zij
daarover heen zouden stappen. De andere punten lagen ernstiger. "Intusschen zijn ook textielmenschen ondernemers en kunnen zij zich als
zoodanig niet de weelde veroorloven om geruime tijd achter te staan bij
hun collega's in andere steden des lands en vooral niet bij een stad als
Amsterdam, welke in hun tak van bedrijf reeds zoveel voor heeft op
Rotterdam."l3 De textielwerkgevers drongen aan op het met spoed aanpakken van de realisatie van bedrijfsruimten. Een belangrijk punt stond
daarbij voorop. De huurwaarde van de nieuwe bedrijfsruimte mocht,
relatief, niet hoger zijn dan in andere steden. Relatief in die zin dat een
10. notulen KvK, 27-11-1941. Archief ASRO dossier 262. Gemeente Archief Rotterdam
(GAR).
11 . Hiermee sloot de Textielstichting zich aan bij de ook in Rotterdam in de jaren dertig
op gang gekomen discussie over de wenselijkheid van verdere industrialisatie en verbreding van het industriele draagvlak in Nederland.
12. nota Textie/stichting Rotterdam, p. 1 Rotterdam november 1941.
13 . idem, p. 2.
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Afb . I Het bedrijfsverzamelgebouw aan de Goudsesingel. Foto: Gem. Archief Rot-

terdam .

modern en efficient ingericht gebouw waar de productie doelmatiger
kon worden ingericht wei iets meer mocht kosten maar dat de rentabiliteit van de onderneming hierdoor niet in gevaar mocht komen. De stichting droeg een aantal suggesties aan voor de huisvesting van de
verschillende soorten ondernemingen. De grote modemagazijnen
moesten terug in het centrum in eigen panden. Voor de confectieindustrie, kleermakers- en naaisterateliers bedacht men iets nieuws.
"Wij willen hier nu als een zeer belangrijk beginsel poneeren en dit is,
voorzover wij weten, in Nederland een novum, dat deze bedrijven niet
in de binnenstad gevestigd behoeven te zijn, doch zeer goed in goedkopere stadsdelen kunnen worden ondergebracht, waardoor het kostenvraagstuk een deel van zijn scherpte kan verliezen." 14 Buitenlandse
steden als Londen, Parijs, Berlijn en New York dienden hierbij als voorbeeld. Een verkoopgelegenheid voor deze bedrijven moest weI in het
centrum aanwezig zijn. Dit zag men het liefst, net als in New York, tezamen gebracht in een gebouw. lets dergelijks zou ook kunnen gelden
voor de grossiers, die dan hun showroom in het centrum zouden hebben
14.

idem, p . 3.
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terwijl zij hun goederenvoorraden in de goedkopere buitenwijken zouden kunnen opslaan. Voor de kleinere confectiebedrijven werd gedacht
aan verzamelgebouwen aan beide kanten van de rivier in verschillende
wijken. Wanneer de overheidsinstanties die zich met de wederopbouw
bezighielden zich op deze beginselen vast wilde leggen, zou de Textielstichting haar leden in deze geest willen opwekken volledige medewerking te verlenen.
Met deze nota gaf de Textielstichting dus aan hoe volgens haar inzicht
de textielindustrie voor Rotterdam behouden kon blijven. Belangrijkste
punt hierin was zonder meer het laag houden van de kosten zodat de
rentabiliteits- en concurrentie positie van de bedrijven niet zou worden
aangetast. In de bespreking van de nota met het Asro en de Diwero werd
met name door het Asro het gevaar voor leegloop van Rotterdam waar
het betrof de textielindustrie, enigszins gerelativeerd. De grote aantrekkingskracht van Amsterdam die de Textielstichting veronderstelde zou
vanwege de hogere huren en lonen aldaar wei meevallen. Toch vonden
aile partijen dat alert gebleven moest worden. Het gevaar dat een flink
aantal bedrijven Rotterdam zou verlaten bleef bestaan, temeer daar de
omliggende gemeenten tegen aantrekkelijke voorwaarden bedrijfsruimten aanboden.15 Bij de discussies die gevoerd werden over de keuze van
vestigingsplaatsen werd rekening gehouden met drie categorieen belanghebbenden: fabrikanten, grossiers en winkeliers. Per categorie stond
men voor de keus van decentralisatie, centralisatie of concentratie. Onder decentralisatie werd verstaan dat de belanghebbenden uit een categorie zoveel mogelijk verspreid werden; bij centralisatie zocht men juist
elkaars nabijheid, maar ieder in een eigen pand, terwijl bij concentratie
een aantal belanghebbenden uit een categorie zich vestigden in een gebouw, een zogenaamd bedrijfsverzamelgebouw. Het stadsplan zou pas
na een keuze uit deze alternatieven zijn definitieve vorm kunnen krijgen.
Een door de Textielstichting gehouden enquete naar de voorkeuren bij
de aangesloten bedrijven leverde weinig tastbare resultaten op. Ten
eerste was de respons zeer gering. Slechts 377 van de 812 aangesloten bedrijven reageerden . Uit de reacties die wei binnen kwamen viel moeilijk
een eensluidende conclusie te trekken. De Textielstichting verkreeg hiermee feitelijk carte blanche bij de keuze van de alternatieven voor de wederopbouw van haar sector. De oorlogsomstandigheden zorgden er
echter voor dat het hele opbouwplan in die tijd door geld- en materiaalgebrek kwam stil te liggen. Pas na de oorlog zou er weer verder gewerkt
kunnen worden.

15.

notulen KvK, 16-1-1942. Archief ASRO dossier 262. Gemeente Archief Rotterdam .

CAMIJN

DE ROTTERDAMSE TEXTIELSTICHTING

455

Conclusie
Ondanks dat in die tijd realisatie van de plannen niet gelukte kan gezegd
worden dat de Textielstichting succesvol geweest is in de rol van belangenbehartiger. Concurrentie van buiten Rotterdam werd effectief verhinderd en men wist de plannen voor de wederopbouw van de eigen
sector voor een belangrijk dee I geaccepteerd te krijgen bij het Asro en
de Diwero. Het idee werd gevestigd dat de textielsector voor de economische structuur van Rotterdam van groot belang was en dat de bij de
Textielstichting aangesloten bedrijven de meest geschikte waren om de
beschadigde structuur weer te herstellen.
Wat betekende dit nu voor de uiteindelijke plannen? Ten eerste valt
op de afscherming voor de concurrentie van (niet door oorlogshandelingen getroffen) bedrijven van buiten Rotterdam. Vanuit het standpunt
van de slachtoffers was deze maatregel volstrekt rationeel. Het was hen
op dat moment volledig onmogelijk enige vorm van tegenwicht te bieden wanneer andere bedrijven hun marktaandeel zouden hebben willen
overnemen. De nagestreefde en verworven wettelijke maatregel was op
dat moment het maximaal haalbare voor de Textielstichting. De vraag
blijft open of het voor de opbouw van de stad niet beter geweest was
wanneer bedrijven met voldoende economisch potentieel de markt hadden kunnen overnemen.
In de beschrijvingen van de wederopbouw periode wordt voortdurend
de aanwezigheid van een zeker chauvinisme aangewezen als belangirjke
drijfveer van ondernemers zich weer in Rotterdam te willen vestigen.
Hieronder wordt voor de drie categorieen ondernemers - fabrikanten,
grossiers en winkeliers - die bij de Textielstichting waren aangesloten
nagegaan of er naast hun verondersteld chauvinisme meer duidelijk economische redenen aan hun gedrag ten grondslag hebben gelegen. Voor
de winkeliers lijkt de keus zeer duidelijk. De kans dat zij buiten Rotterdam een nieuw bedrijf zouden hebben kunnen opbouwen moet uitermate klein geacht worden. Hun keuze voor de (binnenstad van) Rotterdam
was waarschijnlijk de enig mogelijke.
Bij het grossiersbedrijf ligt het complexer. Hun afnemers zijn nogal
gedifferentieerd, zodat de eisen wat betreft de beste vestigingsplaats
nogal kunnen verschillen. Toch lijkt het agglomeratie voordeel van
groot belang voor deze groep. Dit voordeel was moeilijk ergens anders
te realiseren, behalve in Amsterdam. Dit laatste alternatief zal echter
vanwege de grote concurrentie en de hogere vestigingskosten in Amsterdam weinig aantrekkelijk zijn geweest. Vestiging in de - kleinere - omliggende plaatsen had het voordeel van lagere vestigingskosten, maar het
veel belangrijkere nadeel van het moeilijker worden van de contacten
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met de afnemers. De individuele keuze voor een andere vestigingsplaats
werd hierdoor beperkt.
De fabrikanten - dit was voornamelijk de confectie-industrie moesten eveneens rekening houden met het aggIomeratie effect. Er was
echter nog een andere factor die hen praktisch aan Rotterdam bond, namelijk de situatie op de arbeidsmarkt. De confectie-industrie maakte
vooral gebruik van - goedkope - vrouwelijke arbeidskrachten. Door
een tweetal factoren was het aanbod van vrouwen op de arbeidsmarkt
verminderd . Ten eerste de demografische factor. Het aantal geborenen
daalde na de Eerste Wereldoorlog relatief sterk. Dit veroorzaakte een
vermindering van het aanbod van jongeren op de arbeidsmarkt. Aangezien vrouwen en meisjes vooral op jonge leeftijd werkten (na het huwelijk bleef men veelal niet werken) had dit direct effect voor de confectie
sector. Dit effect werd nog verhevigd door een maatregeI bij de steunveriening, die het werken voor gehuwde vrouwen zeer onaantrekkeIijk
maakte. Het aanbod van vrouwen op de arbeidsmarkt was dan ook
flink teruggelopen. Bij de keuze van de vestigingsplaats was de
confectie-industrie dus gebonden aan volkrijke gebieden, met andere
woorden vooral ook aan grote steden . Ook voor de fabrikanten was het
derhalve niet zander meer mogelijk zich buiten Rotterdam te hervestigen.
Geconc1udeerd moet worden dat de aangeslotenen bij de Textielstichting, zawel winkeliers, grossiers als fabrikanten, weinig alternatieven
hadden dan hervestiging in Rotterdam. Dit sluit niet uit dat bij (sommige) ondernemers een gevoel van chauvinisme een rol heeft gespeeld bij
de wens zich in Rotterdam te willen hervestigen. Hoe groot die rol was
vaIt niet na te gaan. De Textielstichting slaagde er goed in de beIangen
van haar Ieden te behartigen. Zij was vertegenwoordigd in de voor hen
belangrijke overlegorganen, slaagde erin concurrentie van buiten Rotterdam te weren en participeerde in de planvorming voor de wederopbouw . Dit alles gebeurde in goed overleg en samenwerking met het
Gemeentebestuur en de Kamer van Koophandel.

Ret hoogste nuttig effect;
de reconstructiecommissie van
Rotterdam, 1945-1950
F.M.M. DE GOEY

Vooraf
In deze bijdrage zal in het kort de geschiedenis van de Reconstructiecommissie (Reco) van Rotterdam worden behandeld. Deze commissie
functioneerde van 1945 tot en met 1950. De geschiedenis van deze commissie is van betekenis, omdat zij bij uitstek laat zien hoe in Rotterdam
het bedrijfsleven en het gemeentebestuur, in een eendrachtige samenwerking, de wederopbouw van de haven ter hand namen. Het bedrijfsleyen kreeg aldus aile gelegenheid invloed uit te oefenen op het
gemeentelijk havenbeleid. Dat was in het geval van de Reco ook precies
wat het gemeentebestuur voor ogen stond to en zij de Reco installeerde.
Ais 'omgevingsfactor' had het havenbeleid van de gemeente in dit geval
dan ook niets vreemds of bedreigends voor de havenbedrijven. Dat kan
niet altijd gezegd wroden van het overheidsbeleid. Reden genoeg om de
geschiedenis van deze bijzondere commissie wat nader te bekijken.

Rotterdam en de Tweede Wereldoorlog
Voor Rotterdam geldt, meer dan voor andere steden in Nederland, dat
de Tweede Wereldoorlog een duidelijk stempel heeft gedrukt op de stad.
Het verwoestende bombardement van het stadscentrum en de haven op
14 mei 1940 schokte de bevolking. Al snel daarna werd met de herstelwerkzaamheden begonnen. Daartoe werd de Dienst Wederopbouw Rotterdam (Diwero) opgericht. i De Diwero werd gefinancierd door het
Rijk, maar voor een grootschalig herstel was tijdens de bezetting geen
geld beschikbaar. Het bleef daardoor meer bij puinruimen dan dat men
toe kwam aan herstellen.
I. F . Posthuma. 'Het Havenbedrijf der Gemeente Rotterdam, 1945-1965', 17. In Walsum. G .E . van,Rotterdam Europoorl, 1945-1970 (Rotterdam 1972)
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Verwoestingen op de kade in de Rijnhaven N.Z.-zijde.

Ook de aktiviteiten in de haven liepen gedurende de oorlogstijd terug
tot een minimum. Het werk kwam er nagenoeg stil te liggen. Toen de
oorlog teneinde liep richtten de Duitsers nog de nodige vernielingen aan
in de haven, in een vertwijfelde poging de opmars van de Geallieerden
te stuiten. Kademuren en terreinen werden opgeblazen, pontons en kranen vernield of weggesleept naar Duitsland. Toen de vijandelijkheden
definitief beeindigd waren, maakte de haven een desolate indruk. Ongeveer 35070 van de beschikbare kademuurlengte voor zeeschepen was onbruikbaar geworden. 2
Het (voorlopige) gemeentebestuur, onder leiding van Burgemeester
Oud, richtte zijn havenbeleid vooral op een snel herstel van de beschadigde kaden en terreinen. Oat was niet vreemd, omdat de gemeente als
eigenaar van de haven een duidelijk belang had bij een snelle wederopbouw. De gemeente (als havenbeheerder) haalde een deel van haar inkomsten uit het zeehavengeld en andere gemeentelijke belastingen (o.a.
het kadegeld, binnenvaartgeld, loodsgeld, enz.). Geen schepen in de haven betekende ook minder inkomsten. Van meet af aan was het de opzet
van het gemeentebestuur om het bedrijfsleven nauw te betrekken bij de
wederopbouw van de haven. Men wilde daarmee voorkomen dat er confiicten zouden ontstaan tussen de bedrijven. Er was namelijk een groot
2.

Posthuma. Havenbedrijf 16.
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De totaal vernielde kademuur in de Maashaven N.Z.-zijde.

tekort aan bouwmaterialen, nodig voor de herstel- en reparatiewerkzaamheden. Door de bedrijven nauw te betrekken bij het herstel, hoopte
men te bereiken dat zij zich van de moeilijke situatie van dat moment
bewust zouden worden. De bedrijven dienden te beseffen dat de gemeente niet iedereen tegelijk kon helpen. Wat hersteld kon worden,
werd aangepakt. Daarvoor werd de NV Havenherstel opgericht, een
combinatie van acht grote aannemers, waarbij circa 1200 arbeiders in
dienst waren. 3
Een formeel kontakt tussen bedrijfsleven en Iokale overheid was niet
nieuw in Rotterdam. Al in 1931 was, op aandringen van het bedrijfsIeyen, de Commissie van Advies voor het Havenbedrijf (CvA) ingesteld.
Deze commissie had tot taak: "Burgemeester en wethouders, en den Gemeenteraad van advies te dienen in aangelegenheden het Havenbedrijf
betreffende".4 De CvA bestond naast de verantwoordelijke wethouder,
uit Ieden van de gemeenteraad (i.e. de fractievoorzitters) en uit zoge3. J . Yerseput De Kamer van Koophandel en Fabrieken van Rotterdam, 1928-1953 (Rotterdam 1955) 2721273 e.v. In 1949 werd de NY Havenherstel ontbonden. Posthuma noemt
een getal van 15 .000 arbeiders. Posthuma, Havenbedrijf, 17.
4. K. Boender, Milieuprotest in Rijnmond. Sociologische analyse van milieusolidariteit
onder elites en publiek (Rijswijk 1985) 61 . De evA lOU tot 1971 blijven bestaan. Zie hiervoor: F. Hazewinkel, Zeehavenbeleid Rotterdam 1967-1975, Dee1 1 (Rotterdam 1978)
46/ 47.
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naamde 'leden uit de burgerij.' De laatste groep was samengesteld uit
vertegenwoordigers van zowel werkgevers als werknemers in de havenbedrijven.5
De CvA was bepaald niet zonder betekenis. Ir. F. Postuma, van 1959
tot en met 1973 directeur van het Gemeentelijk Havenbedrijf, merkte
over de CvA op: " ... aile belangrijke problemen in de haven werden in
eerste instantie in de commissie voor het Havenbedrijf besproken". 6
Middels de CvA werd het bedrijfsleven dus al in een vroeg stadium van
de besluitvorming betrokken bij het havenbeleid van de gemeente. Tijdens de oorlog heeft de CvA niet gefunctioneerd. Pogingen van NSBBurgemeester R.E. Muller de commissie bijeen te krijgen mislukten,
omdat de genodigden weigerden in de commissie zitting te nemen. 7 Direkt na afioop van de oOrlOg werd de CvA weer bijeengeroepen door
Burgemeester Oud. Het lag voor de hand dat de evA een belangrijke
rol zou gaan spelen bij het herstel van de haven. Maar dat gebeurde niet.
Daarvoor werd de Cv A toch te beperkt qua samenstelling en omvang gevonden. In de woorden van de toenmalige directeur van het Gemeentelijk Havenbedrijf Ir.N.Th. Koomans, bood de CvA " ... voor het thans
noodig geoordeelde nauwe contact tusschen bedrijfsleven en overheid
een onvoldoende grondslag". 8
In plaats daarvan moest er een nieuw overlegorgaan komen. Deze gedachte starn de nog uit de tijd van de bezetting. Toen al was met de Kamer van Koophandel (mr.K.P. van der Mandele), vertegenwoordigers
van de gemeente (o.a. Koomans en J. Hasper) en enkele personen uit
het bedrijfsleven, de conclusie getrokken " ... dat een goede oplossing
slechts zal kunnen liggen in een nauwe samenwerking tusschen de ondernemingen onderling en tusschen deze en de overheid".9 Om te komen
tot een zo spoedig mogelijk herstel van de haven, stelde de directeur van
het Gemeentelijk Havenbedrijf voor een verordening af te kondigen. In
deze 'Havenherstelverordening' werd de oprichting van een
Reconstructie-commissie (Reco) geregeld . Deze Reco bestond uit 'direkte belanghebbenden bij het herstel van de haven' .10 Dat waren in de
ogen van het College van B&W aileen de bedrijven in de haven. Omdat
5. Boender, Milieuprotest, 64; Van Walsum, G.E., 'Bestuursaspeeten' , 148. Uit: G.E .
van Walsum, Rotterdam Europoort 1945-1970 (Rotterdam 1972).
6. Posthuma, 'Havenbedrijf', 34.
7. Jaarverslag Gemeentelijk Havenbedrijf, 1945, 3; Arehief evA , notulen vergadering
22 augustus 1945 .
8. Arehief Reeo, doss. 1950-48-2. Brief van de direeteur van het Havenbedrijf, juni
1945 .
9. Ibidem; Zie ook: 1. Hasper, Rotterdam 32 jaar met de tijd mee, (Rotterdam 1973)
111 / 112. ; Verseput, Kamer van koophandel, 228 e.v.
10. Arehief Reeo, doss. 1950-48-2, Artikel 2 van de Havenherstelverordening.
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niet elk bedrijf afzonderlijk zitting kon nemen in de Reeo, werden er
twaalf bedrijfsgroepen geformeerd. Elk bedrijf werd bij een van deze
groepen ingedeeld. Elke groep wees vervolgens een vertegenwoordiger
aan.
Opvallend aan de bedrijfsgroepen verzameling was dat een groep 'Industrie' ontbrak. Er was nog even sprake van dat zo'n groep zou worden ingesteld. Uiteindelijk zag de Reeo daar van af, omdat, zoals een
spreker het uitdrukte: "Hun belang is tebeperkt om vertegenwoordiging in de Reeo te reehtvaardigen" Y Naast de versehillende bedrijfsgroepen hadden verder zitting in de Reeo: de direeteur van het
Gemeentelijk Havenbedrijf en de distrietshaveneommissaris. Het voorzittersehap werd waargenomen door Van der Mandele, de voorzitter an
de Kamer van Koophandel en Fabrieken van Rotterdam.
De vergaderingen van de Reeo waren besloten. Op deze manier konden aile eonflieten en problemen binnenskamers tot een oplossing worden gebraeht. De gemeente hoopte dat deze "sus-finetie" van de Reeo
bij zou dragen tot een vlot herstel van de havenaktiviteiten.

Instelling van de Reco
Op 19 juni 1945 werd de Havenherstelverordening door de gemeenteraad aanvaard. De Reeo kon haar werkzaamheden starten. Men vergaderde, zeker de eerste twee jaar van haar bestaan, zowat elke twee
weken. Daarna werd de frequentie van vergaderen snel minder.
Het doel van de Reeo werd als voigt omsehreven in de verordening:
" ... het noodige contact tussehen de gemeente en het bedrijfsleven te
verzekeren en van de aanwezige haveninriehtingen in het belang van het
algemene havenverkeer het hoogste nuttig effect te verkrijgen". 12 Op de
eerste bijeenkomst van de Reeo op 3 augustus 1945, was ook Burgemeester Oud aanwezig. In zijn toespraak tot de Reeo eonstateerde hij
dat hier sprake was van" ... een eerste stap"een tasten in de riehting van
funetionele deeentralisatie". 13 "Alleriei regelingen waarin vroeger de
overheid moest voorzien, worden nu opgedragen aan mensehen die daar
reehtstreeks bij betrokken zijn, hier dus aan het bedrijfsleven in de haII. Idem. Notulen vergadering 21 december 1945. Dit is opmerkelijk, omdat de gemeente er juist naar streefde meer industrie aan te trekken. Het ontbreken van een groep 'Industrie' in de Reeo past daarom ook niet in het beleid. Het resultaat was dat de Reeo
bestond uit vertegenwoordigers van de traditionele havenbedrijven en bekende Rotterdamse families, ook weI ' havenbronnen' genoemd.
12. Idem. Brief van B&W aan de gemeenteraad, 28 februari 1950.
13. Idem. Notulen vergadering Reeo 3 augustus 1945.
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yen van Rotterdam zelve". 14 Het belang van de Reeo was volgens Oud:
"Zoolang de wederopbouw niet is voItooid, moeten deze belangen zoo
harmoniseh mogelijk worden samengeweven met de belangen van de
Gemeente, er mag geen tegenstelling zijn, de haven moet zoo doelmatig
mogelijk worden geexploiteerd" . 15 In deze woorden van Oud komt al
direkt het naoorlogse wederopbouwklimaat naar voren. De voor deze
periode zo karakteristieke 'samen-de-sehouders-eronder-mentaliteit'
yond natuurlijk ook in Rotterdam de nodige weerklank.
Er was los hiervan ook een heel pragmatische reden aanwezig voor
het instellen van de Reco. Binnen deze commissie moest men, volgens
Oud, komen tot: "Het juiste evenwicht tussen de elementen concurrentie, op zichzelf zoo heilzaam voor een economische en financiele vooruitgang, en solidariteit" .16 Hier wordt nog eens duidelijk gemaakt dat
de Reco door de gemeente ook als "sus-commissie" werd gezien. Problemen en conflicten tussen de verschillende bedrijven moesten zoveel
mogelijk in onderling overleg worden opgelost, het liefst via 'gentlemen
agreements ' .17
Om wat voor problemen het zou kunnen gaan is eenvoudig voor te
stellen. Ik heb daar al kort op gewezen. Verschillende bedrijven waren
door de oorlog totaal verwoest, andere daarentegen hadden geen of weinig schade opgelopen. Terwijl dus het ene bedrijf letterlijk weer van de
grond af aan moest worden opgebouwd, waren er ook die zo weer hun
werkzaamheden konden beginnen . Uit oogpunt van 'faire concurrentie'
tussen de bedrijven streefde men ernaar de problemen zoveel mogelijk
in harmonie op te lossen. De bedoeling was dat de bedrijven onderling
elkaar zo goed als mogelijk was zouden helpen. Hasper heeft hierover
geschreven: "Er waren wei geen aanwijzingen voor dat het zo zou gaan,
maar de gedupeerden moesten toch rekening houden met de mogelijkheid, dat een enkeling wellicht zou (willen) profiteren van de ellende van
anderen" .1 8
De Reco voorzag als het ware in een tijdelijke 'kunstmatige solidariteit' tussen de bedrijven. Door regelmatig te wijzen op 'het belang van
de haven' werd gepoogd een sfeer van saamhorigheid op de bouwen.
Burgemeester Oud deed dat in zijn rede tot de Reco ook. Volgens hem
was het succes van de Reco niet aileen een Rotterdams belang, maar ook
nog eens een nationaal belang. 19
14 .
15 .
16.
17 .
18 .
19 .

Ibidem .
Ibidem .
Ibidem .
Ibidem . Brief van direeteur van het Gemeentelijk Havenbedrijf, juni 1945 .
Hasper ,Rotterdam, 112.

Arehief Reeo, notulen vergadering 3 augustus 1945 .
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Herstel en vernieuwing

Het beleid van de gemeente was niet aIleen gericht op een snel herstel
van de beschadigde haven. Het was de bedoeling ook te komen tot een
vernieuwing van het bestaande, onder andere door hergroepering van
bedrijven en een doelmatigere indeling van de terreinen en inrichting
van de haven. In de peri ode 1945 - 1950 werden daaroe bijvoorbeeld kademuren met een grotere toelaatbare diepgang en belasting gebouwd . 20
Al tijdens de oorlog had het Gemeentelijk Havenbedrijf zich gebogen
over de vraag hoe de haven zich na het beeindigen van de vijandelijkheden zou (moeten) ontwikkelen. Daarbij speelde het trauma van de grote
werkloosheid van de crisis van de jaren dertig een belangrijke rol. Deze
crisis had namelijk aangetoond hoe gevaarlijk eenzijdig de haven zich
feitelijk had ontwikkeld. Enkel de handels- en transportfunktie (op- en
overs lag) was tot ontwikkeling gekomen . Wat ontbrak was een stevige
industriele basis. De haven diende zich dan ook vooral in die richting
verder te ontwikkelen. 21 Wij constateerden overigens al dat de traditionele havenbedrijven daar vooralsnog niet veel van moesten hebben. Het
niet instellen van een bedrijfsgroep 'Industrie' voor de Reco, was op die
afkeer gebaseerd. Toch zou de naoorlogse expansie van de haven vooral
in het teken komen te staan van de (petro)chemische industrie.
Op basis van de volgende drie uitgangspunten, werd door het Gemeentelijk Havenbedrijf een zogenaamd 'bestemmingsplan' voor de haven opgesteld:
1. een stilstand of acheruitgang van het massagoed;
2. een mogelijke verdere ontwikkeling van het stukgoed;
3. "een noodzakelijke uitbreiding van de industrieIe funktie van de
haven" . 22
In vergelij king met de situatie zoals die was in 1940 betekende dit
plan: een concentratie van de massagoedbedrijven in het westelijk deel
van de Waalhaven; concentratie van de stukgoed bedrijven in het oostelijk deel van de Waalhaven en de gehele Maashaven en tenslotte een uitbreiding van de bedrijfsterreinen voor industrieIe doeleinden.
Men wilde komen tot een ruilverkaveling van bedrijven binnen de haven. De belangrijkste poging in dit verb and was wei de geplande concentratie van de Holland-Amerika-Lijn (HAL) naar de Rijnhaven en de
Wilhelminakade. De Reco heeft zich daar intensief mee bemoeid. Uit20.
21.
22 .

Posthuma, Havenbedrijf, 19.
Van Wa1sum, Bestuursaspecten 12.
Archief CvA . doss. 1945-48-2. Rapport directeur Havenbedrijf. Zie ook : Verseput

Kamer van Koophandel, 231.
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eindelijk zou het komen tot slechts een gedeeJtelijke concentratie van de
HAL. 23
Krachtens de Havenherstelverordening zou de Reco zich onder andere
dienen uit te spreken over een 'economisch plan' voor de haven. Voordat zij daar even wei aan toe kwam, werd eerst het bestemmingsplan
besproken. Omdat deze plannen toch al grotendeels klaar waren (ze waren in de oorlog al opgesteld), konden ze ook snel in behandeling worden genomen. De toenmalige directeur van het Gemeentelijk
Havenbedrijf (Ir. Koomans) maakte al direkt duidelijk, dat het bepaald
niet in de bedoeling lag van de gemeente het plan ook precies zo uit te
voeren. Het plan gaf slechts aan " .. . wat men als ideaal voor oogen
heeft, doch waar men altijd incidenteel van moet kunnen afwijken" .24
"Men zal vaak in belangrijke mate rekening moeten houden met speciale wenschen der betrokkenen". 25
In de vergaderingen van 5 oktober, 19 oktober en 2 november 1945
werd het bestemmingsplan besproken in de Reco . Waar de discussie
vooral om ging was de vraag of de door het Gemeentelijk Havenbedrijf
gekozen uitgangspunten (zie hierboven), wei juist waren gekozen. Uit de
notulen van de Reco halen wij een aantal opmerkelijke uitspraken hierover. Zo maakte een aantal sprekers zich zorgen over het heersende pessimisme binnen de regering over de toekomst van Nederland. Een
dergelijk gevoel is bij de leden van de Reco niet aanwezig. Ook de idee
om nieuwe industriele bedrijven in de toekomst te vestigen buiten het
westen van Nederland, werd sterk bekritiseerd . Een aantal sprekers wilde daar 'desnoods tegen in verzet komen. Een aantal leden waren van
mening dat Duitsland zich wei weer zou ontwikkelen tot tenminste het
vooroorlogse niveau. Een spreker merkte op: "Het zal wei nooit lukken
van Duitschland een agrarisch land te maken. Zij zullen ongetwijfeld
weer een industrie beginnen ... " . 26 En dat was voor Rotterdam van
groot belang. Vee! commentaar op het eigenlijke bestemmingsplan was
er niet. Aileen van de kant van de groep van 'Scheepsreparatiebedrijven'
kwamen een aantal opmerkingen en vragen. Tot fundamentele wijzigingen leidde dat echter niet. Het was immers voor iedereen duidelijk geworden dat het eerder ging om een 'streefplan', dan om een bindend
bestemmingsplan.

23. Posthuma, Havenbedrijj, 20; Zie ook: Archief Reco, doss. 1950-48-2, notulen vergadering 5 oktober, 19 oktober en 2 november 1945 .
24 . Archief Reco, doss. 1950-48-2, vergadering 14 september 1945.
25. Archief evA, doss. 1945-48-2, Brief directeur Havenbedrijf, november 1945 . De gemeente wilde dus nadrukkelijk ook rekening houden met de wensen van de bedrijven.
26. Archief Reco , doss . 1950-48-2, notulen vergadering 5 oktober 1945 .
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In de vergadering van 2 november 1945 ging de Reco dan ook akkoord met het plan van de directeur . Alvorens het plan door het College
van B&W kon worden ingediend bij .de gemeenteraad, moest ook de
Commissie van Advies haar goedkeuring er aan geven. Dat deed zij op
7 november van dat jaar. Ook binnen deze commissie bestond er weinig
bezwaar tegen het plan. Een lid merkte dan ook op dat er in vergelijking
met de toestand van 1940 'niet zoveel veranderde'. 27

Problemeo tusseo de Reco eo de Cv A
Het naast elkaar functioneren van twee overlegcommissies heeft in dit
geval niet geleid tot meningsverschillen. Een paar maanden later was dat
wei het geval. Een voorstel van de Reco werd namelijk afgewezen door
de CvA. Binnen de Reco was men daarover bepaald niet te spreken. Er
werd dan ook door de Reco een subcommissie ingesteld, om de verhouding te onderzoeken tussen de Reco en de CvA. Het rapport van de subcommissie bevat, op zijn zachtst gezegd, een aantal merkwaardige
uitspraken. Men had er duidelijk moeite mee de verschillen in taken en
bevoegdheden van de commissies te onderscheiden. Zo yond de subcommissie dat de Reco meer een adviescommissie was voor het College
van B&W, en de CvA voor de gemeenteraad. Geheel onjuist was die
zienswijze niet. Echter, aile besluiten moesten uiteindelijk door de Gemeenteraad worden genomen. Dat gold ook voor de adviezen van de
Reco. 28 Verder vond de subcommissie dat de Reco vooral "de stem van
het bedrijfsleven" vertegenwoordigde, terwijl de CvA veel meer "de
stem van een gewone commissie van voorbereiding (was), waarin ook
niet-specialisten zitten en die dus oordeelt, zoals het bekwame vroede
mannen betaamt".29 "Het advies van deze commissie (de CvA, FdG)
geldt niet als het meest deskundige advies dat in Rotterdam over een
zaak kan worden uitgebracht. .. ". 30
Wat opvalt is dat de Reco niet zo onder de indruk was van de CvA.
Bij de behandeling van het rapport van de subcommissie vond de directeur van het Gemeentelijk Havenbedrijf het daarom nodig toch een
goed woordje te doen voor de CvA (hij zat immers in beide commissies).
27. Arehief evA, doss. 1945-48-2, notulen vergadering 7 november 1945.
28 . Ter herinnnering. In de evA zaten ook vertegenwoordigers van de werkgevers.
Boender merkt over hen op dat zij vooral in seheepvaartkringen niet onbekend waren.
Binnen de evA drong 'de stem van het bedrijfsleven' dus zeker ook door. Zie: Boender,
Milieuprotest, 6\-64.
29. Arehief Reeo, doss. \950-48-2, Rapport van de subeommissie, 19 maart 1946.
30. Ibidem.
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Naar zijn mening was het juist goed dat de led en van de CvA geen speciale groepsvertegenwoordigers waren: " ... wij zien de burgerieden als
vertegenwoordigers van de haven in haar geheel". 31 Hij vroeg zich dan
ook af: " ... of in dat opzieht de samenstelling der Reeo wei de meest
gelukkige is. Destijds, bij de behandeling van het voorstel tot instelling
der Reeo, is er door een vooraanstaand lid van de Commissie voor het
Havenbedrijf al de vrees uitgesproken dat bij een opzet met speeifieke
groepsvertegenwoordigers het algemene havenbelang missehien in het
gedrang zou komen". 32 Nu was het eehter de beurt aan de voorzitter
van de Reeo (Van der Mandele) om deze te verdedigen. Naar zijn mening waren de leden van de Reeo weliswaar vertegenwoordigers van
groepsbelangen " .. doeh bij hen gaat zeker het algemene havenbelang
boven hun groepsbelang". 33
Het funetioneren en de samenstelling van de Reeo was dus kennelijk
ook niet onopgemerkt gebleven bij de CvA. Zij yond dat de Reeo te eenzijdig was samengesteld (namelijk aileen werkgevers en geen werknemers, zoals in de CvA). Via het College van B&W kwam deze klaeht bij
de Reeo tereeht, met daaraan gekoppeld het verzoek van het College om
" ... te overwegen, of in de Reeo twee vertegenwoordigers van de werknemers opgenomen kunnen worden". 34 Een lid van de Reeo zag de
'noodzakelijkheid van het voorstel niet in'. "Er zijn wei meer mensen
die belang hebben bij de haven". 35 Van der Mandele merkte eehter op
dat juist de bedoeling was de mens en die reehtstreeks zijn betrokken bij
de haven" ... en hun heele leven daaraan gewijd hebben, hier in staat
te stellen den opbouw en den ontwikkeling van de haven te volgen. Het
is zeer gewenseht de werkende bevolking te laten deelnemen in de reeonstruetie van stad en haven". 36
Direeteur Koomans liehtte het voorstel van B&W verder toe met de
volgende opmerking: "opneming der arbeiders is in de eerste plaats nuttig uit oogpunt van vooriiehting, doeh in de tweede plaats ook naar buiten toe den indruk te geven dat de Reeo een alzijdig college is,,37
(Cursivering van mij, FdG). Uiteindelijk zou de Reeo akkoord gaan met
het voorstel van B&W. Uit de notulen is overigens niet op te maken of
er ook inderdaad vertegenwoordigers van de vakbeweging zijn opgeno31.
32.
33 .
34.
35 .
36.
37 .

Ibidem ., vergadering 29 maart 1946
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem ., vergadering 25 april 1946
Ibidem .
Ibidem .
Idem ., Vergadering 4 oktober 1946.
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men in de Reco . Tijdens de discussie hie rover werd er weI nadrukkelijk
op gewezen, dat men in ieder geval geen Ieden van de onder communistische invloed staande Eenheidsvakcentrale (EVC) wilden toelaten tot de
Reco. 38
Naarmate het technisch herstel van de haven vorderde nam de betekenis van de Reco als overlegorgaan af. De op gang gekomen bedrijvigheid van de ondernemingen, maakte ook dat de "sus-functie" steeds
minder noodzakelijk werd. Tussen 1948 en 1950 leidde de Reco dan ook
een sluimerend bestaan. In 1950 stelde het College van B&W tenslotte
voor de Havenherstelverordening maar in te trekken, en daarmee de Reco op te heffen. De gemeenteraad ging op 9 maart van dat jaar akkoord
met het voorstel tot opheffing van de Reco. In hun brief aan de gemeenteraad concludeerden B&W dat de Reco " ... in aanzienlijke mate heeft
bijgedragen tot het treffen van een bevredigende regeling bij het herstel
van de getroffen havenbedrijven". 39 De adviezen van de Reco heeft men
dan ook altijd zeer gewaardeerd. In een begeleidend schrijven aan de directeur van het Gemeentelijk Havenbedrijf werd door B&W verder opgemerkt, dat met de instelling van de Reco " ... de traditie van een goede
samenwerking tusschen plaatseIijke overheid en het bedrijfsieven, onder
de toen geldende omstandigheden (is) voortgezet,,40 (Cursivering van
mij, FdG) . Ir. F . Posthuma komt in zijn terugblik op de Reco tot de
slotsom dat zij " ... veel nuttig werk heeft verricht, in het bijzonder op
technisch gebied" .41

Slot
Deze korte geschiedenis van de Reco illustreert hoe in Rotterdam aangekeken werd tegen de relatie tussen lokale overheid en het bedrijfsleven.
Men zag elkaar vooral als partners, die in goed overleg de problemen
probeerden op te lossen. Veelbetekenend is de opmerking in de brief van

38. Arehief CvA, doss . 1945-48-2, Agenda bij de vergadering van 9 mei 1946. De EVC
was tijdens de oorlog opgerieht en stond al snel na afloop daarvan, onder invloed van de
CPN . In de havens van Rotterdam en Amsterdam was hun aanhang zeer groot. De EVC
werd niet erkent als vakbeweging en buiten het overleg gehouden, omdat ze had geweigerd
zieh neer te leggen bij 'de regels van het spel'. Zie hiervoor: Harmsen .G . en Reinalda.B.,
Voor de bevrijding van de arbeid, Nijmegen, 1975,241 e.v .
39.
Arehief Reeo, doss . 1950-48-2, Voorstel van B&W tot intrekking van de Havenherstelverordening, 28 februari 1950.
40. Idem. , brief B&W aan direeteur Havenbedrijf, 27 juni 1950.
41. Posthuma, Havenbedrijf, 17.

468

J BG BT 5(1988)

het College van B&W, dat hiermee een traditie werd voortgezet. 42 Deze
traditie werd vooral gevormd door de CvA, als eerste en oudste overlegorgaan. Na de oorlog werden er in Rotterdam meer van dit soort 'samenwerkingsverbanden' gevormd . Ik noem hier als voorbeelden: het
Co mite Rotterdam 195043 en de Stichting Havenvakschool.
Het succes van de Rotterdamse haven moet mijns inziens dan ook mede verklaard worden uit de zeer goede onderlinge samenwerking tussen
lokale overheid en bedrijfsleven. Men was overtuigd van 'het belang van
de haven' voor de stad, en ook voor Nederland als geheel {'trekpaardfunktie'}. Het was deze consensus welke een snelle besluitvorming inzake het havenbeleid mogelijk maakte, waarvan de wederopbouw profiteerde en waardoor latere expansieplannen werden verwezenlijkt
(Botlek, EuropoortiMaasvlakte). Politieke discussies over het havenbeleid vonden tot aan het eind van de jaren zestig, niet of nauwelijks
plaats. Plannen voor aanleg van nieuwe havens, kaden en bedrijfsterreinen konden rekenen op politieke steun van de gemeenteraad. De Rotterdamse bedrijven in de haven hadden tot 1970 dan ook geen
moeilijkheden te verwachten van de omgevingsfactor 'gemeentebestuur' .

42. Zie ook: Hasper,Rotterdam, 116. "Het innige vooroverleg heeft te Rotterdam bijgedragen tot het verstevigen van de toch al bestaande goede verhoudingen tussen de gemeente en het bedrijfsleven, die, nergens als in de haven, in symbiose leven".
43. Zie: Teychine Stakenburg.A.J . Beeld en beeldenaar. Rotterdam en mr. K.P. van der
Mandela (Rotterdam 1973) 143. Het Comite Rotterdam werd in 1950 opgericht door Van
der Mandele, Burgemeerster oud en de wethouder van Financien en Haven, J . van Tilburg. Om de vijf jaar lOU dit Comite een manifestatie in Rotterdam organiseren. In 1950
was dat de manifestatie: 'Ahoy'. Stakenburg omschrijft het Comite als een 'stadsforum',
waarin de directies van de Gemeentelijke Diensten en kopstukken uit het bedrijfsleven elkaar, elke maandag een uur spraken over aangelegenheden Rotterdam betreffende. Voor
een uitgebreider overzicht: F.M.M . de Goey, Geen woorden, maardaden, (Delft 1987) 57
e.v.

Bedrijfsgeschiedenis en bedrijfswaarde
JAN VAN DEN NOORT

Inleiding

Pogingen om negentiende-eeuwse boekhoudingen te doorgronden hebben iets van het kraken van een kluis: een spannende en niet altijd even
succesvolle bezigheid. De bedoeling van de bedrijfsadministratie, een zo
juist mogelijk inzicht in het bedrijfseconomisch reiIen en zeiIen van de
onderneming te verkrijgen, komt zoweI door onkunde aIs door bewuste
manipuIatie niet steeds even goed uit de verf. Een beIangrijk deeI van
de - vaak systematisch gemaakte - fouten vindt zijn oorzaak in pogingen om de fiscus te ontIopen.
Dit artikeI is toegespitst op de reactie van de N. V. Nieuwe Rotterdamsche Gasfabriek (NRG, 1852-1884) op de heffing van patentbeIasting en
op het effect dat die reactie had op haar bedrijfsadministratie. Door een
opmerkeIijke manipuIatie van de boekhouding zag de NRG kans haar
beIastingpIicht aanmerkeIijk te verlichten. DiezeIfde manipuIatie vertekende de baIansgegevens. De fabriek stond in 1884 voor nog slechts
f 1835 op de baIans. De gemeente Rotterdam, die dat jaar de gasfabrica-

Ill. I De Nieuwe Rotterdamsche Gasjabriek aan de Oostzeedijk in 1853, kort na haar
oprichting. (Anonieme staa/gravure, Gemeente/ijke Archiejdienst Rotterdam).

470

JBGBT 5(1988)

ge zelf ter hand nam en daartoe de fabriek van de NRG opkocht, betaalde er /750.000 voor. Of dat een redelijke prijs was kan nauwelijks uit
de balansgegevens worden afgeleid.
Wil de bedrijfshistoricus inzicht krijgen in de waarde van een bedrijf,
dan valt op de waarde van balansgegevens veel af te dingen. Het grootboek biedt daartoe een betere ingang. Om tot een realistische waardevaststelling te komen zijn bedrijfseconomische theorieen over waarde en
winst onmisbaar. Dit artikel is een pleidooi voor het toepassen van de
vervangingswaardeleer van Limpergl.

De balaDs uit BalaDs

De grafische weergave van dertig jaar NRG-balansgegevens (grafiek 1)
geeft een opmerkelijk beeld. Globaal zijn vier period en te onderscheiden. Voor de verklaring van het verloop ging ik te rade bij grootboek
en notulen. 2
I. In de boekjaren 1852/ 53 tot en met 1857/ 58 kende de NRGboekhouding een vrij chaotisch verloop. Over het eerste deel van deze
periode ontbreken bovendien vee! boekhoudkundige bescheiden. Een
enigszins realistische voorstelling van de waarde van de vaste activa ontbreekt. Nieuwbouw werd niet verantwoord in de balans en afschrijvingen komen in het geheel niet voor. Het spreekt vanzelf, dat het
spiegelbeeld, de creditzijde, dan een vertekend beeld geeft van de vermogenspositie.
II. In het boekjaar 1858/ 59 stelde een nieuwe boekhouder orde op zaken . 3 De vaste activa werden opgewaardeerd tot een niveau, dat naar aIle waarschijnlijkheid vrij juist de stand van zaken weergeeft.
Zoals uit de grafiek blijkt, namen de vaste activa daarna in dertien
jaar zoveel af, dat ze in 1872 aan de creditzijde van de balans belandden .
Deze wei zeer opmerkelijke handelwijze vindt haar oorzaak in de poging
van de NRG om de patentbelasting te ontgaan. De patentbelasting was
een belasting op de bedrijvigheid, die geheven werd op een uiteenlopend
aantal grondslagen. Zo werden naamloze vennootschappen belast voor
het dividend dat ze uitkeerden. Niet de ontvanger van dividend betaalde
de belasting, maar het bedrijf was belastingplichtig. Volgens de letter

I. Gezien het korte bestek van het artikel is het helaas niet mogelijk om uitgebreid bij de
gehanteerde berekeningstechniek stil te staan.
2. Gemeentelijke Archiefdienst Rotterdam, Archief Gasbedrijf, inv.nrs. 2156-2161 en
2081-2083.
3. Ibidem, inv.nrs. 2060, 8-6-1857.
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GRAFlEK I Grafische weergave van de balansgegevens van de Nieuwe Ratterdamsche
Gasfabriek (1856-1885). Bran: Gemeentelijke Archiefdienst, Archief Gasbedrijj, inv.nr.
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van de wet kon het de belasting ontlopen door een deel van de winst uit
te keren als afiossing van het aandelenkapitaal 4 • De formulering van de
wet ter harte nemend, besloten de bestuursleden van de N.V. Nieuwe
Rotterdamsche Gasfabriek, na overleg met en op advies van 'regtsgeleerden', over te gaan tot een wijziging van de statuten. Deze statutenwijziging maakte het mogelijk om een deel van de winst uit te keren
onder het mom van terugbetaling van eerder gestort aandelenkapitaal.
Door zo te handel en bleef de NRG voor een deel van de uitkering aan
de aandeelhouders gevrijwaard van de betaling van patentbelasting 5 .
Door het aandelenkapitaal te behandelen als betrof het hier een gewone
lening, daalde dit jaar na jaar, ondanks regelmatige plaatsing van nieuwe aandelen en behoud van oude aanspraken. Boekhoudkundig werd
een en ander als voIgt verwerkt.
Voorbeeld 6
Vit te keren winst 1866/ 67
/98.000
J ournaal posten : verlies en winst
Aan kas
Aan fabriek met toebehoren
Kapitaalrekening
Aan kas

/98.000
/21.000
/77.000
/77.000
/77.000

Door deze opmerkelijke manipulatie van de boekhouding kon in 1867
bijvoorbeeld /21.000 als dividend en /77 .000 als 'afiossing van het aandelenkapitaal' worden uitbetaald. Een niet onbelangrijk neveneffect
van deze boekingen was het gestage dalen van de post 'fabriek met toebehoren', met eenzelfde bedrag als de 'afiossing van het kapitaal'. Deze
methode, consequent toegepast, leidde tot het negatieve bezit van 1872
en 1873. Volgens de bedrijfseconomische theorie kan dat helemaal niet,
maar u ziet, de bedrijfseconomische praktijk is onbegrensd. De manipulaties aan de creditzijde hadden automatisch consequenties voor de presentatie van de cijfers aan de debetzijde.
III. In 1872 was het aandelenkapitaal zo gering (f 1835 volgens de balans, maar in werkelijkheid/812.500), dat de aflossing van het kapitaal
moest worden gestaakt en dat vanaf dat boekjaar alles als dividend werd
4. F.H. Sickenga, De geschiedenis van de Nederlandse belaslingen sederl hel jaar 1810
(z.pl. 1883) 78.
5. Gemeentelijke Archiefdienst Rotterdam, Archief Gasbedrijf, inv.nr. 2060, 1-6-1865.
inv .nr. 2081, 23-8, 12-9 en 16-12-1859, 2 en 14-3 en 21-9-1860, 3-6 en 9-9-1863 en
22-5-1865 .
6 . Ibidem, inv.nrs. 2152 en 2159.
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uitgekeerd . Hierover moest patentbelasting worden betaald. Nieuwe
aanbouw, dit keer gefinancierd met een prioriteitslening, zorgde voor de
groei van de vaste activa en voor de terugkeer ervan aan de debetzijde.
Vanaf 1875176 werd jaarlijks 15070 van de boekwaarde van de vaste activa afgeschreven. Feitelijk was dit de eerste reguliere wijze van afschrijyen in het vijfentwintigjarige bestaan van de NRG .
IV. In de jaren tachtig van de vorige eeuw was er sprake van een mogelijke aankoop van de fabriek door de gemeente Rotterdam. In 1884
zou dit ook werkelijk gebeuren . Vooruitlopend op deze aankoop,
schreef het bestuur de activa zover af, dat de hoogte daarvan overeenkwam met de omvang van het aandelenkapitaal, althans volgens de boeken (f 1835). Een poging om mogelijke problem en met aanspraken van
aandeelhouders , bij de liquidatie van de NRG te voorkomen, lag waarschijnlijk ten grondslag aan deze geforceerde afschrijvingen. 7
Naast de hierboven genoemde en verklaarde mutaties in de vaste activa kwamen nog andere boekingen voor die het beeld vertekenden . Een
aantal malen werd het saldo van de 'nieuwe aanbouw' -rekening niet
overgeboekt naar de rekening 'fabriek met toebehoren', maar verdween
dit via de rekening 'reserve' naar de 'verlies en winst'-rekening. Een
moeilijk te schatten aandeel in de afschrijvingen had de rekening 'onderhoud.' Daar belandden regelmatig posten, die, naar huidige maatstayen, over een langere periode verrekend hadden moeten worden, maar
die bij de NRG de 'Verlies en Winst' -rekening in een jaar voor het volledige bedrag belastten. Feitelijk zijn al deze mutaties in de vaste activa
afschrijvingen. Problematisch hierbij is, dat er geen sprake was van een
afschrijfsysteem, maar van afschrijfpolitiek. Het doel van een afschrijfsysteem is een zo realistisch mogelijke weergave van de waarde van de
vaste activa en van het aandeel van het kapitaal in de kostprijs te verkrijgen. Past een bedrijf afschrijfpolitiek toe, dan wordt er afgeschreven
om aan een ander doel te beantwoorden. Bijvoorbeeld sneller afschrijyen om de winst te drukken, of, wat ook voorkomt, trager afschrijven
om een geflatteerd beeld van het bedrijf te geven.
De afschrijfpolitiek van de N. V. NRG is hierboven beschreven en is
voor een belangrijk deel terug te voeren op pogingen om de patentbelasting te ontgaan. Het is zeer aannemelijk, dat andere negentiendeeeuwse naamloze vennootschappen op vergelijkbare wijze te werk gingen. De wet gaf daar aanleiding toe. Bleef afschrijfpolitiek beperkt tot
patentplichtige n.v.'s, dan was de schade wellicht nog te overzien. In bovenstaande zijn echter nog een aantal andere vormen van afschrijfpolitiek gesignaleerd, die in de negentiende eeuw wijd verb reid waren en ook
7. Ibidem, inv.nr. 2082, 5-10-1880 (bijlage).
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in de twintigste eeuw niet geheel onbekend zijn. Voor een deel moet de
handelwijze van de negentiende-eeuwers worden toegeschreven aan onwetendheid. Met name de fabrieksboekhouding kwam pas aan het einde
van de eeuw goed tot ontwikkeling. 8
DergeJijke boekhoudpraktijken bieden een wankele basis voor bedrijfshistorisch onderzoek. Onbewerkt geven de cijfers uit de boekhouding weinig inzicht in de waarde van het bedrijf, de kostprijs en de
winstontwikkeling. Aan het berekenen van rendementscijfers kan in
zo'n geval maar beter helemaal niet worden gedacht. Vergelijken van
twee bedrijven behoort zo tot de onmogelijkheden. In de jaren zeventig
van de vorige eeuw behaalde de NRG jaarlijks gemiddeld ongeveer een
ton winst met een eigen vermogen van 11835. Een rendement op eigen
vermogen dus van meer dan 5000070. De verkoopprijs van het bedrijf is
op basis van de boeken eveneens moeilijk vast te stellen.

Het probleem waarde, afschrijving en winst

In 1883 besloot de gemeente Rotterdam de gasvoorziening in de stad 9
zelf ter hand te nemen en tot dat doel de installaties van de Nieuwe Rotterdamsche Gasfabriek (NRG) aan te kopen. 10 Zowel de gemeentelijke
onderhandelaars als de NRG kregen veel kritiek van hun achterban. Enkele NRG-bestuurders karakteriseerden de voorstellen als 'te min.' Het
college van B & W, met uitzondering van de wethouder die de onder handeJingen had gevoerd, vond de prijs veel te hoog. De raad kon zich, na
hevige discussie, verenigen met een prijs van 1750.000 . 11 Naar de opvat8. P.G.A. de Waal, Van Paciolo tot Stevin, een bijdrage tot de leer van het boekhouden
in Nederland (Roermond 1927); Joh. de Vries, 'Lion Markus en de comptabiliteit in Nederland omstreeks 1900', Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde, Nieuwe Reeks, dee 1 46 nr. 4(1983); G.A. van Everdingen,
De Fabrieksboekhouding (Amsterdam 1898) 103; J. Brands, Een halve eeuw bedrijfseconomie (1913-1963) afscheidscollege Nederlandse Economische Hogeschool 28-11-1963
(Leiden 1963); W. van Rossum, Wetenschappelijke ontwikkeling als een sociologisch probleem met speciale aandacht voor ontwikkelingen in de Nederlandse bedrijfseconomie
(Amsterdam 1979) .
9. K.F. van Dijk, 'Productie van gas en e1ectriciteit in Rotterdam ' , Rotterdams Jaarboekje 8ste reeks, 10 {I 982) 208-236; J.W .P.P. van den Noort, 'Het begin van het Rotterdams
gemeentelijk elektriciteitsbedrijf {I 895)' , Jaarboek voor de geschiedenis van bedrijf en
techniek 1(1984) 288-310. Aldaar 295-298.
10. Notulen NRG 20-2 en 27-3-1883, Gemeentelijke Archiefdienst Rotterdam , Archief
Gasbedrijf, inv.nr. 2083; rapport van de HH gedelegeerden der commissie plaatselijke
werken aan de commissie 28-3-1883 , Gemeentelijke Archiefdienst Rotterdam , bibliotheek, Verzamelingen gedrukte stukken 1883:16c.
11. Handelingen van de raad 18-10 en 15-11-1883 .
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ting van de NRG-delegatie was dit bedrag samengesteld uit de waarde
van de fabriek: /476_286, een winstderving van /164.000, in verband
met het voortijdig opgeven van het recht om een gasfabriek te exploiteren (concessie), en een transactiewinst van /109.714.
Betaalde de gemeente nu te veel of te weinig voor deze overname? De
meningen daarover liepen sterk uiteen, zowel binnen de NRG als binnen
de gemeente. Ook de plaatselijke pers was verdeeld en vulde haar kolommen met berekeningen om vermeend gelijk aan te tonen. 12 Voorstanders van gemeenteiijke expioitatie vonden de prijs redelijk.
Tegenstanders daarentegen meenden dat de gemeente veei te veei had
betaaid. De balansgegevens van de NRG bieden geen uitkomst. De bedrijfshistoricus blijft met de vraag zitten en zal de kluwen van feiten en
meningen op een andere wijze moeten ontwarren. Een taxatie van de
opstallen, honderd jaar na dato, is nauwelijks uitvoerbaar. Gewapend
met moderne bedrijfseconomische theorieen is het mogeiijk tot meer inzicht te komen.13
De afschrijfpolitiek van de NRG gaf een sterke vertekening van de
waarde van de activa, maar ook van de winst. Waarde, winst en afschrijvingen zijn onafscheidelijk. Door meer af te schrijven nemen zoweI de waarde als de winst af. Door minder af te schrijven worden beide
groter. Met behuip van een afschrijfsysteem kan de bedrijfshistoricus
een herberekening maken van de waarde van de activa en daarmee de
grofste onjuistheden herstellen. 14 Alvorens daartoe over te gaan moet
een keuze worden gemaakt uit een groot aantal afschrijfsystemen. Die
keuze hangt nauw samen met de winstbepalingstheorie die men hanteert, want - als gezegd - waarde, winst en afschrijvingen zijn onafscheidelijk. Slot en Vijn behandelen een tiental winstbepaiingstheorieen
die deze eeuw het iicht zagen en stellen vast: 'Deze ontwikkeling heeft
haar eindpunt nog niet bereikt en een 'communis opinio' is zich nog niet
aan het aftekenen. 15

12. Rotterdamsch Nieuwsblad 26 en 28-6 en 25-8-1883; Nieuwe Rotterdamsche Courant
8, 10, 11 en 12-7-1883, 'adressen over de gasquestie'.
13 . H . de Vries, 'De bruikbaarheid van begrippen uit de bedrijfseeonomie voor de historieus', laarboek voor de geschiedenis van bedrijf en techniek 1(1984) 24-43 .
14. H .H . Vleesenbeek deed daartoe een poging in zijn proefsehrift De eerste grate industriiHe fusie in Nederland na de Tweede Wereldoorlog. Het ontstaan van Nijverdal-ten
Cate - een bedrijfshistorische analyse (Rotterdam 1981) 161-162.
15 . H.J . Van der Sehroeff, Bedrijfseconomische grondslagen van de winstbepaling
(Amsterdam 1975). L.A. van Ankum, Prijsinflatie, kostprijsberekening en winstbepaling,
een analyse van hun onder/inge beinvloeding (Leiden 1969). R. Slot en R.M . Vijn, De ontwikkeling van het winstbegrip, van nominalisme naar 'inflation accounting' (Lei den 1979)
3.
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De oudste en meest gebruikte winstbepalingstheorie is de 'minimumwaarderingsregel' .16 Deze beschouwt het verschil tussen kostprijs en
verkoopprijs als winst. Consequente toepassing van deze regel leidt tot
allerlei complicaties. Fluctuaties in de verkoopprijs verhogen of verlagen de winst. Ais de winst door infiatie hoger wordt, dan is het verstandig deze extra-winst niet uit te keren aan de aandeelhouders, want voor
de aanschaf van nieuwe grondstoffen en produktiemiddelen is, tengevolge van diezelfde infiatie, meer geld nodig. Uitkeren van de extra
winst is dan hetzelfde als interen op de produktiecapaciteit. 'In de praktijk was (en is) men overigens meestal wei zo voorzichtig een deel van
de winst in te houden', mer ken Slot en Vijn Op.17 Deze 'praktijkcomponent' van de minimumwaarderingsregel is wijd verbreid, maar
een theoretisch gefundeerd systeem zit er niet achter.
Het resultaat is vaak niet op eenvoudige wijze uit de boeken af te lezen. Het bedrijf kan een deel van de winst reserveren op een rekening
reserve, een zogenaamde 'open reserve'. Het is echter ook heel gebruikeJijk om de activa lager te waarderen, waardoor een deel van de winst
buiten de boekhouding blijft. Versneld afschrijven is een daartoe veel
gebruikte methode. De zo gevormde 'geheime reserve' is niet terug te
vinden op de balans. Het werk van de bedrijfshistoricus wordt er niet
eenvoudiger door.
Met behulp van het grootboek kan de hoogte van de afschrijvingen
worden gevonden. Door al de afschrijvingen terug te boeken en daarna
systematisch af te schrijven, wordt een realistische waarde van de vaste
activa gereconstrueerd. Voor die reconstructie is de minimumwaarderingsregel niet geschikt, want die houdt geen rekening met prijsschommelingen. Aanpassingen in de praktijk maken de minimumwaarderingsregel acceptabel voor bedrijven. Het is echter methodisch onjuist
als de bedrijfshistoricus zich, zo dat al zou kunnen, van diezelfde aanpassingen zou bedienen. Zonder die aanpassingen is het systeem echter
onbruikbaar. Bij prijsstijging zal de berekende winst te hoog uitvallen,
bij prijsdalingen te laag. Het rendement zal vergelijkbare afwijkingen
vertonen. 18
16. Ibidem, 77-85 .
17. Ibidem,S .
18. R.N .1. Kamerling, De N. V. Oliefabrieken lnsulinde in Nederlands-Indie, bedrijfsvoering in het onbekende (Franeker 1982) Kamerling wijst op de funeste invloed van de inflatie en de daaruit voortvloeiende schijnwinsten. 221: 'Eigenlijk is de OF! ten gronde gegaan
aan haar winsten.' Kamerling toetst het gevolgde afschrijfsysteem niet aan een regulier afschrijfsysteem, maar herstelt enkele grove onjuistheden. Zowel bij de gereconstrueerde
verlies- en winstrekening, als bij de rendementsberekening neemt hij de invloed van de infiatie voor lief (195 en 209).
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De afschrijvingen vormen de basis voor de berekening van de waarde
van de vaste activa en zijn een factor van de kostprijs. Eenmaal berekend met behulp van de minimumwaarderingsregel blijven de afschrij vingen ongevoelig voor prijsschommelingen. Twee gelij kwaardige
machines, de ene gekocht vlak voor de prijsstijging, de ander erna, leveren dan gelijkwaardige produkten af met een verschillende kostprijs. De
eerste staat op de balans voor een lagere waarde dan de tweede. Een dergelijke voorstelling van zaken verhindert bedrijfseconomisch en bedrijfshistorisch inzicht.
De minimumwaarderingsregel wordt nominalistisch genoemd omdat
deze iedere toename van het nominaal vermogen winst noemt. Tegenover de nominalistische winstbepalingstheorieen staan de substantialistische winstbepalingstheorieen. Deze corrigeren het winstcijfer
systematisch voor prijsschommelingen en handhaven zo de produktiecapaciteit (het substantiele vermogen). Een aantal daarvan beperkt zich
tot wijziging in de waarde van de vlottende activa. De 'vervangingswaardeleer' van Limperg l9 betrekt zowel de vi otten de als de vaste activa
in haar correcties en is daardoor zo radicaal, dat de winst bij prijsstijging aanzienlijk lager uit kan vallen dan bij de andere winstbepalingstheorieen. Vreemd vermogen is in dat geval moeilijker aan te trekken.
Het is niet te gewaagd hierin, naast de afwijzende houding van de fiscus,
de reden te zien v~~r het naar buiten toe slechts aarzelend toepassen van
de vervangingswaardeleer in de Nederlandse bedrijfshuishoudingen. Die
aarzeling hoeft de bedrijfshistoricus er niet van te weerhouden de vervangingswaardeleer te benutten. Die staat immers in een heel andere positie tegenover de buitenwacht dan de bedrijfseconoom. Die voelt niet
de hete adem van de fiscus en hoeft niet bevreesd te zijn voor
liquiditeits- en financieringsproblemen, maar wil aIleen tot een zo nauwkeurig mogelijke vaststelling van de waarde komen. Voor bedrijfshistorici is de vervangingswaardeleer van Limperg het daartoe meest
geschikte middel. Zowel de vlottende als de vaste activa vallen onder deze winstbepalingstheorie. In mijn herberekening beperk ik mij tot de
vaste activa.

Herberekening van de NRG-gegevens

Een herberekening van de waarde van de vaste activa kan aantonen of
de gemeente Rotterdam teveel of te weinig betaalde voor de Nieuwe
19. Th. Limperg en G .L. Groeneveld, Waarde wins! enjaarrekening (Deventer 1979) 101,
III en 125 .
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Rotterdamsche Gasfabriek. Om die herberekening te kunnen maken
zijn de volgende gegevens nodig: 1) het investeringsniveau per jaar, 2)
de levensduur van de NRG-investeringen en 3) het verloop van de prijzen van de investeringsgoederen van de NRG. Uit deze gegevens kan het
afschrijvingsniveau worden herleid. Daarmee kan vervolgens de waarde
van de vaste activa worden bepaald.
1) Het investeringsniveau kan worden vastgesteld door de mutaties in
de post 'fabriek met toebehoren' op de balans te vermeerderen met de
jaarlijkse afschrijvingen. Omdat pas vanaf 1858/59 voldoende boekhoudkundige informatie beschikbaar is, moet het investeringsniveau
voor de beginjaren met behulp van de notulen worden gereconstrueerd.
Door het gevonden bedrag te verminderen met f 50.000 voor grond 20 en
f 150.000 voor vlottende activa resteren de investeringen in vaste activa
exclusief grond.
2) Voor het bepalen van de levensduur van de vaste activa bevindt de
bedrijfshistoricus zich, in zeker opzicht, in een gunstiger positie dan de
ondernemer. De ondernemer moet van tevoren schatten hoe lang die levensduur zal zijn, terwijl de bedrijfshistoricus achteraf kan vaststellen
hoe lang die werkelijk was. Uit de notulen van de NRG is een gemiddelde levensduur van de gashouders, het buizennet en de fornuizen af te
leiden. Verschillen in levensduur zijn niet in de berekening verwerkt;
naar later bleek is dit overigens op eenvoudige wijze te realiseren. Voor
aile investeringen is een gemiddelde afschrijvingstermijn van vijftien
jaar aangehouden (restwaarde: 0).
3) Om de prijsfluctuaties te verwerken in het afschrijvingsniveau dient
zo goed mogelijk te worden aangesloten bij de reele prijsontwikkeling
van investeringsgoederen. Een algemeen indexcijfer is daarvoor meestal
ongeschikt. Het prijsniveau van de NRG-investeringen is gereconstrueerd met behulp van een gewogen specifiek prijsindexcijfer uit de componenten lonen en ijzerprijzen. Onderzoek van een aantal
uitbreidingsprojecten van de NRG bracht aan het licht, dat ongeveer
25070 van de projectkosten uit lonen bestond en 75% de aankoop van
ijzerwaren betrof (op basis van de prijzen van 1870). Voor de ijzerprijzen is het gemiddelde van de ijzerprijzen uit grafiek 2 aangehouden.
Voor de loonindexcijfers val ik terug op de cijfers van De Jonge 21 •
20. De waarde van de grond kon globaal geschat worden met behulp van informatie uit
de notulen.
21. J.A. de Jonge, De industrialisatie in Nederland tussen 1850 en 1914 (Amsterdam
1968) 503, 286-290. De vijf- en zesjaars gemiddelden die De Jonge aanhoudt zijn door mij
herleid tot jaarcijfers. Voor de periode 1852-1869 werd door mij het indexcijfer van 1969
aangehouden. Volgens De Jonge hebben de lonen in die jaren weinig verandering ondergaan.
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GRAFIEK 2 Prijsindexcijfers voor ijzer in 'Duits/and' (---), Schot/and (- - ) en Enge/and (____) van 1852 tot /885. Bron: w.G. Hoffmann, Das Wachstum derdeutschen
Wirtschaft seit der Mitte des 19. lahrhunderts (Berlijn 1965) 572. B.R. Mitchell, Abstract
of historical statistics (Cambridge 1962), 493.
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Wat zijn nu de resultaten van deze herberekening en hoe verhouden
de nieuwe gegevens zich tot de originele data? Vergelijking van de NRGboekhoudpraktijk met mijn berekeningen laat grote verschillen zien (tabel 1).
Duidelijk blijkt, dat de NRG, over de gehele periode genomen, niet te
weinig heeft afgeschreven en mede daardoor over voldoende middelen
kon beschikken om het substantiele vermogen te handhaven.
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TABEL 1 De waardering van de vaste activa (exclusie/ grond) van de Nieuwe ROllerdamsche Gas/abriek over de periode 1852-1884, zoals de NRG die berekende en herbere-

kend met behulp van de vervangingswaardeleer.
volgens NRG

volgens vervangingswaardeleer

Afschrijvingen
( 1852-1884)

/1.290.350,90

/864.823,60

Ten laste van Verlies en Winst
( 1852-1884)

/1.290.350,90

/950.848,57

Waarde van de vaste activa
exclusief grond (1884)

/

1.835,00

/255.316,70

Laten we terugkeren tot de onderzoeksvraag: 'Betaalde de gemeente
Rotterdam te veel of te weinig voor de Nieuwe Rotterdamsche Gasfabriek?' In tabel 2 presenteer ik de onderhandelingsresultaten en de herberekende waarde volgens de vervangingswaardeleer. De waarde van de
fabriek met toebehoren = /255 .316,70 + /50.000 voor de grond, samen dus /305.316,70.
Berekening van de transac/iewins/ bij de verkoop van de Nieuwe ROllerdamsche Gas/abriek in 1884.

T ABEL 2

Onderhandelingsresultaat

Herberekening

Waarde volgens de NRG
Waarde volgens herberekening
Winstderving

/476.286,/164.000,-

/305.316,70
/164.000,-

Waarde + winstderving
Verkoopprijs

/640.286,/750.000,-

/469.316,70
/750.000,-

Transactiewinst

/109.714,-

/280 .683,30

De vrij forse transactiewinsten die ik aanvankelijk berekende, blijken
nog te worden overtroffen door die van de herberekening. De gemeente
Rotterdam betaalde bijna 60070 te veel voor de Nieuwe Rotterdamsche
Gasfabriek. Ik plaats daarbij de kanttekening, dat de waarde van de
grond is gereconstrueerd met behulp van zeer onvolledig materiaal.
Daarmee is de kluis gekraakt. Ik ken nu de waarde van de Nieuwe Rotterdamsche Gasfabriek. De weinigzeggende balansgegevens zijn door
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Ill. 2 Na de overname van de Nieuwe Rotterdamsche GasJabriek door de gemeente Ro'tterdam (1884) werd deze ingrijpend verbouwd en uitgebreid. (Gemeentelijke ArchieJdienst
Rotterdam).

een reconstructie met behulp van de vervangingswaardeleer realistischer
geworden. Ik wierp een blik in het theorieen-arsenaal van de bedrijfseconomie en kon met voldoening vaststellen, dat de onenigheid onder
bedrijfseconomen over het al dan niet toepassen van de vervangingswaardeleer, geen aanleiding hoeft te vormen voor bedrijfshistorici om deze theorie te mijden. De bedrijfsgeschiedenis heeft een
eigen aanpak en specifieke problemen die niet steeds overeenkomen met
die van de, op actualiteit en nabije toekomst gerichte, bedrijfseconomie.
Epiloog: De aanleiding voor de boekhoudkundige eapriolen van de
N.V. NRG - en wie weet hoeveel andere N.V.'s - was een sueeesvolle poging de patentbelasting te ontgaan. Bij de liquidatie van de NRG in 1885
had het vennootschapsbestuur daardoor meer te verdelen dan de balans
aangaf. De uitkering daarvan zou onvermijdelijk worden bezwaard met
patentbelasting en dan zou aile moeite dus nog voor niets zijn geweest.
De vraag, of de fisellS van deze onbetaalde rekening op de hoogte moest
worden gesteld, werd, zij het met spijt, bevestigend beantwoord. De fisellS trok ook hier aan het langste eind.
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