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Techniekgeschiedenis in Nederland 

H.W. LINTSEN ENE. HOMBURG 

lnleiding 

In Nederland was men, in vergelijking met de omringende Ianden, niet 
alleen laat met industrialiseren en moderniseren, maar ook met de ont
wikkeling van het vakgebied van de techniekgeschiedenis. Hoewel een 
vergelijking tussen de twee fenomenen absurd aandoet, bestaat er - zo 
zal bij nadere beschouwing blijken - toch een duidelijk verband. Duits
land en Engeland namen reeds voor de Tweede Wereldoorlog initiatie
ven die leidden tot ontplooiing van de techniekgeschiedenis, Frankrijk 
en Amerika volgden na 1945. Wij zullen in dit artikel het begin van het 
vakgebied in deze landen kort samenvatten alvorens de draad voor Ne
derland op te pakken. 

In Nederland begon men serieus aandacht te besteden aan het vakge
bied vanaf de jaren 'zeventig. Maar sindsdien is het snel gegaan, en -
wat nog meer zegt - er zijn opmerkelijke resultaten geboekt, ook inter
nationaal gezien. Toch blijft de toekomst van het vakgebied onzeker. 
Het draagvlak moet zowel binnen de academische wereld als daarbuiten 
verbreed worden. 

Dit artikel beoogt een overzicht te geven van de techniekgeschiedenis 
in Nederland.' Het accent zal daarbij liggen op achtergronden, onder-

I Overzichten van de geschiedenis van de techniek in Nederland zijn in het verleden ge
maakt door: R.J. Forbes, 'De beoefening van de geschiedenis der techniek', in B.P .M. 
Schulte (red.), Vijftig jaren beoefening van de geschiedenis der geneeskunde, wiskunde en 
natuurwetenschappen in Nederland 1913-1963 (Leiden 1963), biz. 69-74; J.M. Dirkzwa
ger, 'Geschiedenis van de techniek als wetenschap. Studiemogelijkheden in Nederland', 
in : Economisch-Historisch Jaarboek, 1971, biz. 332-341, en De 1ngenieur 82 (1970), nr. 
51, A993-996; Verder kan in dit verband verwezen worden naar: D. de Moulin , 'De ge
schiedenis der genees-, wiskunde, natuurwetenschappen en techniek aan de Nederlandse 
Universiteiten en Hogescholen van 1968-1971', GeWiNa: Mededelingen van het Genoot
schap voor Geschiedenis der Geneeskunde, Wiskunde, Natuurwetenschappen en Techniek, 
1972 , 
nr. 29, biz. 4-16; E.J. Fischer (red.), Geschiedenis van de techniek. lnleiding, overzicht 
en thema's (Den Haag 1980); A.L. van Schelven, 'Geschiedenis van de techniek: ook een 
vak apart' Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek JbGBT I (1984), biz. 
14-23; Voor het laatste dee! van het artikel is speciaal gebruik gemaakt van: W.E. Bijker, 
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zoektradities, onderzoekthema's en publicaties. Hoewel er momenteel 
een fascinerend debat plaatsvindt over verschillende theoretische bena
deringen binnen het vakgebied, ontbreekt hier de ruimte om er diep op 
in te gaan. Ondanks het feit dat vanuit Nederland een belangrijke bij
drage aan dit debat wordt geleverd, moet hoofdzakelijk volstaan wor
den met verwijzingen naar publicaties. Het overzicht heeft nog een an
dere beperking. Het concentreert zich op dat dee! van de techniekge
schiedenis dat zich bezighoudt met de Nieuwste Tijd. Een behandeling 
van de historiografie die betrekking heeft op de Oudheid, Middel
eeuwen en Nieuwe Tijd valt buiten het kader van dit artikel. 

De internationale context 

Het vak 'Geschiedenis der Techniek' is niet, zoals men misschien zou 
verwachten, geboren in Engeland, het land van de Industriele Revolutie, 
maar in Duitsland, dat aan het eind van de vorige eeuw een leidende rol 
speelde in de industrialisatie. 2 lngenieurs en hun organisaties namen in 
de ontwikkeling van dit nieuwe vakgebied het voortouw. De 'Verein 
Deutscher lngenieure' ondersteunde in 1903 het initiatief van de inge
nieur 0. von Miller tot het nu wereldberoemde Deutsches Museum von 
Meisterwerken der Naturwissenschaft und Technik in Miinchen. 

Twee jaar later startte Beitriige zur Geschichte der Technik und In
dustrie, Jahrbuch des Vereins Deutscher Ingenieure, met als redacteur 
de ingenieur Matschoss. Het Jaarboek dat vanaf 1933 nog kortweg 
Technikgeschichte heette, zou ten gevolge van de oorlogshandelingen 
verdwijnen en pas in 1965 - maar nu als tijdschrift - onder dezelfde titel 
heropgericht worden. Matschoss, die het gezicht bepaalde van de Duitse 
techniekgeschiedenis in de eerste helft van deze eeuw, kreeg - eveneens 
in 1905 - een leeropdracht aan de T.H. Berlijn en werd drie jaar later 
tot buitengewoon hoogleraar benoemd, de eerste leerstoel voor de tech
niekgeschiedenis. 

De techniekgeschiedenis was voor de Duitse ingenieurs een van de 
middelen om meer begrip te vinden voor de maatschappelijke en cultu
rele betekenis van de techniek. Zij voelden zich met name achtergesteld 
ten opzichte van de academici die het ware, het goede, het schone en 

Techniekgeschiedenis in Nederland: nieuwe perspectieven, paper voor het congres 'Balans 
en Perspectief', Utrecht, 22-24 mei 1986. Tot slot verwijzen wij nog naar: G.P .J. Verbong. 
'Toekomst voor de techniekgeschiedenis in Nederland', Tijdschrift voor de Geschiedenis 
der Geneeskunde, Wiskunde, Natuurwetenschappen en Techniek 12 (1989), nr . I. 
2 B.C. van Houten, 'Techniek-geschiedenis; een historiografische beschouwing', Jaar
boek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek JbGBT 3 (1984), 13-42. 
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daarmee het hogere voorstonden. De ingenieurs zouden zich slechts be
zighouden met het doelmatige, het nuttige, het mechanische, het econo
mische en het zielloze, dus met het lagere. In de geschiedenis der tech
niek vond men echter een middel om te laten zien dat dit anders Jag. 

In Engeland vond de t~chniekgeschiedenis onder meer haar rechtvaar
diging in een zeker praktisch nut. 3 Ontwerpers, uitvinders en technici 
konden van de geschiedenis van hun vak leren, zo werd beweerd bij de 
oprichting van de Newcomen Society in 1920, die direkt een blad uit
bracht Transactions of the Newcomen Society. Het argument, dat de 
techniekgeschiedenis karaktervormend werkte en zo van opvoedkundige 
betekenis was, leidde tot de instelling van enkele leerstoelen. De Engelse 
bemoeienissen met het vakgebied culmineerden tussen 1954 en 1958 in 
een vijfdelig standaardwerk A History of Technology onder redactie 
van Charles Singer e.a. 4 

Na de Tweede Wereldoorlog began de techniekgeschiedenis in Ameri
ka van de grand te komen. 5 Onvrede met de smalle, zuiver beraepsge
richte ingenieursopleidingen was de aanleiding tot een onderzoek onder 
voorzitterschap van M. Kranzberg. Het onderzoek resulteerde in een 
rapport met de aanbeveling om circa 200/o van de opleiding aan niet
technische vakken te besteden. De geschiedenis van de techniek zou 
daarin van bijzonder belang zijn. Vervolgens nam Kranzberg samen met 
onder andere Th.P. Hughes en L. Whyte Jr. het initiatief tot de oprich
ting van de Society for the History of Technology (SHOT). Oak bij de 
oprichting van het tijdschrift 'Technology and Culture' speelde Kranz
berg een cruciale ral. Hij was bovendien 22 jaar hoofdredacteur van dit 
toonaangevende vaktijdschrift. Samen met C. W. Pursell Jr. redigeerde 
hij het tweedelig handboek Technology in Western Civilization. 6 Uit de 
titel van het boek en van het tijdschrift komt het streven tot uiting om 
ingenieurs door middel van de techniekgeschiedenis bewust te maken 
van de invloed van de techniek op de cultuur. Maar ook omgekeerd, om 
het grate publiek en de beoefenaars van de maatschappijwetenschappen 
meer oog te doen krijgen voor de betekenis van de techniek als cultuur
factor. 

3 A.L. van Schelven, Techniek op de lijd-as, rede uitgesproken bij de aanvaarding van 
het ambt van gewoon lector in de 'Historische aspecten van Techniek en Maatschappij ' 
(T.H. Twente 1974); Eveneens gepubliceerd in: E.J. Fischer (red.), Geschiedenis van de 
techniek, lnleiding, overzicht en thema's (Den Haag 1980). 
4 C. Singer, E.J. Holmyard, A.R. Hall, T.J . Williams (eds.), A history of technology, 
5 delen (Oxford 1954-1958). 
5 Van Houten, 'Techniek-geschiedenis' . 
6 M. Kranzberg en C.W. Pursell jr. (eds.), Technology in Western civilization, 2 delen 
(New York 1967). 
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In Frankrijk ontwikkelde de techniekgeschiedenis zich grotendeels los 
van de ingenieurswereld.7 Twee figuren domineerden vooral het vakge
bied: M. Daumas en B. Gille. Daumas, aanvankelijk wetenschapshisto
ricus, was curator en naderhand directeur van het Conservatoire Natio
nale des Arts et Metiers, het oudste technische museum ter wereld. Hij 
richtte in 1968 mede het International Committee for the History of 
Technology (ICOHTEC) op, waarvan hij de eerste secretaris-generaal 
was . Bekend is Daumas geworden door zijn redacteurschap van de 
Histoire Genera/e des Techniques, waarvan drie delen verschenen tussen 
1962 en 1968 en twee in 1979. 8 B. Gille hield zich vooral bezig met de 
geschiedenis van de metallurgie. Hij redigeerde in 1978 het boek Histoi
re des Techniques, een dee! dat verscheen in de Encyclopedie de la P/eia
de.9 Het feit dat Gille vijftien van de negentien hoofdstukken zelf 
schreef, versterkt het vermoeden dat de techniekgeschiedenis in Frank
rijk niet goed van de grand is gekomen en slechts door weinigen beoe
fend wordt. Deze conclusie gold echter lange tijd ook voor Nederland . 

Nederland voor 1974 

In de periode dat met name in Duitsland, Engeland en Amerika de insti
tutionalisering van de techniekgeschiedenis plaatsvond, kwam men in 
Nederland nauwelijks verder dan incidentele activiteiten. Een uitzonde
ring moet gemaakt warden voor het werk van R.J . Forbes, maar ook 
hij slaagde er niet in een traditie te vestigen. Waaraan zou men dit kun
nen wijten? 

Onzes inziens hangt dit nauw samen met de visie op het vakgebied en 
de vraagstellingen die de moeite waard warden gevonden voor onder
zoek. Het accent heeft in de techniekgeschiedenis sterk gelegen op het 
' front' van de technische ontwikkeling: de uitvindingen, de ontdekkin
gen en de ontwikkelingen die Ieidden tot een prototype, tot een octrooi 
en tot een succesvolle introductie op de markt. Daarmee gaat de aan
dacht automatisch uit naar de 'koplopers', dat wil zeggen naar die be
schavingen en landen waar de techniek in een zeker tijdvak het verst is 
voortgeschreden. Het behoeft dan ook geen verbazing te wekken dat wij 

7 B.C . van Houten, Techniek-geschiedenis; een his1oriografische beschouwing, interne 
notitie TU Eindhoven 1983. 
8 M. Dau mas (ed .), Hisloire genera le des lechniques, 3 delen (Parijs 1962-1968); Engelse 
vertaling: A hislory of lechnology and in vention, progress through the ages, 3 delen (New 
York 1969). 
9 B. Gille (ed .), ' Histoires des techniques ' , Encyclopedie de la Pteiade, di. 41 (Tours 1978). 
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dan - wanneer we ons tot de nieuwste tijd beperken - terecht komen bij 
de hierboven genoemde landen. 

Engeland, Duitsland, Amerika en Frankrijk speelden een prominente 
rol in de technische ontwikkeling en de industrialisatie in de afgelopen 
twee eeuwen. De belangstelling voor de techniekgeschiedenis is daarmee 
gewekt en - niet zo verwonderlijk - de specifieke inbreng van het eigen 
land krijgt de meeste aandacht en wordt het sterkst geprofileerd. 10 

De Industriele Revolutie rond 1800 met stoom, ijzer en textiel als stu
wende krachten is het domein van de Engelsen. De 'imperalistische' in
vloed van Engeland op dit thema heeft ertoe geleid dat niet alleen in de 
techniekgeschiedenis, maar ook in de sociaal-economische geschiedenis 
veel historische ontwikkelingen met een Engelse maat gemeten worden. 

Topics in de Duitse techniekgeschiedenis zijn de ontwikkeling van de 
mijnbouw en metallurgie (Krupp), de synthetische kleurstoffen en de 
opkomst van de moderne chemische en farmaceutische industrie en de 
geschiedenis van de elektrotechnische industrie. Daaraan gekoppeld 
krijgt een ander, centraal thema uit de techniekgeschiedenis de aan
dacht, namelijk de vruchtbare wisselwerking tussen wetenschap en tech
niek, die een nieuwe revolutie teweeg zou hebben gebracht aan het eind 
van de 19e eeuw. 

Ook Amerika doet in die fase van de industrialisatie volop mee, waar
bij de belangstelling van de Amerikaanse techniekhistorici onder meer 
uitgaat naar de elektrotechniek, de opkomst van de elektrotechnische 
industrie en onafhankelijke uitvinders zoals Alexander Graham Bell, 
Edward Weston, Thomas Edison en Nikola Tesla. Een thema waarmee 
de Amerikaanse techniekgeschiedenis zich ook profileert is de 'Ameri
can system of manufacturing', de produktiewijze met verwisselbare on
derdelen en daarvoor gespecialiseerde machines. 

Frankrijk heeft onder andere een specifieke bijdrage geleverd aan de 
ontwikkeling van de techniek door zijn karakteristieke hoger technisch 
opleidingssysteem (o.a. de Ecole des Ponts et Chaussees, de Ecole des 

10 Hiermee wordt overigens niet beweerd dat in Engeland, Duitsland, Amerika en Frankrijk 
slechts aandacht bestaat voor de specifieke eigen inbreng in de technisch-industriele ont
wikkeling. lntegendeel, uit deze landen valt veel onderzoek te melden dat niet valt onder 
de kernthema's die wij voor de verschillende Janden geven. Ook is het niet zo, dat uitslui
tend de techniekhistorici van het eigen land zich met het eigen kernthema bezighouden. 
Een kernthema zoals de opkomst van de Duitse kleurstofindustrie en -technologie is even
zeer het onderwerp van Engelse, Franse, Amerikaanse en Nederlandse onderzoekers als 
van Duitse onderzoekers. Het feit dat wij onze aandacht vooral op de vier genoemde lan
den richten heeft te maken met onze focus op de ontwikkelingen in de nieuwste tijd. Neemt 
men een langere historische periode in ogenschouw dan duiken ook landen als Italie, Ba
bylonie, China en - m .b.t. de I 7e eeuw - mogelijk ook Nederland onder de 'koplopers' 
op (zie verder noot 11) . 
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Mines, en de Ecole Polytechnique) en zijn technische corpsen (het Corps 
des Ponts et Chaussees, het Corps des Mines en de diverse technische 
legercorpsen). Dit staat aan het begin van de l 9e eeuw model voor bet 
ingenieursberoep en een academische benadering van de techniek in een 
aantal landen, waaronder Nederland. 

Wat kan Nederland hier tegenover stellen? Bij een eerste beschouwing 
zijn de Nederlandse techniekhistorici gedwongen tot een figurantenrol. 
Nederland was de laatste twee eeuwen geen 'koploper', maar een 'vol
ger' in de technische ontwikkeling. De meeste uitvindingen, ontdekkin
gen en innovaties vonden elders plaats. Ons land kon zich hooguit aan
passen en indien dit niet of onvoldoende slaagde was bet gedoemd tot 
stagnatie en verval. Een dergelijke benadering is voor de beoefening van 
de techniekgeschiedenis funest, temeer daar door velen technische diffu
sie louter als imitatie wordt opgevat. Nederlanders zouden in het verle
den over een immens reservoir van buitenlandse, kant en klare innova
ties beschikken, behoefden daar slechts kennis van te nemen en konden 
deze - indien gewenst - direct toepassen. Wat blijft er bij deze benade
ring nog aan interessante probleemstellingen voor techniekhistorici 
over?'' 
De Nederlandse economisch-historici hebben heel duidelijk met deze 
bril naar de techniekdiffusie gekeken. Brugmans, De Jonge, Griffiths 

11 In deze retorische vraagstelling ligt het uitgangspunt opgesloten dat Nederlandse tech
niekhistorici zich primair op de ontwikkelingen binnen het eigen land zouden dienen te 
richten . Vanuit de internationale ontwikkeling van het vakgebied is dit natuurlijk een aan
name waar men op af kan dingen. Men zou bijvoorbeeld cases kunnen zoeken bij (theore
tisch) interessante vraagstellingen, onafhankelijk van de vraag op welk land een bepaalde 
case betrekking heeft. Het werk van Forbes en Bijker dat verderop in het artikel aan de 
orde komt, is daar een voorbeeld van. 
De Stelling is echter dat het vakgebied techniekgeschiedenis in Nederland een krachtige sti
mulans krijgt, indien de technische ontwikkeling in ons land tot de kern van onderzoeks
activiteiten behoort. Waarschijnlijk is er sprake van een noodzakelijke voorwaarde voor 
de continui'teit van het vakgebied. 
Tot slot kan men zich nog afvragen of Nederland altijd 'volger' is geweest. Met name de 
I 7e eeuw vereist speciale aandacht. Het lijkt er op dat Nederland in die periode niet alleen 
'koploper' was in commercieel en economisch opzicht, maar juist ook in technisch opzicht. 
Er zijn echter nog te weinig goede onderzoeken voorhanden . De geschiedenis van de Ne
derlandse techniek tussen 1580 en 1650 is een nauwelijks ontgonnen terrein en zeker waard 
om verder onderzocht te worden. 
Zie: K . van Berke!, 'Enige opmerkingen over de aard van de technische innovatie in de 
Republiek rand 1600', Tijdschrift voor de Geschiedenis van de Geneeskunde, Natuurwe
tenschappen, Wiskunde en Techniek 3 (1980) 3, biz. 123-144; H .F.J .M. van den Eeren
beemt, ' De Republiek als bakermat van de lndustriele Revolutie?', lndustrii!le Archeologie 
17 (1985), biz. 3-8. 
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e.a. schrijven in bun historische analyses van de Nederlandse industriali
satie kortweg over 'de' stoommachine, 'de' weef- en spinmachines, 'de' 
elektriciteitsvoorziening, 'de' bietsuikerfabricage, enz. enz., zonder ver
der in detail in te gaan op de technische artefacten en systemen. Tech
niek is voor hen een 'black box' die niet geopend behoeft te worden. 
Aangetoond kan worden, dat daarmee essentiele aspecten van de econo
mische ontwikkeling en de industrialisatie onbegrepen blijven. Boven
dien blijven wezenlijke probleemstellingen van de technische ontwikke
ling onderbelicht. 

Technologie-overdracht en -diffusie zijn ingewikkelder en interessan
tere processen dan men in eerste instantie zou denken. Het zijn terrei
nen, waarop voor Nederlandse techniekhistorici eer valt te behalen. Wij 
komen hier nog op terug. 

Verwonderlijk is het niet, dat Nederlandse techniekhistorici van het 
eerste uur op een andere wijze erkenning dachten te verwerven dan door 
zich te richten op Nederland. Nu moet men 'techniekhistorici' niet mis
verstaan. Het betrof zeker geen professionele historici, die full-time met 
het vakgebied bezig waren. Het waren auteurs - vooral ingenieurs - die 
onafhankelijk van elkaar en hoofdzakelijk in hun vrije tijd over de ge
schiedenis van de techniek publiceerden. 12 

Een voorbeeld is dr.ir. A. van Rossum, oud-hoogleraar te Delft, 
waarvan in 1962 Opmars der techniek, grepen uit de ontwikkeling der 
techniek verscheen. 13 Het boek is 'geen handboek en evenmin een leer
boek over de techniek'. Het is geschreven om een groot publiek te infor-

12 Het is niet de bedoeling van het artikel om tot een volledig overzicht te komen van 
de oudere techniekgeschiedenis in Nederland. Forbes krijgt voor wat betreft de periode 
voor 1974 vooral de aandacht. Verder worden in de hoofdtekst nog genoemd A. van Ros
sum en E. Hijmans . Daarnaast noemen wij - zonder volledig te zijn - de volgende litera
tuur: G. Doorman, Octrooien voor uitvindingen in de Nederlanden uit de 16e - 18e eeuw 
(' s-Gravenhage 1940) met bespreking van enkele onderwerpen uit de geschiedenis der tech
niek; G. Doorman, Techniek en octrooiwezen in hun aanvang. Geschiedkundige aanvul
lingen bij ... Doorman 1940, Doorman 1948 ('s-Gravenhage 1953); E.J . Dijksterhuis, Simon 
Slevin ('s-Gravenhage 1943); H.G.Th. Frencken, 't Bouck va Wondre 1513 (z.pl. 1934); 
W.L. de Nie, De ontwikkeling der Noord-Nederlandse textielververij van de 14e tot de 18e 
eeuw (z.pl. 1937); G. Tierie, Corne/is Drebbel 1572-1633 (Amsterdam 1932). Daarnaast 
kunnen een aantal populaire boeken over de Nederlandse techniekgeschiedenis genoemd 
worden , zoals : J .J. Moerman en T. Klijnhout-Moerman , Grote Nederlanders 
('s-Gravenhage/ Batavia, z.j .); J .C. Alders , Nederlandsche baanbrekers der wetenschap 
(Amsterdam 1940) (bevat ook technici), en J .H. de longh, Van kaninefaat tot duizend
kunstenaar (Den Haag 1941). Daarnaast zijn er natuurlijk de tradities op het gebied van 
de geschiedenis van de waterstaatszorg, van de molenbouw, van specifieke ambachten e.d., 
en werk van b.v. A.J. Bernet Kempers e.a. van het Nederlands Openlucht Museum. 
13 A. van Rossem, Opmars der techniek, grepen uit de ontwikkeling der techniek We
reldbibliotheek (Amsterdam 1962). 
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meren over (de historie van) de waterbouwkunde, de werktuigbouwkun
de, de elektrotechniek, de energietechniek, de automatisering en derge
lijke. 

Meer bekendheid geniet het historisch werk Mens, metaal, machine, 
hun rot in onze behoeftevoorziening van ir. E. Hijmans, een ingenieur 
die een vooraanstaande rol vervulde in het organisatie-advieswezen in 
Nederland. 1• Typerend voor Hijmans is zijn motivatie om dit boek te 
schrijven, namelijk 'de diepe overtuiging dat we ... in een overgangstijd 
!even, die ons met grote onheilen bedreigt, waartegen we alleen in een 
nieuwe, diepe bewustwording van onze menselijke bestemming verweer 
kunnen vinden'. 
De belangrijkste Nederlandse techniekhistoricus in deze periode was 

echter dr.ir. R.J. Forbes. Forbes was in de eerste plaats chemisch inge
nieur, afgestudeerd in 1923 en terstond in dienst getreden bij de Bataaf
sche Petroleum Maatschappij, later Koninklijke/ Shell. 15 Zijn hobby 
voor geschiedenis combineerde hij met chemie en techniek, met als ge
volg dat hij in de loop van de tijd veel techniekhistorisch onderzoek ver
richtte. Hij specialiseerde zich aanvankelijk in de techniek van de oud
heid, vooral betreffende de mijnbouw, de wegenbouw en het gebruik 
van materialen, bitumen en petroleum. 

Na de Tweede Wereldoorlog breidde hij zijn terrein uit zowel wat be
treft de thema's als wat betreft de periode. Forbes was een zeer produk
tief techniekhistoricus en schreef onder meer over de geschiedenis van 
de aardolie-industrie, de alchemie, de relatie wetenschap en techniek, de 
textieltechniek en de mechanisering. 16 In 1950 verscheen te New York en 
daarna in London zijn grote werk Man the maker, dat ook in een Neder
landse vertaling werd gepubliceerd onder de titel De mens bouwt zich 
een wereld. Vijfduizend jaar techniek en dat zelfs een Japanse editie 
kende. 11 

Een overzichtswerk schreef Forbes ook voor de Universiteit voor 

14 E. Hijmans , Mens, metaal, machine. Hun rot in onze behoeftevoorziening (Deventer, 
1963). 
15 H. Gabriels, 'Ter herdenking prof. dr. ir. R.J. Forbes 1900-1973', De lngenieur 85 
(1973) nr . 20, 407-409 . 
16 Voor meer informatie over Forbes en zijn werk, zie: Gabriels, 'Ter herdenking .. .'; 
A. Rupert Hall, ' Robert James Forbes (1900-1973)', Archives lnternationales d'Histoire 
des Sciences 26 (1976) 162; D.A. Wittop Koning, 'Robert James Forbes', Janus 62 (1975) 
217-233; H.A.M. Snelders, 'Forbes , Robert Jacobus', in: J. Charite (red.), Biografisch 
woordenboek van Nederland, deel 2 (1985) 159-160. 
17 R.J . Forbes, Man the maker (New York 1950). Nederlandse vertaling: De mens bouwt 
zich een wereld. Vijfduizend jaar techniek (Amsterdam 1952/ vertaling: E. Kossmann, de 
historicus) . 
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Zelfstudie, namelijk Cultuurgeschiedenis van wetenschap en techniek. 18 

Elk hoofdstuk begint met een kort overzicht van historische feiten, een 
beknopte schets van de begrippenwereld van <lat tijdvak en de bespre
king van enkele wijsgeren die deze periode beheersten. Dan volgen de 
ontwikkelingen op verschillende vakgebieden uit de natuurwetenschap
pen en tenslotte de belangrijkste uitvindingen en ontdekkingen in de 
techniek. 

Deze opzet toont enerzijds Forbes' belangstelling voor de wisselwer
king tussen techniek, wetenschap en maatschappij, anderzijds zijn be
perkingen die wisselwerking adequaat te analyseren. Het blijven drie af
zonderlijke, los van elkaar staande delen. Hoewel meer gelntegreerd, 
blijft de analyse van de maatschappelijke aspecten van de techniek ook 
in Man the maker beperkt tot algemene generalisaties. 

Forbes is op de eerste plaats een klassiek techniekhistoricus met de na
druk op de interne techniekontwikkeling. Maar in deze traditie was hij 
een van de weinige Nederlanders met een internationale bekendheid in 
vakkringen, hetgeen hij vooral ontleende aan zijn onderzoek naar de 
techniek in de oudheid. Hij leverde bijdragen aan de standaardwerken 
van Singer en van Kranzberg en Pursell. 

Forbes werd in 1947 benoemd tot bijzonder (in 1959 buitengewoon) 
hoogleraar in de geschiedenis van de natuurwetenschappen en techniek 
aan de Gemeentelijke Universiteit in Amsterdam. Hij was verder 
secretaris van de afdeling Natuurkunde van de Koninklijke Nederlandse 
Akademie van Wetenschappen. Ondanks zijn prestige en zijn positie 
creeerde Forbes geen traditie in het vakgebied. Hij bracht geen continul
teit en maakte geen school. Het is mogelijk, <lat hij zich daarvoor teveel 
in de kringen van natuurwetenschappers en niet in die van ingenieurs be
woog. Ook speelt een rol <lat de werkwijze binnen de Nederlandse ge
schiedwetenschap individualistisch was. Hoogleraren werkten aan eigen 
onderzoek en vormden geen teams. Forbes trad weliswaar als promotor 
op van zeker zes promovendi, maar een school die de stijl, de inzichten 
en benaderingswijzen van de leermeester zelfstandig voortzette en ont
wikkelde, kwam er niet uit voort. 19 

18 R.J. Forbes, Cultuurgeschiedenis van wetenschap en techniek ('s-Gravenhage, z.j.). 
19 Op het terrein van de techniekgeschiedenis lagen onder andere de volgende disserta
ties: H.J. van der Beek, E.H. von Baumhauer, zijn betekenis voor de wetenschap en de 
Nederlandse economie (Leiden 1963); R.B. Harteveld, Economische aspecten van het 'di
recte procede' voor de bereiding van ijzer en staal (RU Groningen 1964). Medepromotor 
was H. Baudet. Het proefschrift heeft echter een sterke techniekhistorische component; 
A. Koelmans, Van pomp tot put in honderd jaar. Bijdrage tot de geschiedenis van de voor
ziening van Nederland met aardolieproducten (Uv Amsterdam 1970). Medepromotor was 
de chemicus C. Boelhouwer. Dit proefschrift ligt we! duidelijk in Forbes' eigen traditie. 
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De invloed van Forbes' werk op de huidige techniekgeschiedenis in 
Nederland is beperkt. Qua thematiek sluit het huidige werk van A. We
gener Sleeswijk20 en in mindere mate dat van J .A. Brongers21 nog het 
meest aan bij het werk dat Forbes verrichtte. Qua methode zijn er grote 
verschillen. Wegener Sleeswijk en Brangers maken gebruik van natuur
wetenschappelijke methoden (experimenten, theoretische berekeningen 
en dergelijke) om conclusies over technische artefacten of processen uit 
het verleden te trekken - conclusies die op geen andere manier mogelijk 
zouden zijn. 

Het ontstaan van de Nederlandse techniekgeschiedenis 

Forbes overleed in 1973. Een jaar later hield A.L. van Schelven een ora
tie ter gelegenheid van zijn lectoraat in de 'Historische aspecten van 
Techniek en Maatschappij' aan de Universiteit Twente (toen nog Tech
nische Hogeschool). In datzelfde jaar nam Van Schelven het initiatief 
tot de Landelijke Werkgroep Geschiedenis van de Techniek, waarvan hij 
ook voorzitter werd. In het begin van de jaren 'tachtig nam Joh. de 
Vries de voorzittershamer over. 

De werkgroep vormt een informele ontmoetingsplaats waarin onder
zoeksresultaten worden besproken en lopend onderzoek becommenta
rieerd. Oat de werkgroep na 15 jaar nog steeds functioneert met ca. 100 
!eden, een vergaderfrequentie van twee maal per jaar en een opkomst 
van 25 a 35 personen per bijeenkomst is een teken dat sinds 1974 het 
vakgebied een redelijke continufteit kent. Dit wordt ondersteund door 
het verschijnen van een tweetal - door Nederlandse onderzoekers sa
mengestelde - leerboeken, namelijk van E.J. Fischer (red.), Geschiede
nis van de techniek. Inleiding, overzicht en thema's 22 en M. Pieterson 
(red.), Het technisch labyrint. Een maatschappijgeschiedenis van drie 

20 Zie bijvoorbeeld : A. Wegener Sleeswijk, 'Hand-cranking in Egyptian Antiquity', History 
of Technology, di. 6 (1981) 23-27. 
21 Zie voorbeeld : J .A. Brangers: 'Keramologisch onderzoek aan het in Schinveld gepro
duceerde middeleeuwse aardewerk', Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Tech
niek JbGBT l (l 984) 66-85; Air Photography and Celtic Field Research in the Netherlands 
(Amersfoort 1976); De prehistorie van Nederland, economisch technologisch (Haarlem 1978); 
'Ceramological Investigations into Medieval Pottery Produced at Schinveld', Berichten van 
de Rijksdienst voor het Oudheidkundige Bodemonderzoek, 33 (l 983) 375-418; 'Stone cold 
chisels with handle (schliigel) in the Netherlands', Berichten van de Rijksdienst voor het 
Oudheidkundig Bodemonderzoek, 29 (1979) 255-356. 
22 E.J. Fischer (red .) , Geschiedenis van de techniek. lnleiding, overzicht en thema's (Den 
Haag 1980). 
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Jndustriele revoluties. 23 Ook kent Nederland sinds 1984 een eigen perio
dieke uitgave voor het vakgebied, het Jaarboek voor de Geschiedenis 
van Bedrijf en Techniek. Verder werd in 1987 de Prof.dr.ir. R.J. 
Forbes-prijs ingesteld als aanmoediging voor degene, die pas kort actief 
is op het gebied van de techniekgeschiedenis, bedrijfsgeschiedenis of in
dustriele archeologie en op een van deze gebieden een bijzondere presta
tie heeft geleverd. 

Continuiteit betekent echter nog geen .>tabiliteit. De inhoudelijke en in
stitutionele contouren van het vakgebied zijn de afgelopen vijftien jaar 
herhaaldelijk veranderd en het ziet er niet naar uit dat reeds een stabiel 
punt is bereikt. Om lijn in de verdere beschrijving aan te brengen is er
voor gekozen de ontwikkelingen vanuit een drietal perspectieven te be
kijken: de ingenieurswereld, de industriele archeologie en de professio
nele (techniek) historici. 

Ingenieurs en de techniekgeschiedenis 

Nederlandse ingenieurs zijn evenals hun collega's in andere landen nauw 
betrokken bij de techniekgeschiedenis. Ook ziet men overeenkomsten in 
de argumentatie voor deze betrokkenheid. De minst gehoorde, maar 
vermoedelijk de meest bindende reden is dat vele ingenieurs de geschie
denis van hun vak gewoon leuk en boeiend vinden. De confrontatie met 
historische technische artefacten, theorieen of gebeurtenissen is opwin
dend, verrassend of imponerend 'door wat mensen kunnen, waartoe ze 
op hoogtepunten in staat zijn'. 24 De rechtvaardiging gaat echter vooral 
op grond van educatieve en algemeen maatschappelijke doelstellingen. 

Techniekgeschiedenis dient een educatief doe!, om de belangstelling te 
stimuleren onder ingenieurs, studenten in de technische wetenschappen 
en het grote publiek voor de hedendaagse en toekomstige techniek tegen 
de achtergrond van haar ontstaansgeschiedenis. 25 Zij heeft ook een ze
ker praktisch nut. De aandacht van de ingenieur is voor alles gericht op 

23 M. Pieterson (red.), Het technisch labyrint. Een maatschappijgeschiedenis van drie 
industriete revoluties (Amsterdam 1981 ). 
24 J. Oosterhoff, Over ontwerpen en andere zaken, rede uitgesproken bij het afscheid 
als hoogleraar in het constructief ontwerpen van de Technische Universiteit Delft, 20 Juni 
1986, biz. 16. 
25 Rapport van de Werkgroep Technisch Tentoonstellingscentrum aan de Commissie Tech
nische Wetenschappen van de Academische Raad, 5 oktober 1970; Zie ook: 'Een herwaar
dering van het TTC: Een open huis van wetenschap en techniek, Nota II aan het College 
van Bestuur van de THD van de Commissie van Advies inzake TTC, juli 1984. 
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heden en toekomst. 'Maar wie dat heden wil begrijpen moet weten hoe 
het ontstaan is. En met het aldus verworven inzicht in het verleden en 
heden kan de meest betrouwbare basis gelegd worden voor het werken 
aan de toekomst'. 26 

In de jaren 'zeventig is daar nog een extra dimensie bij gekomen. Kri
tiek op wetenschap en technologie door studentenbeweging, milieugroe
pen, kernenergiebeweging en andere stromingen dwong de ingenieurs
wereld tot een herorientatie. De president van het Koninklijk lnstituut 
van lngenieurs (Kivi) vroeg zich in die tijd af ' ... of wij technici ons opti
maal hebben ingesteld op de huidige situatie, meer in het bijzonder of 
wij met ons klassieke technische denken voldoende antwoord zullen 
krijgen op de vragen die ons morgen gesteld worden' .21 Jaren later zal 
nog steeds gewezen worden op 'de geringe integratie van de moderne 
techniek in onze cultuur'. De geschiedenis van de techniek kan 'mede 
helpen een brug te slaan door te laten zien waar de moderne techniek 
vandaan komt, hoe zij tot stand is gekomen, wat zij voor het dagelijkse 
!even betekent en hoe zij doorwerkt op allerlei maatschappelijke gebie
den'. 28 

Diverse initiatieven zijn vanuit de ingenieurswereld met wisselende ar
gumenten en met wisselend succes ontplooid. In 1975 besloot de Techni
sche Hogeschool Delft gesteund door het Kivi en de Commissie Techni
sche Wetenschappen van de Academische Raad tot een Technisch Ten
toonstellingscentrum (TTC). Het TTC heeft vanaf zijn oprichting 
(vooral historische) tentoonstellingen georganiseerd, deels in eigen be
heer, deels geleend van musea in binnen- en buitenland. Regelmatig 
worden er in het TTC voordrachten gegeven onder auspicien van 
Histechnica - de Vereniging van Vrienden van het TTC - en van deaf
deling Geschiedenis van de Techniek van het Kivi. 

De afdeling Geschiedenis van de Techniek had binnen het Kivi in eer
ste instantie de vorm van een werkgroep, maar kreeg in 1980 vanwege 
de grote belangstelling de status van afdeling en telt momenteel ca. 500 
!eden. In 1984 besloot het Kivi in samenwerking met de Technische Uni
versiteit Eindhoven tot een historisch onderzoek naar de techniek en de 
industrialisatie in Nederland. Nadat het project aanvankelijk rond enke
le werkgroepen was georganiseerd, werd het vervolgens in de in 1988 op
gerichte Stichting Historie der Techniek ondergebracht. Deze Stichting, 

26 W. J. Wolff, president van het Koninklijk lnstituut van lngenieurs (Kivi) in de folder 
n.a.v . de oprichting Stichting Historie der Techniek, april 1988; Zie ook H. Klaassen, 'De 
Geschiedenis der Techniek binnen het Kivi', De lngenieur 92 (1980) nr. 22, biz. 7. 
27 Uitspraak L. Schepers in De lngenieur 84 (1972) Al. 
28 W.J. Wolff, president van het Kivi in de folder n.a.v. de oprichting Stichting Historie 
der Techniek, april 1988. · 
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eveneens een initiatief van het KivI, kreeg de steun van een achttal orga
nisaties en instellingen. 29 Samenwerking tussen ingenieurs en professio
nele (techniek)historici behoort expliciet tot de doelstellingen. Wij ko
men er aan het slot van dit artikel nog op terug. 

Dat ingenieurs waardevolle inhoudelijke bijdragen kunnen leveren 
aan het vakgebied leren diverse publicaties van hun hand over de histo
rie van bemaling30

, octrooiwetgeving3
', spoorwegen32

, verfpigmenten33 

en dergelijke. De scheidslijn tussen amateur en professional is daarbij 
moeilijk te trek ken. J. Dirkzwager is een erkend specialist voor de histo
rie van de Nederlandse scheepsbouw en waterstaatzorg. 34 Hij heeft in de 
jaren 'zeventig het vakgebied sterk gestimuleerd in toen nog ongunstige 
omstandigheden. J. Oosterhoff, oud-hoogleraar te Delft in het con
structief ontwerpen, specialiseerde zich in de geschiedenis van de bouw
techniek, met name in de I 9e eeuw. 35 Hij slaagde erin voor dit gebied 
een produktieve onderzoeksgroep36 te formeren en een interessant sa
menwerkingsverband met de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. 

29 Het betrefl de volgende acht organisaties en instellingen: Nederlandsche Maatschap
pij voor Nijverheid en Handel, Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, Nederlandse 
Vereniging voor Management NIVE, Nederlandse Jngenieursvereniging NIRIA, Neder
landsch Economisch-Historisch Archief, Technische Universiteit Eindhoven, Technische 
Universiteit Delft, Universiteit Twente. 
30 K. van der Pols, De onnvikkeling van het wateropvoerwerktuig in Nederland 1770-1830 
(Delft 1984). 
31 F. Gerzon Nederland, een volk van struikrovers? De herinvoering van de Nederlandse 
octrooiwet (1869-1912), uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Orde 
van Octrooigemachtigden (Den Haag 1986). 
32 A. D. de Pater, The locomotives built by Machinefabriek 'Breda' voorheen 'Backer 
& Rueb' (Leiden 1970). 
33 J.H. de Vlieger, 'Historische verfschetsen', Verfkroniek, 26 (1953) 202-205, 229-233, 
255-257, 287-290, 316-318, 340-345; J.H. de Vlieger, Enige eeuwen met een lichte, laden 
last. Uit de geschiedenis van de Nederlandse loodwitindustrie, in het bijzonder van de eni
ge overlevende loodwitfabriek in Nederland: De Schoonhovensche loodwitfabriek Wed. 
Hondorff Block & Brae/, (Rijswijk (Z.H.) 1988). 
34 J.M. Dirkzwager, Dr. B.J. Tideman 1834-1883: grondlegger van de moderne scheeps
bouw in Nederland (Leiden 1970); J.M. Dirkzwager, Water: van natuurgebeuren tor dienst
baarheid, uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het Waterloopkundig 
Laboratorium Delft 1977. 
35 J. Oosterhoff, Constructies; Momenten uit de geschiedenis van het overspannen en 
ondersteunen (Delft 1980; 2e druk); J . Oosterhoff, 'Betontechniek en prefabricage', in: 
Techniek in bouw en industrie, Jubileumboek ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van 
de Stichting Bouwresearch (Rotterdam 1984); J. Oosterhoff, 'Von der Technik zur Gestal
tung an Hand der Entwicklung des Stahlbetons in den Niederlanden ' , in: Eisenarchitek
tur. Die Rolle des Eisens in der historischen Architektur der ersten Hiilfte des 20. Jahrhunderts 
(Hannover 1985). 
36 Zie bijvoorbeeld : G.G . Nieuwmeyer en M. Kuipers, 'De Westergasfabriek te Amster
dam', lndustriele Archeologie (1983) nr. 9, 155-168 en (1984) nr. 10, 4-25; G.G. Nieuw-
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lndustriele archeologie en de techniekgeschiedenis 

lndustriele archeologie in Nederland is in de eerste plaats een beweging 
en geen vakdiscipline. Een beweging van mensen - academici en niet
academici - die zich bezighoudt met inventarisatie, documentatie en be
houd van de materiele getuigen van voorbije fasen in de ontwikkeling 
van bedrijf en techniek. 37 Zij is georganiseerd in ruim 20 vrijwilligersor
ganisaties die in 1984 hun krachten bundelden in de Stichting Federatie 
Industrieel Erfgoed Nederland (FIEN). Inhoudelijk gezien is industriele 
archeologie een interdisciplinaire activiteit. 38 De verhouding tot de disci
plinaire georganiseerde historische wetenschappen ligt echter gevoelig. 39 

Zo klaagde Nijhoff in 1987 over de gebrekkige samenwerking tussen in
dustriele archeologie en de wetenschap. 40 

Voor de techniekgeschiedenis is die klacht slechts gedeeltelijk terecht. 
De techniekgeschiedenis is evenals de industriele archeologie nog een 
jong terrein. Beide hebben nog niet een dusdanig eerbiedwaardige tradi
tie dat zij in een prestigieus debat over de terreinafbakening verwikkeld 
kunnen raken. Dit is een gunstige omstandigheid. De relaties liggen 
daardoor nog geheel open. 

Weliswaar draagt de samenwerking tussen techniekgeschiedenis en in
dustriele archeologie een incidenteel en ongestructureerd karakter, toch 
zijn de personele banden veelvuldig. De Tilburgse hoogleraar H.F.J .M. 
van den Eerenbeemt speelt in dat netwerk een waardevolle rol. Het blad 
lndustriele Archeologie, waarvan hij de oprichter en nog steeds de be
Iangrijkste motor is, zorgt voor een stroom van informatie van de in
dustriele archeologie naar de techniekgeschiedenis en (in mindere mate) 
vice versa. 41 lngenieurs, architectuurhistorici, kunsthistorici, techniek
historici, studenten, mensen uit de praktijk van de industriele archeolo-

meyer, 'Conservation problems arising from the lack of structural understanding in the 
19th century, in: Ironworks and Iron Monuments, !CROM (Rome 1985) 317-332; C.H. 
van Eldik, 'Gewapend beton: het bouwmateriaal van de 20ste eeuw', in: Jan Gerko Wie
benga, Apostel van he! Nieuwe Bouwen (Rotterdam 1987). 
37 P . Nijhoff, 'lndustriele archeologie in Nederland', Jaarboek voor de Geschiedenis van 
Bedrijf en Techniek JbGBT 4 (1987), 25-45. 
38 H.F.J .M. van den Eerenbeemt, 'lndustriele archeologie in Nederland; verleden, he
den en toekomst', lndustriele Archeologie (1984) Nr. 11 , 56-65 . 
39 A . Kappelhof, 'De verhouding tussen de industriele archeologie en de geschiedenis 
van bedrijf & techniek', Industriele Archeo/ogie (1986) nr. 21, 167-176. 
40 Nijhoff, 'lndustriele archeologie ... ', 29-31. 
41 lndustriele Archeologie is een uitgave van de Stichting lndustriele Archeologie in Ne
derland, verschijnt vier maal per jaar en stelt zich ten doe! informatie te verschaffen aan 
alle belangstellenden, de overheid en het bedrijfsleven over de industriele archeologie in 
binnen- en buitenland. 

l 
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gie leveren een rijkdom aan materiaal over oude produktietechnieken, 
historische innovatieprocessen, aspecten van het industrialisatiedebat, 
etc. 42 

De bijdrage van de professionele techniekhistorici aan de industriele 
archeologie steekt daarbij misschien wat mager af, maar hangt onder 
meer samen met de beperktere omvang van deze groep. Bovendien zijn 
de onderzoekprogramma's doorgaans nog zo weinig uitgekristalliseerd, 
dat duidelijk is wat men te bieden heeft. De bovengenoemde samenwer
king tussen de Delftse onderzoeksgroep van Oosterhoff en de Rijks
dienst voor de Monumentenzorg is een mooi voorbeeld van hetgeen in 
de toekomst mogelijk is. De samenwerking betreft een onderzoek naar 
de bouwtechnische ontwikkeling in Nederland in de periode tussen 1800 
en 1940. Het onderzoek dient als basis voor een thans in uitvoering zijnd 
Monumenten Inventarisatie Project, dat zich vooral richt op bouwwer
ken uit die periode. 43 

Techniekgeschiedenis aan de universiteiten44 

De professionele techniekgeschiedenis wordt hier simpel omschreven als 
techniekgeschiedenis beoefend door onderzoekers aan de universiteiten. 
De techniekgeschiedenis is zeker geen professionele discipline met een 
eigen methode, begrippenapparaat, geheel van probleemstellingen en zo 
mogelijk een eigen professionele vereniging, opleiding voor nieuwelin
gen of afzonderlijke arbeidsmarkt. De grenzen met aangrenzende disci
plines (zoals bedrij fsgeschiedenis, wetenschapsgeschiedenis en sociaal
economische geschiedenis) en tussen de 'professional' en de 'amateur' 

42 Een aparte vermelding verdient A. den Ouden. Deze onderzoeker - van oorsprong 
fysicus en werktuigbouwkundige - adviseert musea, publiceert op het grensvlak van in
dustriele archeologie en techniekgeschiedenis en heeft een eigen uitgeverij, De Archeologi
sche Pers (te Eindhoven). Publicaties van A. den Ouden zijn onder andere: A. den Ouden, 
De perfectionering van de stoommachine voor fabrieksgebruik (De Archaeologische Pers, 
Eindhoven, z. j .); A. den Ouden, De ontwikkeling van mechanische drijfkracht voor he/ 
fabrieksbedrijf (De Archaeologische Pers, Eindhoven 1982); A. den Ou den, !Jzer en staal. 
Produkrie, processen en metallurgie (De Archaeologische Pers, Eindhoven 1982); A. den 
Ouden, Non-ferro meta/en. Produktie, eigenschappen en gebruik (De Archaeologische Pers, 
Eindhoven 1987, 3e herziene druk) . 
43 Rond dit project werd in september 1988 aan de TUD een symposium georganiseerd 
'Monumentenzorg en Bouwtechniek' . De neerslag van het onderzoek is gepubliceerd in 
het boek Bouwtechniek in Nederland (Delft 1988). 
44 Bij het navolgende is gebruik gemaakt van W.E. Bijker, 'Techniekgeschiedenis in Ne
derland : Nieuwe perspectieven', paper voor het congres ' Balans en Perspectief', Utrecht, 
22-24 mei 1986. 
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zijn daardoor arbitrair en vaag . lets dat overigens niet betreurd behoeft 
te worden. 

Een nadeel is we! dat er weinig waarborgen bestaan voor de continui'
teit van het 'vakgebied'. Illustratief is een overzicht over de beoefening 
van de techniekgeschiedenis aan de universiteiten. Het is een verhaal 
over steeds wisselende, actieve groepen, verschuivende zwaartepunten, 
opkomende en verdwijnende centra. Het is ook een verhaal dat nooit 
volledig kan zijn. 

Jarenlang heeft een centrum voor onderzoek bestaan aan de Rijksuni
versiteit Leiden dat relaties onderhield met de Technische Universiteit 
Delft. Een aantal onderzoekers uit verschillende disciplines (met name 
sociologie, psychologie, geschiedenis en filosofie) onder leiding van 
C. Bertels vond elkaar in de jaren zeventig rond het thema Techniek, 
Technologie en Samenleving en richtte in 1977 de gelijknamige werk
groep op. Tot het belangrijkste produkt behoort het boek Het technisch 
labyrint, waarin drie industriele revoluties vanuit een maatschappij
historisch perspectief zijn geanalyseerd: de 'eerste' in Engeland (ca. 
1770 en 1830), de 'tweede' in Amerika en Duitsland (ca. 1875-1914) en 
de 'derde' in Amerika (sinds 1945). 45 De geschiedenis van de techniek 
wordt daarbij op drie niveau's uiteengevouwen: het procesniveau (werk
tuigen, machines, arbeidsprocessen, innovaties), het niveau van de leef
wereld (de beleving en de emotionele repercussies van techniek en in
dustrialisatie) en het niveau van de legitimatie (de maatschappijbeelden 
en de ideologische argumentatie in relatie tot de techniek). 

Aan de Erasmusuniversiteit is een kleine groep eveneens bezig met een 
maatschappij-geschiedenis van de techniek. 46 Het accent ligt daarbij 
vooral op Nederland in de l 9e eeuw. In sommige projecten wordt ge
tracht een verbinding te leggen met het wetenschaps- en technologiebe
leid. 47 

Aan de Rijksuniversiteit Utrecht heeft E .J. Fischer, die jarenlang het 
secretariaat van de landelijke werkgroep Techniekgeschiedenis voerde, 
een tiental jaren geschiedenis van de techniek gedoceerd binnen de vak
groep Geschiedenis. In het verlengde hiervan zijn artikelen dit vakge-

45 M. Pieterson (red .), Het technisch labyrint . ... 
46 J. Schor, 'De meekrapnijverheid: de ontwikkeling van de techniek als een proces van 
variatie en selectie', in : Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek JbGBT 
3 (1986) 43-62. D. van Lente, Techniek en ideo/ogie. Opvattingen over de maatschappelij
ke betekenis van technische vernieuwingen in Nederland 1850-1920 (Den Haag 1988) . 
47 J. Schot, 'Techniek en industrialisatie: mogelijkheden tot een vruchtbare confronta
tie tussen geschiedenis en beleid', paper voor het congres 'Balans en Perspectief' , Utrecht, 
22-24 mei 1986. 
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bied betreffend gepubliceerd, met name in het Jaarboek voor Geschie
denis van Bedrijf en Techniek. 

Aan de Rijksuniversiteit Groningen bestond jarenlang belangstelling 
voor de vraagzijde van de technische ontwikkeling, i.h.b. de rol van de 
consument. Dit leidde in 1986 tot het boek Een vertrouwde wereld, JOO 
jaar innovatie in Nederland van H. Baudet. 48 Zijn werk plaatst de con
sument in het centrum van het innovatieproces. Het is allereerst be
schrijvend van aard, hetgeen de varieteit aan produktinnovaties volledig 
ten goede komt. Daarnaast komt een aantal theoretische thema's (onder 
meer voorwaarden voor innovaties, innovaties en consumentengedrag, 
normverandering en technische verandering) regelmatig terug. 

Een bijzondere vermelding verdient het onderzoek van J. MacLean 
aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Evenals Forbes werkte hij in de 
oude, individualistische, historische traditie. Hierdoor kwam met zijn 
vroege dood in 1982 aan dit werk aan de VU te Amsterdam een einde. 
Hij bouwde al met al aan een omvangrijk oeuvre op techniekhistorisch 
gebied. Zo publiceerde hij over de instrumentmakerij, de zwavelzuur-, 
soda-, loodwit- en garancinefabricage, de hinderwet, het nijverheidson
derwijs, de relatie tussen wetenschap en techniek, de gasverlichting, de 
glasindustrie en de koperindustrie. 49 

De bezuinigingen aan de universiteiten hadden ook hun effect op de 
techniekgeschiedenis. Het meest duidelijk was dat in het geval van de 
Katholieke Universiteit Nijmegen, waar met het verdwijnen van de on
derzoeksplaats 'geschiedenis van de chemie' ook de onderzoeksgroep 
verdween. In deze groep werd onderzoek gedaan naar de geschiedenis 
van de chemie, de chemische techniek en de chemische industrie. Cen
traal stond de opkomst van de kleurstofindustrie in het buitenland in de 
tweede helft van de 19e eeuw. 50 Een restant van het programma is het 

48 H . Baudet, Een vertrouwde wereld, 100 jaar innovatie in Nederland (Den Haag 1986). 
49 Voor bio- en bibliografische gegevens verwijzen wij naar: F.H. Brookman, Johannes 
MacLean (1923-1982): zijn /even en bijdragen tot de geschiedenis der natuurwetenschap
pen en techniek en tot de genealogie (VU Amsterdam 1983). 
50 H . van den Belt e.a., De ontwikkeling van de k/eurstofindustrie. Onderzoeksproject 
van het Wetenschap- en Samenleving-programma van de K. U. Nijmegen, eindrapport (Nij
megen 1984) . Voorts: E. Homburg, 'The influence of demand on the emergence of the 
dye industry . The roles of chemists and colourists', Journal of the Society of Dyers and 
Colourists 99 (1983) biz. 325-333; H. van den Belt en A. Rip, 'The Nelson-Winter-Dosi 
model and synthetic dye chemistry', in W .E. Bijker, Th.P . Hughes en T. Pinch (eds.), The 
social construction of technological systems (Cambridge, Massachusetts, 1987); H. van den 
Belt, 'Action at a distance: A. W. Hofmann and the French patent disputes about Aniline 
Red (1860-1863)', in R. Smith and B. Wynne (eds.), Expert evidence: interpreting science 
in the law (London 1989), biz. 185-209. 
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nog lopende onderzoek naar de inschakeling van chemici in de industrie 
in Duitsland. 51 

Aan de Universiteit Twente is de aandacht verschoven van de tech
niekgeschiedenis naar de wetenschapsgeschiedenis. Van Schelven hield 
zich vooral bezig met de geschiedenis van de textieltechniek en -
industrie. Zijn opvolger H.F. Cohen richt zich onder andere op de we
tenschappelijke revolutie in de l 7e eeuw. De historische onderzoeks
groep houdt zich echter ook bezig met de relatie tussen wetenschap en 
techniek in de l 9e en 20e eeuw. 52 

Binnen het centrum voor vraagstukken van wetenschap en samenle
ving 'De Boerderij' aan de Universiteit Twente is sinds het begin van de 
jaren tachtig ook de techniekgeschiedenis opgepakt, met name door W. 
Bijker. Het techniekhistorisch onderzoek richt zich vooral op theorie
vorming en sluit aan bij recente ontwikkelingen in de wetenschapssocio
logie. De inspanning leidde tot twee belangrijke workshops, Twente I en 
II. Het programma onder de naam SCOT (Social Construction of Tech
nology) heeft een grote internationale uitstraling. In dit Jaarboek is er 
enkele malen over gerapporteerd. 53 

Het uitgangspunt van SCOT is, dat een onderscheid tussen technische 
en maatschappelijke factoren in het onderzoek naar de technische ont
wikkeling niet gemaakt mag warden. Zo'n onderscheid doet geen recht 
aan de onontwarbare manier waarop technologie en omgeving met el
kaar verweven zijn. Zij gebruiken hiervoor de metafoor 'seamless web'. 
De opdracht van de onderzoeker is de ontwikkeling van dit 'seamless 
web' te beschrijven. 

51 Het betreft hier het onderzoek van E . Homburg en W.J . Hornix . Zie o .a. E. Hom
burg, ' De inschakeling van chemici in de kleurstofindustrie ' , in : Van den Belt e.a., Ont
wikkeling kleurstofindustrie 107-164; E. Homburg, 'De tweede industriele revolutie - een 
problematisch historisch concept', Theoretische Geschiedenis 13 (1986) nr . 3, 367-385. 
Hornix zet zijn onderzoek op het gebied van de kleurstofchemie in zijn eigen tijd voort. 
Zie bijv. W.J. Hornix, 'De ontwikkeling van de kleurstofchemie van 1850 tot 1887', in 
H. van den Belt e.a., De ontwikkeling van de kleurstofindustrie . .. biz. 49-106, en: W.J. 
Hornix, Dye-stuffs and the development of organic chemistry. The syn1hesis of alizarin, 
Paper International Congress on the History of Science (Berkeley 1985). 
52 C. Hakfoort en R.P .W. Visser (red.), Werkplaatsen van wetenschap en techniek. Jn
dustriele en academische laboratoria in Nederland, 1860-1940 (Amsterdam 1987). 
53 W.E. Bijker, 'Techniekgeschiedenis : een mogelijke basis voor theorieen over techno
logische ontwikkeling?', Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek JbGBT 
l (1984) 44-65. W.E. Bijker, 'De sociale constructie van netwerken en technische systemen; 
nieuwe perspectieven voor de techniekgeschiedenis' , Jaarboek voor de Geschiedenis van 
Bedrijf en Techniek JbGBT 4 (1987) biz . 7-24; W.E. Bijker, Th .P . Hughes en T. Pinch 
(red.), The social construction of technological systems (Cambridge , Massachusetts 1987); 
B. Elzen, Scientists and rotors, the development of biochemical ultracentrifuges (Ensche
de 1988). 
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De technische ontwikkeling moet dan gezien worden als een resultante 
van de interactie tussen heterogene elementen. Deze elementen kunnen 
van technische, economische, sociale, politieke, culturele, psychologi
sche, geografische aard zijn. Er bestaat op voorhand geen voorkeur 
voor de verklarende kracht van een van deze elementen. De benadering 
is bij uitstek geschikt om de veelzijdige samenhangen en de dynamiek 
in de technische ontwikkeling te laten zien. 

Een van de grootste, techniek-historische onderzoeksgroepen bevindt 
zich momenteel aan de Technische Universiteit Eindhoven. De start van 
het programma lag in het onderzoek naar de geschiedenis van het inge
nieurs beroep in Nederland. Daarna breidde het programma zich in sa
menwerking met de Katholieke Universiteit Brabant en de Stichting 
voor Historisch Onderzoek (NWO) uit tot innovatieprocessen in Neder
land in de l 9e eeuw. Uiteindelijk werd onderzoek verricht onder de ge
meenschappelijke noemer 'Techniek en Industrialisatie in Nederland'. 54 

Momenteel ontstaat er een nauwe samenwerking rond dit programma 
tussen diverse onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties, 
gecoi:irdineerd door de Stichting Historie der Techniek. 

Het project 'Techniek en Industrialisatie in Nederland' van de Stich
ting Historie der Techniek stelt zich expliciet ten doe! om Nederland -
als volger in de technisch-industriele ontwikkeling - tot kern van het on
derzoek te maken. Het beperkt zich tot de l 9e eeuw en de eerste helft 
van de 20e eeuw. 

Het uitgangspunt van het onderzoekprogramma is, dat het proces van 
techniekdiffusie niet op te vatten is als een simpel imitatieproces. Tech
nische kennis, artefacten en systemen zijn kneedbaar als klei. Zij wor
den door mensen naar eigen omstandigheden en behoeften omgevormd 
en aangepast. In de techniekgeschiedenis is dit aspect schromelijk ver-

54 H.W. Lintsen, M.S.C. Bakker, G. van Hooff en G.P.J . Verbong, Techniek en ln
dustrialisatie in Nederland. Een programma van onderzoek (Eindhoven 1987). Het rap
port bevat tevens een overzicht van de reeds verschenen vakpublicaties, waar
onder: M.S.C. Bakker, 'Aspekten van industrialisatie en ondernemerschap . Het begin van 
de suikerindustrie in West-Brabant', Noord-Brabants Historisch Jaarboek 1987, 63-81. G. 
van Hooff, ' De Nederlandse machinenijverheid 1825-1914; enkele hoofdlijnen', Jaarboek 
voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek JbGBT 3 (1986) 156-180; H. W. Lintsen, 
lngenieurs in Nederland in de 19e eeuw, een streven naar erkenning en macht (Den Haag 
1980); G.P.J . Verbong, ' De ontwikkeling van het turksroodverven in Nederland', Jaar
boek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek JbGBT 3 (1986) 181-202; Zie verder 
ook: M.S.C. Bakker, G. van Hooff, H. W. Lintsen en G.P .J. Verbong, 'lndustrialiseren 
en innoveren in de 19e eeuw', Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek JbGBT 
5 (1988), biz. 327-336; G .P .J. Ver bong, Technische innovaties in de katoendrukkerij en 
-ververij in Nederland 1835-1920 (Amsterdam 1988); M.S.C . Bakker, Ondernemerschap 
en vernieuwing. De Nederlandse bietsuikerindustrie 1858-1919 (Amsterdam 1989). 
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waarloosd. In het onderzoek staan vier vragen centraal. 
- Welke innovaties vonden er plaats in Nederland, meer in het bijzon

der in de industrie? 
- Onder welke voorwaarden en omstandigheden worden de technische 

innovaties in de verschillende maatschappelijke sectoren plaats? 
- Welke rol speelden wetenschap, technologie en technisch

wetenschappelijke deskundigheid in de industrialisatie? 
- Welke implicaties hadden de technische innovaties voor het dagelijk

se !even, de arbeidsverhoudingen, de structuur van bedrijfstakken, 
de concurrentiepositie, de sociaal-economische verhoudingen, de cul
turele ontwikkeling e.d. van Nederland? 

Het project wordt uitgevoerd door een kleine kern van senior
onderzoekers, aangevuld met een wisselende groep free-lance onderzoe
kers, onderzoekers in tijdelijke dienst of amateuronderzoekers. Het 
staat onder leiding van H. W. Lintsen. De Stich ting Historie der Tech
niek ziet het onder meer als haar taak fondsen te werven en coordine
rend voor het project op te treden. 

Naast dit beeld van verschuivende onderzoekscentra is er de opsom
ming van een groot aantal kleinere, op zichzelf staande onderzoekspro
jecten met min of meer verwante thematiek op het gebied van de tech
niekgeschiedenis. Wij noemen - zonder volledigheid na te streven - on
derzoek naar retrospective technology assessment, geschiedenis van de 
milieuverontreiniging, geschiedenis van het hoger technisch onderwijs, 
geschiedenis van de instrumentenmakerij in Nederland en geschiedenis 
van de baksteenfabricage. ss 

55 M. Daru-Schoemann, Historisch Technology Assessment, Retrospective Technology 
Assessment and Retrogressive Retrospective Technology Assessment (EUR, Rotterdam 1985). 
Onuitgegeven scriptie, verwerkt in: M. Daru-Schoemann, De kwestie der faecalien. Deaf
voer van menselijke uitwerpselen als stadshygienisch probleem in Nederlandse steden tus
sen het einde van de achttiende eeuw en het laatste kwart van de negentiende eeuw (EUR, 
Rotterdam 1985, doctoraalscriptie); H. van Zon, Een zeer onfrisse geschiedenis. Studies 
over niet-industriele verontreining in Nederland, 1850-1920 (Groningen 1986); F. de Jong, 
'De moeizame introductie van wetenschap en technologie in de scheepsbouw tot ongeveer 
1940', Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek JbGBT I (1984) 311-327; 
F. de Jong, 'Electrotechniek aan de Technische Hogeschool Delft 1875-1940', Jaarboek 
voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek JbGBT 2 (1985) 173-187; J. Mooy, Inst ru
men ten, wetenschap en samenleving. Geschiedenis van de instrumentenfabricage en -handel 
in Nederland 1840-1940 (Enschede 1988); G.B. Janssen, Baksteenfabricage in Nederland 
1850-1920 (Zutphen 1987). 
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Slot 

De techniekgeschiedenis in Nederland verkeert in deze jaren in een 
vruchtbare periode, gelet op het groot aantal artikelen in het Jaarboek 
voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek en op het aantal recent 
verschenen of op het punt van verschijnen staande proefschriften. 56 On
danks de smalle institutionele basis lijkt ook de nabije toekomst zijn 
vruchten af te zullen werpen. 

56 Buiten de hiervoor genoemde dissertaties van Verbong (innovaties in de katoendruk
kerij en -ververij), M. Bakker (innovaties in de katoendrukkerij), D. van Lente (techniek 
en ideologie), H. van Zon (niet-industriele verontreiniging), J. Mooy (instrumenten), G. B. 
Janssen (baksteenfabricage) moeten nog genoemd worden de recent verschenen disserta
ties van E.S.A. Bloemen, Scientific management in Nederland 1900-1930 (Amsterdam 1988), 
van J .J . Hutter, Toepassingsgericht onderzoek in de industrie. De ontwikkeling van kwik
damplampen bij Philips 1900-1940 (Eindhoven 1988) en K. Davids, Zeewezen en weten
schap. De wetenschap en de ontwikkeling van de navigatietechniek in Nederland tussen 
1585 en 1815 (Amsterdam 1986). Laatstgenoemde is onlangs gestart met een onderzoek
programma naar 'Overdracht van technische kennis naar en vanuit Nederland tussen 1500 
en 1800'. Dissertaties die binnenkort moeten verschijnen zijn die onder meer van G. van 
Hooff (machinenijverheid), N. Disco (ingenieursberoep 1870-1940) en E. Homburg (che
mici in de Duitse industrie). 



De ontwikkeling van de 
grondmechanica in Nederland tot circa 
1940 

N.J. CUPERUS 

Inleiding 

Van oudsher zijn bouwers geconfronteerd geweest met het draagvermo
gen van de grond. In de bijbel wordt gesproken van een 'verstandige 
man, die zijn huis bouwde op een rots' en 'een dwaas man, die zijn huis 
bouwde op zand' . Het huis vie! in en zijn val was groot.' ' In de omgang 
met dit 'fundamentele' vraagstuk heeft men het zeer tang moeten doen 
met een gebrek aan theoretische kennis. Hoewel dit inherent is aan vrij
wel iedere technische ontwikkeling is het opvallend dat de grondmecha
nica in de loop van de tijd een wel zeer grote achterstand heeft opgelo
pen . Dit wordt treffend gelllustreerd door Terzaghi in een citaat uit 
1925, waarin hij de constructieleer met de grondmechanica vergelijkt2: 

'De constructieleer is tegenwoordig zonder materialenkunde en sterk
teleer ondenkbaar. De wetenschappelijke uitrusting van de ontwerper 
van funderingen bestaat echter alleen uit de theorie van een eenvoudig 
geval van de krachtwerking van zand zonder cohaesie. Het belangrijke 
gebied van de krachtwerking van waterhoudende grond met colloldale 
bestanddelen ligt nog geheel braak. De huidige wanverhouding tussen 
twee gelijkwaardige takken van de ingenieurswetenschappen is een para
dox en kan alleen verklaard worden door de ontmoedigende practische 
en theoretische moeilijkheden die bij grondmechanisch onderzoek over
wonnen moeten worden.' 

De paradox zal in dit artikel niet verklaard worden, daar wij ons be
perken tot de grondmechanica. De praktische en theoretische proble
men van de grondmechanica komen we! aan de orde . Gekozen is voor 
een chronologische behandeling van de ontwikkelingen op dit technisch 

I Mattheus 7. 
2 K. Terzaghi, Erdbaumechanik auf bodenphysikalischer Grund/age (Leipzig en Wenen 
1925) . 
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terrein, zowel van buitenlandse als van Nederlandse. Het accent ligt ech
ter op ons land. 3 

Vroegere praktijk van de grondmechanica 

Hoe werden vroeger de grondmechanische problemen opgelost bij ge
brek aan een goede theoretische kennis? Het antwoord op deze vraag is 
drieledig: praktijkregels, ervaring en intuitie; alle nauw met elkaar ver
bonden. 

Historisch zal de ervaring in eerste instantie zijn opgedaan met kleine
re bouwwerken waarbij vaak nog hout een belangrijk constructiemateri
aal was; deze bouwwerken hebben een grote tolerantie voor verzakkin
gen. Voor meer belangrijke bouwwerken van steen (men denke aan ker
ken en kastelen) zal ongetwijfeld hebben gegolden dat men ze vrijwel al
tijd plaatste op goede plekken, waar de ervaring al had uitgewezen dat 
het draagvermogen goed was. Dijken bestaan zelf uit grond en hebben 
een zeer grote tolerantie voor verzakkingen, zij het dat op slechtere plek
ken herhaald ophogen nodig zal zijn geweest. 

De latere ontwikkelingen in Nederland leidden tot te grote bouwwer
ken op te slappe grond, de oplossing werd het funderen op heipalen en 
men leerde al snel dat men op een flink aantal palen heel wat kon zetten . 
Men stoelde op ervaring, vlak in de buurt opgedaan met gelijksoortige 
heipalen op ongeveer dezelfde wijze geheid; in dit verband zij opge
merkt dat men in oude documenten herhaaldelijk tegenkomt dat men de 
werklieden uit de buurt maar beter kon raadplegen . 

Ook het grondonderzoek was gebaseerd op de locale ervaring: men 
probeerde uit te vinden wat voor soort grond op verschillende diepte zat 
en had daar allerlei namen voor. Het resultaat was alleen van waarde 
in combinatie met mededelingen van ervaren werklui uit de omgeving. 
Men had geen middelen om de grond te onderwerpen aan beproevingen 
(zoals bv. een trekproef op een stuk ijzer) en men kon evenmin iets te 
weten komen van tijds-afhankelijke verschijnselen zoals langzame maar 
langdurige zettingen. 

Niettemin was men in staat om de geaccumuleerde ervaring te verta
len in praktijkregels, deels streek-gebonden, waarmee men de proble-

3 Het onderzoek is onderdeel van het projekt 'Techniek en lndustrialisatie in Nederland' 
van de Stichting Historie der Techniek in samenwerking met de Technische Universiteit 
Eindhoven. Een van de doelstellingen van het projekt is om de veranderende relatie tussen 
techniek en wetenschap in de 19e en 20ste eeuw in Nederland te beschrijven en te verkla
ren. Daarvoor worden ontwikkelingen in de civiele techniek, werktuigbouwkunde, chemie 
en voedingsmiddelentechnologie nader onderzocht. 
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men uit de normale bouwpraktijk redelijk de baas kon. Ondanks enige 
theoretische ontwikkelingen welke in het volgende hoofdstuk warden 
beschreven is hierin gedurende de negentiende eeuw nauwelijks verande
ring gekomen. 

De situatie wordt typisch beschreven door een verslag over grandbo
ringen uit 1825. In 1825 zijn door de aspirant-ingenieur Bohlen grand
boringen uitgevoerd in Noord-Holland. 4 De boringen gingen tot 3 a 4 
meter diep en hadden waarschijnlijk tot doe! het localiseren van geschik
te grand voor de aanleg van het Noord-Hollands kanaal tussen Amster
dam en Den Helder. Men lepelde, baggerde of stak de grandmonsters 
naar boven met apparatuur ongeveer zoals te zien in fig . 1. De opgehaal
de grand werd geclassificeerd met namen als klei, veen, spier(?), zand, 
aarde, derrie, wier en mollem; de bijvoeglijke naamwoorden waren b.v. 
'licht' of 'slap'. Alles dus puur beschrijvend zonder enige vastheids
waarden. 

I 
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Gewoce groc~boor 

Fig . I : Gude methoden grondonderzoek . 
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Veen boor 

Baggerbeuge 1 

4 Algemeen Rijksarchief (ARA), Archieven van inspecteurs en commissies van de Wa
terstaat in Nederland vor 1850, Grondboringen fangs de kuste der Zuiderzee in Noord
Holland, inv.nr. 2.16.06 nr. 337 . 
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Omstreeks dezelfde tijd, in ieder geval tussen 1807 en 1847, verscheen 
een handgeschreven verhandeling van de waterstaats-ingenieur Mentz 
over het maken van fundamenten. 5 Deze verhandeling is illustratief 
voor de toenmalige kennis van zaken. Zij toont een combinatie van een 
puur ambachtelijke benadering en een scherp inzicht stoelend op erva
ring en intultie. De methoden van grondonderzoek die warden bespro
ken komen ongeveer overeen met die hierboven, al wordt wat betere ap
paratuur beschreven teneinde monsters van grotere diepte te kunnen 
krijgen zonder kans op vermenging met bovenliggende grondsoorten. 

Opvallend is een beschreven methode waarbij grondtrillingen warden 
voortgebracht en geanalyseerd: men laat een zwaar voorwerp op de 
grond vallen op enige afstand van een op de grond staande trammel, op 
het vel waarvan men erwten heeft gelegd. De mate van trilling van de 
erwten is een maat voor de vastheid van de grond. In plaats van de tram
mel met erwten kan men oak een vat met water nemen en kijken of 
daarin golfjes ontstaan; ook kan men luisteren naar bet geluid van de 
plof: een ho! of een dof geluid is slecht. In feite een soort seismisch on
derzoek 'avant la lettre'. 

De verhandeling van Mentz beschrijft verder een onderzoek waarbij 
men, met behulp van een gedeeltelijke verbuizing van bet gat, tot onge
veer 10 meter diepte wist te komen (bij de uitwateringsluizen bij Katwijk 
omstreeks 1807), een hele prestatie in een tijd waar dit soort werk nag 
met handkracht werd uitgevoerd. Men heeft in Katwijk de resultaten 
van de grondboringen vergeleken met die van proefpalen, helaas war
den geen conclusies vermeld. Vermoedelijk ging bet om de lengte van 
paten die tot een maximale weerstand werden geheid. 

Overigens wordt het draagvermogen van de grond uitsluitend in alge
mene en vage termen genoemd; grond is 'week' of 'vast'. Meestal weet 
je al genoeg door de locale ervaring, desnoods gebruik je heipalen en in 
dat laatste geval kun je er het zwaarste gebouw op zetten mits de paal 
onder de laatste drie of vier zetten van 21 slagen niet meer dan 1 a 2 
duim indringt. Bij dat heien wordt nag gewezen op het belang van bet 
juiste ritme en de juiste slaghoogte. Dit wordt bevorderd door een goede 
liedjes-zanger. In de verhandeling warden nag vele details vermeld, a.a. 
wordt gewezen op de zettingen (d.w.z. het zakken van de grond) die al-

5 ARA, Archief inspecteurs en commissies van de Waterstaat v66r 1850, Verhandeling 
over het maken van fundamenten onder gebouwen op allerhande soorten van gronden, 
over het optrekken der grondmuren, het maken van kelders, etages, enz., inv.nr. 2.16.06 
nr. 962. De auteur is vermoedelijk D. Mentz. Mentz leefde van 1785 tot 1847, hij kwam 
via een aanstelling tot landmeter (1802) uiteindelijk bij de Rijkswaterstaat terecht alwaar 
hij opklom tot inspecteur van het 2e district (Noord- en Zuid-Holland, Zeeland, Utrecht 
en Friesland). 
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tijd zullen ontstaan zelfs bij 'vaste' bouwgrond en op de horizontale 
gronddruk op keldermuren; maar voor deze horizontale gronddruk 
wordt niet verwezen naar de theorieen van Coulomb of naar Delprat (zie 
volgende paragraaf) . 

Al met al, zoals reeds gezegd, een verhandeling waaruit we! een grote 
ervaring en inzicht blijkt maar waarin zelfs geen poging wordt gedaan 
een of ander aspect van de grondmechanica meer theoretisch te benade
ren. 

Reeds eerder werd betoogd dat men met de op ervaring berustende 
praktijkregels de problemen redelijk de baas kon. Dat dit niet altijd luk
te bewijst de toren van Pisa die scheefgezakt is door langzame en lang
durige zetting van klei. Hetzelfde is gebeurd met de toren van de Oude 
Kerk in Delft. In 1810 in Vlissingen en in 1823 in Vreeswijk heeft men 
moeten besluiten om in uitvoering zijnde sluizen minder diep uit te voe
ren dan ze waren ontworpen omdat men de bouwputten niet droog kon 
krijgen . 6 Uit de Iiteratuur bestaan verschillende aanwijzingen over 
bouwwerken die, soms nog gedurende de bouw, moesten worden afge
broken vanwege onvoldoende draagvermogen van de grond. De aanwij
zingen zijn schaars, het is niet bekend om welk percentage bouwwerken 
het gaat. In ieder geval blijkt uit niets dat het aantal ongelukken onaan
vaardbaar of zelfs maar opvallend hoog is geweest. 

Door het beschikbaar komen van nieuwe materialen in de negentiende 
eeuw (staal, gewapend beton) konden nieuwe constructies worden ont
worpen. Er deed zich een flinke schaalvergroting voor in de afmetingen 
van de bouwwerken . Door de stoommachine kon alles zwaarder worden 
en in minder tijd worden gebouwd waardoor de kans op problemen bij 
samendrukbare grond toenam. Door deze ontwikkelingen was het on
vermijdelijk dat het gemis aan theoretische kennis van de grondmecha
nica zich steeds meer ging wreken. In Amerika en Zweden kwamen po
gingen van staatscommissies om de toestand te verbeteren. Het duurde 
echter tot 1925 eer dr. Karl Terzaghi in een boek een solide theoretische 
basis legde voor verdere ontwikkelingen, waarmee hij de grondmechani
ca tot wetenschap verhief. Alvorens hier verder op in te gaan worden 
eerst nog enige eerdere pogingen besproken om tot een theoretische toe
passing in de grondmechanica te komen, alsmede de ontwikkeling in 
Nederland geschetst en met enige voorbeelden toegelicht. 

6 De Physique Existentie dezes lands, Jan Blanken Inspecteur Generaal (1755-1838), 
Rijksmuseum Amsterdam 1987. 
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Eerste pogingen tot theorie-vorming: De Belidor en Coulomb 

Een van de oudste werken waarin een aspect van de grondmechanica op 
een theoretische manier werd behandeld is het boek 'La science des inge
nieurs' door B.F. de Belidor, die leefde van 1698 tot 1761. 7 Het boek 
verscheen in 1728, een Duitse vertaling verscheen in 1757. De druk uit 
1813 is geheel onveranderd maar in de 'notes' zijn de nieuwste inzichten 
toegevoegd door een andere bekende ingenieur, M. Navier. 

De Belidor behoorde tot de ingenieurs uit de begintijd van het eerste 
civiel-technische corps van Frankrijk, 'le Corps des Ponts en Chaus
sees', opgericht in 1716, waaraan in 1747 een opleiding werd verbonden 
'!'Ecole des Ponts et Chaussees'. 8 Het was weliswaar een civiel corps, 
maar het ervarings- en werkgebied sloot nauw aan bij het militaire ge
beuren. Ook de hier te bespreken theoretische bijdrage door De Belidor 
betrof een militair onderwerp, namelijk de vestingbouwkunde en we! de 
zijdelingse gronddruk op een keermuur. 

Uit de inleiding blijkt dat De Belidor moeite had om de toepassing 
van de wiskunde op het bouwen geaccepteerd te krijgen omdat men al
gemeen geloofde dat alleen de ervaring in staat was het ontwerpen te lei
den; uit een 'note' van Navier blijkt dat deze strijd in Frankrijk in 1813 
nog niet was uitgevochten. Dan gaat De Belidor over op het berekenen 
van een hoge grond-kerende muur zoals gebruikt bij forten. Hij doet 
een aantal aannamen over het metselwerk waar Navier het niet helemaal 
mee eens is, maar Navier zegt dat hij er toch maar mee accoord gaat 
want 'men moet de theorie niet te ingewikkeld maken en hem zonder on
zekerheid presenteren om hem door de ambachtelijken geaccepteerd te 
krijgen'. De belangrijkste aanname van De Belidor betreft de grond
druk. Hij beroept zich op de 'ervaring' dat grond altijd onder een hoek 
van 45° afglijdt, hij neemt dan aan dat dit wrijvingsloos gebeurt zodat 
de benodigde horizontale steunkracht (door de keermuur te leveren) ge
lijk is aan het gewicht van de afglijdende grond, zie fig. 2. 

7 B.F. de Belidor, La Science des lngenieurs, dans la conduite des travaux de fortificati
on et d'architecture civil, herdruk uit 1813 met annotaties van M. Navier. Bibliotheek 
KMA 
8 Het is interessant dat in Nederland ruim een eeuw eerder een begin is gemaakt met een 
vergelijkbare ontwikkeling, namelijk toen in 1600 op initiatief van Simon Stevin aan de 
Leidse universiteit een cursus tot stand kwam voor de opleiding tot vestingbouwkundige 
of ingenieur met een officieel examen of diploma. Deze poging slaagde uiteindelijk niet, 
de opleiding werd omgebogen van een ambachtelijk-technische naar een opleiding voor 
de elite door de lessen in het latijn te gaan geven . Het einde kw am toen door gebrek aan 
belangstelling en door de verregaande politieke decentralisatie en fragmentatie in Neder
land . Zie H.W. Lintsen, lngenieurs in Nederland in de Negentiende Eeuw (Den Haag 
1980). 



36 JeGBT 6(1989) 

H = G 

Fig. 2: Berekeningsmethode van De Belidor. 

H ·j gebruikt zijn wiskunde om het linker grondmassief, dat tegen de 
keermuur drukt, in vele kleine trapezia te verdelen die allemaal als glad
de plakjes rechts naar beneden glijden en tegen de keermuur drukken. 
En dan blijkt dat Belidor zijn aanname van wrijvingsloosheid zelf te gek 
vindt: hij reduceert de berekende belasting met een factor 2 welke vol
gens hem 'een kwestie van ervaring' is en welke hij beredeneert met de 
opmerking dat op grotere diepten de 'tenacite' toeneemt met de 'pressi
on'. Intui:tief zit De Belidor hier al heel dicht bij de later gemeengoed 
wordende wetenschap dat de maximaal op te nemen schuifkracht in 
grond een functie is van de normaalkracht (de maximale hoek van in
wendige wrijving). 

De Belidor berekent vele keermuren door het evenwicht uit te rekenen 
tussen gronddruk enerzijds en gewicht van de keermuur anderzijds te
gen kantelen om de buitenteen. Hij publiceert het resultaat in tabellen; 
hij beschouwt zijn tabellen met enige ervarings-twijfels en introduceert 
een veiligheidsfactor van 1.25. 

In zijn 'notes' uit Navier vernietigende kritiek op de theorie van De 
Belidor en wijst op de veel betere theorie van Coulomb (zie hierna). An
dere aspecten van grondmechanica welke in het boek van De Belidor 
naar voren komen zijn het grondonderzoek en het draagvermogen. 

Betreffende het grondonderzoek onderscheidt De Belidor verschillen
de grondsoorten naar gelang de grond er uitziet en aanvoelt: rots, hard 
of zacht zand, gewone grond (?), modder of slik, leem of klei, veen. Hij 
noemt een soort grondboor om monsters mee naar boven te halen. De 
hardheid of consistentie onderscheidt hij naar gelang de moeite van ont
graven of de moeite er een ijzeren stang in te duwen. 

Over het draagvermogen zegt De Belidor dat men moet praten met de 
werklieden uit de streek, men kan dan in een kwartier meer leren dan 
na lange en moeilijke onderzoekingen. Hij stelt dat men op 'gewone 
grond van goede consistentie' zonder problemen kan bouwen. In heipa-
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Afb . I, 2: In de loop van de negentiende eeuw was men in stoat steeds zwaarder, dieper 
en sneller le heien. Zonder de ontwikkelingen in de grondmechanica zou het niet mogelijk 
zijn geweest deze vergrote capaciteit nuttig en verantwoord te gebruiken . 
Bron: T. van der Horst, Thea/rum Machinarium Universale (Amsterdam 1757) en The Ne
therlands Commemorative Volume (Beverwijk 1985). 
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Jen heeft De Belidor niet veel vertrouwen tenzij om korte stukjes slechte 
grond te overbruggen. Hij beveelt dan aan de palen zo diep te heien als 
maar mogelijk is ('jusq'au refus du mouton') en de lengte uit een proef
paal te bepalen. 

De Belidor geeft een zeer dubieus advies over bouwen op slechte 
grond zoals veen: 'funderen met goede materialen, zo min mogelijk de 
diepte in, geen houten roosterwerk en geen heipalen, een zo groot moge
lijk funderingsoppervlak maken en dan zal alles we! goed komen'. In 
het algemeen bouwt hij liever brede dan diepe fundamenten, 'men moet 
aanvoelen wat nodig is'. 

De Belidor gaat ook in op sociale en economische aspecten van het 
bouwen. Hij merkt op dat eenheidsprijzen voor grondverzet oneerlijk 
kunnen zijn tegenover de koning maar ook tegenover de soldaten en de 
arbeiders omdat die eenheidsprijzen afhankelijk horen te zijn van aller
lei factoren zoals consistentie van de grond, de aanwezigheid van grond
water, het gemiddelde weer in het seizoen, enz. Hij wijst op mogelij ke 
onrust waarbij de verantwoordelijke ingenieur gemangeld kan worden 
in de belangenstrijd. De Belidor beveelt een eenheidsprijs aan zodanig 
dat de soldaten/arbeiders hun afgesproken dagloon kunnen halen en het 
daarna aan hen kan worden overgelaten of zij er met hun spierkracht 
meer uit kunen halen. Hij wil de Zondag als rustdag al was het alleen 
maar omdat de mensen dat nodig hebben. 

Samenvattend kan worden gezegd dat De Belidor misschien we! de 
eerste ingenieur was die een grondmechanica-probleem met behulp van 
een theorie probeerde op te lossen, al was die poging (ook volgens men
sen die vrij kort na hem kwamen) niet erg geslaagd. Zijn wiskundige 
model van de grond (gebaseerd op het wrijvingsloos afglijden) was we! 
erg ver verwijderd van de werkelijkheid. Hij toonde, zowel bij de inter
pretatie van zijn eigen theorie als bij het behandelen van andere aspecten 
waarvoor hij geen theorie beschikbaar had, als regel een scherp inzicht 
en een goede intuitie gebaseerd op ervaring. Een enkele keer sloeg hij 
de plank helemaal mis. Wij zullen deze combinatie vaker tegenkomen. 

Vrij kort na De Belidor, namelijk in 1776, publiceerde C.A. Coulomb 
een opstel over de druk van de aarde tegen keermuren. Coulomb was 
ook actief op het gebied van electriciteit, magnetisme, wrijving en breuk 
van materialen. Hij leefde van 1736 tot 1805. Coulomb was, ten tijde 
van zijn publicatie over de druk der aarde, nog geen lid van de Acade
mie des Sciences de Paris en publiceerde daarom in de 'Memoires des 
Savants Etrangers'. 9 Zijn publicatie is in 1790 in het Duits vertaald. Vol-

9 C .A. Coulomb, Essai sur une application des reg/es de maximus et de minimus a que/
ques problemes de statique, re/atijs a /'architecture (Paris 1776). Het werk van Coulomb 
is besproken in de publicatie van J . Verdeyen, zie noot 13. 
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B c 

Fig. 3: Berekeningsmethode van Coulomb. 

gens een 'note' van M. Navier bij het boek van De Belidor werd het 
werk van Coulomb genegeerd tot 1794, toen de ingenieur G. Prany het 
opnieuw analyseerde. 

De methode van Coulomb komt op het volgende neer (zie fig. 3) . 
Aangenomen wordt dat de keermuur een horizontale kerende kracht H 
uitoefent op het grandmassief. Van dit grandmassief is de wig ABC op 
het punt van afglijden, schuin naar links naar beneden. In het gehele 
grensvlak AC ontwikkelt zich de maximale schuifkracht, deze wordt 
door Coulomb gesteld op T =To+ atg<p; waarin T gelijk is aan de maxi
male schuifspanning, To is de cohaesie van de grand (onafhankelijk van 
de normale druk), a is de normale drukspanning en 'P is de maximale 
inwendige hoek van wrijving. In fig. 3 is PN gegeven als de resultante 
van alle normale drukspanning en P, als de resultante van alle maximaal 
optredende schuifspanningen. Omdat nu G, PN en PT directe functies 
zijn van a, en H kan worden uitgerekend als functie van G, PN en PT, 
ligt H nu vast als een functie van a . Coulomb bepaalde het gevaarlijkste 
glijdvlak uit die a waarbij H maximaal werd en ginger van uit dat, wan
neer de keermuur die maximale H kon keren, de keermuur veilig was 
tegen bezwijken door horizontale granddruk. 

Het zal duidelijk zijn dat de theorie van Coulomb, hoewel misschien 
geent op die van De Belidor, op zeer veel betere manier het gebeuren in 
de grand benaderde en aanmerkelijk minder willekeurig was, hoewel het 
nog lang een prableem bleef om de cohaesie en de hoek van inwendige 
wrijving van grand te meten. 

De theorie van Coulomb over de drukking van de grand tegen een 
keermuur is de eerste geslaagde poging om een grandmechanica-
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probleem theoretisch zodanig op te lossen dat de resultaten praktisch en 
betrouwbaar zijn. Zijn theorie heeft de tand des tijds doorstaan: ook he
den ten dage wordt nog de gronddruk berekend volgens Coulomb als 
een bruikbare benadering gezien vooral omdat tegenwoordig de cohae
sie en de hoek van inwendige wrijving we! kunnen worden gemeten. 

Delprat en de grondmechanica 

Na Coulomb loopt het spoor naar Nederland via J.P. Delprat die in 
1821 een boek publiceerde over de zijdelingse drukking der aarde. 10 Del
prat leefde van 1793 tot 1880. In de loop van zijn opleiding was hij van 
1811tot1812 een leerling aan de Ecole des Ponts et Chaussees in Parijs. 
In 1821 was hij leraar aan de Kon. Artillerie- en Genieschool in Delft. 
Delprat was een typische exponent van het militaire segment van het be
ginnende Nederlandse ingenieursberoep uit de eerste helft van de negen
tiende eeuw. 11 Delprat doorliep zelf een militaire carriere, in hoofdzaak 
bij de KMA te Breda waarvan hij commandant werd. Later was hij nog 
lid van de Tweede Kamer van de Staten Generaal. Door zijn kennis en 
prestige zal hij ongetwijfeld krachtig hebben bijgedragen tot de door
braak van de wetenschappelijk opgeleide Nederlandse ingenieurs in het 
midden van de negentiende eeuw. Zijn beschouwingen tonen aan dat hij 
de Franse theorieen op eigen en onafhankelijke wijze uitbouwde en dat 
hij, tot het einde van zijn werkzame !even, ook andere buitenlandse ont
wikkelingen nauwlettend volgde. 

Het leidt geen twijfel dat Delprat in Parijs het werk van Coulomb 
heeft leren kennen: G. Prony was van 1798 tot 1839 directeur van de 
Ecole des Ponts de Chaussees. Het boek van Delprat over de zijdelingse 
drukking der aarde is, wat het theoretische dee! betreft, in wezen gelijk 
aan de theorie van Coulomb, naar wie hij ook refereert. Delprat's boek 
bevat ook veel stukken die in feite een commentaar zijn op publicaties 
van anderen, hij was kennelijk goed op de hoogte van Engelse en Duitse 
publicaties naast uiteraard de Franse. 

Wat betreft het draagvermogen van de ondergrond van keermuren 
(bij De Belidor en Coulomb nauwelijks behandeld) geeft ook Delprat 
slechts enige vuistregels zonder berekening. Eigenlijk is dat vreemd ge
zien zijn precisie bij het berekenen van de horizontale gronddruk en de 

10 J.P. Delprat, Verhandeling over de zijdelingse drukking der aarde tegen bekle
dingsmuren en beschoeiingen, mitsgaders over de voorde/igste afmetingen en inrigting de
zer muren en beschoeiingen (Delft 1821). 
11 H.W. Lintsen, lngenieurs in Nederland in de negentiende eeuw (Den Haag 1980). 
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veiligheid van de keermuren tegen kantelen om zijn buitenteen. Delprat 
bespreekt heipalen onder de keermuur en noemt een Duitse heiformule 
(een heiformule geeft het draagvermogen van een paal afhankelijk van 
gewicht en valhoogte van het heiblok, het gewicht van de heipaal en de 
zakking bij de laatste slag. Door de jaren heen zijn heiformules notoir 
onbetrouwbaar gebleken). 

r damplanken 

//....c"'//,-//,-//<"' // "'·r,,.._-,,,/ .... -

Heipaal 
Treks tang_} ~ankerpaal 

~ .:::-- //-.""'-//---

v 

Fig. 4: Damwandschets van Delprat. 

Bij beschoeiingen (zie fig. 4) berekent Delprat de horizontale grond
druk op de damwandplanken precies zoals bij een keermuur. Hij is het 
niet eens met een zekere Eytelwein uit Duitsland die zegt dat de inhei
diepte van de heipaal tenminste gelijk moet zijn aan de kerende hoogte; 
Delprat zegt dat alleen de ervaring hier kan leren hoeveel inheidiepte 
hier nodig is. Oak in andere opzichten is de beschouwing van Delprat 
doorspekt met aannamen waarvan hij zegt dat ze op ervaring berusten . 
Hij rekent in vele decimalen maar rondt op het eind toch we! verstandig 
af. Dank zij de theorie van Coulomb heeft Delprat de hoofdzaken van 
de constructie goed in de gaten. Het is interessant dat Delprat bij zijn 
berekeningen niet alleen de toelaatbare spaningen met het oog op breuk 
betrekt maar oak het bezwaar van sterke doorbuiging van de construc
tie. 
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In 1872 publiceerde Delprat weer een boek over gronddruk op keer
muren, een soort herziene en verkorte uitgave van zijn boek van 1821. 12 

In dit nieuwe boek reageert Delprat op enige nieuwe Franse theorieen. 
Overigens komt de door Delprat tussen 1821 en 1872 opgedane ervaring 
tot uiting in enige aanvullingen. Zo zegt hij dat de glijdvlakken niet 
noodzakelijk een rechte lijn hoeven te volgen maar, gaat hij dan door, 
neem het toch maar aan want de praktijk lijkt erop en gekromde glijd
vlakken zijn zo moeilijk te berekenen. In 1872 gaat Delprat wat uitvoeri
ger in op de grondgegevens dan in 1821. Zo zegt hij dat de cohaesie af
neemt bij toenemende vochtigheid. Verder berekent Delprat in 1872 het 
kantelen van een keermuur om een punt midden in de fundering in 
plaats van om de buitenteen, uiteraard is dit veiliger. In wezen is echter 
Delprat's boek uit 1872 hetzelfde als zijn boek uit 1821. 

Op het eind van zijn boek uit 1821 geeft Delprat een beschouwing 
over het evenwicht tussen de theoretische kennis en de praktische erva
ring die een ingenieur moet hebben. Het is een fraaie getuigenis van een 
intelligent man die wist dat zijn theoretische kennis ontoereikend was 
terwijl hij een goed inzicht had in praktische zaken. Hier volgt het woor
delijk: 
'Deze weinige voorbeelden zullen genoegzaam zijn om te doen zien, dat 
ofschoon hier alles in formules is gebracht, er echter nog een ruim veld 
overblijft aan den geoefenden en oordeelkundigen ingenieur, waarin hij 
door het overbrengen van zoo vele verschillende vereischten, duurzaam
heid, sterkte en minkostbaarheid met nog zoo vele andere hier aan
gestipte neven oogkenmerken, zijn doorzicht, overleg en ondervinding 
kan doen blijken.' Wij zullen de naam van Delprat verder in dit artikel 
nog tegen komen. 

Theoretische ontwikkelingen in de negentiende eeuw 

In Frankrijk, Engeland en Duitsland/Oostenrijk vinden in de loop van 
de negentiende eeuw enige theoretische ontwikkelingen plaats. 13 

Collin (Ecole Polytechnique, Parijs) publiceert in 1847 een werk 
waarin hij afstapt van rechte glijdvlakken. Collin had ervaring met af
schuivingen in klei en had een theoretische benadering die uitging van 
een afschuifvlak volgens een cycloi'de. Hij kreeg het aan de stok met 
Poncelet (eveneens Ecole Polytechnique) die uit bleef gaan van rechte 

12 J.P. Delprat, Over de drukking van aarde tegen bekledingsmuren (Breda 1872). 
13 Jacques Verdeyen, Quelques notes sur l'histoire de la mecnique des sols (Brussel 
1959). 



CUPERUS GRONDMECHANICA 43 

afschuifvlakken en die een grafische methode uitdacht om de oplossing 
te vinden zonder het vele rekenwerk. 

Inmiddels ontwikkelde zich een andere school. Men ging het inwendig 
evenwicht van een punt in de grondmassa bestuderen. Deze benadering 
is het eerst gevolgd door Cauchy (in 1827) en Lame (in 1852). Hij is toe
gepast door Rankine (University of Glasgow, 1856) op grondmassa's. 
Later werd dit nog eens gedaan door Considere (Frankrijk, 1870) en Le
vy (Ecole Polytechnique, 1873)' 4

• 

De nieuwe theorie is in feite het toepassen van een voor grond ge
schikte breuktheorie op een klein grondkubusje ergens in de grondmas
sa. Men had uit de spanningstheorieen voor vaste stof geleerd hoe de re
laties waren tussen hoofdspanningen en de normaal- en de schuifspan
ning in een vlakje van willekeurige richting, deze relaties zijn ook voor 
grond van toepassing omdat bij de afleiding ervan geen elasticiteit be
hoeft te worden aangenomen. De speciale verdienste van Rankine was, 
<lat hij de relaties wist te vinden door een eenvoudige grafische construc
tie. De breuktheorie van grond bleef dezelfde als reeds geformuleerd 
door Coulomb: T = T6 + atgcp waarbij To en cp constanten zijn van de 
grondsoort. Een nuttig aspect van de theorie is ook dat men de richting 
van de breukvlakken t.o. v. de hoofdspanningen kan bepalen. 

De theorie draagt veel bij aan het inzicht in het gedrag van grond. 
Men kan op een bepaald punt in de grond, mits men de hoofdspannin
gen kent, nagaan of de grond daar afschuift of niet. De moeilijkheden 
die blijven zijn tweeerlei: hoe vindt men de hoofdspanningen in een ge
geven punt (een grondmassa is niet lineair-elastisch, heeft vaak een wil
lekeurige vorm en is willekeurig belast resp. opgesloten; dit probleem is 
vrijwel nooit toegankelijk voor een mathematische oplossing) en hoe 
vindt men de meetkundige plaats van alle punten waar de grond op punt 
staat te bezwijken dus: het breukvlak. Echter: de theorie stelt ons we! 
in staat om in bepaalde delen van de grondmassa, wanneer de hoofd
spanningen althans bij benadering bekend zijn, de extreme waarden te 
vinden waarbij de grond in beweging komt. 15 

14 Er is ook nog een dissertatie van Winkler (Polytechnicum te Wenen) uit 1866 over het
zelfde onderwerp; Winkler refereert naar Cauchy en Lame maar niet naar Rankine (hij 
refereert ook nog naar een paar Duitse standaardwerken over mechanica, allemaal betrek
king hebbend op elastische vaste materialen) . Volgens Verdeyen ", die Winkler trouwens 
helemaal niet noemt, hebben Considere en Levy onafhankelijk van elkaar en zonder iets 
van Rankine te weten de nieuwe theorie opgesteld'. 
15 Een inherente moeilijkheid van de theorie, namelijk men weet dat de werkelijke span
ningstoestand in een grondmassief tussen (bekende) extreme waarden ligt maar men weet 
niet waar, gaf b.v. bij Considere aanleiding tot zijn vreemde veronderstelling dat altijd 
en overal een zogenaamd grensspanningstoestand zal heersen (waarbij de grond op punt 
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Tenslotte is het merkwaardig dat de auteurs na Rankine zo weinig ge
bruik hebben gemaakt van zijn eenvoudige grafische methoden in plaats 
van forse rekenpartijen. Men kan niet aan de indruk ontkomen dat taal
barrieres een rol hebben gespeeld, misschien gecombineerd met het 'not 
invented here' syndroom. De verschillende vertalingen door Delprat in 
het tijdschrift van het Kivi en zijn besprekingen en commentaar, even
als andere auteurs die herhaaldelijk naar buitenlandse bronnen verwij
zen, tonen aan dat de ontwikkelingen in Nederland goed werden ge
volgd maar in de negentiende eeuw nog niet tot toepassing hebben ge
leid. 

De in deze paragraaf behandelde theoretische ontwikkeling, welke 
zich geheel buiten Nederland afspeelde, heeft veel bijgedragen tot in
zicht in de grondmechanica maar heeft weinig praktische toepassing ge
vonden. Toch is de theorie een goede basis geweest voor de verdere ont
wikkelingen in de twintigste eeuw. 

De praktijk van de grondmechanica in Nederland tot ca. 1930 

Getracht is na te gaan of er zich in de 19e eeuw en in het begin van de 
20ste eeuw veranderingen voltrekken bij het oplossen van praktische, 
grondmechanische problemen. In het bijzonder zijn wij gelnteresseerd 
of een meer kwantitatieve of meer theoretische benadering optrad. Op
merkelijk is echter dat ingenieurs en technici in deze periode nauwelijks 
rekenschap afleggen over de wijze waarop zij hun grondmechanische 
problemen oplossen. Zij gaven het eindresultaat, zonder berekeningen 
en meestal ook zonder redenering en zonder argumentatie. 

Het kon ook nauwelijks anders omdat uit het hele onderzoek geble
ken is dat men tot omstreeks 1930 noch over een goede theorie noch 
over goede methoden voor grondonderzoek beschikte. Pas omstreeks 
1900 publiceerde men over proefbelastingen. Misschien zijn die vroeger 
ook al gedaan (het ligt n.1. erg voor de hand) maar er is niets over aange
troffen. 

Wellicht speelde ook een rol dat de ontwerpers hun op ervaring en in
tultie gebaseerde grondmechanische overwegingen nooit 'hard' konden 
maken. In die omstandigheden zal men niet geneigd zijn het achterste 
van zijn tong te laten zien. Jan Blanken Jzn, een van de grootsten van 
de vroege Nederlandse waterbouwers, liet iets in die richting merken 
toen hij in een brief aan de minister, waarbij hij een groot plan aanbood 

staat te gaan afschuiven) omdat de grond ooit (bij het afzetten) van beweging in rust is 
gekomen . 
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Afb . 3, 4: Door groter wordende schepen werden de vereiste afmetingen van kaden in de 
negentiende en begin twintigste eeuw steeds groter. Constructief kon deze schaalvergro
ting worden opgevangen met nieuwe materialen (bv. gewapend beton) en constructieme
thoden, maar de ontwikkeling vereiste ook een sterke uitbreiding van de grondmechani
sche kennis. 
Bron: The Netherlands Commemorative, a. v. 

met tekeningen, verklaringen en kostenramingen, de opmerking plaatste 
' . . . de tekeningen ... vorderen geen verdere verklaring ... '. 16 

Hieronder volgt een illustratief resume van een aantal praktijkgeval
len. 

In 1839 waren er moeilijkheden met de fundering van een nieuw 
beursgebouw in Amsterdam. B & W van Amsterdam vroegen advies aan 
F.W. Conrad11,Conrad had afgeraden ter plekke nieuwe funderingen te 
maken maar men had zijn advies niet gevolgd . Toen er later moeilijkhe
den kwamen riep men hem weer. Hoewel een dee! van de problemen 
werd veroorzaakt door horizontale gronddruk tegen de keldermuren be
vat het dossier geen aanwijzing dat men de toen reeds gepubliceerde 
theorie van Coulomb/ Delprat heeft toegepast. Dit is temeer vreemd om-

16 ARA, Archief van inspecteurs en commissies van Waterstaat voor 1850, J. Blanken 
J zn, Memorie en voorstel betreffende de ontwerpen tot het bouwen van inundatiesluizen 
bij het af/eiden van de opperwateren bij het zetten van ijsdammen, inv .nr . 2.16 .06 nr . 870. 
17 Idem, Dossier F.W. Conrad, Fundering nieuwe Beurs Amsterdam, inv.nr. 2.16.06 nr. 
1064. 
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dat F. W. Conrad cadet van de Waterstaat is geweest aan de Artillerie
en Genieschool te Delft kort voordat J.P. Delprat daar leraar werd. 

Het volgende geval betreft een probleem dat een Jang )even heeft ge
had, namelijk de Waalkade in Nijmegen. Deze kent sinds de Middel
eeuwen een geschiedenis van 'vallen en opstaan'. Meer recent is de kade 
in 1790 en in 1823 omgevallen, omstreeks 1850 was hij in zo'n slechte 
staat dat reconstructie weer nodig bleek. Na deze reconstructie traden 
verzakkingen op welke geruime tijd aanhielden. 18 Als !eden van de Na
tuurkundige afdeling van de Kon. Akademie van Wetenschappen te 
Amsterdam adviseerden de reeds hiervoor genoemde F. W. Conrad en 
J .P. Delprat aan de minister van Binnenlandse Zaken. Het probleem is 
schetsmatig weergegeven in fig. 5. Iedere keer als de waterstand in de 
rivier laag was traden scheuren en verzakkingen op zoals aangegeven. 
Bij stijgende en hoge waterstand gebeurde er niets. Conrad en Delprat 
waren van mening dat de verzakking werd veroorzaakt door het uitspoe
len van holten onder het verzakkende gedeelte, zie fig. 5 holte A. Zij 

verzak ing acheur 

:B _ J __ _ 
,....-

- --
Fig. 5: Verzakking van Waalkade le Nijmegen. 

18 Idem , Dossier F.W. Conrad, De verzakking le Nijmegen, inv.nr. 2.16.06, nr. 1097. 
Yerdere gegevens over dit probleem werden verkregen uit het stadsarchief van Nijmegen, 
vooral dossier 19-3204 met daarin een voorstel van Burgemeester en Wethouders van 29 
oktober 1872 waarvan bijlage Been samenvatting geeft van alle op dat moment gestelde 
verklaringen en theorieen. Eveneens werden gegevens verkregen uit het archief van de 
dienst Stadsontwikkeling van Nijmegen. 



CUPERUS GRONDMECHANICA 47 

ontkenden ook dat de bodem van de rivier omhoog kwam zoals werd 
gesteld door de ingenieurs van de Rijkswaterstaat (hoofd-ingenieur Jhr. 
Ortt van Schonauwen en ingenieur J. van der Toorn), zie fig. 5 lijn B. 
Hierbij moet worden opgemerkt dat het meten van kleine hoogtever
schillen van de rivierbodem moeilijk is door het stromende water en 
doordat de rivierbodem zelf beweeglijk is tengevolge van het zand
transport langs de bodem. 

Conrad en Delprat bleven stellen, tot 1863 toe, dat holten de oorzaak 
waren en dat Nijmegen maar rustig door moest gaan iedere keer de kade 
weer op te hogen, 'het zal we! eens ophouden'. Zij accepteerden niet het 
advies van de Rijkswaterstaat om de rivierbodem met een steenbestor
ting op te hogen. Ook in de volgende jaren is de gemeente Nijmegen ver
blijd met vele tegenstrijdige adviezen, welke niet altijd stoelden op een 
nauwkeurige waarneming van de verschijnselen. De adviseurs veron
derstelden alien verschillende oorzaken. 

Tenslotte is de rivierbodem in 1871 en in 1883 verhoogd, door middel 
van zinkstukken en bestortingen. Daarna komt de Waalkade geruime 
tijd niet meer voor in de stukken van de gemeenteraad. Echter bleek in 
1952 de toestand van de kade zelf wederom slecht te zijn. Men besloot 
in dat jaar tot het slaan van een nieuwe damwand vlak voor de oude ka
demuur en tot enig baggerwerk. Toen het werk klaar was begon de gehe
le kade weer langzaam te glijden. Men had echter in 1955 veel betere 
middelen voor grondonderzoek ter beschikking dan in 1860; het grond
onderzoek wees nu uit dater een kleilaag zat, ongeveer 12 meter onder 
de bodem, zie fig. 5 D. De kleilaag loopt op naar de stad toe. Na proe
ven op grondmonsters in het laboratorium en na grond-mechanische be
rekeningen bleek dat een grote grondmot bij !age waterstanden lang
zaam de rivier in kon glijden. Men heeft toen een groot aantal zeer zwa
re stalen heipalen geslagen met het doe! het afglijden van de hele grond
moot tegen te gaan, dit werkte goed, zie fig. 5 C. 

Het gehele geval van de kade van Nijmegen illustreert hoezeer de inge
nieurs uit 1860 nog beperkt waren door hun tekort aan theoretisch in
zicht en door het niet in staat zijn een goed grondonderzoek te doen. 

Oat tekort aan theorie wordt eveneens gei:Ilustreerd door twee boeken 
over bouwkunde voor de opleiding van cadetten van de KMA in Breda, 
verschenen in 1854' 9 en 186320

• Beide boeken bevatten veel referenties 
naar Franse, Engelse en Duitse literatuur. De boeken vermelden geen 

19 D.J . Storm Buysing, Handleiding tot de kennis der Waterbouwkunde voor de Kadet
ten der Genie (1854) Bibliotheek KMA. 
20 C .M. Storm van ' s-Gravenzande, Handleiding tot de kennis der Burgelijke en Militai
re Bouwkunst voor de Kadetten der Genie (1863) . Bibliotheek KMA . 
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grondmechanische theorieen of berekeningen, behalve de horizontale 
gronddruk door Delprat en een enkele heiformule. Overigens was men 
in feite nog niet verder dan De Belidor in 1728. Het is allemaal 'erva
ring' en 'gevoelen' wat de klok slaat. Dit neemt niet weg dat het over
grote dee! van de beschouwingen zeer zinnig zijn en een ontwerper een 
redelijke kans op succes geven mits zijn bouwwerk niet te veel afwijkt 
van hetgeen gebruikelijk is. 

Omstreeks 1925-1930 is men duidelijk gevorderd. In een geval, de 
spoorbrug bij Katerveer, wordt althans kwalitatief gebruik gemaakt van 
een vrij uitvoerig grondonderzoek. In een ander geval, de sluis bij Zut
phen, wordt kwantitatief gerekend met horizontale gronddruk en met 
de grond-veerkracht. 

In oktober 1926 komt het bestek uit van een nieuwe spoorbrug over 
de IJssel bij Katerveer. 21 Uit het bestek blijkt dat men een uitgebreid 
grondonderzoek (veel en voldoende diepe boringen) had gedaan alvo
rens tot het ontwerp over te gaan, de informatie uit het grondonderzoek 
was echter alleen maar beschrijvend naar grondsoort. De directie had 
bepaald dat de lengte van de heipalen zou worden vastgesteld aan de 
hand van enige proefpalen . Er waren nauwkeurige voorschriften over 
het heien, maar wanneer men het heien mocht stoppen werd afgedaan 
met een zin: 'De directie bepaalt den stuit' . Men was door deze handel
wijze natuurlijk we! in staat om te bereiken dat de heipalen met hun 
punt stevig in een harde zandlaag werden geslagen die men met de 
grondboringen had gevonden. Verder werd gemeld dat per paal 15 ton 
zou worden toegelaten maar het dossier bevat geen gegevens hoe men 
aan deze belasting is gekomen. 

In 1929 werd een nieuwe schutsluis bij Zutphen gebouwd. 22 Waar
schijnlijk omdat het hier een geheel nieuwe ontwerp betrof (de sluis be
stond in hoofdzaak uit een monoliete gewapend betonnen bak) heeft 
men een uitgebreide technische verantwoording meegestuurd bij de pre
sentatie van het ontwerp. Hierin komen ook de grondmechanische 
aspecten aan de orde. Het blijkt dat men voor de bodem niet alleen 
maar naar het draagvermogen heeft gekeken, maar ook naar de veer
kracht tegen indrukking en naar de interactie van de aangenomen 
veerstijfheid met de betonconstructie. Weliswaar kende men de 
veerstijfheid van de grond niet en heeft men dus alles doorgerekend met 
een aantal verschillende aangenomen waarden, niettemin is het een gro
te stap vooruit in het toepassen van de grondmechanica. Tenslotte heeft 

21 ARA , Archieven van inspecteurs en commissies van de Waterstaat 1849-1930, Spoor
brug bij Katerveer , inv .nr . 2.16.07 nr. 234 dossier nr. 109-1. 
22 Idem, Schutsluis bij Zutphen, inv .nr. 2.16.07 nr. 211 dossier, 87-1. 
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men de horizontale gronddruk tegen de sluismuren van Zutphen uitgere
kend met ... de methode van Coulomb uit 1773 ! 

Verschillende kleine publicaties verschaffen een inzicht in de stand der 
techniek op dat moment. Een artikel in het tijdschrift van het KivI uit 
187623 bevat een beschrijving van een grondboring tot ong. 15 m diepte. 
In 1900 rapporteerde de kolonel-ingenieur P .C. Kool over een belasting
proef van een stuk funderingsmuur voor een nieuwe kazerne. 24 Dit is 
een van de eerste keren dat over een belastingproef wordt gepubliceerd. 
In 1903 publiceerde Kapitein-ingenieur P.A.M. Hackstroh over het 
draagvermogen van zandbedden. 25 Hackstroh toont een goed inzicht en 
ervaring, echter niet veel theoretische kennis. In 1918 publiceert Kapi
tein der Genie A. Eekhoff over belastingproeven op heipalen in duin
zand . 26 Hij correleert zijn resultaten niet met grondonderzoek maar met 
een heiformule. 

Een klassiek geval in de geschiedenis van de grondmechanica in Ne
derland is het spoorwegongeluk te Weesp. Het is de Iaatste praktijk
kwestie die wij nader bestuderen. 

Het spoorwegongeluk te Weesp 

Op 13 september 1918 vond een ernstig spoorwegongeluk plaats bij 
Weesp dat aan 41 mensen het !even kostte terwijl ruim 80 mensen min 
of meer ernstig werden gewond. 27 Het ongeluk ontstond toen de spoor
dijk van de oprit naar de brug, die al 30 jaar in gebruik was, plotseling 
totaal bezweek terwijl er een trein overheen reed richting brug. De situa
tie van het ongeluk is in grote lijnen geschetst in fig. 6. 

De officiele commissie van onderzoek kwam tot de conclusie dat het 
ongeluk werd veroorzaakt door uitvloeiing van de door veel water week 
geworden zandmassa. Volgens de commissie was de reden voor het on
geluk de zeer zware regenval die in de IO dagen voor het ongeluk plaats 

23 Tijdschrift van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs 1876-1877, bijlage 9, biz. 36. 
24 P.C. Kool, 'Proefbelasting tot onderzoek draagvermogen van den bodem van funde
ringsputten', De Ingenieur 1900, nr. I. 
25 P.A.M. Hackstroh. 'Over de invloed van den grondwaterstand op het draagvermo
gen van zandbedden, over zandbedden in het algemeen en over belastingproeven op die 
zandbedden'. De lngenieur 1903, nr. 12. 
26 A. Eekhoff, 'Belastingproeven op heipalen in duinzand', De lngenieur 1918, nr. 19. 
27 Voordracht door N.A.M . van den Thoorn over het verzakken van de spoorwegdijk 
bij Weesp op 13 september 1918. De voordracht werd gehouden in de vergadering van de 
afdeling der Bouw & Waterbouwkunde van het KIVI van II april 1919. Zowel de voor
dracht als de daarop volgende discussie staan vermeld in het tijdschrift De Ingenieur van 
26 juli 1919. 
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Fig. 6: Doorsnede van de spoordijk bi) de brug over het Merwedekanaal bi) Weesp. 

had gehad gecombineerd met een hoog waterpeil in het Merwedekanaal 
(het zandlichaam van de dijk stond hydraulisch in verbinding met het 
Merwedekanaal). Hierdoor zou het peil van het grondwater in de zand
massa zijn gestegen tot boven de parallelwegen, de weke zandmassa was 
dan niet meer opgesloten en kon uitvloeien. 

De aanbevolen remedie was het goede draineren van het dijklichaam 
en het verminderen of stoppen van de kwel uit het Merwedekanaal. 
Voor het herstel van de dijk werd hetzelfde zand gebruikt als voor de 
oorspronkelijke constructie. Deze maatregelen werden uitgevoerd. Op 
18 september was het zuidelij ke spoor weer in dienst en op 6 december 
het noordelijke . 

Het rapport van de commissie werd besproken in een vergadering van 
het Koninklijk lnstituut van lngenieurs. Na de lezing van de heer Van 
den Thoorn vond een uitgebreide discussie plaats. Uit het verslag van 
de discussie blijkt dat niet iedereen gelukkig was met de conclusie van 
de commissie al werd die conclusie niet op harde wijze aangevallen. 

Achteraf alles Iezende en gewapend met de huidige kennis is te consta
teren dat sommige sprekers opmerkingen hebben gemaakt die als het 
ware dwingen tot de conclusie van een zettingsvloeiing van los gepakt 
zand zoals beschreven in later bekend geworden theorieen. Zo meldde 
de heer Van den Thoorn dat de vorm van de afschuiving schulpvormig 
was zoals bij de dijkvallen van diluviaal zand in Zeeland; deze dijkvallen 
zijn zettingsvloeiingen al wist men dat in 1918 nog niet. De heer van den 
Thoorn meldde ook nog dat de beweging van de grondmassa zich tot 
grote diepte (ong. 4 m) had voortgezet terwijl de heer Reigersma kon 
aantonen dat het proces diep begonnen was, beneden het peil van de pa
rallelweg. 
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Enigszins vreemd heeft de vergadering hieruit niet de conclusie ge
trokken dat het officiele rapport van de commissie fout was, terwijl toch 
die commissie van mening was dat het uitvloeien veroorzaakt werd 
doordat het water tot boven de parallelweg steeg en dat daardoor het 
weke zand niet meer werd opgesloten en kon gaan wegvloeien. Tenslotte 
vertelde de heer Maas Geesteranus dat de dijkwerkers tijdens de 
constructie het pas gestorte zand 'vlakten' door op een zanddijkje te 
gaan staan en dan een schop zand tussen water en wind tegen dat dijkje 
te werpen; dan vloeide dat dijkje meteen uit. Ook deze waarneming 
toont aan dat het zand van het dijklichaam, door structuur en (losse) 
pakking, zeer gevoelig moet zijn geweest voor zettingsvloeiing. 

De Nederlandse wetenschap over grondmechanica was in 1919 nog 
niet in staat een probleem als het ongeluk bij Weesp te doorgronden . 
Hiervoor moest eerst weer een grote stap gezet worden in de ontwikke
ling, deze stap is gezet in 1925 door prof. Terzaghi. 

Afb. 5: Het spoorwegonge/uk te Weesp, 13 september 1918. Bron: De lngenieur 34 (1919) 
540. 
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Het begin van de moderne grondmechanica 

In 1925 publiceerde dr. ing. Karl Terzaghi zijn reeds hiervoor genoemde 
boek genaamd 'Erdbaumechanik auf bodenphysikalischer Grundlage'. 
Zijn benadering wordt geillustreerd door de volgende aanhalingen uit 
zijn voorwoord: 'De waarde van waarnemingen op de bouwplaats is ge
ring doordat de waarnemer niet vertrouwd is met de maatgevende physi
sche factoren. Het beschikbare ervaringsmateriaal kan worden vergele
ken met een palaeontologische verzameling waarvan de vindplaats der 
stukjes niet bekend is .' En in zijn inleiding stelde hij: 'Het technische 
gevoel kan in ongewone gevallen falen en faalt ook vaak.' Het boek van 
Terzaghi is een magistraal werk waarin hij vele zaken duidelijk maakt 
en overigens de basis legt voor verdere ontwikkelingen, hij was zich van 
de noodzaak daarvan zeer bewust. Volgens Verheyen heeft Terzaghi met 
zijn boek de grondmechanica tot wetenschap verheven. 

Terzaghi heeft vrijwel alle begrippen gelntroduceerd welke gebruikt 
worden in de moderne grondmechanica. Hij heeft uitgebreid gestudeerd 
op de colloldale eigenschappen van zeer kleine kleideeltjes. Hij maakte 
voor het eerst onderscheid tussen korrel- en waterspanning en verklaart 
met behulp hiervan het verschijnsel van zettingsvloeiing (Weesp). 

Hij verklaart en berekent de vertraging die ontstaat bij het inklinken 
van klei omdat het overtollige water, dat eerst de druk opneemt, lang
zaam afvloeit. Hoewel Terzaghi een wetenschappelijke benadering had, 
was hij voldoende practisch om te weten dat je mathematische streng
heid niet altijd doorvoeren kan. Hij was dan zeer goed in het bedenken 
van vereenvoudigde schema's welke voldoende met de werkelijkheid 
overeenkomen om zin te hebben en toch ook toegankelijk zijn voor niet 
te ingewikkelde berekening. 

De ontwikkeling in Nederland na Terzaghi is intensief geweest, prof. 
Keverling Huisman was een van de grate mannen. Omstreeks 1932 be
gon men in Nederland te werken met het diepsondeer apparaat; een ke
geltje van 10 cm2 oppervlak werd op grate diepte in de grand geduwd 
terwijl de stang waarmee dat gebeurde door een buis werd omringd zo
dat alleen de kracht op het kegeltje werd gemeten. Dit eenvoudige appa
raat stelde de onderzoeker voor het eerst in staat om numerieke gege
vens te krijgen over de vastheid van de ondergrond. Tevens werden ap
paraten ontwikkeld om ongeroerde grondmonsters naar boven te halen 
middels een dunwandige bus die van onderen open was en in de grand 
kon worden gestoken. 

In 1934 werd het laboratorium voor grondmechanica in Delft opge
richt. In het laboratorium werd omstreeks 1935 het z.g. celapparaat in 
gebruik genomen waarbij de grondmonsters konden worden onderwor-
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pen aan verschillende combinaties van verticale en horizontale hoofd
spanningen teneinde zo de cohaesie en/of de hoek van inwendige wrij
ving te bepalen. 

Prof. Keverling Huisman verfijnde de zettingstheorie van Terzaghi 
voor klei en voegde daar een tweede fase aan toe waarmee de doorgaan
de zetting van klei, nadat de wateroverspanning is verdwenen, kon wor
den bepaald. Ook internationaal waren er veel ontwikkelingen . Het eer
ste congres over grondmechanica vond plaats in 1936. 

De enorme ontwikkeling van de grondmechanica na 1925 heeft twee 
oorzaken. In de eerste plaats was er, zoals Terzaghi al opmerkte, een 
grote achterstand van de grondmechanische kennis vergeleken bij de an
dere technische wetenschappen die betrekking hebben op het bouwen. 
In de tweede plaats werden de ontwerpers geconfronteerd met een 
schaalvergroting en met het beschikbaar komen van nieuwe materialen 
en constructiemethoden waardoor de 'ervaring' en 'intultie' steeds min
der toereikend werden. 

Achteraf kan men zeggen dat in 1925 de tijd rijp was voor een man 
als Terzaghi die de grondmechanica van een theoretische basis wist te 
voorzien . Eveneens kan worden geconstateerd dat het Nederlandse aan
deel in de nieuwe ontwikkelingen onafhankelijk is geweest en van zeer 
hoge kwaliteit. 

28 Zie noot 13 . 



De Zaanse stoomrijstpellerij; Opkomst 
en neergang 

J. KINGMA 

Inleiding 

De geschiedenis van Europa staat volgens Braudel in het teken van tar
we, meel en brood. De Aziatische beschavingen worden door hem de be
schavingen van de rijst genoemd.' Maar rijst heeft zich in de loop der 
eeuwen ook een aandeel verworven in het voedselpakket van de Euro
peanen. Vanaf de Middeleeuwen kende men in Nederland rijst. Het 
werd ingevoerd uit het gebied rond Milaan en het diende als versterkend 
middel voor zieken en als Iekkernij. In de eerste helft van de negentiende 
eeuw werd de rijstconsumptie geleidelijk groter, maar zij was nog niet 
van grote betekenis. 2 Al in 1819 werd in Amsterdam een rosmolen voor 
het pellen van rijst aangetroffen. 3 

In de periode 1825-1829 importeerde Nederland per jaar gemiddeld 
9000 ton ongepelde rijst. • De import was toen niet meer alleen uit Italie; 
vanaf 1828 werd er op de Amsterdamse beurs ook rijst uit Java verhan
deld. 5 De eerste stoomrijstpelmolen werd in 1831 in Amsterdam in ge
bruik genomen. Van 1830 tot 1841 bedroeg de gemiddelde import in Ne
derland 12.000 ton per jaar. In de periode 1845-1850 was de invoer 
gestegen tot 21.000 ton per jaar. 6 In periodes met slechte aardappel-

*Met dank aan de heren G.H.L. Tiesinga en K. Kok van de vereniging tot behoud van 
monumenten van bedrijf en techniek Zaanstreek en H.W. Lintsen en G. van Hooff van 
de Technische Universiteit Eindhoven. 

I F. Braudel, Beschaving, economie en kapitalisme (Amsterdam 1987) 97, 136. 
2 L. Burema, De voeding in Nederland van de Middeleeuwen tot de twintigste eeuw (As
sen 1953) 71, 106, 169, 234. 
3 D. Damsma e.a., Statistiek van de Nederlandse Nijverheid uit de Eerste he/ft der 19de 
eeuw, su pplement ('s-Gravenhage 1979) 352-353. 
4 R.T. Griffiths, Industrial retardation in the Netherlands 1830-1850 (Den Haag 1979) 
113-114. 
5 N.W. Posthumus, Nederlandse prijsgeschiedenis, deel l (Leiden 1943) 42. 
6 Th. van Tijn, Twintig jaren Amsterdam (Amsterdam 1965) 76-79. 
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oogsten trof men in die tijd ook al Nederlandse zeilschepen in de rijstuit
voerhavens van Birma. 7 In 1852 was de jaarlijkse produktie van de 
grootste Amsterdamse pellerij 7000 ton; vier jaar later was deze produk
tie verdrievoudigd. 8 

Tot 1856 leidden de vier Amsterdamse pellerijen een bloeiend be
staan. Na het einde van de Krimoorlog kwam er weer een regelmatige 
aanvoer van graan uit Rusland en in vier jaar tijd verminderde de im
port van rijst. In 1865 was er in Amsterdam nog een stoomrijstpellerij 
werkzaam. 9 Tussen 1865 en 1867 was de rijstconsumptie gehalveerd. 
Daarna nam zij geleidelijk toe. Haar relatieve toename in het voedsel
pakket ging ten koste van boekweit en gerst. 10 

Tijdens de bloeiperiode van de Amsterdamse stoomrijstpellerij was er 
in de Zaanstreek een stoomrijstpellerij. Deze was opgericht in 1852 en 
ze werd in 1867 ingericht tot meelfabriek. 11 Een aantal jaren nadat in 
Amsterdam de stoompellerijen bijna verdwenen waren, ontstonden in 
de Zaanstreek een viertal grote stoomrijstpellerijen. Deze fabrieken 
vormden een voortzetting en uitbreiding van de pellerij met behulp van 
windkracht. Vanaf 1830 had men in de Zaanstreek windgortpelmolens 
ingericht voor het pellen van rijst. 

In dit artikel wil ik allereerst de vraag beantwoorden welke factoren 
de opkomst van de Zaanse (stoom-)rijstpellerij begunstigden . Verder 
ben ik gelnteresseerd in de introduktie van de stoommachine en nieuwe 
fabricagemethoden. En tot slot zal ik ingaan op de factoren die Ieidden 
tot de neergang van de stoompellerij. 

7 F.W.G. Leeman, Van barkschip tot Willem Ruys 120jaar zeevaart (Rotterdam 1961) 71. 
8 Van Tijn, Twintig jaren Amsterdam, 76-79 . 
9 Griffiths, Industrial retardation, 113-114. 
I 0 Jaarlijks verbruik van voedingsmiddelen in Nederland per hoofd der bevolking: 
in de jaren 1852-1856, in de jaren 1887-189 1, verschil 
tarwe 0,43 HL 1,29 HL + 0,86 HL 
rogge l ,08 HL 1,15 HL + 0,07 HL 
gerst 0,3 l HL 0,33 HL + 0,02 HL 
boekweit 0,43 HL 0,25 HL - 0,18 HL 
aardappelen 2,58 HL 3,47 HL + 0,80 HL 
rij st 6,65 KG 12,09 KG + 5,44 KG 
bran: J .H.H. Hulsman, Handel en Nijverheid in : Eene halve eeuw 1848-1898 onder redac
tie van P .H. Ritter (Amsterdam 1898) 234. 
11 GA Zaanstad, Gemeenteverslagen Zaandam 1853-1867; De firma D. van Voorst & Zn. 
Deze firma werkte aanvankelijk met drie tot vier windrijstpelmolens: J. Kruyver, De pel
molens in het Oostzijderveld (Zaandam 1925); heruitgave 1988. Er zijn aanwijzingen dat 
de firma van Voorst al in 1847 bij een van de windpelmolens hulp-stoomvermogen gebruikte. 
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De Zaanse windgortmolen als oorsprong van de Zaanse rijstpellerij 

De gortpellerij in de Zaanstreek is ontstaan in de zeventiende eeuw. In 
1639 kwam de eerste gortpelmolen in Koog aan de Zaan in bedrijf en 
blijkbaar was dit bedrijf zo lonend, dat er na enige tijd 121 pelmolens 
in de Zaanstreek werkzaam waren. Hun produkt werd niet alleen in het 
binnenland afgezet, maar diende ook als proviand voor de zeevaart en 
het werd ook uitgevoerd. 12 

Een pelmolen lijkt op een korenmolen. Maar in plaats van maalstenen 
maakt men gebruik van pelstenen. Deze stenen ontdoen de korrel van 
zijn dop zonder hem te vermalen: dat ontdoppen heet pellen. Het wer
kende oppervlak van de pelsteen is zijn omtrek. De draaiende steen, de 
loper, is omgeven door een kuip van pelblik. Dat is plaatijzer waarin 

Afb . 1: Doorsnede van een windrijstpelmolen met twee stet pe!stenen. Bron: Gemeente 
A rchie! Zaanstad, Topografisch Historische Atlas. 

12 J .A. Koomen, De Zaanse lndustriemolens in : Mo/ens in Noord Holland (Amsterdam 
1981) 51. 
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gaatjes zijn geslagen met de punten naar binnen. De gerstekorrels wor
den in de nauwe ruimte tussen steen en blik gepeld. De korrels worden 
meegesleurd door de snelheid van de draaiende steen, maar afgeremd 
door de puntjes van het pelblik. Om te voorkomen dat de korrels wor
den vermalen tussen de loper en de !egger, de onderste steen, bevat de 
loper aan de onderzijde windkerven die een luchtstroom opwekken van 
het middelpunt van de steen naar de rand. 

De pelsteen van een gortmolen is van zandsteen; voor het pellen van 
rijst gebruikte men een iets hardere steensoort. Voor het pellen is een 
grote snelheid en veel vermogen noodzakelijk. 13 

Ongepelde gerst ondergaat zes maal het pelproces; het passeert zes 
'sneden'. Ongepelde rijst ondergaat een voorbewerking op een kleine 
maalsteen; het zogenaamde paddien. Daarna passeert de rijst drie sne
den. Na het pellen wordt de rijst gepoetst en gesorteerd op grootte. Des
gewenst kan er nog verder veredeling plaats vinden. Een rijstpelmolen 
heeft verder een doppensteen die doppen tot meel kan vermalen. 14 Het 
pellen van gerst valt nu nog te zien in de windmolen 'Het Prinsenhof' 
te Westzaan. 

De eerste windrijstpelmolen in de Zaanstreek was 'De Jonge Voorn' 
van Albert Vis in Wormerveer. Albert Vis is geboren in 1801 en hij be
gon zijn loopbaan bij de grote molenfirma Vas & Co. In 1825 begon hij 
voor zichzelf. Voor f 500,- per jaar huurde hij van de weduwe Vas de 
windgerst- pelmolen 'De Jonge Voorn. Twee jaar later was hij eigenaar 
van deze molen en drie jaar later bezat hij ook de vervallen pelmolen 
'Rosbayer'. De eerste gegevens over rijstpelactiviteiten hadden betrek
king op het jaar 1830. 15 

In de gemeenteverslagen van Wormerveer komt hij tot aan zijn dood, 
in 1848, afwisselend voor als rijst- en als gortpeller. 16 Hij bezat ook een 
stijfselfabriekje, een oliedikkerij en later oliemolens. Het bedrijf is na 
zijn dood onder zijn naam voort blijven bestaan. Van 1867 tot 1871 
stond bij 'De Jonge Voorn' een locomobiel. 17 Daarna heeft de firma Vis 
nog dertig jaar met windkracht gepeld alvorens opnieuw stoomkracht 
te benutten. 

Een groot voordeel van de Zaanse windrijstpelmolens was dat ze ge
makkelijk konden omschakelen op de gortpellerij. Dat gold niet bij de 
stoompelfabrieken, want pas in 1891 lukte het aan Gebrs. Laan om in 

13 P . Boorsma, Duizend Zaanse Mo/ens (Amsterdam 1967) 38-42. 
14 G. Husslage, Windmolens (Amsterdam 1968) 88-91. 
15 Archief G.J . Vis, Enkhuizen; J . Vis Azn, De familie Vis van Zaandam en Wormer
veer (z.p. 1926). 
16 GA Zaanstad, Gemeenteverslagen Wormerveer, 1841, 1843, 1848. 
17 GA Zaanstad, Gemeentevers/ag Wormerveer, 1867. 
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Afb. 2: De rijstpelmolen 'De Jonge Voorn ', met gasfabriekje, gashouder en machineka
mer. Bron: verzameling A.F. Neuhaus, Wormerveer. 

hun pellerij 'Mercurius' met stoomkracht gort te pellen. 
De firma Wessanen & Laan meldde dat vanaf 1863 het pellen van rijst 

belangrijker was geworden dan het pellen van gort. 18 Vanaf 1865 nam 
het belang van de rijstexport uit Birma sterk toe. Er ontstond een directe 
relatie tussen Birma en de Zaanse pellers. 

Een apocrief Zaans verhaal wil dat aan het begin van de twintigste 
eeuw de wereldhandelsprijs van rijst werd vastgesteld aan de Zaanweg 
in Wormerveer, want daar woonde Cees Laan de 'rijstkoning' en daar 
waren de kantoren van Wessanen & Laan, Bloemendaal & Laan en de 
Firma Albert Vis. Het is een aardige anecdote, en zij is tekenend voor 
het belang van de Zaanse rijstpellerij die aan het begin van deze eeuw 
de al-oude houtzagerij en olieslagerij in belang was voorbijgestreefd. 

De geschiedenis van twee pellerijen 

De overgang van windmolenbedrijf naar grootbedrijf wil ik illustreren 
met behulp van de geschiedenis van twee bedrijven; die van Blans en van 

18 R. Laan, Wessanen's Koninklijke fabrieken 1765-1940 (Wormerveer 1940) 82. 
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Kamphuys in Zaandam. De familie Blans kwam in de zeventiende eeuw 
uit Vlaanderen via Zeeland naar Krommenie in de Zaanstreek. 19 Om
streeks 1800 woonde Klaas Blans op de buurtschap 't Kalf te Zaandam. 
Hij was winkelier en boer. Zijn zoon Hendrik, de zesde van zijn acht 
kinderen, werd op 20 oktober 1801 te Zaandam geboren. Deze Hendrik 
verwierf zich in de loop van de tijd verschillende pelmolens: in 1848 'De 
Wildschieter', in 1853 'De Houtsnip' en in 1867 'De Jonge Abram' . 

De oudste van Hendrik 's dertien kinderen, Klaas Blans Jr, kreeg op 
1 mei 1861 van zijn vader de bescchikking over 'De Houtsnip' en 'De 
Wildschieter' met bijbehorende zaken plus een kapitaal van f 9.000,-. 
In 1863 verbrandde 'De Houtsnip '. Na de brand kocht Klaas Blans Jr 
het terrein en de gebouwen van zijn vader. Voor f 22.000,- bouwde hij 
een nieuwe pelmolen 'De Houtsnip'. In zijn eerste bedrijfsjaar, 1861, 
maakte hij een winst van f 8.347 ,47. In het jaar van de brand gingen de 
zaken uiteraard minder goed, maar in 1865 maakte hij een winst van 
f 42.334,18. In 1872 verwierf hij 'De Wildschieter' en in 1873 de pelmo
len 'De Gans' en het pakhuis 'De Helling' in eigendom. 

Op 28 oktober 1876 kocht hij voor een bedrag van f 6.000,- het bui
ten 'Zaanlust' om op die plaats een stoomrijstpellerij te kunnen bou
wen. Bij de aanvraag van de vergunning voor de bouw van deze fabriek 
werd bezwaar aangetekend door omwonenden; een stijfselfabrikant 
vreesde roet- en stofoverlast, een tuinder had dezelfde bezwaren en een 
ander vreesde voor zijn nachtrust. De gemeente verleende de vergunning 
op 28 November 1876, maar de omwonenden gingen in beroep bij de 
Raad van State. Hun beroep werd op 15 mei 1877 verworpen. 

In 1878 boekte Klaas Blans een winst van f 82.325,96. Het volgende 
jaar leed hij verlies, maar toen was net zijn stoomrijstpellerij 'Birma' 
met de stenen pakhuizen 'Bassein', 'Rangoon', 'Java' en 'Rijsthalm' in 
bedrijf gekomen. 

Korte tijd na het in gebruik nemen van de stoomfabriek overleed 
Klaas Blans Jr. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Hendrik Blans Jr. 
In 1881 werd met een stoomgortpellerij begonnen; waarschijnlijk zon
der succes. De rijstpellerij brandde af op 8 december 1883 en werd met
een op grotere schaal herbouwd. 

Op 11 augustus 1892 werd de firma Klaas Blans opgericht metals fir
manten de broers Hendrik, Nicolaas Johannes en Thomas Martinus 
Blans. Ingebracht werd de windpelmolen 'Houtsnip', de pakhuizen 'Het 

19 Het navolgende is gebaseerd op R. Regout, Genealogie Klaas Blans, (Heemstede 1976); 
Familie-archief Blans (aanwezig bij de heer B.N. Blans te Heemstede), de handgeschreven 
boekhouding van Klaas Blans Jr vanaf 1-5-1861 , voortgezet door Hendrik Blans tot 1880; 
Toegelicht door de beheerder van het archief Blans, de heer B.N . Blans. 
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Kaaspakhuis' en 'De Uitbreiding', de stoomrijstpellerij 'Birma' met 
haar pakhuizen en de stijfselfabrieken 'De Ruiter' en 'Concordia'. Pas 
in 1908 werd de windpelmolen 'De Houtsnip' van de hand gedaan. 

Op 11 februari 1912 werd de N .V. Gebrs. Blans fabrieken opgericht 
voor de verwerking van graan-, rijst- en stijfsel produkten. Er werd ook 
een fabriek in Leiden gesticht. In 1916 werd de fabriek in Zaandam ge
troffen door de ernstige overstroming in Noord Holland. In dat jaar 
overleed ook N.J. Blans. Een jaar later overleed zijn broer H. Blans . 
Daarna werd het bedrijf geliquideerd en de gebouwen werden verkocht 
aan het Blauwhoedenveem. 

Tussen de Zaanse pellers heerste een sterke competitie. Naar stroom
vermogen en produktie gerekend, was in de jaren voor de Eerste We
reldoorlog de pellerij 'Phenix' van Kamphuys te Zaandam de koplo
per. i o 

Cornelis Kamphuys vestigde in 1853 in Zaandam een grossierderij. In 
1865 kocht hij de windpelmolen 'De Jonge Kuiper' in Koog aan de 
Zaan . Vier jaar later bezat hij in dezelfde plaats ook de windpelmolen 
'De Walvisch'. De molen 'De Jonge Kuiper' brandde in 1874 af. Kamp
huys wilde haar vervangen door een stoomfabriek. Dit leidde tot een 
Iangdurige rechtszaak tussen Kamphuys en de onderlinge waarborg 'Het 
pellerscontract'. Na de brand meende Kamphuys recht te hebben op de 
herbouwpremie van f 6.000,-. 

Het bestuur van 'Het pellerscontract' was echter van mening dat een 
stoomrijstpelmolen geen molen was zoals gebruikelijk was aan de Zaan 
en zij meende daarom niet verplicht te zijn om de herbouwpremie uit 
te keren. In Iaatste instantie werd voor het gerechtshof te Amsterdam 
Kamphuys in het ongelijk gesteld. Desondanks stichtte hij de stoompel
lerij 'De Jonge Kuiper'. Deze brandde in 1879 af en de schade aan ge
bouwen en voorraden bedroeg f 300.000,-. Onder de naam 'Phenix' 
werd de pellerij herbouwd. 

Omdat de familie Kamphuys geen kinderen had, werd de zaak voort
gezet door hun neef H.A. van Odyck. Onder zijn Ieiding bereikte het 

20 Het aantal stoommachine ' s met hun totaal aantal pk ' s zoals zij in 1913 aanwezig wa
ren bij de Zaanse stoomrijstpellerijen: 
Phenix : 2 stoommachines: 2000 pk 
De Unie : 2 stoommachines: 1300 pk 
Hollandia : 2 stoommachines : 1000 pk 
Java : 2 stoommachines: 400 pk 
Birma : l stoommachine : 350 pk 

3 gasmotoren : 70 pk 
P . Molenaar: l stoommachine : 80 pk 
bron : GA Zaanstad, Jaarverslag kamer van koophandel Zaanland, 1913, 108-130. 



KINGMA STOOMRIJSTPELLERIJ 61 

bedrijf zijn grootste bloei. In 1905 verwerkte het bedrijf 21.327 ton rijst. 
Vijf jaar later was de produktie van de 'Phenix' 77.751 ton en de Neder
landse import was 321.274 ton. Weer drie jaar later was de produktie 
80.000 ton; dat kwam overeen met een tiende van het volume van de 
rijstexport uit Birma. Het fabriekscomplex was intussen vele malen uit
gebreid. 

Het was gebruikelijk dat Zaanse fabrikanten hun belangen spreidden. 
In de Eerste Wereldoorlog begon Van Odyck met de cacaofabricage in 
een oude molen en aan het Noordzeekanaal bouwde hij de grote meelfa
briek 'Vrede'. Na de eerste wereldoorlog begon hij een veevoerfabriekje 
in een oude stoomverfhoutfabriek. 

Voor de Eerste Wereldoorlog had de firma Kamphuys twee reizigers 
voor het binnenland en drie voor het buitenland: een voor Engeland en 
Amerika, een voor Oost Europa en een voor Frankrijk en Rusland. In 
die tijd zat de weekboot naar Odessa van de K.N.S.M. soms half vol 
met rijst van Kamph_uys. Het bedrijf beschikte toen over een eigen zak
kendrukkerij waar men speciale zakken van 2 V2 kg drukte die in Argen
tinie twee aan twee over de ruggen van ezels konden worden gehangen 
om ze zo over de bergpaden te kunnen vervoeren. 

Niet alle stoompellerijen die opgericht werden, waren een succes. In 
1881 kreeg A. Latenstein van Voorst te Koog aan de Zaan een stoomver
gunning voor de stoomrijstpellerij 'De Groeneboer'. Deze fabriek be
stond slechts kort, want in 1883 werden de installaties overgebracht naar 
de afgebrande pellerij 'Birma' van Blans. 22 Ook in 1881 kreeg de Firma 
van Waveren & Dekker een stoomvergunning voor de stoomrijstpelmo
len ' De Korenbloem' in Koog aan de Zaan. Reeds een half jaar later 
brandde deze fabriek af. Later was deze firma eigenaar van de windpel
molen 'De Walvisch' .23 

21 P . Boorsma, Zaansche mo/ens (Amsterdam 1939) 122; GA Zaanstad, Stukken betref
fende het pellerscontract (zonder nummer). 
GA Zaanstad, Etablissements C. Kamphuys, ii Zaandam, Figaro lllustre (1911) Januari 
(nr. 120.250), 20-23. 
Aangevuld met mededelingen door de heer G. Kruyver te Zaandam, die op l maart 1914 
in dienst is getreden van de firma Kamphuys en die daar zijn loopbaan afsloot als procura
tiehouder (intervieuw door auteur op 12-7-1986). 
22 Boorsma, Duizend Zaanse Mo/ens, 126. 
23 N. van Pommeren en H.L.M. van Heijnsbergen, Zaanse brandkroniek (Koog aan de 
Zaan 1941) 42; A.F. Neuhaus, Mo/ens in de Zaanstreek in oude ansichten dee! I (Zalt
bommel 1977) 23. 
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Waarom koos de molenbaas voor een stoommachine? 

Een slechte rentabiliteit van het molenbedrijf lijkt niet de reden te zijn 
geweest waarom de Zaanse windrijstpellers van een stoommachine ge
bruik gingen maken. De reden lijkt vooral een capaciteitsprobleem te 
zijn geweest. 

Een windgortpelmolen kon per jaar twee honderd last, dat is 400 ton, 
gort produceren. 2

• Het pellen van rijst is minder bewerkelijk. Uit gege
vens van Bloemendaal & Laan blijkt dat een grote windrijstpelmolen per 
jaar 800 ton rijst kon pellen. 25 De stoomrijstpellerij 'Phenix' van Kamp
huys had aan de vooravond van de eerste wereldoorlog een productieca
paciteit van 80.000 ton; dat is gelijk aan de capaciteit van 100 windmo
lens! 

Bij het onderlinge brandwaarborg 'Het pellerscontract' stonden in de 
eerste helft van de negentiende eeuw gemiddeld vijftig windmolens inge
schreven. 26 Windmolens zijn kapitaalgoederen, die bij goed onderhoud 
eeuwen meekunnen. Er was in de Zaanstreek dus een potentiele rijstpel
capaciteit van 40.000 ton per jaar. Een windpelmolen had een verkoop
waarde van f 6000,- tot f 10.000,-. Met een dergelijke investering kon 
men dus als 'loonpelder' beginnen. 

De eerste grootschalige stoomrijstpellerij in de Zaanstreek was de fa
briek 'De Unie', die Wessanen & Laan in gebruik nam. Vijftien jaar la
ter bouwde de firma Bloemendaal & Laan op een steenworp afstand een 
vrijwel identieke fabriek. Beide bedrijven zouden tot grote bloei komen. 

De bouw van 'De Unie', inclusief pakhuis kostte f 84.344, 19 27 en de 
'Hollandia' kosttef 109.804,12. 28 Een jaar nadat hij in bedrijf was ge
nomen bedroeg de produktie van de 'Hollandia' 5663 ton; dat was zeven 
maal de produktiecapaciteit van een windpelmolen. Uit de gemeente
verslagen van Zaandam blijkt dat de stoompellerijen 'Birma' en 'Phe
nix' in de eerste jaren een bezetting van negen man kenden. 29 

Een globale kostenvergelijking laat zien dat de kostprijs van gepelde 
rijst daalde bij gebruik van stoomkracht. 30 

24 Boorsma, Duizend Zaanse Mo/ens, 42. 
25 Verzameling R. Kooyman, Wormerveer; stukken betreffende de oprichting van de 
stoompellerij Hollandia. 
26 GA Zaanstad, stukken betreffende het pellerscontract. 
27 Verzameling R. Kooyman, bestek en aanneemovereenkomst fabriek De Unie. 
28 Idem, stukken betreffende Hollandia. 
29 GA Zaanstad, Gemeenteverslagen Zaandam 1884 e.a. 
30 Toen in 1877 de grote windrijstpelmolen 'De Prinses' werd vervangen door de stoom
pellerij 'Hollandia' bracht de windmolen f 11.000,- op. De nieuwe fabriek met rijstpak
huis kosttef 109.000,-. Het laatste arbeidsloon in de windmolen bedroegf 47,- en in de 
stoomfabriek bedroeg het eerste arbeidsloon f 95,85 per week. De stoompellerij 'De Unie' 
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Afb. 3: Het complex van stoomrijstpellerij 'Hollandia' omstreeks de eeuwwisseling. Bron: 
verzameling R. Kooyman . Wormerveer. 

Over de relatie tussen rendement en investering valt het volgende te 
zeggen. Toen Blans zijn nieuwe windpelmolen bouwde, bedroegen de in
vesteringen de helft van de winst in een jaar. Toen hij tien jaar later zijn 
stoombedrijf bouwde bedroeg de investering een kwart van zijn winst 

verbruikte 8.340 mud steenkool per jaar. Bij de ' Hollandia' betaalde men het eerste jaar. 
f 0,30 per mud steenkool. In zijn eerste bedrijfsjaar had de 'Hollandia' een produktie die 
zeven maal groter was als die van de windmolen. In het tweede jaar was zij negen maal 
en in het derde jaar twaalf maal groter. 
In afgeronde getallen: 
bouwkosten nieuwe windpelmolen: f 22.000,
kosten tweedehands windpelmolen: f 11.000,
bouwkosten stoompelfabriek: f I 10.000,
arbeidsloon per jaar in windmolen: f 2.500,
arbeidsloon per jaar in stoomfabriek: f 5.000,
steenkoolkosten per jaar in fabriek: f 2.500,
produktie per jaar van windmolen: 800 ton 
produktie per jaar stoomfabriek: 8000 ton 
Als een windmoleneigenaar zijn pelproduktie wilde vertienvoudigen dan kon hij kiezen. 
Tien nieuwe windpelmolens die samen evenveel kostten als twee stoompelfabrieken. Als 
hij tien tweedehands windpelmolens had kunnen kopen dan was zijn investering gelijk aan 
die van een stoomfabriek. De Ioonkosten van tien windpelmolens zouden f 25.000,- per 
jaar hebben bedragen. 
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in acht maanden. 3
' Overigens waren de investeringen in gebouwen en 

machinerieen beduidend minder dan die in gepelde en ongepelde rijst. 
De financiering kon gemakkelijk uit eigen middelen geschieden. 

Schaalvergroting en technische vernieuwing 

In 1891 was er bij de stoompellerijen wederom een aanzienlijke schaal
vergroting opgetreden. Elans had in de 'Eirma' al enige jaren een 
stoommachine van 200 pk in gebruik. Eij 'De Unie' werd een stoomma
chine van 500 pk in dienst gesteld . Eij deze laatste fabriek werkten 50 
man en bij de 'Hollandia' werkten er 34. 32 

De produktieverhoging t.o. v. de windpellerij kwam aanvankelijk niet 
tot stand door een andere peltechniek. Een windpelmolen had in het al
gemeen twee pelstenen, een harp, een waaierij en soms een paddiesteen. 
Uit het bestek van de bouw van 'De Unie' in 1872 blijkt dat de fabriek 
toen vier pelstenen, een stel paddiestenen en een stel doppenstenen telde. 
Na uitbreiding van de fabriek in 1879-1880 waren er zes pelstenen, drie 
stel paddiestenen, drie poetsmachines en verder o.a. luieryen, vijf pel
builen en drie meelbuilen. 33 

Uit een taxatierapport voor een brandverzekering uit 1905 valt af te 
leiden dat de stoompellerij 'Eirma' van Elans toen de volgende werktui
gen bezat: vier stel pelstenen, twee stel paddiestenen, veertien elevato
ren, een sorteermachine, negen trieurs, tien paddiepikkers, twaalf bui
len, twee kegelschuiers, een wals, harpenwaaierij, zuigapparaten en 
transporteurs. Dit alles werd aangedreven door een 300 ipk compound
stoommachine. 

De peltechniek had ondertussen enige verandering ondergaan. Er wa
ren conische pelstenen gekomen die gemakkelijk in hoogte konden wor
den versteld . Tijdens het pellen werd talk gebruikt, die maakte dat de 
oliehoudende huiden gemakkelijker werden afgepeld. Vervolgens werd 
de talk er met een poetsapparaat afgehaald. Dit gebeurde in ronddraai
ende trommels. Zo verbeterde het uiterlijk en de houdbaarheid van de 
rijst. 35 

Het gebruik van stoommachines in combinatie met betere sorteerme
thodes deed de opbrengst van tafelrijst van 45 a 50% tot 60% toene-

31 Familie-archief Blans , kasboekje Klaas Elans. 
32 Enquete gehouden door de staatscommissie benoemd krachtens de wet van 19 janua
ri 1890, Derde Afdeling, De Zaankant. 
33 Verzameling R. Kooyman, dossier ' De Unie'. 
34 Familie-archief Blans. 
35 L.A. van Rooyen en 1.P. de Vooys, Leerboek der Mechanische Technologie (Gorin
chem 1919) 318-322. 
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$tt:am-l:t:fce.3::ti1h: ~•.ne flbeJii:t", C. KAtH'lfOYS, lam1.fam (llollan<li, 
Min 1898., 

Alb . 4-7: De ontwikkeling van de stoompellerij 'Phenix': 1874, 1880, 1888 en 1898. 

men . 36 De produktie vergroting van de stoompellerij kan dus worden 
verklaard door het in gebruik nemen van meer productie-eenheden, ver
beterd intern transport en verbeterde pel- en sorteermethoden. Natuur
lijk speelt ook de Iangere bedrijfstijd van de stoomfabriek t.o.v. de 
windmolen een rol; er was gemiddeld 150 dagen per jaar voldoende pel
wind .37 

De Zaanstreek en Birma 

De enorme groei van de Zaanse rijstpellerij kan niet los warden gezien 
van de ' rice-boom' die Birma in de tweede helft van de negentiende 
eeuw kende. 38 Al in de achttiende eeuw haalden Hollanders uit Batavia 
rijst uit de Birmaanse provincie Arakan. Door burgeroorlogen in Birma 
vluchtten de boeren van hun land en het oerwoud kon weer bezit nemen 
van de rijstvelden. In 1826 kwamen de Birmaanse provincies Arakan en 
Tenasserim onder Engels-Indisch beheer. De Engelsen breidden hun in-

36 Ibidem , 324. 
37 P. Havik , De gortmolen en het pell en van gort met den windmolen (z.p. 1928); hand
schrift in het Zaanse molenmuseum te Koog aan de Zaan, fascimile-uitgave (z.p., z.j.) 112. 
38 Het volgende is gebaseerd op Cheng Siok-Hwa, The rice industry of Burma 1852-1940 
(Kuala Lumpur 1968). 
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vloedssfeer in Birma in de loop van de negentiende eeuw verder uit. Pa
rallel daarmee verliep de ontwikkeling van de rijstverbouw. 

Toen in het midden van de negentiende eeuw door de 'Indian Munity' 
de rijstexport uit Bengalen naar Europa en door de Amerikaanse bur
geroorlog de rijstexport van Carolina wegviel, kreeg Birma de kans zich 
te ontwikkelen tot 's werelds grootste rijstexporteur. Door de enorme 
vraag van de rijstimporterende landen vertwaalfvoudigde de prijs van 
de rijst in het tijdvak 1840-1890. De transportkosten daalden echter; 
eerst door het ingebruik nemen van grotere zeilschepen, later door ver
korting van de zeeweg door opening van het Suez-kanaal en de intro
duktie van stoomschepen. 

Aanvankelijk waren de pellers in Liverpool en Londen de voor
naamste afnemers van de Birmaanse rijst. Vanaf 1890 waren dit de 
Noordduitse en Hollandse pellers. Als oorzaak van deze verschuiving 
worden genoemd: de kosten van transport van de Engelse havens naar 
de pellerijen werden te hoog, de Engelse lonen waren te hoog en de En
gelse pellerijen te ouderwets. 

In het laatste dee! van de negentiende eeuw was Birma de belangrijk
ste leverancier van ongepelde rijst aan Nederlandse pellers. Siam en In
dochina kwamen pas later op als belangrijke rijstexporteurs. 

De bloeiperiode van de Zaanse rijstpellerij 

In 1846 bedroeg de import van rijst in Nederland 23.000 ton . Daarvan 
werd 2000 ton, dat was 9%, geexporteerd, voornamelijk naar het Duitse 
Tolverbond . In 1864 werd van de Nederlandse import van 41.000 ton 
een groter aandeel , namelijk 39%, geexporteerd. Deze uitvoer van 
15.000 tonging naar 26 landen in 3 continenten. Vijfentwintig jaar later 
werd 39% van de invoer van 127 .000 ton uigevoerd. Van de Nederlandse 
uitvoer van 49.000 tonging 34.000 ton naar de drie omringende landen. 
De overige 15. 000 ton ging naar 21 land en in de he le wereld. In 1913 was 
de invoer 408.000 ton waarvan 55% werd geexporteerd. 39 

In 1876 werden aan het Nieuwe Diep nog 200.000 balen rijst van 100 
kg voor de Zaan overgeslagen.•0 Met de opening van de Zaandamse zee
haven in 1884 werd de rechtstreekse aanvoer van ongepelde rijst in de 

39 Statistiek van den in-, uit- en doorvoer over het jaar 1846 ('s-Gravenhage 1847); idem 
over 1864 ('s-Gravenhage 1865); idem over 1889 ('s-Gravenhage 1890); H. Blink, Rijstpro
duktie en Rijsthandel, Tijdschrift voor Economische Georgraphie, 5 (1914) 394. 
40 Th . van Tijn, Het Noordhollandse zeehavengebied voor en na de openstelling van het 
Noordzeekanaal , Tijdschrift voor geschiedenis (1966) no. 3, 301. 
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Zaanstreek steeds belangrijker. Het jaarverslag van de Kamer van 
Koophandel van Zaanland maakte over 1891 melding van het feit dat 
de pellerijen zich in een goede afzet mochten verheugen. In dat jaar 
kwamen 18 schepen uit Brits-Indie, 2 uit Japan, 2 uit Duitsland en 1 uit 
Engeland met rijst in de Zaandamse zeehaven. In totaal werden er 
595.341 balen rijst gelost. 41 

Vanaf 1907 is aan de hand van de jaarverslagen van de Kamer van 
Koophandel het volgende verloop te reconstrueren. De rapporten schil
deren uitvoering de situatie op de wereldmarkt. In 1907 was er een slech
te rijstoogst in Japan; in plaats van exporteren moest het land importe
ren uit Birma. Ondanks het feit dat de prijs van ongepelde rijst omhoog 
ging, was het voor de Zaanse pellers een recordjaar. 42 Over 1909 werd 
vermeld dat er in Nederland drie miljoen balen rijst werden ingevoerd, 
waarvan 1,2 miljoen via de haven van Zaandam. De concurrentie op de 
afzetmarkten werd moeilijker door beschermende maatregelen van im
portlanden. De resultaten waren gunstig43 

Ook 1910 was een goed jaar. Er waren toen in Nederland tien rijstpel
lerijen met 575 arbeiders. De twee pellerijen in Wormer ('De Unie' en 
de 'Hollandia') hadden samen 120 arbeiders. De pellerij in Wormerveer 
(de 'Java' van Alb. Vis) had 20 arbeiders en de twee Zaandamse pellerij
en ('Birma' en 'Phenix') hadden samen 150 man in dienst. In Zaandijk 
was een pellerij, waarschijnlijk windpelmolen 'De Witte Klok', met 5 
arbeiders. 44 Na opening van de Wilhelminasluis te Zaandam konden 
ook grote binnenvaartschepen met rijst uit andere zeehavens voor de 
wal van de pellerijen Iossen. 

In 1911 was er een topjaar omdat door de grote droogte in Europa 
er een grote vraag naar alternatief voedsel en veevoeder was. De enorme 
Europese vraag leidde tot uitvoerverboden in een aantal rijstproduce
rende landen. Er werd nu ook ongepelde rijst uit Midden Amerika aan
gevoerd. 45 Het jaar 1912 was nog beter. In 1913 was de omzet opnieuw 
groter, maar er verschenen wolken aan de horizon; Siam exporteerde 
voor het eerst gepelde rijst naar Europa en door de Balkanoorlogen 
werd de export bemoeilijkt. 46 

41 GA Zaanstad, Jaarverslag Kamer van Koophandel Zaanland, 1891, 10-11. 
42 Idem, 1907, 78-80. 
43 Idem, 1909, 79-81. 
44 J .G .A. Everwijn, Beschrijving van Handel en Nijverheid in Nederland ('s-Gravenhage 
1912) . 
45 GA Zaanstad, Jaarverslag Kamer van Koophandel Zaanland, 1911, 51-57. 
46 Idem 1913, 60-61. 
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Het verval 

De jaarverslagen van de Kamer van Koophandel weerspiegelden ook de 
neergang. Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog ontstond er een 
chaos in de goederenhandel en het geldverkeer. Het geldverkeer zou 
problematisch blijven en het scheepvaartverkeer zou steeds grotere hin
der ondervinden. 

De aanvoer van rijst was in 1914 even groot als in 1904; d.w.z. 65% 
van het topjaar 1908. Omdat de Zaanstreek binnen de stelling Amster
dam lag, werden graan- en pellersbedrijven verplicht grote voorraden 
aan te houden. Buitenlandse opkopers waren bezig grote oorlogsvoorra
den in te slaan; de Nederlandse regering ging op 26 september 1914 over 
tot de afkondiging van een uitvoerverbod van rijst. Er werden ook 
prijsmaatregelen uitgevaardigd voor voedingsmiddelen. 47 In 1915 Iiep er 
geen enkel schip met rijst de Zaandamse zeehaven binnen. 48 In 1916 
nam de regering alle rijstvoorraden in Nederland in beslag. In de oorlog 
is nog wel wat rijst aangevoerd via de Nederlandse Overzee Trustmaat
schappij. 

Pas in 1920 werd de export van rijst vrijgegeven. Het duurde tot 1924 
voor er in de Zaandamse haven weer een zeeschip rijst loste .49 De wereld 
was toen zeer veranderd. Al in 1861 was in Birma de eerste mechanische 
rijstpellerij in gebruik genomen. Twintig jaar later was het algemeen ge
bruik de stoomketels met pelafval te stoken. Vanaf 1920 werd er alleen 
nog gepelde rijst geexporteerd . so 

Voor de Zaanse pellers was Rusland weggevallen als exportland en in 
de Eerste Wereldoorlog was in Zuid Amerika een eigen pelindustrie ont
staan . Wessanen & Laan maakte de pellerij 'De Unie' geschikt voor ha
vermoutfabricage en zij probeerde haar grote rijstafzet in Polen te be
houden door het stichten van een eigen fabriek in Biezanow. Door aller
lei politieke en commerciele verwikkelingen heeft de fabriek maar kort 
gewerkt. 51 

De pellerijen van Wessanen & Laan, Kamphuys en Alb. Vis werden 
samen met de Zuidhollandse pellerijen van Van Schaardenburg, Ho
ward & Co en Van Sillevold in 1930 ingebracht in de trust N.V. Rijst-

47 C.A. van Manen , De Nederlandse Overzee trustmaatschappij ('s-Gravenhage 1935) 40. 
48 GA Zaanstad, Jaarverslag Kamer van Koophandel Zaanland, 1915, 29-34. 
49 E.J. J onxis, 'The Zaanland Chamber of Commerce' in De Hollandse St eden, Zaan
/and number (Laren z.j. [1928]) 24. 
50 Siok-Hwa, Burma, 96. 
51 Laan, Wessanen, 129. 
52 Archief vereniging tot behoud van monumenten van bedrijf en techniek Zaanstreek 
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Unie. 52 Bloemendaal & Laan bleef buiten de trust. Opvallend is dat de 
gortpellerij 'Mercurius' v/h Gebrs. Laan in 1922 een rijstpellerij in ge
bruik nam bij haar gortpellerij onder het motto: als anderen geld kun
nen verdienen met rijst, dan kunnen wij het ook. 53 Dit bedrijf is het eni
ge in de Zaanstreek dat nog consumptierijst produceert; Lassie tover
rijst. 

De laatste Zaanse windrijstpelmolen, 'De Witte Klok', werd na enige 
jaren van stilstand, in 1924 gesloopt. 54 

Twintig jaar later waren de gebouwen van de rijstpellerij 'Java' ver
dwenen. Het complex 'De Unie' valt alleen nog te zien in het boek 'Ooit 
gesloopt Nederland'. 55 De helft van het complex 'Phenix' aan de Oost
zijde te Zaandam is nu de N.V. Meypro. De brand in de andere helft le
verde de titel van de novelle van de cabaretier Freek de Jonge. 56 Aan de 
Veerdijk in Wormer zijn de complexen 'Hollandia' en 'Mercurius' nog 
te zien. Beide panden staan op de voorlopige provinciale monumenten
lijst. 

Conclusies 

De Zaanse stoomrijstpellerij kwam voort uit de eeuwenoude windmo
lengortpellerij . Naast de oude stoompelmolens bleven de windpelmolens 
nog vele jaren werkzaam. De flexibiliteit en de lage investeringskosten 
bleken een voordeel in periodes van crisis in de international rijsthandel. 

De introduktie van de stoommachine stelde de pellers in staat hun 
produktie te vergroten en de kostprijs te drukken. De opkomst van Bir
ma als rijstexporteur in de tweede helft van de negentiende eeuw verze
kerde de Zaanse pellers van een adaequate aanvoer van ongepelde rijst. 

De stoompellerijen die in de tweede helft van de negentiende eeuw 
werden gesticht, hebben geprofiteerd van de vraag naar een alternatief 
voedingsmiddel dat betaalbaar was en van de mogelij kheden van het 
vrij handelsysteem. 

De Eerste Wereldoorlog bracht de Zaanse pellers een zeer ernstige 
slag toe, die men nooit meer te boven is gekomen. Hun positie was reeds 
ondermijnd door de opkomst van een inheemse stoompellerij en de be
lemmeringen in het internationaal handelsverkeer. 

(M.B.T.Z.), Notulenboeken road van beheer en aandeelhoudersvergadering N. V Rijst-Unie 
(zonder nummer). 
53 Archie/ M.B. T.Z., directie journaal Gebrs. Laan (zonder nummer). 
54 A.F. Neuhaus, Duizend Zaanse Mo/ens, 127. 
55 1. den Hollander, Ooit gesloopt Nederland (Amsterdam 1985) 54-57. 
56 F. de Jonge, Zaansch Veem (Amsterdam 1987). 



De ontwikkeling van pelvimetrisch 
onderzoek in de verloskunde 

ANJA HIDDINGA 

lnleiding 

Tegenwoordig gaan zwangerschap en rontgenopnames beslist niet sa
men. Geen verloskundige zal het in zijn of haar hoofd halen een zwan
gere patiente naar de rontgenafdeling te sturen als dit ook maar enigs
zins te vermijden is. Zelfs een zeer gelokaliseerde opname zoals door de 
tandarts, vaak routine-matig, van gebitselementen gemaakt wordt, is ta
boe tijdens de zwangerschap. Dat deze voorzichtigheid in de loop der 
geschiedenis niet altijd in acht genomen is mag wellicht geen verbazing 
wekken; we! opzienbarend is dater in de ontwikkeling van de verloskun
de een periode is geweest waarin rontgenopnames van de zwangere buik 
op bepaalde plaatsen zelfs onderdeel uitmaakten van de routine proce
dures waaraan iedere eerstbarende vrouw werd onderworpen. Na de in
troduktie van de rontgentechniek in de geneeskunde zijn door verlos
kundigen echter verschillende pogingen ondernomen om deze techniek 
toe te passen. Een van de belangrijkste vraagstukken betrof het pro
bleem van het meten van de bekkenopening van de zwangere vrouw. 

In de decennia tussen de beide wereldoorlogen werd in een aantal Ian
den onderzoek verricht dat was gericht op de ontwikkeling van rontgen
technologie waarmee het benige bekken zou kunnen worden afgebeeld 
en gemeten, de z.g. rontgenpelvimetrie. Dit artikel zal nader ingaan op 
de ontwikkeling van twee van dergelijke onderzoeksprogramma's, uit
gevoerd in de Verenigde Staten, die in die jaren internationaal grote be
kendheid genoten. Deze beide programma's zijn ieder op hun eigen wij
ze voor de rontgenpelvimetrie van grote betekenis geweest. Ik zal probe
ren aan te tonen hoe de onderzoeksproblemen van deze programma's en 
de manier waarop ze benaderd werden door de betrokken verloskundi-

*Archiefonderzoek voor dit artikel werd mede mogelijk gemaakt door een beurs van het 
fonds Catharina van Tussenbroek. lk wil graag mijn dank betuigen aan Stuart Blume, Ol
ga Amsterdamska en de redaktie van dit jaarboek, in het bijzonder Wiebe Bijker, voor 
hun kommentaar op eerdere versies van dit artikel. 
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gen ontstonden in een wisselwerking tussen de cognitieve tradities in het 
verloskundig onderzoek, de sociale omstandigheden in de Amerikaanse 
verloskunde uit die tijd en de eigenschappen van de gebruikte technolo
gie. 

De definitie van en het onderzoek naar het problematische bekken 

Hoewel al !anger vast stond, dat het bekken van een barende vrouw een 
belangrijke rol speelt bij het verloop van de bevalling, is de verloskundi
ge wetenschap zich pas sinds de negentiende eeuw systematisch gaan be
zig houden met vragen rond de aard en betekenis van die rol. Het meten 
en klassificeren van vrouwenbekkens werd in de laatste decennia van de 
negentiende en de eerste decennia van de twintigste eeuw een belangrijk 
onderzoeksgebied binnen de obstetrie. 

Het centrale probleem in de verloskundige 'bekkenleer' was, dat het 
bekken van de zwangere vrouw soms te nauw was voor het hoofdje van 
de baby, waardoor ernstige baringsstoornissen konden optreden. Dit 
probleem was niet zeldzaam doordat een aanzienlijk deel van de bevol
king leed aan rachitis of Engelse Ziekte, een aandiening waardoor ver
vormingen in het bekken veroorzaakt kunnen worden'. Disproportie, de 
problematische verhouding tussen de afmetingen van het babyhoofdje 
en het bekken van de moeder, leidde soms tot dagenlange, pijnlijke be
vallingen die niet zelden eindigden met de dood van de baby en de moe
der. Er waren weinig manieren om iets aan een dergelijke situatie te 
doen. Een keizersnede bleef tot het einde van de negentiende eeuw een 
bijzonder gevaarlijke operatie, die vrijwel zeker tot de dood van de moe
der Ieidde. Een hongerdieet voor de moeder was een andere niet veel ge
bruikte therapie, die bedoeld was om de foetus klein te houden en de 
passage bij de bevalling makkelijker te Iaten verlopen. Het meest gebrui
kelijk was echter om embryotomie of craniotomie toe te passen op de 
foetus in de baarmoeder - een vreselijke 'verkleiningsoperatie' die al
thans de redding van de moeder zou kunnen betekenen. 

Naast de vroedmeesters en chirurgijns, waren het vooral de (universi
tair opgeleide) artsen die met deze desastreuse situaties te maken kregen, 
aangezien het vroedvrouwen niet was toegestaan om gecompliceerde ge
vallen te behandelen of instrumenten te gebruiken. Van het begin van 
de 18e eeuw toen de Nederlandse vroedmeester Hendrik van Deventer 

I E. Shorter, A History of Women's Bodies, (London 1984) 
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in zijn Jeerboek uit 1701 voor vroedvrouwen2 voor het eerst systematisch 
aandacht besteedde aan de rol van het bekken in het geboorteproces, tot 
ver in de negentiende eeuw, toen de wetenschappelijke verloskunde als 
onderzoeksgebied gelnstitutionaliseerd werd aan universiteiten, hielden 
verloskundigen zich voornamelijk bezig met de praktische behandeling 
van disproportie. Pas met de opkomst van de klinische geneeskunde als 
terrein van wetenschappelijk onderzoek in de tweede helft van de negen
tiende eeuw kwam er verandering in die situatie en werd het vrouwelijk 
bekken tot object van verloskundig onderzoek. 

In Duitsland waren het Michaelis, hoogleraar obstetrie in Kiel en zijn 
opvolger Litzmann, die als eersten metingen begonnen te doen aan nor
male, nauwe en misvormde bekkens; bij levende vrouwen maar ook bij 
lijken en geprepareerde skeletten. Dit werk wordt vaak genoemd als het 
beginpunt van de wetenschappelijke verloskunde. 3 Op basis van onder
zoek aan zo'n 1000 bevallingen stelde Michaelis een aantal dimensies 
voor, waarvan hij aannam dat ze indicatief waren voor de voorspelling 
van eventuele problemen tijdens de bevalling. Dit waren dimensies die 
het minst belnvloed leken te worden door individuele kenmerken zoals 
de hoeveelheid vet of de dikte van het bot, maar die we! gemakkelijk 
konden worden vastgesteld. Hij maakte een onderscheid tussen het nor
male nauwe bekken (dat slechts in afmetingen afweek van het door ana
tomen gehanteerde model van een regelmatig gevormd bekken van ge
middelde grootte) en het pathologische nauwe bekken, dat niet alleen in 
afmeting maar ook in vorm daarvan verschilde. Voor iedere categorie 
probeerde Michaelis een norm vast te stellen, die van toepassing moest 
zijn voor alle vrouwen met een dergelijk type bekken. De voorgestelde 
dimensies waren deels maten die uitwendig genomen moesten worden, 
maar de meest belangrijke was toch wel de Conjugata Vera (of ante
posteriore doorsnede van de bekkeningang), een inwendige maat (zie 
fig. I). Deze maat kon niet direkt met de hand worden genomen, maar 
werd bijzonder indikatief geacht voor de mogelijk problematische pas
sage van het kind. Om die reden werden er allerlei methoden en instru
menten ontwikkeld om deze diameter te berekenen uit andere, wel di
rekt meetbare dimensies (zie fig. 2). 

2 Hendrik van Deventer, 'Manuele Operatien, Eerste dee/ zijnde een Nieuw Ligt voor 
Vroedvrouwen', (Lugduno Batavorum 1701) 
3 G.A. Michaelis, Das Enge Becken, (Leipzig 1851) 
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Fig. I: Een zi)- en bovenaanzicht van het benige bekken uit een van Thoms' artikelen. De 
afstand CV wordt Conjugata Vera genoemd. Am. J. Obst. & Gyn. vol. 42, 1941, p. 8. 
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Fig. 2: Instrument in de 2e helft van de 19e eeuw ontwikkeld door de Duitser Skutsch voor 
het inwendig meten van bekkenmaten a/s de Conjugata Vera. Fig. 82-87 uit: F. Skutsch, 
Die Beckenmessung an der /ebenden Frau. Jena, Verlag von Gustav Fischer, 1887. 

Het begin van de rontgenpelvimetrie 

Zo ongeveer was de stand van zaken in de pelvimetrie toen rond de 
eeuwwisseling rontgenstralen hun intrede deden in de verloskunde. Dit 
gebeurde bijzonder snel na de ontdekking van het principe van de ront
genstralen. Reeds in 1896, dat is een jaar na Rontgens eerste publikatie, 
rapporteerden Franse onderzoekers in een verloskundig tijdschrift, dat 
ze opnamen hadden gemaakt van bekkens bij een aantal dieren en bij 
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lijken. Aangezien de films in die tjd nog van een zodanige kwaliteit wa
ren, dat lange belichtingstijden noodzakelijk waren, hadden deze onder
zoekers nog geen pogingen ondernomen zulke afbeeldingen bij levende 
vrouwen te maken. De gemiddelde belichtingstijd voor hun opnames be
droeg drie uur .• In deze eerste jaren werd veel geexperimenteerd, zowel 
met materialen en apparatuur als met de gehele opstelling van de ront
genbuis ten opzichte van de zwangere vrouw. Al snel kwam men tot de 
conclusie dat verschillende soorten problemen een rol speelden bij het 
verkrijgen van een bruikbaar beeld. 

Allereerst speelde er een technisch probleem. De rontgenstralen waren 
van geringe intensiteit en konden niet precies genoeg gebundeld worden. 
Hierdoor ontstond verstrooiing van de stralenbundel; een sterk verte
kend beeld was daarvan het resultaat. Omdat het in de pelvimetrie ging 
om een (tot op halve centimeters) nauwkeurige meting van een bepaalde 
bekkenmaat (de conjugata vera) was het niet voldoende, een afbeelding 
te verkrijgen die de proporties of kwaliteiten (zoals ruw of glad van bot
oppervlak, breuken of scheuren) van het bekken weerspiege!de. Het 
beeld moest ook kwantitatief overeenkomen met de werkelijkheid, dus 
dezelfde afmetingen vertonen of deze moesten daarvan afleidbaar zijn. 
Onderzoekers probeerden dit probleem aan te pakken door de mate van 
verstrooiing wiskundig te berekenen en zo de waren afmetingen van een 
bekken af te leiden uit de vertekende rontgenbeelden ervan. Deze pogin
gen werden doeltreffender naarmate de films en rontgenbuizen tech
nisch beter werden . 

Een tweede probleem, gekoppeld aan het vorige punt, was bovendien, 
dat het er om ging een beeld te krijgen van de bekkendoorgang en met 
name van de diameter van het ingangsvlak (conjugata vera). Dit bete
kende dat het driedimensionale bekken op een bepaalde manier in het 
platte vlak van de rontgenafbeelding diende terecht te komen: zo, dat 
over de doorgangscapaciteit een (kwantitatieve) uitspraak gedaan kon 
worden. Het bekken zelf als object van afbeelding stelde de obstetrici 
dus ook voor grote moeilijkheden. Oplossingen waren in dit geval niet 
al!een afhankelijk van technische verbeteringen. Hier speelden ook 
medische argumenten een rol, die betrekking hadden op het soort van 
informatie over het bekken waarmee obstetrici iets konden doen. In fei
te zijn er twee strategieen aan te geven waarmee getracht werd de nieuwe 
rontgentechnologie toepasbaar te maken voor obstetrische, pelvimetri
sche doelen. 

In de eerste plaats probeerde men de vertekening van het rontgen-

4 H. Varnier , J. Chappuis, C. Chauvel and M. Funck-Brentano, Anna/es de Gyneco/o
gie 1896, tome 45 , nr. 3, 185. 
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beeld te beperken tot een vlak. De Duitse obstetricus Albert concludeer
de in 1898 dat dit noodzakelijk was, wilde men ooit bekkendimensies 
vanaf de r6ntgenafbeelding kunnen meten. 5 Dit kon bewerkstelligd war
den door het betreffende bekkenvlak parallel te plaatsen met de gevoeli
ge plaat en de rontgenstralen loodrecht daarop te richten. Van het aldus 
verkregen beeld zou de vertekening makkelijk te berekenen zijn. Albert 
betoogde dat het bovenvlak, de bekkeningang waarin de conjugata vera 
gedefinieerd was, voor dit doe! het meest geschikt was. Deze conclusies 
waren gebaseerd op opnames die hij zelf gemaakt had van droge bek
kens (skelet-bekkens). In de praktijk betekende het dat de zwangere 
vrouw wier bekken moest warden opgemeten zich op een bepaalde ma
nier moest opstellen ten opzichte van de gevoelige plaat en dat de af
stand van het bovenvlak van haar bekken tot die plaat bekend moest 
zijn. Dit leverde vooral problemen op die te maken hadden met het stan
daardiseren en repliceerbaar maken van de positie die de vrouw moest 
innemen. Een belangrijke verbetering van de basisprincipes van deze 
methode werd in 1899 ontwikkeld door Fabre, die aan de bestaande 
r6ntgenapparatuur een vierkant metalen raamwerk met een schaalindex 
toevoegde. 6 Hij stelde dit raam op een zodanige wijze rand het bekken 
van de vrouw op, dat het samen met de index op de r6ntgenafbeelding 
verscheen, in hetzelfde vlak en dus met dezelfde vertekening als de bek
keningang. De mate van vertekening zou dan gemakkelijk direkt van de 
index af te lezen zijn. Dit werk is het startpunt te noemen van een onder
zoekslijn in de verloskunde waarin de z.g. positioneringsmethoden van 
r6ntgenpelvimetrie verder ontwikkeld werden met het doe! bepaalde 
bekkendimensies te meten. Verbeteringen werden voornamelijk gezocht 
in de schalen en indexen en in het verder standaardiseren van de positie 
die de vrouw moest innemen. 

De tweede strategie om tot een bruikbare afbeelding van de ingewik
kelde bekkenvorm te komen was deze niet te reduceren tot een plat vlak, 
maar een ruimtelijk, driedimensionaal beeld te creeren. De theoretische 
principes van een dergelijke techniek, werden ontleend aan de astrono
nie, navigatie, ballistiek en landmeetkunde. Op deze terreinen waren di
verse stereoscopische methoden ontwikkeld die het mogelijk maakten 
om plaats en afmetingen van een object in de ruimte vast te stellen. Toe
passing van deze principes in de rontgenologie volgden al snel na 1896. 
Door het maken van twee afbeeldingen van hetzelfde object onder een 

5 A. Albert, Gynakol. Gesellsch. zur Dresden, Sitzung vom 15. Dez. 1898 und 16. Nov. 
1899, Zentra/bl. f. Gyn. 1899, nr. 15, 418 and 1900; nr. 9, 264 and Verhand/. der Deuts. 
Gese//s. f. Gyn. 1899, 356. 
6 J. Fabre 'Radiographie Metrique', o.a. in: L'obstetrique 1900, Bd. V, 27. 
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andere hoek en het over elkaar projecteren van de beide beelden, kon 
een ruimtelijke afbeelding verkregen warden. Met behulp van drie
hoeksmeting kon vervolgens een bepaalde coordinaat in dat beeld be
paald warden. In de medische wetenschap werd deze techniek aanvan
kelijk vooral in de chirurgie gebruikt om vreemde objecten van metalen 
oorsprong te localiseren. Dit werd met name tijdens de eerste wereldoor
log verder ontwikkeld. 7 

De waarde van driedimensionale afbeeldingen voor de bestudering 
van het bekken werd tenminste al in de vroege jaren twintig onderkend. 
Het voordeel van deze methode was dat de positie van de patient de ver
tekening van het beeld niet belnvloedde. Maar de technische problemen 
waren in dit geval ook niet zo gemakkelijk op te lossen door toevoeging 
van schaalverdelingen of indexen. De kwaliteit van de rontgenfilms was 
in deze tijd nog zodanig, dat een relatief lange belichtingstijd noodzake
lijk was om een heldere foto te krijgen, met name in de latere stadia van 
de zwangerschap. Dit probleem, dat natuurlijk ook speelde voor de po
sitioneringsmethoden van rontgenpelvimetrie, was voor de stereoront
gen-methodes een extra handicap, omdat voor een stereo-rontgenogram 
twee elkaar overlappende beelden nodig zijn. Maar behalve dat het eind
beeld dus nog slechter van kwaliteit was dan de twee samenstellende op
namen, bracht ook de manier waarop ze gemaakt werden problemen 
met zich mee. Dit gebeurde namelijk door na het maken van de eerste 
opname de rontgenbuis langs een vaste standaard naar rechts of naar 
links te verschuiven en dan de tweede opname te maken. Door deze pro
cedure tract extra tijdsverlies op vanwege de tijd die het verschuiven van 
de buis in beslag nam. In die periode zou de in het bekken gelegen foetus 
bewogen kunnen hebben, waardoor geen stereoscopisch beeld kon war
den geconstrueerd. Hiervoor waren immers twee opnamen noodzakelijk 
die alleen mochten verschillen in de hoek waaronder ze hetzelfde object 
afbeeldden. 

Het bekken zelf met zijn zeer onregelmatige vorm, bleef als object 
nogal wat moeilijkheden opleveren, ook voor stereorontgenografische 
methoden. De wiskundige formules die inmiddels in gebruik waren voor 
de correctie van de vertekening in stereorontgenogramopnamen, waren 
ontwikkeld voor opnamen van simpele, duidelijk omlijnde metalen ob
jecten als kogels. Ze waren veel te grof om de juiste dimensies in een 
complex object als het menselijk bekken te berekenen. Rontgenologen 
probeerden fijnere berekeningsmethoden te ontwikkelen, terwijl intus
sen ook door firma's gewerkt werd aan de verbetering van de films en 

7 Conf. H. Martius, 'Die geburtshilflichen Beckenaufnahmen' , in: Zentralblatt fur Gy
niikologie 50, 1928, 3186-3194 . 
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de rontgenbuizen. De ontwikkeling van een diafragma in de loop van 
de eerste twee decennia van deze eeuw (Potter-Bucky diafragma, ge
noemd naar de twee belangrijkste onderzoekers) betekende voor beide 
methoden van rontgenpelvimetrie een belangrijke stap voorwaarts. De 
stralenbundel kon daardoor zodanig geconcentreerd warden, dat de ver
tekening tot een constant minimum beperkt werd. 

Uit deze korte geschiedenis moge blijken, dat verloskundigen zeer be
paalde eisen stelden aan de werking van rontgentechnologie voor 
bekkenonderzoek bij zwangere vrouwen. Zij waren gelnteresseerd in de 
afmetingen van bepaalde bekkendiameters, een interesse die deels ge
worteld was in de praktijk van de verloskunde en deels in de cognitieve 
traditie van het verloskundig onderzoek zoals dat in de negentiende 
eeuw tot ontwikkeling was gekomen. Naast het feit dat ze bepaalde 
kwantitatieve gegevens aan de afbeeldingen wilden ontlenen, maakte 
hun specifieke aandacht voor de capaciteit van de bekkendoorgang dat 
zij alleen gelnteresseerd waren in rontgenogrammen waarop het bekken 
op een bepaalde manier was afgebeeld. 

Dit punt kan ik nog verduidelijken door de pelvimetrie te vergelijken 
met een ander gebied waarop verloskundigen rontgentechnologie wilden 
toepassen. Zo stelden zij ook we! voor om de diagnose van zwanger
schap, zo daar twijfel over bestond, met een rontgenafbeelding te ver
richten. De afbeelding kon dan in een bepaald stadium uitsluitsel geven 
over de aanwezigheid van een foetus . In zo'n geval ging het slechts om 
een kwalitatieve constatering en niet om kwantitatieve gegevens en even
min om de vraag hoe de foetus dan we! aanwezig was . 

De pelvimetrische interesse van verloskundigen in het gebruik van 
rontgentechnologie leidde tot duidelijk gespecificeerde eisen, die rich
tend waren bij de verdere ontwikkeling ervan. Deze eisen waren hetzelf
de voor de onderzoekers werkend in de Iijn van de verbetering van posi
tioneringsmethoden en voor onderzoekers die met stereo
rontgenapparatuur werkten. Deze eisen kwamen immers voort uit de 
onderzoekstraditie en de praktijk van de verloskunde. De vraag is nu of 
deze beide onderzoekslijnen ook tot hetzelfde eindprodukt, preciese 
bekkenmaten, leidden. 

Weliswaar werd in beide gevallen gebruik gemaakt van het principe 
van rontgenstralen, maar de technische mogelijkheden van de twee 
soorten apparatuur waren nogal verschillend . Het is daarom interessant 
een vergelijking te maken tussen twee onderzoeksprogramma's die elk 
een van deze benaderingen volgden . lk zal daarbij proberen aan te geven 
op welke manier de mogelijkheden en beperkingen van de apparatuur 
mede vorm hebben gegeven aan de onderzoeksvraag. Om deze vergelij-
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king te kunnen maken kunnen we het beste teruggaan naar de periode 
tussen de beide wereldoorlogen, toen in de Verenigde Staten een aantal 
verloskundigen zich met de mogelijkheden van rontgentechnologie in 
relatie tot het probleem van de bekkenmeting bezig hield. Juist in deze 
periode maakte de verloskunde een bewogen tijd door. 

De Amerikaanse verloskunde in het interbellum 

Het was in de eerste decaden van de twintigste eeuw dat de obstetrie in 
de Verenigde Staten zichzelf als discipline probeerde te profileren, zowel 
professioneel als wetenschappelijk. In 1912 was het eigenlijk allemaal 
begonnen toen Williams, een bekende hoogleraar obstetrie van de Johns 
Hopkins University, een alarmerend rapport schreef over de eisen voor 
toelating en scholing in het verloskundig onderwijs aan universiteiten. 8 

Hij hield in dit rapport een sterk pleidooi voor het verankeren van de 
obstetrische praktijk in een stevige wetenschappelijke bodem en voor 
het erkennen en onderwijzen van de obstetrie als een fundamenteel on
derdeel van de wetenschappelijke geneeskunde. Williams' artikel kan 
gezien warden als een verklanking van het bijzonder invloedrijke rap
port van Abraham Flexner uit 1910. 9 In dat rapport werd de geringe 
kwaliteit van de Amerikaanse geneeskunde herleid tot de slechte oplei
dingen voor medici en tot het gebrek aan wetenschappelijke interesse in 
de klinische vakgebieden. Een van de voorstellen die werden gedaan om 
in deze situatie verbetering te brengen, was medici voltijds in dienst te 
nemen bij de universiteiten. Op die manier zouden zij al hun tijd aan 
onderwijs en onderzoek kunnen besteden. De artsen zouden het salaris 
van een deeltijd aanstelling bij de universiteit niet behoeven aan te vul
len met de inkomsten uit een prive-praktijk. Zo'n prive-praktijk vergde 
veel te veel tijd en energie om belangrijke bijdragen te kunnen leveren 
aan het klinisch onderzoek. En klinisch onderzoek van hoge kwaliteit 
was een doe! waar iedere medische opleiding die zichzelf serieus nam 
naar streefde. 

De bezorgdheid over de kwaliteit van verloskundige standaards werd 
ook nog eens gestimuleerd door de schokkende gegevens over maternale 
sterfte. Na de Eerste Wereldoorlog toonden statistieken aan dat deze 
sterfte de tweede doodsoorzaak was bij vrouwen tussen 15 en 45 jaar. 

8 J. Whitridge Williams, 'Medical Education and the Midwife Problem in the United Sta
tes', J.A.M.A. 1912, nr. 58, 58, 1-7. 
9 A. Flexner, Medical Education in the United States and Canada, Carnegie Foundati
ons for the Advancement of Teaching, Bulletin no. 4, (New York, 1910). 
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Deze situatie bracht nogal wat politieke verontrusting teweeg, waardoor 
in 1921 de z.g. Sheppard-Towner act werd aangenomen door het Con
gres. Hierin werd benadrukt dat pre- en postnatale zorg dringende be
hoeften waren, vooral onder de arme bevolkingsgroepen. Rosemary 
Stevens karakteriseert de periode van de jaren twintig als een tijd van 
snelle en diepgaande verandering in de medische instellingen, die grote 
onzekerheden met zich mee bracht over de status en organisatie van het 
beroep . 10 Het is nu juist in deze tijd, dat de verloskunde begon te groei
en als specialisme. Volgens Stevens was de beweging die gericht was op 
het regelen van de specialismen in dit gebied voor een dee! wetenschap
pelij ken voor een dee! professioneel. Zij was ook nauw verbonden met 
groeperingen die zich bezig hielden met de bevordering van het welzijn 
van moeder en kind: meer een sociaal dan een professioneel hervor
mingsproces . Deze beweging, die hogere standaards voor medische ver
loskunde en gynaecologie aanmoedigde maar ook het elimineren van de 
ongetrainde algemeen arts (huisarts) of chirurg uit dit specialisme, leid
de in de jaren dertig tot de oprichting van de derde Amerikaanse specia
listenvereniging, The American Board of Obstetrics and Gynecology. 11 

De pogingen om de kwaliteit van de verloskunde te verbeteren bleven 
niet beperkt tot hervormingen op institutioneel nivo . Ook de inhoud van 
de verloskundige praktijk was onderwerp van discussie. Joseph B. De
Lee, een verloskundige uit Chicago, bepleitte in een inmiddels berucht 
geworden artikel in het allereerste nummer van het American Journal 
of Obstetrics and Gynecology, dat men de bevalling zou zien als een pa
thologisch proces dat begeleiding, technisch ingrijpen en standaardisatie 
behoefde. 12 Dit gezichtspunt, dat door velen werd geaccepteerd en over
genomen, heeft sterk bijgedragen tot de groei van het aantal vrouwen 
dat in het ziekenhuis kwam bevallen, waar specialisten de beschikking 
hadden over moderne technologie en een goed getrainde staf om de ge
boorte te begeleiden. Op die manier werd technologie een centraal ele
ment in de discussies over veilig bevallen. 13 

IO R. Stevens, American Medicine and the Public Interest, (New Haven , London 1973). 
11 Idem, 200. 
12 J.B. DeLee, 'The Profylactic Forceps Operation', Am. J. Obst. and Gyn. I (Oct. 
1920) 34-44. 
13 Vele auteurs hebben geschreven over deze groei in de V.S. van het aantal ziekenhuis
bevallingen . De belangrijkste zijn: Richard W. Wertz and Dorothy C. Wertz, Lying-In: 
A History of Childbirth in America, (New York, 1979), Hoofdst. 5; Frances E. Kobrin , 
'The American Midwife Controversy: A Crisis of Professionalisation', Bull. Hist. Med. 
1966, 40: 350-363. J . Waltzer Leavitt, Brought to Bed. Childbearing in America 1750-1950, 
(New York, Oxford 1986), Hoofdst. 7. Een belangrijke faktor in deze toename was de groei 
van het aantal ziekenhuizen zelf, zie: Moris J. Vogel, The Invention of the Modern Hospi-
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Maar er was nog een ander doe! dat gediend werd door het gebruik 
van technologie: het kon helpen om het imago van de beroepsgroep der 
verloskundigen te verbeteren, zowel tegenover andere specialistengroe
pen, als ook tegenover het grote publiek. De verloskunde was nooit een 
specialisme geweest met een erg hoog aanzien binnen de geneeskunde. 
Klachten van verloskundigen zelf over de hoon waaraan zij werden 
blootgesteld waren niet zeldzaam en bezorgdheid in de professie over de 
moeilijkheden om voldoende getalenteerde mensen aan te trekken is 
zelfs in meer recente tijden aanwezig. 14 Het valt dus te verwachten <lat 
van de kant van de verloskundigen een zekere bereidheid aanwezig was 
om technologische innovaties in hun praktijk te accepteren. 15 Hoewel 
DeLee's visie in de jaren twintig, dertig we! geleid had tot meer techno
logische interventies in het geboorteproces, leidde <lit niet tot de ver
wachte dating van de sterfte. In de jaren dertig werd opnieuw aandacht 
gevraagd voor de verbetering van pre- en postnatale zorg en zorgvuldige 
en goed doordachte procedures voor de bevalling. Volgens een studie 
van de New York Academy of Medicine waren de hoge cijfers in feite 
te wijten aan het toenemend gebruik van instrumenten en operatieve 

ta/: Boston 1870-1930, (Chicago, 1980). Een beeld van hoe vrouwen zelf tegen de beloften 
van veilige ziekenhuisbevallingen aankeken, krijgen we uit het werk van Judith Leavith. 
Zie ook J .W. Leavitt & W. Walton, 'Down to Death's Door: Women's Perception of Child
birth in America', In: Women and Heath in America: J. Waltzer Leavitt (ed.) (Medison 
and London, 1984) 155-166. 
Een van de technologieen die speciaal besproken werd was het gebruik van anaesthesie tij
dens de bevalling (de z.g. 'twilight sleep'). Er werd door vrouwen (vnl. uit de middenklas
se) zelf gestreden voor de introductie hiervan in de eerste twee decennia van de twintigste 
eeuw. Het vond tenslotte toepassing in zeer veel ziekenhuizen in de V.S., zie Wertz and 
Wertz (1979) op. cit. noot 13, p. 148 e.v. 
14 Zie bijv . Howard C. Taylor, Jr. (ed.), The Recruitment of Talent for a Medical Speci
ality: A Report to the American Gynecological Society , (St. Louis, 1961 ;) 
B.P. Watson: 'Can our methods of obstetric practice be inproved?', Bull. N. Y. A cad. Med. 
1930, 6: 647-633 en T. Cianfrani, A short History of Obstetrics and Gynecology, Spring
field, JU .; (1960). 
15 Medisch sociologen hebben gesuggereerd dat de introductie van technologie een be
langrijke rol kan spelen het creeeren van een bepaalde status van een professie. Zie bij
voorbeeld: E. Freidson, The Profession of Medicine', (New York, 1970) en J.S. Reiser, 
Medicine and the Reign of Technology, Cambridge, 1978. Vermeld moet nog worden dat 
deze bereidheid ook een rol gespeeld zal hebben in de strijd tussen de special isten en de 
huisartsen en tussen de specialisten en de vroedvrouwen over de supervisie van zwanger
schap en geboorte. Zie bijvoorbeeld J. Antler and D.M. Fox, 'The movement toward a 
safe maternity: physicians accountability in New York City, 1915-1940', In: Bull. Hist. Med., 
1976, 50: 569-595, Kobrin (1966) op. cit. noot 14. Voor de strijd tussen algemeen artsen 
en specialisten zie ook Stevens (1973), op. cit. noot 10, met name p. 146-7. 
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procedures. 16 Vele artsen en medische organisaties riepen dan ook pu
bliekelijk op tot een reduktie van het ingrijpen tijdens normale bevallin
gen. 

De verloskundigen zagen zich hier dus voor een dilemma geplaatst: 
aan de ene kant moesten ze het vertrouwen van het publiek in de verlos
kundige praktijk weer zien terug te winnen; dat leek te kunnen door de 
rol van wetenschappelijke expertise en geavanceerde technologie te be
nadrukken. 17 Aan de andere kant echter hadden diezelfde kenmerken 
klaarblijkelijk alles te maken met de oorzaken van de hoge sterftecijfers 
en hun gebruik moest om die reden voor de klinische praktijk nauwgezet 
worden heroverwogen. In dit dilemma was de rol van technologie en 
technologische procedures centraal. Terwijl technologie de middelen 
verschafte om te kwantificeren en te standaardiseren, was ze ook erg be
langrijk in het afbakenen van grenzen tussen verloskundigen en huisart
sen en vroedvrouwen, die niet in staat waren of aan wie het niet was toe
gestaan om kostbare en gecompliceerde instrumenten en procedures te 
gebruiken. Bovendien vormde de technologie die in het ziekenhuis aan
wezig was het symbool van de moderne, geavanceerde geneeskunde en 
daarmee een belangrijke factor in de aantrekkingskracht van het zieken
huis als plaats om te bevallen. 18 Geconfronteerd met dit dilemma, leek 
het belang van de Amerikaanse verloskundigen in de eerste decennia van 
deze eeuw het meest gediend met een compromis: het gebruik van tech
nologie die niet ingreep in het geboorteproces zelf. 

16 Andere belangrijke factoren die werden genoemd waren: ontoereikende en onjuiste 
pre-natale zorg, de beslissings- en handelingsbekwaamheid van de behandelend arts/vroed
vrouw, ontoereikende standaards in de ziekenhuizen, incompetentie van de vroedvrouwen; 
White House Conference on Child Health and Protection, Fetal Newborn and Maternal 
Morbidity and Mortality: Report of the subcommittee on Factors and Causes of Fetal, 
Newborn and Maternal Morbidity, (New York, 1933) New York Academy if Medicine, Com
mittee on Public Health Relations, Maternal Mortality in New York City: A Study of All 
Pueperal Deaths, 1930-1932, The Common Wealth Fund, (New York, 1933), p. 213-216. 
17 Volgens Antler en Fox, 1976 (noot 15) bracht de Sheppard-Towner Act (pag. 13) een 
grote publieke belangstelling voor zwangerschap en geboorte teweeg en stelde de uitvloei
selen van deze wet vele vrouwen in staat te leren wat ze konden verwachten en vragen van 
hun artsen en hoe ze de medische professie konden wijzen op hun verlangens. 
Obstetrici zelf richtten zich ook direkt tot vrouwen in een poging ze te overtuigen in het 
hospitaal te bevallen op een veilige en wetenschappelijke manier, zie bijv. Paul de Kruif's 
serie over bevallingen in Ladies' Home Journal No. 49 (Maart 1932) p. 6-7 en p. 124-125 
en no. 53 (Dec. 1936), p. 12-13 en p. 64-68. 
18 Conf. Wertz en Wertz, 1979 op. cit. noot 13 en Leavith, 1984 en 1986, Op. cit. noot 
13 en de opmerkingen gemaakt in noot 13. 
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Onderzoeksprogramma's in rontgenpelvimetrie 

Een van de belangrijkste onderzoekers die gewerkt heeft aan de verdere 
ontwikkeling van een positioneringsmethode, was de Amerikaan Her
bert Thoms, van Yale University, die in 1922 een belangwekkend artikel 
publiceerde over rontgenpelvimetrie. Deze publikatie betekende voor 
hem de start van een langdurige en succesvolle carriere in dit onder
zoeksgebied. In het artikel beweert Thoms een aantal van de technische 
problemen te hebben opgelost op zo'n manier dat de methode makkelijk 
toepasbaar blijft voor de verloskundige praktijk. Hij motiveert zijn 
werk als volgt: 'De methoden van pelvimetrie die nu algemeen in ge
bruik zijn, vooral het meten van de externe en diagonale conjugaten, ge
ven op z'n hoogst een benadering van slechts een diameter. Als het nu 
mogelijk zou worden, in gevallen waarin een misvorming of een vernau
wing wordt vermoed, om op simpele wijze grafisch een diagram te teke
nen in z'n ware verhoudingen, dan geloof ik dat dat een bijzonder waar
devol hulpmiddel zou vormen voor de verloskundige procedures . Ik ben 
van mening dat we dit kunnen doen met de hier beschreven methode'. ' 9 

Of zoals Thomas het later in het artikel stelt: 'De kwestie van meting 
wordt een simpele verhouding.' 

De argumenten die hij hier gebruikt om zijn collega's te overtuigen 
zijn het gemak en de nauwkeurigheid van de procedure, maar bij de dis
cussie van het artikel op de jaarlijkse vergadering van de New York 
Obstetrical Society wordt de methode bekritiseerd. Anderen, die erva
ring hebben met andere positioneringsmethoden van rontgenpelvimetrie 
(in principe allemaal afgeleiden van de methode van Fabre) stellen dat 
klinische gegevens veel belangrijker zijn dan rontgenologische gegevens 
en dat de complicaties tijdens de bevalling niet alleen afhangen van de 
afmetingen van het bekken maar ook beschouwd moeten worden in re
latie tot de afmetingen van het hoofdje van de baby. Het antwoord dat 
hij geeft op deze kritiek geeft ons enig inzicht in de manier waarop 
Thoms dacht dat zijn methode bruikbaar zou kunnen zijn voor anderen: 
'lk ben het er mee eens dat in individuele gevallen het hoofdje van de 
baby de beste pelvimeter is, maar ik ben ook van mening dat de rontgen
methode niet alleen belangrijk is voor de precieze meting van een aantal 
dimensies, maar ook voor de klassificatie van vernauwde bekkens. Als 
een routine methode zou ik haar niet willen aanbevelen of gebruiken. 

19 Deze en alle volgende citaten zijn door mij vertaald (A.H.). H. Thoms, 'A Statistical 
Study of the Frequency of Funnel Pelves and the Description of a New Outlet Pelvimeter', 
In : The American Journal of Obstetrics and Diseases of Women and Children, vol. LXXII, 
40 I, 1915. 
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Het is simpelweg voor de gevallen waarin meer nauwkeurige gegevens 
warden verlangd. Laterale foto's zijn ook een belangrijk hulpmiddel, 
vooral bij de diagnose van rachitis' . 20 Thoms ziet zijn methode dus niet 
alleen als belangrijk diagnostisch instrument, maar ook als bijzonder 
waardevol voor het maken van klassificaties. 

Dit tweevoudige doe! zal steeds een argument voor het gebruik van de 
methode blijven. Via deze twee lijnen probeert Thoms de medische ge
meenschap voor zijn gezichtspunt te winnen: niet alleen praktiserende 
artsen, die geconfronteerd warden met het probleem van het voorspel
len van complicaties bij de bevalling, maar ook anatomen en anthropo
logen, die werken op het gebied van het z.g. anthropometrisch onder
zoek en die meer geinteresseerd zijn in de variaties en regelmatigheden 
van bekkenafmetingen en vormen. 

Hoewel al in het begin van Thoms' onderzoek deze twee wegen wer
den aangegeven om zijn opvattingen over rontgenpelvimetrie gewicht te 
geven, heeft hij de eerste jaren na de publicatie van het artikel in 1922 
voornamelijk besteed aan het nader vaststellen van de bruikbaarheid 
van rontgentechnologie als zodanig, als een diagnostisch instrument 
voor de verloskundige praktijk. Vervolgens heeft hij pogingen onderno
men om de waarde en betekenis van nieuwe bekkendimensies vast te 
stellen die met deze techniek gemeten konden warden. Het is opvallend 
dat in dit werk geen aandacht wordt besteed aan het verbeteren van de 
kwantatieve normen voor normale en abnormale bekkens, een probleem 
dat van grate betekenis was voor de 19e eeuwse pelvimetristen. Het ver
beteren van de procedure betekent voor Thoms het vinden van manieren 
waarop de vertekening van het rontgenbeeld gecorrigeerd kan warden 
en waarop de positionering van de patient gestandaardiseerd kan war
den. Hij produceert een voortdurende stroom van artikelen in verschil
Iende soorten tijdschriften, die zowel op obstetrici als ook op een meer 
algemeen medisch publiek gericht zijn en waarin steeds weer nieuwe, 
kleine verbeteringen van de methode beschreven worden. In al deze arti
kelen worden nauwelijks klinische gevallen besproken. Er worden teke
ningen in getoond van een stukje lichaam dat op de juiste manier is ge
positioneerd, of foto's van de geperforeerde Ioodplaat, die werd ge
bruikt als schaalindex om de vertekening van het beeld uit af te lezen. 
Meestal werden ook een of twee rontgenfoto's afgebeeld als voorbeeld 
van hoe een juiste foto er uit zou moeten zien (zie fig. 3). 

De onderzoeksstrategie die hier wordt gevolgd wil ik karakteriseren 
als een die de techniek evalueert en legitimeert in termen van de bestaan-

20 Discussie over het artikel 'The clinical significance of X-ray pelvimetry', van Dr. Her
bert Thoms, gerapporteerd in Am, J. Obst. Gyn. 3, 1922, p. 599-600, p. 600. 
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Fig. 3: lllustraties afkomstig van een van Thoms' artikelen. Am. J. Obst. & Gyn. vol. 12, 
1926, 545. 

de normen binnen de verloskunde. De veiligheid van de methode, een
maal genoemd in het begin van het onderzoek, werd vastgesteld door de 
constatering dat de baby na de bevalling in goede staat van gezondheid 
verkeerde . Herhaalbaarheid en nauwkeurigheid werden technisch verbe-
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terd en bruikbaarheid werd vastgesteld door vergelijking met bestaande 
handmethoden. Het is belangrijk hier even stil te staan bij het feit dat 
al dit onderzoek kon warden uitgevoerd met behulp van de standaard 
rontgen apparatuur, zoals die aanwezig was in bijna alle ziekenhuizen 
en kleinere klinieken vanaf de eerste decennia van de twintigste eeuw. 
De modificaties die werden gemaakt als aanpassingen voor het doe! van 
verloskundige pelvimetrie, waren slechts toevoegingen van schalen, 
raamwerken of rasters en aanpassingen in de positie die de patient moest 
innemen t.o.v. de gevoelige plaat. Dit was meestal het werk van de ver
loskundigen zelf. Thoms bijv . doet in een van zijn verbeterde versies de 
aanbeveling, dat voor het indexeren van de vertekening gebruik kan 
warden gemaakt van een geperforeerde plaat lood, waarvan hij opmerkt 
dat die gemakkelijk zelf te maken is door met behulp van een tandarts
boor gaatjes op vaste afstanden van elkaar aan te brengen. 

In het begin van de jaren dertig , toen Thoms zijn methode geperfecti
oneerd had, b~traden twee andere Amerikaanse verloskundigen, 
William Caldwell en Howard Maloy, beiden van Columbia University 
in New York, het toneel van de rontgenpelvimetrie. In het American 
Journal of Roentgenology kondigt Maloy in 1933 hun nieuwe methode 
van rontgenpelvimetrie aan, een vorm van de hiervoor genoemde stereo
rontgenoscopie. Hij legitimeert deze nieuwe paging om het vrouwen
bekken rontgenologisch te bestuderen als volgt: 'De rechtvaardiging om 

- - -~ 
,./ 

Fig. 4: ll/ustratie uit het artikel van Caldwell en Moloy waarin zij hun methode voor het 
eerst aankondigen. A m . J. of Roentg. vol 30, 1933, 113. 
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een nieuwe methode van rontgenpelvimetrie voor te stellen, is de over
tuiging dat de eenvoud ervan zou kunnen bijdragen aan de popularise
ring of verfijning van obstetrische diagnostiek, hetgeen van ontwijfel
baar belang moet worden geacht'. 21 

Een jaar na deze eerste aankondiging verschijnt een uitgebreidere be
schrijving in het American Journal of Obstetrics and Gynecology. 22 Met 
behulp van een precisie stereoscopisch rontgenapparaat, zoals dat 
slechts op weinig plaatsen in de VS aanwezig was, hadden Caldwell en 
Moloy opnamen gemaakt. Deze opnamen werden daarna in een speciaal 
door hen ontwikkeld instrument met behulp van spiegels in de ruimte 
geprojekteerd en het zo ontstane virtuele beeld, dat optisch onvertekend 
was, kon vervolgens met twee lineaals die aan het instrument bevestigd 
waren, worden opgemeten. (zie fig. 4) Deze methode was ontwikkeld in 
samenwerking met de vakgroep radiologie van Columbia en net als in 
het geval van Thoms, eerst uitgeprobeerd op droge (skelet) bekkens. 

In de aanvankelijke motivatie van dit werk lijken echter ook andere 
motieven mee te spelen dan alleen het meten van bepaalde bekkendia
meters: 'De mogelijkheid om de afbeelding van het bekken in de ruimte 
te meten, kwam op tijdens een routinematig onderzoek van rontgen
films als onderdeel van een experimente/e studie naar de anatomische 
variaties van het vrouwelijk bekken'. (Nadruk van mij, A.H.) In het la
tere werk van Moloy en z'n collega Caldwell, krijgen deze motieven een 
groter belang. In het artikel van 1933 is hiervoor al enig bewijs te vinden 
als wordt gesuggereerd dat: 'In veel gevallen metingen niet essentieel 
(zijn), aangezien men leert de ruimte (in het bekken) te beoordelen aan 
de hand van het bekijken van veel stereorontgenogrammen'. (Nadruk 
van mij, A.H.) 

Deze wending in het rontgenpelvimetrisch onderzoek van de twee 
obsterici is volkomen in tegenspraak met de lijn die Thoms in zijn on
derzoeksprogramma had ontwikkeld en waarin de nadruk steeds sterker 
was komen te liggen op preciese meting. Een jaar na het verschijnen van 
het artikel van Caldwell en Moloy kunnen we dan ook het volgende ant
woord van Thoms op hun bewering aan treffen: 'Ik realiseer me, dat 
men geneigd is om overdreven uitspraken te doen met betrekking tot 
studies waarin men zelf bijzonder gei"nteresserd is. Niettemin ben ik vol
komen overtuigd van onze pijnlijke onwetendheid met betrekking tot de 

21 H.C. Moloy, 'A New Method of Roentgen Pelvimetry', Am. J. of Roentg., vol. 30, 
1933, p. 111. 
22 W .E. Caldwell en H.C. Moloy, 'Anatomical Variations in the Female Pelvis and Their 
Effect: Labor with a Suggested Classification', In: Am. J. of Obst . en Gyn., vol. 28, 1934, 
p. 479-504 . 
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diameters van het bovenvlak van het benige bekken, zoals die met de ge
bruikelijke methoden van pelvimetrie worden verkregen .... De rol die 
onwetendheid speelt in onze alarmerende verloskundestatistieken, zou 
zeker kleiner zijn als de mannen die vrouwen helpen bevallen, beschik
ten over juiste kennis van het benige bekken van hun patienten .. . Als 
een laatste woord wil ik hier nog eenmaal herhalen dat, onafhankelijk 
van externe metingen, ri:intgenpelvimetrie een essentieel onderdeel zou 
moeten zijn van het prenataal onderzoek van iedere eerstbarende 
vrouw'. 23 

En Thoms' woorden worden gevolgd door <laden. Vanaf 1934 worden 
alle eerstbarende vrouwen die de Yale kliniek bezoeken onderworpen 
aan een ri:intgenologisch bekkenonderzoek . Dit resulteert in lange klini
sche series, die scherp contrasteren met de weinige klinische gevallen of 
data uit patientenstaten die in zijn eerder werk gebruikt werden. 
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Fig. 5: Thoms ' bekkenklassificatie. Am. J. of Surgery, vol. 35, 1937, 375. 

23 H. Thoms, 'Occipito posterior position and the transversely contracted pelvis', Jn : 
Am. J. Obst. Gyn. 24, 1932, p. 50-56, p. 56 . 
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De series maken het ook mogelijk voor Thoms om meer algemene pa
tronen in de variatie van bekkens te bestuderen en in 1935 komt hij met 
een voorstel voor een nieuwe manier om vrouwenbekkens te klassifice
ren (zie fig. 5). Thoms' klassificatie maakt gebruik van de z.g. bekken
index, dat is de verhouding tussen de transversale en de antero
posteriore diameter van de bekkeningang. De index werd sinds lange 
tijd al gebruikt door anthropologen om bekkens in te delen en het is niet 
zo verbazingwekkend dat Thoms er toe komt dit als een kriterium voor 
obstetrische klassificatie te gaan gebruiken. De bekkenindex is namelijk 
juist gebaseerd op dimensies van het bovenvlak van het bekken, de bek
keningang, en het was precies dit bovenvlak dat Thoms als enige bek
kenvlak met zijn rontgen techniek kon afbeelden zonder vertekening. 
Van de klassificatie zegt hij zelf, dat ze 'geheel arbitrair is, maar beslist 
praktische waarde heeft'. 24 Voorts is hij van mening, dat de variabiliteit 
in vorm zo groot is, dat een klassificatie gebaseerd op vormverschillen 
alleen maar verwarrend kan zijn. Deze laatste bewering is duidelijk een 
reaktie op het werk van Caldwell en Moloy, die een jaar eerder een nieu
we viervoudige bekkenklassificatie hadden aangekondigd, gebaseerd op 
vormtyperingen. 

Vormen waren een aspect van het pelvimetrisch werk waar Caldwell 
en Moloy vanaf het begin in gei'nteresseerd waren geweest en dat zij ook 
konden bestuderen met de technologie die hun ter beschikking stond. 
Hun klassificatie is niet alleen een weerspiegeling van de technologische 
mogelijkheden van stereorontgenometrie, maar ook van hun aanvanke
lijke interesse in de variabiliteit van de vorm en de manier waarop die 
door hen bestudeerd werd, n.I. met gebruikmaking van de anatomische 
collectie van het Museum voor Natuurlijke Historie in New York in 
plaats van klinisch materiaal. Natuurlijk bewaarde het museum niet al
leen vrouwelijke bekkens, maar ook mannelijke en in feite was de sexe 
van veel van deze bekkens tamelijk onzeker. Bovendien werden bekkens 
in het Museum in eerste instantie gecategoriseerd volgens criteria die 
voor anthropologen interessant waren, n.I. de raciale oorsprong. Cald
well en Moloy werkten samen met fysisch anthropologen van het Mu
seum, die grote belangstelling hadden voor de vormaspecten van ver
schillende skeletonderdelen. 

De klassificatie van Caldwell en Moloy was net als die van Thoms in 
eerste instantie gebaseerd op de bekkeningang, maar dan niet op de di
mensies ervan, maar op de vorm (zie fig . 6) . En natuurlijk, aangezien 
zij verloskundigen waren die werkten in een ziekenhuis en patienten be-

24 H. Thoms, 'A discussion of roentgen pelvimetry and the description of a roentgen 
pelvimeter', In: Am. J. of Roentgen., vol. 44, 1940, p. 11. 
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Fig. 6: Foto 'suit het artikel van Caldwell en Maloy waarin zij hun klassifikatie introduce
ren. Afgebeeld zijn de vier 'moedertypes' die zij onderscheiden. Am. J. of Obst. & Gyn. 
vol. 26, 1933, 488. 

Fig. 7: Tekening van de vier bekkentypes van Caldwell en Maloy, waarbij in de bekkeno
pening de omtrekken van de schedel van de foetus zijn getekend (in bovenaanzicht). De 
verschillende typen bekken zouden op de afgebeelde manier gecorreleerd zijn aan de fig
ging van de foetus. Linksboven word! als de normale situatie gezien. Am. J. of Obst. & 
Gyn. vol. 26, 1933, 501. 
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handelden en in de eerste plaats voor een publiek van collegae obstetrici 
schreven, moest hun klassificatie tegemoet komen aan de belangen en 
behoeften van de verloskundigen. Deze belangen en behoeften waren 
voor een groot deel van heel praktische aard, zoals bijv . 'hoe te hande
len in het geval van complicaties bij de bevalling?' Hun klassificatie 
kwam hieraan tegemoet, door de nadruk die er in gelegd werd op de 
funktie van het bekken voor het geboorteproces. Dit deden zij door een 
verband te leggen tussen verschillende typen bekkens en de ligging van 
de foetus, een aspekt dat extra aandacht van de obstetricus verlangt 
i.v.m. een mogelijke noodzaak tot direkt ingrijpen bij liggingsafwijkin
gen. (zie fig. 7) De onderscheiden bekkentypen van hun klassificatie wa
ren dan ook bepalend voor de manier waarop de verloskundige de ba
ring diende te begeleiden: met of zonder het gebruik van een forceps, 
met of zonder een versie (draaiing) van het hoofdje bij de uitdrijving. 

Toen Caldwell en Moloy hun klassificatie in de praktijk begonnen te 
gebruiken, bleek echter dat de pure vormen van hun bekkenklassificatie 
nauwelijks in de praktijk aangetroffen werden. Hierop stelden zij een 
modificatie voor van de oorspronkelijke klassificatie door toevoeging 
van tussencategorieen, die werden onderscheiden op basis van een typi
sche vorm van het voorste en achterste deel van het bekken (zie fig. 8). 
Voor deze nieuwe manier van klassificeren, ontwikkelden andere onder
zoekers hulpinstrumenten bij de oorspronkelijke stereo-rontgenoscoop 
die Caldwell en Moloy zelf ontwikkeld hadden. Deze hulpstukken 
moesten de praktische herkenning van de twaalf, inmiddels wel erg ge
compliceerde typen mogelijk maken en de relevantie van het instrument 
voor de verloskundige praktijk verder bevestigen (zie fig. 9). 25 

Het is opmerkelijk dat noch Caldwell noch Moloy zelf erg gelnteres
seerd waren in de verdere ontwikkeling van hun methode. Ook hebben 
zij nooit, zoals Thoms wel deed, hun methode aanbevolen voor routine
matig gebruik bij het prenataal onderzoek van iedere eerstbarende 
vrouw. Maar dit was ook iets dat zij nauwelijks konden doen: hun preci
sie stereorontgenapparaat was immers niet op grote schaal aanwezig in 
ziekenhuizen. Het was een complex en kostbaar apparaat. Natuurlijk 
hebben Caldwell en Moloy wel hun methode gepropageerd voor die ge
vallen waarvan op basis van manuele evaluatie verwacht werd, dat ze 
een bepaalde vorm hadden. Ze benadrukten altijd het relatieve belang 
van afmetingen en het absolute belang van de bestudering van het hele 

25 De illustratie is afkomstig uit een artikel waarin een verder ontwikkelde versie van het 
apparaat van Caldwell en Moloy beschreven wordt. 
K.B . Steele en C.T. Javen, 'Classification of the obstetric pelvis based on size, mensurati
on and morphology', In: Am. J. Obst. Gyn. 44, 1942, p. 783-798. 
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POSTERIOR SEOMCHT 

GYN[ COIO 

ANT[IUOR SEGMENT 

COMBINATION OF SEGMENTS PROVIDES COMPLETE MORPHOLOGY 

Fig. 9: De verder ontwikkelde stereo-roentgenoscoop met toebehoren. De getoonde ma/
ten zijn gevormd vo/gens de voor- of achterkant van een van de vier bekkentypen. Zij kun
nen afzonderlijk of gecombineerd warden ingepast in het roentgenbeeld. Het type bekken 
/aat zich dus, zoals getoond, makkelijk af/ezen. Am. J. Obst. & Gyn. vol. 44, 1942, 792-3 . 

bekken. Ze gingen ervan uit, <lat iedere voorspelling van mogelijke com
plicaties bij de bevalling ook gebaseerd zou moeten zijn op andere, op 
dat moment niet meetbare grootheden, zoals de samendrukbaarheid van 
het hoofdje van de baby en de kracht van de weeen. Het waren ook deze 
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dynamische processen die zij intensief bestudeerden met behulp van hun 
stereorontgentechniek. Door hun indeling van bekkens in bepaalde ty
pes konden ze op een meer theoretische manier de problemen bij ba
ringsprocessen ordenen en begrijpen. Dat deze ordening voor toepassing 
in de werkelijkheid door zijn gecompliceerde karakter niet geheel vol
deed, was in feite niet eens zo belangrijk. Hun doe! was blijkbaar niet 
om het gebruik van de techniek te propageren, maar om meer inzicht 
en begrip van deze processen te verkrijgen. Dat deze onderzoeksstrate
gie succesvol was, moge blijken uit de snelle en algemene invoering van 
hun klassificatie in de verloskunde. Gebaseerd op weinig anders dan 
museumcollecties had hun aanvankelijke viervoudige klassificatie met
een de aandacht van de verloskundigen getrokken. Het lijkt er op dat 
hierbij de presentatie van het onderzoek een rol heeft gespeeld: 'het 
werk was zo erudiet en wetenschappelijk van toon en de illustraties zo 
fraai'. 26 Thoms' artikelen daarentegen, hadden meer het karakter van 
een reclame campagne voor het gebruik van de rontgenmethode. Boven
dien werd Caldwell en Moloy's klassificatie al snel voorzien van een 
theorie, die het ontstaan van de verschillende typen verklaarde, in tegen
stelling tot Thoms' klassificatie die slechts 'arbitrair maar praktisch' 
was. Ook hier zou de behoefte van verloskundigen aan het verhogen van 
de wetenschappelijke status van hun vakgebied dus we! eens een rol heb
ben kunnen gespeeld bij de snelle en brede acceptatie van het werk van 
Caldwell en Moloy. Ook toen de vier 'moedertypes' in de praktijk nau
welijks bleken voor te komen en een modificatie werd voorgesteld, die 
aanzienlijke herkenningsproblemen opriep en lastige terminologie intro
duceerde, bleef hun klassificatie als dominante ordening van bekkenty
pes in de verloskunde gehandhaafd. Zij werd het uitgangspunt van veel 
nieuw onderzoek en ook van verdere ontwikkeling van de stereo
rontgenmethode. De door andere onderzoekers ontworpen hulpstukken 
bij de stereo-rontgenoscoop waren volledig gebaseerd op de twaalf 
voorgestelde bekkentypes (zie fig. 9). 

Hoe succesvol Caldwell en Moloy's werk was, spreekt we! uit het feit 
dat op dit moment hun oorspronkelijke indeling in vier typen nog steeds 
de gangbare klassificatie van bekkens in de verloskunde is. 

26 Deze uitspraak is afkomstig van Dr. Molunphy, een voormalig assistent van H. Thoms, 
die ik in mei 1987 in New Haven heb geinterviewd. Naar zijn idee was dit een algemeen 
gevoel onder verloskundigen over het werk van Caldwell en Moloy. 
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Conclusies 

De stand van zaken in de Amerikaanse verloskunde in de eerste decen
nia van deze eeuw was zodanig dat we mogen verwachten dat verloskun
digen bijzonder ontvankelijk waren voor de introduktie van nieuwe, 
niet invasieve technologieen. Rontgentechnologie was hiervoor bij uit
stek geschikt, niet alleen omdat het werd gezien als niet invasief, maar 
ook omdat het paste binnen de groeiende aandacht voor prenatale zorg. 
Bovendien strookte het bijzonder goed met de specifieke aandacht voor 
het omlaag brengen van maternale sterfte . Hier waren het immers de 
keizersneden die volgens velen bijdroegen tot de hoge sterftecijfers en 
een goed uitgevoerde bekkenmeting zou onnodige operaties kunnen 
voorkomen. Onderzoek om een dergelijke technologie te ontwikkelen 
werd derhalve positief ontvangen door artsen en organisaties in de ge
zondheidszorg. Aan de andere kant hadden ook de verloskundig onder
zoekers een belang, omdat de technologie hen in staat stelde weten
schappelijk onderzoek te doen en de bestaande praktijk te verweten
schappelijken. 

In dit artikel zijn twee onderzoeksprogramma's besproken die beide 
hetzelfde probleem als uitgangspunt hadden, dat van de meting van het 
vrouwelijk bekken. In beide programma's werd getracht rontgentechno
logie in te zetten bij de benadering ervan. Het probleem en de aanpak 
ervan waren diep geworteld enerzijds in de traditie van de verloskunde 
als wetenschapsgebied en anderszijds in de verloskundige praktijk. Deze 
achtergrond was dan ook bepalend voor de specifieke eisen die verlos
kundigen stelden aan de bruikbaarheid van rontgentechnologie voor 
pelvimetriscche doeleinden. Die bruikbaarheid werd in beide gevallen in 
eerste instantie vastgesteld aan de hand van onderzoek met niet-klinisch 
skeletmateriaal. 

Opvallend is, dat het programma van Thoms jarenlang gericht was op 
de verdere verbetering van de methode en steeds weer opnieuw gelegiti
meerd moest worden door te verwijzen naar de bestaande, als onnauw
keurig aangemerkte handmethoden, door te wijzen op de eenvoud en 
het gemak van de techniek en de geringe kosten ervan. Uiteindelijk werd 
zijn methode dan ook een van de meest gebruikte methoden van ront
genpelvimetrie. 27 

27 Het is belangrijk hier te constateren, dat riintgenpelvimetrie, hoewel frequent bespro
ken in de belangrijke obstetrische tijdschriften, in de verloskundige parktijk van beperkte 
toepassing is gebleven. Cijfers hierover zijn moeilijk te verkrijgen. Uit een enquete van 
de Atlantic Association of Obstetrics and Gynecology uit 1947 blijkt dat 730Jo van de aan
gesloten verloskundigen gebruik maakt van riintgenpelvimetrie in 1-lOOJo van de gevallen. 
500Jo gebruikt de methode van Thoms, l 30Jo die van Caldwell en Mo!oy, terwijl 11 OJo niet 
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Het programma van Caldwell en Moloy daarentegen, was van meet 
af aan behalve op bekkenmeting ook gericht op vormbepaling, een inte
resse die al heel snel de overhand kreeg. Hoewel de door hen gebruikte 
apparatuur kostbaar en zeldzaam was en het streoscoperen een moeilij
ke vaardigheid die niet iedereen kon leren, behoefde hun methode geen 
uitgebreide legitimatie, noch jarenlange verbetering. De beschrijvingen 
van het apparaat bij de publikaties van de klassificatie waren in feite 
niet meer dan die van een prototype. Dit maakte we! dat er geen sprake 
kon zijn van een aanbeveling haar tot routine methode te verheffen. 
Hun klassificatie, de tastbare direkte uitkomst van het technologisch 
onderzoeksprogramma, werd echter onmiddellijk ingevoerd en diende 
als basis voor verder verloskundig onderzoek. Zo sterk was haar positie, 
dat andere onderzoekers haar gebruikten om de stereo methode verder 
te ontwikkelen d.m .v. aan de klassificatie aangepaste hulpstukken. 

In haar indeling op basis van vormtypen is Caldwell en Moloy's klas
sificatie een direkte reflektie van hun aanvankelijke interesse in vorm
varianten en de specifieke mogelijkheden en beperkingen van de ge
bruikte technologie. 

Ook Thoms' klassificatie, gebaseerd op dimensies, was een direkte re
flektie van de mogelijkheden en beperkingen van de gebruikte rontgen
apparatuur. Hij formuleerde haar op basis van de grote hoeveelheid ma
teriaal die hij door het routine gebruik van de ontwikkelde rontgenpelvi
meter had verkregen. Zij werd echter niet algemeen aanvaard door de 
verloskundigen, hoewel ze praktischer en makkelijker was in het ge
bruik. Blijkbaar waren verloskundigen in deze periode zo gericht op het 
verzekeren van wetenschappelijke status van de discipline, dat ze bereid 
waren een klassificatie systeem te omarmen waarvan de praktische 
waarde onduidelijk was. Het kwam voort uit een theoretische interesse 
en werd begeleid door een theoretische verklaring over het ontstaan van 
de typen en maakte in de manier waarop het gepresenteerd werd een 
uiterst wetenschappelijke indruk. Het gaf onderzoekers daardoor een 
kader voor verdere theoretische vragen en hypotheses. 

Terwijl dus in het ene geval ontwikkeling en gebruik van technologie 
een klassificatie hebben opgeleverd, diende in het andere geval een theo
retische klassificatie als basis voor de verdere ontwikkeling van de tech
nologie. 

weet wat voor methode gebruikt wordt!; de rest gebruikt diverse andere methoden . 
Uit : Hunter Jones, 'The Value of X-Ray Studies of the Pelvis Obstetrics', Am. J. Obst. 
Gyn. 54, 5 (1947) p. 776. 



De Nederlandse Handel-Maatschappij; 
van handelsonderneming naar 
bankbedrijf 

C.A.M. WIJTVLIET 

lnleiding 

In 1871 zagen de stemgerechtigde deelhebbers (aandeelhouders met vier 
of meer aandelen) van de Nederlandsche Handel-Maatschappij 
(N .H.M.) zich gesteld voor een moeilijke vraag. Had het we! zin met in
gang van 1875 de levensduur van hun maatschappij te verlengen voor 
een derde periode van vijfentwintig jaar? En als men voor verlenging 
zou stemmen, moest de maatschappij dan op de oude voet als handelaar 
verder gaan of moesten nieuwe wegen ingeslagen worden? Meerdere sig
nalen wezen erop, dat de N .H .M. als handelslichaam haar beste tijd 
reeds ruim achter zich had liggen. Tekenend voor de achteruitgang wa
ren de uitgekeerde dividenden in de jaren zestig. Tussen 1861 en 1865 
bedroegen die respectievelijk 6,8% - 11,6% - 11,3% - 12,9% en 9,4%. 
Daarna komt er duidelijk de klad in. In 1866 was het nog 8,7%, in 1867 
daalde het naar 4,3% en in 1868 daalde het naar een absoluut diepte
punt van 3,7%. In de jaren 1869/70 steeg het weer naar 6% en 7%.' 
Niet direct cijfers die aandeelhouders veel vertrouwen inboezemden 
voor de toekomst. 

De vraag rees hoe het zover had kunnen komen en wat de mogelijke 
oplossingen waren. Menigeen was het duidelijk, dater iets moest gebeu
ren. 

De Nederlandse Handel-Maatschappij 

Bij Koninklijk -Besluit no. 163 van 29 rnaart 1824 kwam de Nederlandse 
Handel-Maatschappij tot stand. De gekozen rechtspersoon van de 
maatschappij was die van een naamloze vennootschap om zo een te gro-

I. W.M.F. Mansvelt, Geschiedenis van de Nederlandsche Handel-Maatschappij (Haar
lem 1924) DI. 2 bijlage VII. 
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te bemoeienis of controle van staatswege te voorkomen. 2 De oprichting 
werd in algemene termen gemotiveerd, nl. handel, nijverheid, land
bouw, scheepvaart en visserij op te beuren. Het middel zou zijn een in
tensivering van de betrekkingen tussen het moederland en de Indische 
bezittingen. 3 Op 12 april 1824 had de inschrijving van aandelen plaas. 
De belangstelling was overweldigend. In korte tijd werd voor een bedrag 
van f 37 .000.000,- ingetekend. De condities waren uiterst aanlokke
lijk; er werd een gegarandeerde interest van 4,5% geboden en dat in een 
tijd, dat andere solide beleggingen amper 3,5% a 4% opleverden.• 

In de jaren dertig werden twee ontwikkelingen in gang gezet, die van 
groot belang zouden blijken voor de N.H.M. In de eerste plaats was 
daar in 1830 het plan van graaf van den Bosch om Nederlands-Indie ten 
voile dienstbaar te maken aan het economisch belang van het moeder
Jand. Dat betekende ondermeer, dat lndische produkten met Neder
landse schepen, door tussenkomst van een Nederlands concern, aan Ne
derlandse markten geleverd moest worden. Het gouvernement zou gaan 
optreden als grootproducent en de N .H.M. als haar agent en verschaffer 
van werkkapitaal, in ruil waarvoor haar de Indische produkten in con
signatie gegeven werden. In feite verwierf de N.H.M. een monopoliepo
sitie in de handel op Nederlandsch-Indie. 

Een tweede gebeurtenis van grote importantie was de afscheiding van 
Belgie in 1831. Omwille van deze gebeurtenis verloren Belgische aan
deelhouders hun stemrecht, maar Nederland zijn lijnwaad (katoen) nij
verheid. Om dit euvel te verhelpen werd door de N.H.M. voor rekening 
van de overheid in Twente de katoenindustrie overeind geholpen. De 
Twentse katoentjes werden door de Handel-Maatschappij op de afge
schermde lndische markt afgezet. 

De Nederlandsche Handel-Maatschappij werkt voor eigen rekening 

Aan de innige band tussen de Maatschappij en overheid is in de jaren 
vijftig geleidelijk een einde gekomen. Het verlies van de monopolieposi
tie van de N.H.M. bracht met zich, dat de maatschappij moest omzien 
naar nieuwe bronnen van inkomsten. De belangrijkste oorzaak voor de 
aantasting van de positie van de maatschappij was de geleidelijke af
bouw van het cultuur- en consignatiestelsel. Dit stelsel was om politieke 
en economische redenen meer en meer in discrediet geraakt. 

2. Mansvelt, Nederlandsche Hande/-Maatschappij, di. I, 65. 
3. Idem, 65. 
4. Idem, di. I, 69. 
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In haar jaarverslag over 1853 gaf de directie aan, langs welke weg zij 
dacht te gaan. Een cruciale rol leek daarbij weggelegd voor de Factorij 
in Nederlands-lndie. Die zou moeten proberen de hand te leggen op de 
Indische, door particuliere ondernemingen verbouwde landbouwpro
dukten. Daartoe werden de nodige maatregelen genomen. 

De opdracht waarvoor de Factorij zich gesteld zag was geen lichte. In 
feite moest zij gaan inbreken in een particulier consignatiestelsel. Naast 
het Cultuurstelsel was een particuliere industrie en landbouw van Euro
pese ondernemers blijven bestaan; in 1854 bestonden er bijvoorbeeld in 
de Vorstenlanden vier grote, particuliere suikerondernemingen. Met het 
afbrokkelen van het Stelsel won het particulier initiatief aan belang. Een 
gebrekkig bank- en kredietwezen leidde tot een verstrengeling van belan
gen van de landbouwondernemingen en de handelshuizen, die de land
bouwondernemingen financierden, de produkten opkochten en expor
teerden. Om nu de cultuurondernemingen in staat te stellen te produce
ren en tegelijkertijd zeker te zijn van de produkten sloten handelshuizen 
consignatiecontracten met de ondernemingen af. 

Wilde de Handel-Maatschappij zich in deze wereld, waar men niet op 
een kapitaalkrachtige concurrent zat te wachten, een aandeel verwerven, 
dan kon dat slechts op een manier. Prijzen aanbieden boven de markt
waarde. Een dergelijke gedragslijn is echter niet zo lang vol te houden; 
het kost veel en levert weinig op. Vandaar dat al snel gekozen werd voor 
een nieuwe aanpak. De N.H.M. zag een rol voor zich weggelegd als 
hypotheek- of cultuurbank. Zij poogde - en niet zonder succes - in de 
daaropvolgende jaren consignatiecontracten af te sluiten door kredieten 
te verlenen tegen billijker voorwaarden dan de concurrentie. 5 De uitein
delijke resultaten van de nieuwe activiteiten waren wisselend. 

De Nederlandsche Handel-Maatschappij op weg naar een nieuwe toe
komst? 

Op de eerste pagina is reeds vermeld, dat het niet goed ging met de 
N.H.M. aan de vooravond van de derde periode in haar bestaan. Haar 
winstgevendheid was laag en de dividenden onbevredigend. 

In een uitvoerig 'In Memoriam' ter gelegenheid van het vervallen van 
de differentiele rechten op I januari 1874 laat de horzel van de directie 
van de N.H.M. Hendrik Muller Szn zien, dat deze maatschappij al ge
ruime tijd niet meer in staat is te concurreren met de particuliere handel: 

5. N.P. van den Berg, Munt- Crediet- en Bankwezen, Handel en Scheepvaart in 
Nederlandsch-lndie (Den Haag 1907) 115 . 
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'Van mij die sedert Jang bet vertrouwen van de Rotterdamsche aandeel
houders dier Maatschappij geniet, hen in bet Collegie van Commissaris
sen te vertegenwoordigen, van mij kan 't wel niet een voor haar onaan
genaam of geringschattend oordeel, veelmin een hatelijke bedoeling 
warden geacht indien ik betuig, dat deze cijfers mij alleraangenaamst 
aandoen en ik bet een zeer gewigtig resultaat noem dat bereikt is. Want 
het bewijst alweder en als voor de duizendste maal, de grootere kracht 
die in vrijheid dan in bescherming Iigt' . 6 De cijfers waarop Muller doel
de, gaven een beeld van de uitvoer van lijnwaden door de N.H.M. en 
de particuliere handel naar Nederlands-Indie tussen 1851-1869. 

TABEL I Procentueel aandeel in de uitvoer van lijnwaden 

1851 
1856 
1861 
1866 
1867 
1868 
1869 

N.H.M. 
64 
22 
18 
13 
9 
4 
9 

Bron: De Economist, 1874, 471-472 

Particuliere handel 
36 
78 
82 
87 
91 
96 
91 

De door Muller gepresenteerde cijfers Iiegen er niet om. Het aandeel van 
de N.H.M. in de export van katoen naar Ned.-Indie is ondanks de gepri
vilegeerde positie te verwaarlozen. Voor Muller was dit gegeven tevens 
bet bewijs, dat protectie een ondeugdelijk handelswapen is. Voor hem, 
de vrijhandelaar pur sang, is er maar een echt wapen en dat is kennis 
van zaken en daaraan schortte het nogal eens in zijn optiek: 'Hoe leven
dig staat 't mij voor den geest, - en ik spreek van eene ervaring die juist 
nag niet zoo veel jaren achter ans ligt, - dat de groothandel 't met een 
voornaam glimlachje en schouderophalend bejegende toen ze voor 't 
eerst op bet kantoor van den zeehandelaar de stapels "lapjes" en "ka
toentjes" zag, die nu altijd op mijn schrijftafel en op die der groothan
delaars op Indie, uitgespreid liggen! Hoe levendig herinner ik mij nag 
de aardigheden die men zich nu en dan daarover veroorloofde, totdat 
men eindelijk heeft ingezien, dat de kennis van de uitvoerartikelen juist 
de meest onmisbare voor ons was'. 1 

Nag andere cijfers laten zien, dat tussen 1850 en 1874 matig ge
presteerd werd door de N.H.M. De maatschappij was in de tweede pe
riode in staat gemiddeld een dividend uit te keren van 7 ,640Jo, een 

6. H . Muller szn, 'In Memoriam', De Economist (1874) 472. 
7. Idem, 479. 
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respectabel percentage. Maar trekt men daar de gouvernementsprovisie 
weer vanaf, dan blijft er nog slechts 4,5% over. 

Niet alleen aandeelhouders en commissarissen waren verontrust over 
de gang van zaken, maar ook de directie. De statuten van de maatschap
pij werden eens kritisch tegen het licht gehouden en er werd geconclu
deerd, dat wat in 1824 goed en verstandig had geklonken anno 1874 ach
terhaald was. Zonder het nationale belang - een van de statutaire 
doelstellingen - geheel terzijde te schuiven, wilde de directie het eigenbe
lang van de maatschappij meer laten prevaleren. Ook wilde de directie 
af van de beperkingen opgelegd door artikel 63, die 'speculatie in Fond
sen of in den Wissel' verbood. Bij de beslissing voor verlenging van de 
maatschappij in 1874 werd deze beperking deels uit de statuten ge
schrapt. Hiermee nam de N .H.M. in feite een voorschot op een mogelij
ke radicale koerswijziging. Vanaf 1875 was het de maatschappij niet !an
ger verboden bankzaken te entameren, maar het zou nog tot 1883 du
ren, voordat de finale beslissing daartoe werd genomen. 

Het voornaamste arbeidsterrein was en bleef en goederenhandel, het
zij voor eigen rekening, hetzij in commissie. 8 Effecten- en bankzaken la
gen volgens de leiding nog buiten het aandachtsveld. 

Binnen de directie vonden ook enkele mutaties plaats; De Monchy 
werd opgevolgd door N. Trakranen als president en in 1875 tract jhr. P. 
Hartsen toe van de firma Gebr. Hartsen, gespecialiseerd in overzeese 
handel. Deze personele veranderingen geven weinig kracht aan een ver
onderstelling, dat de leiding van de N .H .M. van plan was op korte ter
mijn met financiele transacties te beginnen. Er was immers geen bankier 
in het gezelschap . 

Uiteindelijk bleef alles bij het oude, zo leek het. De resultaten bleven 
een dalende tendens behouden en dat leidde in de jaren 1875-1879 tot 
herhaalde botsingen met de Raad van Commissarissen. Het dividend 
was gedaald tot gemiddeld 5% tegen gemiddeld 7 ,64% in de tweede pe
riode. Het kapitaal werd in twee stappen verminderd van 
f 36.140.000,- totf 35 . 783 .000,-. 9 De inaatschappij had er in deze ja
ren grote moeite dit kapitaal productief aan te wenden. Grote bedragen 
werden liquide aangehouden. Als we vervolgens kijken naar de samen
stelling van de winst over genoemde periode, blijft het beeld van een 
weinig dynamisch bedrijf overeind (zie tabel 2). 10 

8. Mansvelt , Nederlandsche Handel-Maatschappij, di. II 397-400. 
9. Idem, 404-405. 
10. De grote verschillen in resultaten in de posten aandelen en interest, die optreden in 
de jaren 1875 en 1876 zijn het gevolg van een nieuwe manier van verslaggeving. De ontvan
gen renten en dividenden van effecten werden sedert 1876 genoteerd onder het hoofd inte
rest. De geboekte winst spruit voort uit de waardeverhoging van de effecten. 
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TABEL 2 Opbouw winstcijfers N.H.M. 

Factorij Aandelen en Provisie Interest 
schuldbrieven 

1875 f 579 .000,- /803.000,- f 1.197.000,- f319.000,-
1876 f 456.000,- f 178 .000,- f 1.150.000,- f810.000,-
1877 /487.000,- f 11.000,- f 764.000,-
1878 f 439.000,- f 137.000,- f l. l 78.000,- !959.000, 
1879 !246.000,- f 151.000, - fl .069.000,- f773.000,-

Bron: Jaarverslagen van de Nederlandsche Handel-Maatschappij, 1875-1879. 

De post 'Goederen van en naar Indie, Japan enz.' versterkt nog de in
druk, <lat de Handel-Maatschappij als handelsonderneming nog steeds 
niet naar behoren functioneerde. Tussen 1875-1879 leverde deze post 
driemaal verlies op (zie tabel 3). 11 

T ABEL 3 Goederen van en naar I ndie, Japan enz. 

1875 
1876 
1877 
1878 
1879 

f 60.000,
f 98.000,
/ 197.000,
f 632.000,
f 199.000,-

Bron: Jaarverslagen van de Nederlandsche Handel
Maatschappij, 1875-1879 

Er was dus alle reden voor ernstige kritiek op de leiding en die kwam 
er. Vooral drh. Hendrik Muller Szn als lid van de Balanscommissie en 
Rapporteur en de Koninklij k Commissaris mr. J. D. W. Pape waren niet 
zuinig met hun kritiek. De conflicten laaiden zo hoog op, <lat in 1877 
de !eden van de directie Hartsen en Schroder Visser opstapten uit protest 
tegen het optreden van Muller. In tweede instantie zou echter blij ker, 
<lat vooral Hartsen mede was afgetreden uit onvrede over de gang van 
zaken binnen de directie, waar hij zich meestal 'overruled' zag door de 
combinatie Trakranen/Obreen. 12 Hij keerde later op zijn schreden te
rug. 

11. De verliezen in 1876 en 1878 waren vooral het gevolg van de !age prijzen voor belang
rijke stapelprodukten als koffie en suiker. 
12. H . Muller, Muller. Een Rollerdams Zeehandelaar Hendrik Muller Szn (1819-1898) 
(Schiedam 1977) 242-243. 
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De Nederlandsche Handel-Maatschappij en de Pincoffs affaire 

Door deze en andere conflicten, bijvoorbeeld over de vestiging van een 
Agentschap in New York, verslechterde de verhouding tussen directie en 
commissarissen voortdurend. Oat betekende niet, dat men geen oog 
meer had voor de alledaagse realiteit. Toen op 14 mei 1879 de Pincoffs 
affaire publiek werd, leverde dat uiteraard stof tot discussie in de Raad 
van Commissarissen van de Handel-Maatschappij over de bestaande re
latie met de directie. 13 

Maar het faillissement van Lodewijk Pincoffs had nog meer invloed 
dan !outer het aanscherpen van het standpunt van de Raad van Com
missarissen jegens de directie. Tijdens de vergadering van de raad op 19 
en 20 juni 1879 bleek op vragen van commissaris A.C. Wertheim, dat 
de Handel-Maatschappij financieel op een bijzondere manier bij de ge
hele affaire betrokken was. Begin juni was een Roterdamse delegatie in 
Amsterdam verschenen. Het betrof de heren M.M. de Monchy en W. 
Schoff er, beiden tijdelij k belast met de leiding van de Rotterdamsche 
Handelsvereeniging (R.H . V.). Ze hebben behoefte aan financie!e mid
delen om de meest nijpende schulden af te lossen en zo de schuldeisers 
tijdelijk tevreden te stellen. In de tussentijd hoopten ze te kunnen star
ten met de exploitatie van Fijenoord. Het ging om een krediet van 1 mil
joen gulden. Het was de bedoeling, dat dit voorschot uiterlijk I juni 
1882 werd afgelost uit de opbrengst van een nog te plaatsen obligatie
lening ten name van de R.H.V. 

Trakanen toonde zich geenszins onder de indruk van het voorstel. Hij 
vroeg zich af, water gebeurde, indien de obligaties niet geplaatst zouden 
kunnen warden, voordat de schuldeisers zich opnieuw zouden melden. 

13. Lodewijk Pincoffs was - samen met zijn zwager Kerdijk - eigenaar van de Afrikaan
se Handelsvereniging, een onderneming waarin verschillende zeer prominente Rotterdam
se zakenlieden commissaris waren, o.a. Martin Mees het gelijknamige kassiershuis. Hoe
wel van Joodse huize verwierf hij in de loop der jaren ook sociaal een prominente positie 
in Rotterdam . Hij was lid van de gemeenteraad, de provinciale staten en de le Kamer. Hij 
was betrokken bij vele activiteiten en initiatieven van de stad, waarvan de belangrijkste 
was de oprichting van de Rotterdamsche Handelsvereeniging. Deze onderneming had tot 
doe! de bouw van een haven- en overslagcomplex op het terrein van Fijenoord. Op 14 mei, 
daags nadat zijn onderneming bleek haar schulden niet meer te kunnen betalen, vluchtte 
hij het land uit. Toen bleek, dat hij vele jaren de grote verliezen van zijn onderneming had 
gecamoufleerd met vervalste cijfers en aldus zijn crediteuren, waaronder bijna alle voor
aanstaande Rotterdamse handelshuizen en bankiers, had bedrogen. Het bedrag van zijn 
faillissement bedroeg uiteindelijk meer dan f 10.000.000,-, een voor die dagen onge
hoord bedrag. B. Oosterwijk, Vlucht Na Victorie. Lodewijk Pincoffs (1877-1911). Rotter
dams grootste koopman van de negentiende eeuw. Nederlands grootstefraudeur al/er tij
den. (Rotterdam 1979). 
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Eigenlijk wilde hij de boot afhouden door de kwestie op de lange baan 
te schuiven. Schoffer drong echter aan op een beslissing voor de aan
deelhoudersvergadering van twee weken later. 14 En dus kwam de 
kwestie opnieuw ter sprake binnen de top van de maatschappij. Men 
besloot in het belang van de kredietwaardigheid van de eigen Rotter
damse clientele accoord te gaan met het krediet echter tegen stringente 
voorwaarden, waaronder het recht van executoriale verkoop en vesti
ging van eerste hypotheek. Dit gedrag past bij een financiele instelling, 
die bezig is het eigen krediet veilig te stellen. 

De president van de Nederlandsche Bank W.C. Mees, had zich kort 
na het drama van de 14e mei ook in het debat gemengd. Hij had Trakra
nen benaderd met de vraag of zijn maatschappij bereid was het geschok
te financiele establishment van Rotterdam te ondersteunen om meerdere 
faillissementen buiten die van de Afrikaanse Handelsvereeniging te 
voorkomen. Men moest daarbij denken aan het omvallen van de Rotter
damsche Handelsvereeniging en wellicht van de Rotterdamsche Bank. 
Feitelijk hadden alle financiele instellingen in de Maasstad zich in meer
dere of mindere mate gecommitteerd aan de talloze initiatieven van Pin
coffs. 

Ook tegenover de president van DNB had Trakranen gepoogd de boot 
af te houden en verklaard, dat binnen de leiding weinig animo voor een 
dergelijke steunoperatie leefde . Maar W.C. Mees wees bij herhaling op 
de mogelijke catastrophe bij het wegblijven van bijstand en dat zou der
halve ook de clientenkring van N.H.M. raken . Het was derhalve ook ei
genbelang. Mees had verder verklaard, dat het de Bank statutair niet 
toegestaan was zelf hulp te bieden en dat de maatschappij derhalve als 
enige instelling in Nederland op een hoog niveau financiele bijstand kon 
verlenen. Uiteindelijk is er door de N.H.M. gegeven 'een millioen op 
twee millioen obligatien der Rotterdamsche Handelsvereeniging, zijnde 
een dee! der leening op onderpand van Fijenoord, gelijk bekend is'. 15 Bij 
de reddingsactie is DNB niet helemaal aan de zijlijn blijven staan. De 
Bank verklaarde zich o.m. bereid, indien de N.H.M. in financiele pro
blemen zou komen, van de maatschappij de obligaties R.H.V. kosteloos 
in depot te nemen. 16 

14. Algemeen Rijksarchief Den Haag (ARA), archief van de Nederlandsche Handel
Maatschappij, geheime notulen van de directievergadering der NHM d .d . 4 juni 1879, inv. 
nr . 2.20.01, arch .nr. 2048. 
15 . ARA, archief NHM, notulen van de vergadering van de Raad van Commissarissen 
der NHM d .d . 19 en 20 juni 1879, inv .nr. 2.20.01. arch.nr. 2048. 
16. ARA, archief NHM, geheime notulen van de directievergadering der NHM d.d . 20 
juni 1879, inv .nr . 2.20.01, arch.nr. 2048. 
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De commissarissen gingen daarop accoord met de door de leiding ge
schetste gang van zaken, maar tenminste een van hen, en wel Hendrik 
Muller Szn, moet geweten hebben dat dit niet het hele verhaal was. Op 
24 mei 1879 hadden de heren A. Milders en M. Mees, commissarissen 
der Afrikaansche Handelsvereeniging (A.H.V.) en de heren H. Muller 
Szn en W.C. Schalkwijck, !eden der commissie uit crediteuren, een ver
zoek aan de N .H.M. gericht. Zij verzochten een documentair krediet 
van/ 168.000,- te openen bij de Banco Naccional Utramarino te Lissa
bon voor de A.H. V. 17 De maatschappij ging op 3 juni 1879 accoord op 
basis van het gegeven onderpand in koffie. 18 Hendrik Muller was dus 
ten nauwste betrokken bij de afwikkeling van de Pincoffs affaire en hij 
had als commissaris snel toegang tot de top van de Maatschappij . Oat 
betekent tevens, dat de directie van de N.H.M. ook al in een vroeg sta
dium bij de afwikkeling in Rotterdam gelnteresseerd was. 

De Nederlandsche Handel-Maatschappij en het bankbedrijf 

Aan de vooravond van de verlenging van het bestaan van de N.H.M. 
met nog eens een periode van 25 jaar werd uit de statuten het verbod 
op wisselhandel geschrapt. Slecht het verbod op 'speculatie in Fondsen' 
bleef bestaan. De directie verklaarde bij gelegenheid overigens niet van 
plan te zijn op korte termijn het bankiersvak te gaan uitoefenen. Toch 
zijn er tekenen, die in een andere richting wijzen. Een zo'n teken is het 
optreden van de maatschappij in de nasleep van de Pincoffs affaire. 

a De relatie met de firma W. Schoffer & Co 
Er zijn echter meer en overduidelijke aanwijzigingen. Nog onver

bloemder zijn de zaken die gedaan worden met de firma W. Schaffer & 
Co uit Rotterdam. In augustus kwam W. Schaffer vanuit Rotterdam op
nieuw naar Amsterdam om te spreken over het we! en wee van de 
R.H.V., maar ook om het belang van zijn eigen firma te bepleiten. 
Schaffer stelde voor, dat zijn firma en de Handel-Maatschappij relaties 

17. Documentair krediet ook wet genoemd documentair accredietief. Arrangement 
waaronder op verzoek en instructie van een client (opdrachtgever van het documentair 
krediet) handelende bank (de kredietopenende bank): a. tot taak heeft betalingen te ver
richten aan of aan order van een derde (de begunstigde) of door deze getrokken wissels 
te betalen of te accepteren . b. een andere bank machtigt die betalingen te verrichten of 
die wissels te betalen, te accepteren of te negotieren, tegen voorgeschreven documenten 
en naleving van de kredietbepalingen. Banklexicon (NJBE, Amsterdam 1987) 94. 
18. ARA, archief NHM, geheime notulen van de directievergadering der NHM d.d. 24 
mei 1879, inv.nr. 2.20.01, arch.nr . 2048. 
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zouden aanknopen nu de financiele wereld in de Maasstad nog gebukt 
ging onder de gevolgen van de malversaties van Pincoffs . Hij stelde 
voor, dat de N.H.M. voor zijn firma een onherroepelijk accreditief zou 
openen bij een aantal export-firma's in diverse havensteden aan de At
Iantsiche kust en de Golf in de Verenigde Staten. 19 

Hoewel we hier opnieuw een mooi voorbeeld voor handen hebben van 
een bancaire transactie (geconfirmeerd documentair krediet), blijkt uit 
o.m. de nieuwe relatie met Schaffer, dat de directie nog niet zo ver
trouwd is met het vak. Oat werd onder meer pijnlijk duidelijk bij deaf
wikkeling in datzelfde jaar van een documentair krediet tegen onder
pand van balen katoen. De firma verzocht om afgifte van de documen
ten door de maatschappij om de katoen te kunnen verkopen . Uit de op
brengst daarvan zou men de wissels kunnen voldoen . De directie maakte 
bezwaren tegen de afgifte. Zij ging ervan uit, dater krediet verleend was 
tegen onderpand van documenten en dat dit onderpand slechts afgege
ven werd nadat aan de verplichtingen voldaan was. Immers door de do
cumenten af te geven verloor de Handel-Maatschappij haar greep op de 
katoen en was het financiele risico volledig voor haar en niet )anger voor 
Schaffer & Co. Vanuit bancair oogpunt was de houding van de maat
schappij correct, maar de firma was geschokt door deze houding. Het 
ging in haar ogen niet om een voorschot, maar eenvoudigweg om ver
trouwen, daarmee aangevend, dat de firma in het verleden bij soortgelij
ke aangelegenheden haar woord steeds gestand had gedaan. Er was in 
haar ogen sprake van een 'gentlemen's agreement.' 

Uiteindelijk is de N.H .M. overstag gegaan onder het motto, dat zij 

19. ARA, archief NHM, notulen van de vergadering van de directie der NHM d.d. 8 
augustus 1879, inv.nr . 2.20.01 , arch.nr. 1981. 'Aan de Maatschappij wordt voorgesteld 
om voor rekening van de Heeren W. Schaffer & Cote Rotterdam ten behoeve van firma's 
voormelde havens gevestigd credieten te openen tot dekking van de factuurwaarde van ka
toen , granen en andere artikelen , door deze op hunne orders voor rekening van huizen hier 
te lande of voor hunne eigene rekening gekocht of tot het verstrekken van voorschotten 
op consignatien aan hun adres, tegen welke credieten op de Maatschappij in wissels 60% 
zigt wordt getrokken onder inzending van cognossementen der goederen , waartegen ge
trokken wordt en welke documenten in het bezit van de Maatschappij zullen blijven tot 
aan de voldoening van het bed rag der traites, bij arrivement van het schip of tegen uitleve
ring van het goed en zulks in contanten of promessen, onder bereid verklaring van de zijde 
der Heeren Schaffer om tegen betaling van het bedrag der traites op de vervaltijd de cog
nossementen te lichten, wanneer op dien tijd de goederen nog niet zijn aangekomen'. 
Cognossement/ connossement : gedagtekend geschrift, waarin de vervoerder verklaart, dat 
hij bepaalde goederen in ontvangst heeft genomen, teneinde die te vervoeren naar een aan
gewezen bestemmingsplaats en aldaar uit te leveren aan een aangewezen persoon, alsmede 
onder welke bedingen die uitlevering zal geschieden. Banklexicon, 75 . Traite: andere bena
ming voor een wissel bezien vanuit de positie van de trekker en de betrokkene . Banklexi
con, 277. 
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slechts kort actief was in het bankiersvak en dat het daarom beter was 
de eerste clienten niet door te bruusk optreden af te schrikken. 20 

b De memorie Muller 
Zoals gezegd bleven de resultaten van de handelsactiviteiten mager, 

terwijl de directie zich nog niet echt thuis voelde op het bankgebied. In 
1880 deed zich de gelukkige mogelijkheid voor om aan deze weinig be
vredigende gang van zaken een einde te maken. Directeur G. Obreen 
tract terug wegens gevorderde leeftijd en dit opende perspectieven voor 
een andere man aan de top van de maatschappij. Commissarissen, en 
met name de Commissaris des Konings F. Alting Mees en Hendrik Mul
ler, waren niet van zins de directie haar gang te laten gaan bij de benoe
ming van deze nieuwe man . Op 7 april deed Hendrik Muller zijn colle
gae en de directie een uitvoerig schrijven toekomen, waarin hij mede na
mens de eerder genoemde Alting Mees zijn visie op heden, verleden en 
toekomst van 'hun ' maatschappij uiteen zette. 

De 'nota ' Muller wordt vaak afgedaan met de opmerking, dat hij 
(Muller) hierin een pleidooi hield voor het kiezen voor het bankiersvak 
als nieuwe bron van inkomsten. Toch gaat de nota verder dan dat. Mul
ler ontpopt zich als een zakenman met zeer liberale ideeen, die wars is 
van protectionisme en staatsbemoeienis en die voorstander is van de re
gulering van het economisch !even door de mar kt. Dit soort opvattingen 
hebben ruim honderd jaar later weer een bekende en geaccepteerde 
klank. 

Muller concludeerde in zijn memorie, dat de maatschappij voor haar 
voortbestaan steeds te afhankelijk was geweest van het doen van com
missiezaken in opdracht van de overheid. In de periode 1875/78 droeg 
dit stelsel voor bijna de helft ofwel 45% bij in de dividenduitkering. Lo
gischerwijs pleit Muller vervolgens de N .H.M. onafhankelijker te ma
ken en uit de aanstelling van een nieuwe directeur moet die wil duidelijk 
worden. 

Vervolgens opende hij frontaal de aanval op de huidige werkkring van 
de Handel-Maatschappij. Die was veel te breed en te divers geworden. 
Hij haalde er zelfs Adam Smith bij om zijn gelijk aan te tonen: 'En de 
moeilijkheden nemen natuurlijk toe, naarmate de arbeid op het gebied 
van de volkswelvaart zich overal meer gaat verdelen en het individu al
lerwege meer en meer wordt aangewend en toegepast overeenkomstig de 
eigen richting van kennis en sympathien.' Als mogelijke oorzaak voor 
de kwaal van de N.H .M. haalt Muller een voor de twintigste eeuwer 

20 . ARA, archief NHM, notulen van de directievergadering der NHM d.d . 18 en 21 no
vember 1879, inv.nr. 2.20.01, arch.nr. 1981. 
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merkwaardig argument aan. Een Naamloze Vennootschap is - zo be
toogt hij - niet een geschikte ondernemingsvorm om handel te drijven. 
De nv is door haar omvang geneigd op een te groot gebied activiteiten 
te ontplooien, ook op terreinen waar ze niet thuis is. Zij is daar niet op
gewassen tegen de concurrentie van particulier firma's, die veel dichter 
bij de markt en de kopers staan en die sneller kunnen reageren op veran
derende behoeften. In het algemeen moest volgens Muller een nv zich 
bewegen op die terreinen, waar een particuliere firma zich minder ge
makkelij k zal begeven en bewegen. Dit was ook een van de oorspronke
lijke taken van de N.H.M. Voor de Maatschappij was het bankwezen 
zo'n voor individuen moeilijk begaanbaar terrein, vooral in Indie. De 
N.H .M. had de beschikking over een groot kapitaal en een solide repu
tatie. Er lagen hier dus kansen te over. Zij (de N.H.M.) zou er goed aan 
doen een directeur aan te trekken, die niet alleen vertrouwd was met het 
bankiersvak, maar ook met de ontwikkelingen in Indie. 21 

Reactie en discussie 

De directie was snel en duidelijk in haar reactie. In een confidentieel 
schrijven van 10 april liet ze commissarissen weten geen enkel bezwaar 
te hebben tegen de profielschets voor de nieuwe directeur. 22 Een kenner 
van het bankiersbedrijf en van Nederlandsch-Indie was welkom, maar 
dat wilde niet zeggen, dat de nieuwkomer uitsluitend zijn aandacht op 
dat gebied zou kunnen vestigen. Natuurlijk kon de directie moeilijk an
ders dan het eens zijn met Muller. Zoals Trakranen in de vergadering 
met commissarissen later zou toegeven was de Maatschappij reeds gerui
me tijd bezig het bankiersvak uit te oefenen. 

Met de rest van het stuk was de directie het natuurlijk niet eens en in 
twee pagina's trachtten ze Muller's redenering op hoofdpunten te ontze
nuwen. De verdediging was summier. Hendrik Muller had in veel geval
len gelijk, maar zijn betoog behelsde een vroegere periode. Vanaf nu zou 
alles beter gaan. En passant verweten de heren de Rotterdamse commis
saris met cijfers te goochelen. 

De daarop volgende vergadering van I mei stond niet in het teken van 
de confrontatie over de memorie Muller, maar de voordracht aan de ko
ning over de benoeming van een opvolger van G. Obree. Over een ding 

21. ARA, archief NHM, notulen van de vergadering van de Raad van Commissarissen 
der NHM d.d. 7 april 1880, bijlage III, inv.nr . 2.20.01, arch .nr. 1940. 
22. ARA, archief NHM , bijlage bij de notulen van de vergadering van de Raad van 
Commissarissen der NHM d.d. IO april 1880, inv.nr. 2.20.01, arch.nr. 1940. 
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was iedereen het eens. De nieuwe man moest een bankier zijn met enige 
kennis van Nederlandsch-Indie. 

De keuze vie! al vrij snel op Balthasar Heldring. Het was echter geen 
spontane afweging, maar een zorgvuldig voorbereid een-tweetje van de 
heren H.W.A. van Oordt en H. Muller (hij weer). Toen de naam Held
ring door de directie op tafel gelegd was, begon H.W.A. van Oordt, ook 
een Rotterdammer, de !of te zingen van Heldring. Hij werd daarin al 
snel bijgevallen door zijn plaatsgenoot. Zij hadden nauwkeurig de ante
cedentenvan Heldring nagetrokken en in hun ogen was hij de kandidaat . 
In de jaren tussen 1858-1863 had hij voor Payne Stricker & Co in Bata
via gewerkt. In 1865 was hij een van de oprichters van de Kasvereniging 
te Amsterdam. 23 En om nu te weten hoe hij op een eventuele uitnodiging 
zou reageren, hadden de beide commissarissen hem in het diepste ge
heim benaderd. Heldring was zeer verrast en had pas na rijp beraad 
geantwoord, dat 'indien de betrekking hem werd aangeboden, hij zijne 
beste krachten aan de Nederlandsche Handel-Maatschappij zou willen 
wijden'. 24 Volgens Muller was hij 'the right man in the right place' en 
daarmee leek president Trakranen het volledig eens. Hij kon echter niet 
nalaten op te merken, 'dat de vraag of hij zich beschikbaar wil stellen 
bepaald van de directie behoort uit te gaan'. 25 

B. Heldring directeur 

Op 2 juli 1880 werd B. Heldring gelnstalleerd als lid van de directie van 
de Nederlandsche Handel-Maatschappij. De verwachtingen over zijn 
handelen waren hooggespannen. Hij was de ondubbelzinnige keuze van 
zowel directie als Raad van Commissarissen. Hij moest de Maatschappij 
naar een nieuwe periode van bloei leiden. De duidelijke voorkeur die 
Heldring genoot, betekende echter niet, dat hij carte blanche had. 

Bij zijn installatie werd hem door Alting Mees nadrukkelijk gewezen 
op de memorie van Muller. 26 Deze commissaris namens de koning was 
nog een stapje verder gegaan en had de kersverse directeur ook nog ver
teld wat de maatschappij niet moest doen. De oplossing voor de moei
lijkheden van de Maatschappij leek gelegen in het doen van Commissie-

23 . Joh . de Vries, Herinneringen en dagboek van Ernst Heldring 1871-1945 (Utrecht 
1970) di. 3. 
24. ARA, archief NHM, notulen van de vergadering van de Raad van Commissarissen 
der NHM d.d. 1 mei 1880, inv .nr. 2.20 .01 , arch.nr. 1940. 
25 . Idem. 
26. ARA, archief NHM, notulen van de vergadering van de Raad van Commissarissen 
der NHM d.d . 6 juli 1880, inv.nr. 2.20.01, arch.nr. 1940. 
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zaken dus niet voor eigen rekening, het uitoefenen van het bankiersbe
drijf en het verschaffen van werkkapitaal aan de diverse cultuuronder
nemingen. 27 

De druk die door commissarissen werd uitgeoefend om de koers van 
de N.H.M. te verleggen was niet gering. Daar was alle reden voor. De 
eerste jaren van de 3e periode lieten tot grote ergernis van commissaris
sen en naar men mag aannemen de overige aandeelhouders amper ver
betering zien. De winsten en dus ook de dividenden bleven laag in ver
houding tot de tweede periode. 

Artikel 50 

Wie mocht veronderstellen, dat de directie onder druk van zowel de fi
nanciele resultaten als van de voortdurende kritiek der commissarissen 
tot snel en krachtig ingrijpen zou overgaan, komt bedrogen uit. In een 
drie pagina's tellende nota van november 1880 zette de directie haar 
standpunt over de nabije toekomst uiteen. Ze liet er geen misverstand 
over bestaan, dat een belangrijk deel van de bestaande activiteiten ge
handhaafd zou worden. Verder stelde ze, dat de maatschappij in haar 
huidige constellatie weinig mogelijkheden had het bankiersbedrijf uit te 
oefenen. De directie zag slechts als reele mogelijkheid de arbitragehan
del, maar dat eiste weer teveel specialistische kennis om als bijzaak te 
kunnen drijven. 28 Wei was ze van mening dat het geregeld deelnemen in 
consortia financieel zeer aantrekkelijk kon zijn. Maar zo vroeg ze zich 
af, was deelneming in consortia niet in strijd met artikel 50 van de statu
ten. In deze vroegen de heren het oordeel van de commissarissen. 29 

Het hoe en het waarom van deze nota blijft onduidelijk. Op het mo
ment dat van de heren van de leiding een krachtig ingrijpen werd ge
vraagd, begonnen ze te aarzelen . Daarvoor zijn ta! van oorzaken aan te 
wijzen. Misschien durfden ze niet, of wellicht geloofden ze niet in de 
gouden bergen van het bankbedrijf. Het kan natuurlijk ook dat ze toch 

27. ARA, archief NHM, geheime notulen van de vergadering van de directie der NHM 
d.d. 2 juli 1880, inv.nr . 2.20 .01, arch.nr. 2048. 
28. Arbitrage: Gebruik maken van gelijktijdige prijsverschillen in verschillende markten 
voor eenzelfde goed door een aankoop en een daartegenover staande verkoop in het be
trokken goed. Banklexicon , 26. 
29. Artikel 50: 'De maatschappij is bevoegd tot het geven van voorschotten op onder
pand op aan haar te consigneren goederen, tot het in teen geven van gelden op onderpand, 
en tot het beleggen van ledigleggende gelden. Aankoop van en het geven van voorschot 
op eigen Aandelen is verboden, zoomede speculatie in fondsen. Van eerstvermeld verbod 
is uitgezonderd de aankoop van Aandelen tot Kapitaal-vermindering, volgens artikel 6. 
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geloofden in de eigen weg, gelet op de nadruk waarmee ze steeds de han
del voor eigen rekening verdedigden. Het was immers in het verleden 
over het algemeen goed gegaan, een vaker gebruikt argument door de 
leiding. Het was en is moeilijk om een situatie die over een reeks van 
decennia gegroeid is te wijzigen. 

Een commissarisrevolte? 

De nota van de directie is gedateerd 15 november 1880. De volgende da
gen was er overleg van commissarissen over de halfjaarlijkse resultaten. 
Tijdens dit overleg kwam de nota niet ter sprake. Tijdens de heftige de
batten van die dagen, herinnerde CdK Alting Mees aan wat gezegd was 
tijdens de installatie van B. Heldring . Toen was er vooral door Alting 
Mees gesproken over de mogelijkheden van het bankbedrijf. President 
Trakranen was toen niet op zijn suggesties ingegaan, terwijl B. Heldring 
er veel begrip voor had getoond. Was er sedertdien nog over deze zaken 
gesproken, zo vroeg de CdK zich af. Volgens de president was er nog 
wel over gesproken. Op geen enkele manier wordt echter verwezen naar 
de nota. 

De ergernis van commissarissen concentreerde zich op twee punten: 
a. de nu al jaren achterblijvende resultaten van de Maatschappij en 

daarbij in het bijzonder de prestaties van de Factorij te Batavia. 
b. de duidelijke onwil van de directie om in te gaan op de stroom van 

suggesties van de zijde van het College. 30 

Als de leiding zich doof zou houden voor welke suggestie dan ook, 
dan moesten er steviger sancties getroffen worden met als uitersten: a. 
het en bloc opstappen van de commissarissen of b. het aanzeggen van 
het ontslag aan de directie. 

Tijdens het overleg concentreerden de klachten van commissarissen 
zich op het gevoerde beleid van de directie, zowel hier als in Batavia. 
Het kon geen toeval of incident meer zijn, dat de resultaten achter ble
ven. Hier kon het beleid niet deugen en dus ook niet de persoon achter 
het beleid. Vooral de leiding van de Factorij moest het ontgelden. De di
rectie trachtte de problemen te bagatelliseren door te wijzen op vervelen
de incidenten en tegenvallers; de personele problemen werden niet ont
kend, maar er werd aan toegevoegd, dat daar weinig aan te veranderen 
vie!. Als een soort tegemoetkoming verklaarde Trakranen, dat er in Ne
derlandsch Indie enige reorganisaties tot stand gebracht waren gericht 

30. ARA, archief NHM, notulen van de vergadering van het College van Commissaris
sen der N.H.M. ct.ct . 15-18 november 1880, inv.nr. 2.20.01, arch .nr . 1940. 
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op een grotere efficiency in de bedrijfsvoering. Als klap op de vuurpijl 
verkondigde president Trakranen de stelling, 'dat onder deze Statuten 
de Maatschappij goed heeft gewerkt en hij ziet niet in waarom of dat 
niet meer zoude kunnen'. 3 1 Alsof er nooit een memorie Muller versche
nen en besproken was . 

H et voormalig hoofdkantoor van de Nederlandsche Handel-Maatschappij (hoek Spie
ge/straatl Herengracht) 

Toen de commissarissen niet onder de indruk bleken van het verweer 
der directie, daagden Trakranen en Heldring hen uit om met alternatie
ven te komen. De vergadering werd in een sfeer van grimmige verwijten 
door de voorzitter F. Alting Mees afgsloten. Uiteindelijk liep alles weer 
met een sisser af. De dag daarop waren commissarissen weliswaar nog 
steeds boos, maar van verregaande sancties was geen sprake meer. Een 
voorstel van de CdK om de leiding alsnog met ontslag te dreigen werd 
als te ingrijpend van de hand gewezen, evenals een voorstel van Muller 
om via de publiciteit druk te gaan uitoefenen. 

31. Idem. 
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Een verhaal zonder einde? 

Het he le jaar 1880 stond in het teken van de veranderingen. Oat er iets 
moest gebeuren, dat was iedereen duidelijk en met het aantrekken van 
Balthasar Heldring leek een beslissende stap naar een definitieve koers
wending gezet te zijn. 

Hoe groat ook de twijfel was binnen de leiding van de Handel
Maatschappij, de eenmaal in gang gezette ontwikkelingen kon ~n wilde 
men niet meer stoppen. Na de botsing in november bleef het even stil. 
Maar alweer in december deed de directie een beroep op commissarissen 
voor advies. De provincie Groningen had de mogelijkheid geboden in 
te schrijven op een grote lening. President Trakranen wilde daarom een 
principiele beslissing: we! of niet deelnemen in consortia. Hij riep daar
toe bijeen de Commissie voor Spoedeisende Zaken, waarin een klein 
aantal commissarissen en de leden van de directie zitting hadden. Kern 
van het probleem was de kwestie of de artikels 49 en 50 nu we! of niet 
deelnemingen in consortia veroorloofden. Van groat belang was hoe 
men de frase 'speculatie in Fondsen' zou kunnen interpreteren. 

Heldring benadrukte tijdens de vergadering, dat men niet zomaar de 
bestaande activiteiten zou opgeven. Maar hoe moest men dan het ver
bod op 'speculatie in Fondsen' omzeilen? Directeur Hartsen bedacht de 
meest originele oplossing. Het deelnemen in emissiesyndicaten was in 
zijn ogen het best te omschrijven als: 'inkoopen en gros en verkoopen 
en detail'. Hoewel commissarissen zich schaarden achter de opvatting 
van Heldring voorlopig maar geen statutenwijziging te overwegen, wa
ren ze weer niet zo meegaand om de leiding van de N.H.M een vertrou
wensvotum te geven. Elke zaak moest afzonderlijk bekeken worden. 32 

In ieder geval was de deur voor deelnemingen op een ruime kier gezet. 
Toch lag het voor de hand, dater uiteindelijk een officiele bekrachti

ging moest komen. Het was immers uiterst omslachtig om voor elke par
ticipatie in een emissiesyndicaat eerst toestemming van commissarissen 
te vragen. In juni van 1881 kwam de kwestie tijdens het overleg van 
commissarissen en leiding opnieuw ter sprake. B. Heldring stelde na
mens de directie, dat er nu maar eens duidelijkheid diende te komen, 
ook voor de buitenwacht. Hij was indertijd aangetrokken om een nieu
we lijn uit te zetten en daar moest het nu maar eens van komen. Dat be
tekende, dat het College van Commissarissen nu eindelijk maar moest 
sanctioneren, dat de maatschappij zou deelnemen in syndicaten hetzij 

32. ARA, archief NHM, geheime notulen van de vergadering van de directie van de 
NHM, d.d. 4 december 1880, inv.nr. 2.20.01, arch.nr. 2062. 
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in Nederland, hetzij in de Kolonien. 33 Ter geruststelling voegde hij er 
nog aan toe, dat het bedrag aan deelnemingen nimmer hoger zou zijn, 
dan dat men 'ze desnoods zou kunnen behouden'. 3 4 

Als Heldring erop had gerekend, dat het college we! snel zijn fiat zou 
geven, dan is hij bedrogen uitgekomen. Een dee! van de aanwezige com
missarissen keek uiterst kritisch naar de interpretatie van artikel 49 door 
de directeur en ginger niet mee accoord . De eeuwig wantrouwende Hen
drik Muller verwierp ook de interpretatie van de directie. Hij beweerde, 
dat Heldring zelf deelnemingen als een vorm van speculatie zag. Waar
om zocht hij anders het fiat van commissarissen. Dat was een hoogst on
gebruikelijke handelswijze en verraadde het gebrek aan zekerheid .3 5 

Voor hem hoefden trouwens bankzaken niet, zolang ze slechts naast de 
bestaande activiteiten gepleegd werden en niet in plaats van. 36 Toen het 
op stemmen aan kwam, werd met zeven tegen zes besloten: 'Aan de Di
rectie te kennen te geven, dat het deelnemen in consortia niet in strijd 
is met artikel 50 indien de Maatschappij met geen grooter bedrag deel
neemt dan wat hare krachten toelaten als geldbelegging te kunnen be
houden' .37 

Hiermee was de kogel door de kerk. Het College had zijn fiat gegeven 
aan de directie. Tegelijkertijd was duidelijk, dat de top van de N.H .M. 
er niets voor voelde volledig te breken met de bestaande handelsactivi
teiten voor eigen rekening. Door zijn gedrag stemde het College hiermee 
stilzwijgend in. Deelnemingen in consortia tenslotte was goed, maar 
slechts op een bescheiden niveau. 

De nota Heldring 

Aan het einde van de vergadering maakte Hendrik Muller zijn terugtre
den als commissaris bekend, officieel vanwege te drukke werkzaamhe
den, maar wellicht ook uit teleurstelling. 

Als teleurstelling over het tempo van veranderingen de voornaamste 
drijfveer is geweest voor Hendrik Muller om te vertrekken, dan heeft hij 

33. ARA , archief NHM , notulen van de Yergadering van het College van Commissaris
sen d.d . 14-17 juni 1881, inv .nr. 2.20.01 , arch.nr. 1940. 
34. ARA , archief NHM, geheime notulen van de vergadering van de directie der NHM, 
d .d. 17 juni 1881 , inv.nr . 2.20.01, arch.nr . 2062. 
35. Idem. 
36. ARA, archief N.H.M. Notulen van de vergadering van het College van Commissa
rissen der N.H.M. d.d . 17 juni 1881, inv .nr. 2.20.01, arch .nr. 1940. 
37. ARA, archief NHM, geheime notulen van de vergadering van de directie van de 
NHM d .d . 17 juni 1881 , inv.nr . 2.20.01, arch.nr. 2062. 
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zijn besluit toch te snel genomen. Balthasar Heldring door Muller zelf 
naar voren geschoven als de bankier voor de N.H.M. in 1880 begon zich 
geleidelij k meer en meer te profileren. Eerst in 1882 tract hij echt naar 
voren en presenteerde hij zijn kijk op de toekomst van de maatschappij, 
waarbij zijn achtergrond als bankier duidelijk bleek. Binnen de directie 
verdedigde hij zijn plannen voor een radicale koerswijziging in de trant 
van de 'Memorie Muller' van enkele jaren daarvoor. Na veel discussie 
en heen en weer gepraat werd overeengekomen voorlopig onderdelen 
van de handel voor eigen rekening en bijvoorbeeld de lijnwaadhandel te 
stoppen, maar met een statutenwijziging te wachten tot nader datum. 
Als alternatieven voerde Heldring aan: 1. de wisselhandel 2. voorschot
zaken op goederen aan anderen te consigneren 3. het voorbereiden van 
spoorweg- en andere ondernemingen, 'zooals wij nu reeds geentameerd 
hebben 4. de afscheep van goederen voor anderen 5. het geven van voor
schotten op produkten 6. het geven van bankkredieten 7. het aangeven 
van nieuwe consignatiecontracten. 38 

De voorstellen van B. Heldring kwamen maar net op tijd, want de 
Raad van Commissarissen toonde zich nog bij voortduring ontevreden 
over de gang van zaken binnen het bedrijf. Terwijl Heldring zijn nota 
verdedigde binnen de directie, legde de CdK zijn college ingrijpende 
voorstellen voor. Hij stelde voor de statuten zo te wijzigen, dat de com
missarissen voortaan een eigen jaarverslag naar buiten mochten brengen 
om zo het gei'nteresseerde publiek meer duidelijkheid te verschaffen. 
Bovendien was het in zijn ogen tijd het kapitaal te verminderen van ruim 
35 miljoen naar een bedrag van 21 miljoen, een zeer forse verminde
ring. 39 Het verregaande voorstel eiste nadere bestudering en daarom 
werd behandeling verdaagd naar het najaar. Daar is allemaal niets meer 
van gekomen. Inmiddels was immers het plan Heldring gedeeltelijk in 
werking getreden. 

Dat maakte de kwestie van het aanpassen van artikel 49 en 50 aan de 
bestaande situatie weer actueel. Commissarissen waren het met Trakra
nen eens, dat werkkring en statuten we! erg ver uiteen begonnen te !o
pen. Er werd daarom een commissie bestaande uit 4 commissarissen F. 
Alting Mees, H.L.M. Luden, S. Vissering en D. Janette Walen en de di
rectie geformeerd. De commissie verplichtte zich binnen een jaar een 
concept van wijziging aan te bieden. 

38. ARA, archief NHM , geheime notulen van de vergadering van de directie der NHM 
d.d. 12 juli 1882, inv.nr. 2.20.01, arch.nr. 2062. 
39. ARA, archief NHM, notulen van de vergadering van het College van Commissaris
sen der NHM d.d. 12 juni 1882, inv.nr. 2.20.0l, arch.nr. 1940. 
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De laatste loodjes 

Niets scheen na november 1882 een definitieve regeling nog in de weg 
te staan. Commissarissen en directie hadden elkaar gevonden. De statu
ten en we! artikel 49 en 50 moesten aangepast warden aan de tegenwoor
dige werkkring van de Nederlandsche Handel-Maatschappij. Maar toch 
dreigde het alsnog mis te gaan. 

Tot grote ontsteltenis en woede van commissarissen poogde Trakra
nen in plaats van de beloofde wijziging voor te leggen opnieuw uitstel 
te verkrijgen. De president achtte het moment nog niet gekomen om de
finitief de knoop door te hakken. Hij wilde graag wat meer resultaten 
afwachten alvorens de aandeelhouders met de definitieve ommezwaai te 
confronteren. Bovendien, de huidige werkkring en de oude statuten 
zouden niet wezenlijk in strijd zijn. 

Op de achtergrond speelden waarschijnlijk de gunstiger resultaten 
van 1882. De eigen (cultuur)ondernemingen hadden naar tevredenheid 
gedraaid en ook de particuliere· consignatie had boven verwachting ge
presteerd. De Factorij speelde echter ook vanaf 1883 met overtuiging de 
rol van bankier. De posten 'Voorschotten en beleeningen' en 'Deposito 
en Girorekening' namen vanaf dat jaar een prominente plaats in op de 
balans van de Factorij. 

Commissarissen verzetten zich fel tegen het deelnemen in en exploite
ren van cultuurondernemingen. Ze verwierpen ook de stellingname van 
de directie inzake de statuten. De maatschappij was bezig het accent te 
verleggen naar financiele transacties. Daar was op zich niets op aan te 
merken, maar zij ging verder. Het was de CdK ter oren gekomen, dat 
de maatschappij spoorwegconcessies verworven had en dat was statutair 
niet meer te verdedigen. Zo verwerd het statuut tot een dode letter en 
betrad de maatschappij een onbekend en dus gevaarlijk terrein. 

De commissarissen met F. Alting Mees voorop eisten, dat er zo snel 
mogelijk in samenwerking met het college een concept statutenwijziging 
zou komen. De directie is uiteindelijk overstag gegaan en reeds in april 
van het jaar daarop werden de voorgenomen wijzigingen gepresenteerd 
in een voltallige vergadering van commissarissen en directie. Bij de pre
sentatie werd opgemerkt, dat het uitgangspunt was geweest de wijzigin
gen zo beperkt mogelijk te houden. De commissie wilde niet wrikken 
aan de grondvesten van de maatschappij, aldus Balthasar Heldring. Uit
eindelijk bleek, dat de directie in deze toch nog de slag van commissaris
sen had gewonnen; de laatsten hadden aanmerkelijk verder willen 
gaan. 40 Lezing van artikel 49 versterkt nog de indruk, dat de directie als 

40. ARA, archief NHM , geheime notulen van de vergadering van de directie der NHM 
d .d . 18 april 1884, inv .nr. 2.20.01, arch.nr. 2062. 
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overwinnaar uit de strijd is gekomen. Het bood nog steeds de mogelijk
heid om voor eigen rekening te handelen, maar ook om dee! te nemen 
in 'ondernemingen van Landbouw, Visscherij, Nijverheid, Handel, 
Scheepvaart en vervoer te Land en - in de Overzeesche Bezittingen en 
Kolonien van Staat - het tot stand brengen en drijven van zoodanige on
dernemingen. "' Kortom, het gaf de leiding meer bewegingsvrijheid dan 
voordien. Uit artikel 50 werden eindelijk de woorden 'speculatie in 
fondsen' geschrapt. 

Slotopmerkingen 

In april 1884 was het officieel zover. De statuten werden aangepast aan 
de nieuwe realiteit en vervolgens goedgekeurd. De Nederlandsche 
Handel-Maatschappij was nu ook volgens de regels gerechtigd als ban
kier te werk te gaan. Daaraan was een discussie van ruim tien jaar voor
afgegaan. 

De statutenwijziging van 1875 maakte reeds duidelijk, waar de ge
dachten heengingen om de maatschappij nieuw elan te bezorgen. Finan
ciele transacties moesten uitkomst brengen. Hoewel niet officieel, is de 
directie zich vanaf dat jaar en nadrukkelijker vanaf 1879 gaan bekwa
men in het bankiersvak. Daar zijn voldoende aanwijzingen voor. Voor 
het College van Commissarissen onder leiding van ontstuimige figuren 
als Hendrik Muller en zijn stadgenoot H.W.A. van Oordt ging het alle
maal te traag en te omzichtig en bleef de directie te hardnekkig vasthou
den aan de bestaande, weinig winstgevende handelsactiviteiten. Als ver
tegenwoordigers van de aandeelhouders waren ze verplicht de leiding tot 
grotere inspanningen te manen. Soms echter wekte het college de indruk 
plaats te willen nemen op de directeursstoel. Dat gaf aanleiding tot tallo
ze irritaties en wantrouwen aan beide zijden. Dat is geen gezonde situa-

41. Artikel 49: 'De werkkring der Maatschappij omvat den goederenhandel zoo voor 
eigen rekening als in commissie, den handel in Geld, Wissels en Edele Metalen en verder 
het verrichten van al wat tot het Bankiersbedrijf behoort; het doen van voorschotten, het 
verschaffen van bedrijfskapitaal aan en het deelnemen in ondernemingen van Landbouw, 
Visscherij, Nijverheid, Handel, Scheepvaart en vervoer te Lande en - in de Overzeesche 
Bezittingen en Kolonien van den Staat - het tot stand brengen en drijven van zoodanige 
ondernemingen; zij is bevoegd tot alle <laden van koophandel, alles behoudens de uitzon
deringen in het volgend artikel vermeld. lnzonderheid strekken hare handelingen tot 
bestendiging, uitbreiding en aanknooping van voor Nederland en zijne Kolonien voordeli
ge handelsbetrekkingen . Met dat oogmerk wordt aan inkoop van inlandsch fabrikaat en 
aanvoer op de Nederlandsche markt, mitsgaders aan verzekering bij Nederlandsche assu
radeurs, zoodanige voorkeur geschonken, als, naar het oordeel der Directie, met de belan
gen der Deelhebbers is overeen te brengen'. 
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tie voor een bedrijf, dat diepgaand gereorganiseerd moet worden. 
Het college heeft achteraf het gelijk aan haar kant gekregen en de 

flamboyante Muller krijgt het imago van een man met een grote visie. 
De directie lijkt een club van angsthazen. Maar was dat we! zo? Het is 
aannemelijk, dat in een bedrijf als de Handel-Maatschappij structuren 
en opvattingen vastgeroest waren. De directie hanteerde bij herhaling 
het argument, dat alles vroeger toch ook goed gegaan was. Dat is niet 
direct een gezond uitgangspunt voor nieuwe initiatieven. Anderzijds 
dient nogmaals opgemerkt te worden, dat de maatschappij pas vanaf 
1875 enige ervaring opdeed met het bankiersvak. Er was dus weinig 
know how op dat gebied. Pas met de komst van Balthasar Heldring 
kwam er een doorbraak. 

Natuurlijk had Muller gelijk, dat de N.H.M. met haar groot vermo
gen uitstekend geequipeerd was voor het bankbedrijf, maar hoe was de 
toestand op dat gebied in Nederland in de jaren zeventig en begin tach
tig? Er waren op dat I)l.Oment drie banken met een vennootschapstruc
tuur actief in Nederland en we! de Amsterdamsche Bank, de Rotterdam
sche Bank en de Twentsche Bankvereeniging. Alie drie waren ze opge
richt als gevolg van de 'Griindungswelle', die in de jaren vijftig en zestig 
over Europa rolde. Voor alle drie echter waren de jaren zeventig en tach
tig jaren van stagnatie. Zowel de Amsterdamsche als de Rotterdamsche 
Bank moesten hun aandelenkapitaal in die jaren bij gebrek aan uitzet
tingsmogelijkheden verkleinen. De Rotterdamsche Bank had bovendien 
zeer slechte ervaringen met bankieren in Nederlandsch-Indie. Dit staat 
in schrille tegenstelling tot het ongebreidelde optimisme van Hendrik 
Muller c.s. Men mag aannemen, dat in ieder geval B. Heldring van deze 
problemen nauwkeurig op de hoogte was. 

Daarnaast kampte de N.H.M. met het probleem om de juiste man op 
de juiste plaats te krijgen. De zwaar bekritiseerde herbenoeming van 
C .P. Lohr als president van de Factorij aan het begin van de jaren tach
tig spreekt in dit opzicht boekdelen. Een probleem dat nog urgenter 
wordt, wanneer men de Iange communicatielijnen in aanmerking neemt. 
Het opzetten van een nieuw bedrijf in Nederlandsch-Indie vereiste vak
bekwaam en toegewijd personeel. Het was duidelijk, ook voor de direc
tie, dat Lohr die kwalificaties niet bezat. Het ontbreken van mogelijkhe
den voor een nauwgezette controle verhoogde de risico's alleen maar. 
De aarzelingen van de directie verdienen op zijn minst begrip. 

Wat nog rest is de vraag of het college, en vooral een van de gezichts
bepalers Muller, werkelijk zoveel visie had. Muller liet zich kennen als 
een man die niet over een nacht ijs ging. In zijn geschriften verweet hij 
collega-kooplieden vaak gemakzucht en gebrek aan kennis van de 
markt. Ook de N.H.M. verweet hij op teveel terreinen actief te zijn, 
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waardoor een grondige kennis moest ontbreken. Toch beval hij als de 
uitweg uit de problemen voor de N.H .M. een totaal nieuw werkterrein 
aan metals argument dat van oudsher de N.H.M. een voortrekkersrol 
vervulde en het argument van het grote vermogen van de maatschappij. 
Is dat niet een zeer lichtvaardige manier van denken, ook al neem je een 
bankier in dienst? 



Nederlands kapitaal plaveit de weg van 
Kansas City naar de Golf van Mexico* 

A.J. VEENENDAAL JR. 

Inleiding 

Het is bekend dat Nederlandse kapitalisten in de l 9e eeuw graag hun 
spaarcenten belegden in Amerikaanse 'spoortjes'. Meestal was dit een 
zuivere vorm van 'portfolio investment', waarbij de couponknippers 
slechts gelnteresseerd waren in de regelmatige betaling van rente en divi
dend.' Zolang deze betalingen maar op tijd gedaan werden, had eigen
lijk niemand veel belangstelling voor het bestuur over zo'n Amerikaanse 
spoorwegmaatschappij, zelfs wanneer de Nederlandse belangen zeer 
groat waren. Alleen als er moeilijkheden ontstonden die de rentebetalin
gen in gevaar zouden kunnen brengen, werd er wel eens een vertegen
woordiger van de Nederlandse belanghebbenden op uitgestuurd om 
poolshoogte te nemen en eventueel orde op zaken te helpen stellen. Dit 
gebruikelij ke patroon we rd op het einde van de l 9e eeuw door broken 
door de Nederlandse deelname in een groep spoorwegen gebouwd door 
de Amerikaanse promotor Arthur Stilwell. Hetgeen hierna volgt is een 
beschrijving van deze deelname. 

De praktijk van het beleggen in Amerikaanse 'spoortjes'. 

Het is niet nodig diep in te gaan op de aard en omvang van de Neder
landse beleggingen in Amerikaanse spoorwegen. Sinds de jaren vijftig 
van de l 9e eeuw waren miljoenen guldens via de Amsterdamse Effecten-

* Deze bijdrage is gebaseerd op mijn artikel 'The Kansas City Southern Railway and the 
Dutch Connection', in: Business History Review 61, nr. 2 (summer 1987) 291-316. Mijn 
dank gaat uit naar de heer H.W. Gunst, van de Afdeling Documentatie van de Vereniging 
voor de Effectenhandel te Amsterdam, voor zij n zeer gewaardeerde hulp. 

l Zie voor 'portfolio' en 'direct investment' P.J. Buckley en B.H. Roberts, European 
Direct Investment in the U.S.A. before World War I (New York 1982). 
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Afb . 1: Het stationsgebouw van Amsterdam, Missouri, in de jaren vijftig. 

beurs doorgesluisd naar de Verenigde Staten voor de aanleg van het 
spoorwegnet daar. 2 De grootste aantrekkingskracht van deze spoorweg
leningen werd gevormd door het betrekkelijk hoge rendement: een rente 
van 6 of 7 procent, gekoppeld aan een !age koers van uitgifte, soms zo'n 
75 beneden pari, kon een rendement geven van we! 10 procent of meer, 
zeer hoog voor die dagen . Daar stond dan we! tegenover dat de zeker
heid niet al te groat was, ook al waren er genoeg degelijke maatschappij
en, die de rente stipt betaalden en de leningen op tijd aflosten. Deze 
spoorwegen werden vooral gezocht door het meer voorzichtige dee! van 
de Nederlandse beleggers, die een redelijk rendement graag gecombi
neerd zagen met een redelijke veiligheid . Maatschappijen als de Illinois 
Central, de Chicago & North Western en andere zijn goede voorbeelden 
van bona fide bedrijven. Enorme sommen werden via Amsterdam in de
ze spoorwegen gelnvesteerd. 

De meer speculatief ingestelde kapitalist, die graag een gokje waagde, 
zag meer in nieuwe, onbekende bedrijven, die gouden bergen beloofden. 

2 K.D. Bosch, De Nederlandse beleggingen in de Verenigde Staten (Amsterdam 1948); 
zie ook A.J. Veenendaal, 'De Oklahoma Central Railway . Een 'Nederlandse ' spoorweg 
in de Verenigde Staten', Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek 2 (1985) 
188-209. 
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Prachtige prospectussen, waarin de toekomstmogelijkheden van de lijn 
en het land in gloedvolle bewoordingen werden beschreven, werden als 
lokkertjes gebruikt. De opstellers van zo'n prospectus wisten natuurlijk 
dat het voor buitenlandse beleggers moeilijk was om werkelijkheid en 
fantasie uit elkaar te houden en namen het dus niet al te nauw met de 
feiten. Het is opmerkelijk hoe makkelijk het publiek alles voor zoete 
koek slikte en zijn geld in dit soort spoortjes stak, aangemoedigd door 
commissionairs in effecten, die vaak niet de moeite namen om de maat
schappijen van wie ze de leningen hier probeerden te plaatsen ook wer
kelijk te onderzoeken op solvabiliteit. 

Echte speculanten konden hier een slag slaan: ze kochten obligaties 
tegen een bij dit soort bedrijven gebruikelijke, zeer !age koers en hoop
ten binnen korte tijd hun stukken weer door te verkopen aan onnozele 
lieden die bereid waren meer te betalen voor obligaties van een maat
schappij die volgens de verkopers we! een succes moest worden, maar 
dit zelden ook echt werd . Van fraude was hier vaak nog niet eens spra
ke, we! van een volstrekt ongefundeerd optimisme in de toekomst van 
een spoorweg. Vee! van deze lijnen in het Midden Westen waren op zich 
niet slecht gepland, maar doordat ze als het ware letterlijk voor de be
schaving uit waren gebouwd, was het vervoer de eerste jaren nog maar 
zeer mager en in ieder geval niet genoeg voor grote winsten. Pas na lan
gere tijd werd het rendement beter. Een bedrijf als de Missouri, Kansas 
& Texas Railway, dat voor een groot dee! in Nederlandse handen was, 
is een voorbeeld van deze categorie. 

Amerikaanse zwendelpraktijken 

Pure zwendel kwam natuurlijk ook voor, maar al te vaak zelfs . Door 
de grote afstand en tijdrovende verbindingen tussen Amerika en Europa 
en door de soms grote onbekendheid met de materie van de Nederlandse 
bankiers en makelaars, konden gewetenloze Amerikanen hun slag slaan. 
De tweede spoorweglening die aan de Amsterdamse beurs genoteerd 
werd was al meteen zo'n geval. De 80Jo obligaties van de Galveston, 
Houston & Henderson Railway, een lijn in Texas, werden in 1857 in 
Amsterdam gelntroduceerd. Zij waren zogenaamd gegarandeerd door 
een hypotheek op de lijn en leken dus absoluut safe. Bijna een miljoen 
dollar werd in Amsterdam geplaatst. In 1860 stortte het bedrijf in en 
staakte de rentebetalingen . Toen pas bleek dat er al een eerdere obliga
tielening bestond, ook met een hypotheek op de lijn als onderpand, die 
voorging v66r de 80Jo ' Nederlandse' lening . De Nederlanders hebben 
nooit een cent van hun belegging teruggezien, maar nog jaren Jang bleef 
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dit waardeloze papier in de trommels van Nederlandse effectenbezitters 
circuleren. 3 

Dit schandaal bleef gelukkig een uitzondering. De Nederlandse com
missionair had zich natuurlijk moeten overtuigen van het bestaan van 
eventuele eerdere leningen en zijn beleggers moeten behoeden voor een 
dergelijk debacle. Bij volgende leningen van andere maatschappijen ge
beurde dit ook meestal wel, zodat dergelijke toestanden niet weer voor
kwamen. Maar mogelijkheden voor mildere vormen van oplichting ble
ven er genoeg. Een van de meest gangbare en ook de meest toegepaste 
was we! de zogenaamde 'Construction Company'. 

Wanneer een spoorweg wilde gaan bouwen was er geld nodig voor 
grondaankoop, bouwmaterialen, lonen, etc. Obligatieleningen werden 
uitgeschreven om aan geld te komen, maar wanneer het investerend pu
bliek weinig vertrouwen in zo'n lijn had, was plaatsing van de obligaties 
natuurlijk moeilijk. De promotors van de spoorlijn gingen daarom vaak 
over tot de oprichting van een 'Construction Company', waarvan zij 
zelf de meerderheid van de aandelen in handen hielden, al of niet onder 
hun eigen naam, soms ook door middel van stromannen. De constructi
on company contracteerde nu met de spoorwegmaatschappij de aanleg 
van de lijn in kwestie, en werd daarvoor niet betaald in contanten, maar 
in obligaties van de spoorwegmaatschappij, met vaak nog wat aandelen 
als extra bonus. Vrijwel altijd werden er veel te veel obligaties per mijl 
aangelegde spoorweg uitgekeerd, soms we! het dubbele van de werkelij
ke aanlegkosten. Dejonge spoorweg werd hierdoor opgezadeld met een 
veel te grote obligatieschuld en daarmee een renteverplichting die bijna 
niet op te brengen was. Maar de eigenaars van de construction compa
ny, die al de meerderheid van de aandelen van de spoorweg hadden, 
werden zo ook nog eens obligatiehouders van hun eigen spoorweg. Gin
gen de zaken goed, dan hielden ze hun stukken vast en streken de rente 
op. Dreigde het fout te gaan, dan konden ze vaak nog een groot deel 
van hun obligaties verkopen aan een minder goed geinformeerd publiek, 
dat dan later met vrijwel waardeloos papier bleek te zitten zodra de 
spoorlijn zijn rentebetalingen moest staken. Construction companies 
waren niet per se frauduleus, maar de mogelijkheden voor knoeierij en 
oplichterij waren legio. Een van de meest geruchtmakende voorbeelden 
is we! geweest het 'Credit Mobilier of America' schandaal, de deconfitu
re van de financieringsmaatschappij die de aanleg van de transcontinen-

3 Bosch, Beleggingen 156. In de nalatenschap van bijvoorbeeld de likeurstoker Theodo
rus Luns (t 1884) bevond zich nog voor $2100 van deze waardeloze stukken. B. de Vries, 
Electoraat en Elite. Sociale structuur en sociale mobiliteit in Amsterdam 1850-1895 (Am
sterdam 1986) 99. 
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tale Union Pacific Railroad mogelijk had moeten maken. 4 

Bankiers en effectenmakelaars die actief waren op de Amerikaanse 
markt moeten de risico's van dergelijke construction companies voor 
hun klanten beseft hebben . Toch is het opvallend hoe vaak deze true 
werd toegepast, waarbij elke keer weer goedgelovige spaarders - en heus 
niet alleen Nederlandse - werden opgelicht. 

De crisis van 1893 

Een van de regelmatig terugkerende financiele crises in de Verenigde 
Staten, die van 1893, had voor Nederlandse beleggers grote verliezen 
veroorzaakt. 5 Talrijke spoorwegmaatschappijen, die soms grote bedra
gen aan obligatieleningen in Nederland geplaatst hadden, moesten hun 
rentebetalingen staken en failleerden. Grote bedrijven zoals de Union 
Pacific en de Atchison, Topeka & Santa Fe raakten in moeilijkheden. 
De reorganisatie die na zo'n faillissement volgde betekende dan wel niet 
altijd een totaal verlies van het in het bedrijf gei"nvesteerde kapitaal, 
maar de obligatiehouders moesten toch genoegen nemen met een aan
zienlij ke waardevermindering van hun stukken. Juist op dit moment, 
toen de populariteit van Amerikaanse spoorwegleningen op een diepte
punt was, verscheen een Amerikaanse promotor op de Nederlandse 
markt met een grandioos plan waarvoor hij miljoenen hoopte los te pra
ten. 

Arthur Stilwell, een typisch Amerikaanse zakenman 

Arthur E. Stilwell (1859-1928), geboren in Rochester, New York, was 
een typisch Amerikaanse ondernemer, selfmade man, met een soms 
grootse visie die grensde aan het fantastische. 6 Het toen in Nederland 
gangbare bon mot: je hebt leugenaars, aartsleugenaars en Amerikaanse 
spoorwegpresidenten, was misschien niet direct op hem van toepassing, 
maar een gladde prater en handige verkoper was hij wel. Hij wist zich 
tangs telepathische weg gestuurd, althans zo verklaart hij in zijn autobi-

4 M. Klein, The Life and Legend of Jay Gould (Baltimore and London I 986) 266; R. W. 
Fogel, The Union Pacific Railroad: A Case in Premature Enterprise (Baltimore 1960) 
57-62. 
5 Joh . de Vries, Een Eeuw vol Effecten. Historische Schets van de Vereniging voor de 
Effectenhandel en de Amsterdamse Effectenbeurs, 1876-1976 (Amsterdam 1976) 103. 
6 K.L. Bryant, Jr. , Arthur Stilwell. Promo/or with a Hunch (Nashville 1971). 
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Afb. 2: A rthur£. Stilwell (1859-1928) 

ografie. Belangrijke beslissingen op cruciale momenten nam hij alleen 
na dergelijke ingevingen, 'hunches' zoals hij ze noemde. We zullen zien 
dat daar wel iets op valt af te dingen. 

Stilwell had goede zaken gedaan in de onroerend goed business in 
Kansas City, Missouri, en in die stad was hij ook voor het eerst met de 
spoorwegaanleg in aanraking gekomen. Kansas City was een van de gra
te handelscentra van de Midwest. Talrijke spoorlijnen kwamen er sa
men, die echter onderling slecht verbonden waren, waardoor grate ver
tragingen ontstonden en het doorgaande verkeer nodeloos duur werd 
gemaakt. Om de verschillende lijnen beter op elkaar te laten aansluiten 
was in 1886 de Kansas City Suburban Belt Railroad (KCSB) opgericht, 
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maar door gebrek aan kapitaal was er weinig van terecht gekomen. Stil
wells Missouri, Kansas and Texas Trust Company, een soort 
financierings-maatschappij die nog uit zijn onroerend goed periode da
teerde, nam in 1889 de Belt Railroad over, pompte er nieuw kapitaal in 
en zette de bouw voort. Een deel van het benodigde geld kwam van lo
kale geldschieters, de rest vond Stilwell in Philadelphia bij Drexel & 
Company, een bank van het Morgan imperium. Terwijl de Belt Rail
road gebouwd werd richtte Stilwell nog meer maatschappijen op, onder 
andere de Union Terminal Railroad Company, die de spoorwegen die 
Kansas City vanuit het Westen binnenkwamen moest aansluiten op de 
Belt. Maar dit alles vormde nog maar het begin van Stilwells dromen. 

De Kansas City, Pittsburg & Gulf Railroad 

Het idee van ee'n spoorlijn van Kansas City naar het zuiden met een ha
ven aan de Golf van Mexico was al oud. Ontevredenheid met de ver
voersmogelijkheden en de tarieven van de spoorwegen naar de Oostkust 
had al vele plannen voor een kortere verbinding met de zee doen ont
staan, waarlangs de graanboeren hun oogst sneller en goedkoper zouden 
kunnen verschepen. Van alle plannen was echter tot nog toe niets terecht 
gekomen. Stilwell beweerde later dat het idee van een dergelijke spoor
weg aan zijn vruchtbaar brein was ontsproten, maar dat is sterk over
dreven. De eer om zo'n lijn ook werkelijk tot stand gebracht te hebben 
komt hem echter wel toe. 

In 1893, terwijl de KCSB en de Union Terminal nog in aanbouw wa
ren, richtte hij een nieuwe maatschappij op, die zijn droom moest ver
wezenlijken: de Kansas City, Pittsburg & Gulf Railroad Company 
(KCPG), in de wandeling ook wel de Pee Gee genoemd. Door een paar 
bestaande spoorwegen over te nemen, bereikte de Pee Gee al in januari 
1894 Siloam Springs, in het noorden van Arkansas, maar daar bleef het 
voorlopig bij . Geldgebrek maakte een einde aan alle bouw en het enige 
vervoer van betekenis werd geleverd door de kolenmijnen bij Pittsburg, 
Kansas, en de lood- en zinkmijnen van Joplin, Missouri . De crisis van 
1893 in de Verenigde Staten, die ook zijn weerslag in Europa had, 
maakte het Stilwell vrijwel onmogelijk aan kapitaal te komen om de lijn 
zelfs maar tot Shreveport, Louisiana, voort te zetten. En hij had alleen 
al voor die eerste verlenging minstens drie miljoen dollar nodig. 

In deze nood besloot hij zijn geluk in Nederland te beproeven. Zelf 
beweerde hij later dat hij op een ingeving van boven dit besluit had ge
nomen, maar dat klinkt wel erg romantisch. In 1894, na alle door de cri
sis geleden verliezen waren Nederlandse kapitalisten niet bereid om na 
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wat aantrekkelijke verkooppraatjes van een onbekende Amerikaanse 
promotor, zo maar een paar miljoen in een dubieuze onderneming te 
steken. Daar waren veel hardere argumenten en vooral ook persoonlijke 
aanbevelingen voor nodig, en die bracht Stilwell mee. 
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Een zakenrelatie uit zijn onroerend goed periode in Kansas City was 
Johannes Jacobus (Jacques) Tutein Nolthenius (1869-1959), een jonge 
man van een bekende Nederlandse familie . 7 Het familiebedrijf Tutein 
Nolthenius & de Haan aan de Keizersgracht van Amsterdam was een ge
renommeerd bankiershuis dat zich gespecialiseerd had in juist Ameri
kaanse spoorwegleningen. Het is wel zeker dat Stilwell, toen hij zich op 
de Keizersgracht liet aandienen, de nodige aanbevelingen van Jacques 
Tutein Nolthenius voor zijn neven in Amsterdam meebracht. Zijn inspi
rerende persoonlijkheid en zijn enthousiasme voor 'zijn' geesteskind de
den de rest. Tutein Nolthenius & De Haan besloten mee te werken aan 
de plannen en in Nederland het benodigde kapitaal aan te trekken. Op 
een vroegere vakantiereis in Europa had Stilwell kennis gemaakt met 
een Nederlandse zakenman, een in Deli rijk geworden koffieplanter en 
makelaar Jan de Goeijen jr. Zij hernieuwden de eerder gesloten vriend
schap en De Goeijen, die zich al vrijwel uit de koffie had teruggetrok
ken, besloot zich geheel in te zetten voor de plannen van zijn vriend Stil
well. 

Nederlands kapitaal voor Stilwell 

Maar noch bij De Goeijen, noch bij de firma Tutein Nolthenius & De 
Haan was er sprake van liefdadigheid. Deelname in de KCPG betekende 
wel dat er op het geleende kapitaal flink verdiend moest kunnen wor
den, want dat het risico niet gering was begrepen deze doorgewinterde 
Nederlandse zakenlieden maar al te goed. Het plaatsen van de KCPG 
obligaties op de Nederlandse markt was een ding, maar regelmatige ren
tebetaling door een in opbouw verkerend bedrijf als de KCPG was nog 
wel wat anders. Vee! aantrekkelijker was het natuurlijk om dee! te ne
men in de 'construction companies' die al door Stilwell waren opgericht, 
op de gebruikelijke manier. Voor de financiering en bouw van de lijn 
van Siloam Springs naar Shreveport had Stilwell de Arkansas Construc
tion Company (ACC) in het !even geroepen, terwijl voor de verlenging 
van de spoorweg naar de Golf van Mexico de al bestaande Kansas City 
Terminal Construction Company (KCTCC) kon worden gebruikt. 

De Goeijen en Tutein Nolthenius & De Haan besloten dee! te nemen 
in de KCPG op voorwaarde dat ook de beide construction companies 
in hun handen zouden komen . Stilwell kon niet veel anders doen dan 
toestemmen. De Nederlanders richtten in juli 1894 het Arkansas 

7 R.P .J. Tutein Nolthenius, Het Geslachl Nolthenius (Tutein Nolthenius), 2 dln. (Haar
lem 1914-1930). 
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Construction Company Syndicaat op, kapitaal vijf miljoen gulden (in 
1896 verhoogd tot f 6.500.000): dit geld werd beschikbaar gesteld voor 
de bouw van de lijn naar Shreveport en als onderpand werd zo'n 55 pro
cent van het totale aandelenkapitaal van de ACC in onderpand gegeven 
aan het Amsterdamsch Trustee's Kantoor ( = Tutein Nolthenius & De 
Haan). Het kapitaal van het Syndicaat, in certificaten van f I .000,-, 
werd snel bijeengebracht. Koers van uitgifte van de stukken was 92,5. 
Op deze manier kwam de leiding van de ACC in Nederlandse handen. 

Voor de aanleg van de lijn van Shreveport naar de Golf van Mexico, 
ergens bij de mond van de Sabine River in Oost-Texas, dacht Stilwell 
gebruik te maken van de al bestaande KCTCC. Op dezelfde manier als 
bij de ACC werd in november 1895 in Amsterdam een KCTCC Syndi
caat opgericht door De Goeijen en Tutein Nolthenius & De Haan. Certi
ficaten tot een totaal bedrag van 6.500.000 gulden werden uitgegeven en 
als onderpand werd een pakket aandelen van de KCTCC ter waarde van 
2.340.000 dollar en een gelijk bedrag aan obligaties bij het Amster
damsch Trustee's Kantoor gedeponeerd. 8 

Tai van Nederlanders werden actief betrokken bij de Stilwell
bedrijven. De Goeijen werd Europees vertegenwoordiger van de 
Missouri-Kansas-Texas Trust, terwijl Jacques Tutein een van de direc
teuren van deze financieringsmaatschappij in Kansas City werd. G.M. 
Titsingh, partner in de Amsterdamse effectenmakelaars Rutgers & De 
Beaufort, werd vice-president van de KCPG en Hendrik Visscher werd 
financieel directeur. 

Nog meer Nederlandse steun 

Met de Nederlandse miljoenen in zijn zak ging Stilwell terug naar Kan
sas City en liet de bouw van de spoorlijn hervatten. Maar de 13 miljoen 
gulden (nominaal) in de beide syndicaten vormden nog niet al het Ne
derlandse kapitaal in de Pee Gee. Obligaties van de spoorweg zelf wer
den in 1894 ook op de Amsterdamse Beurs aangeboden, maar vonden 
in het begin weinig belangstelling, ook niet toen aandelen in het bedrijf 
als bonus gratis werden beschikbaar gesteld. De koers van de obligaties 
was we! laag, zoals gebruikelijk, maar het bedrijf werd desondanks 
blijkbaar als te riskant gezien. De Goeijen, die zijn gewicht in goud 

8 Van Oss' Efjectenboek 1904, 531-532 en 535-536, geeft details van de beide syndica
ten. Yerder is gebruik gemaakt van de dossiers 359 en 402 van het Historisch Archief van 
de Yereniging voor de Effectenhandel te Amsterdam (hierna geciteerd als Hist. Arch. 
Eff.). Een U.S.$ is in deze tijd gelijk aan f 2,50. 
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waard moet zijn geweest voor Stilwell, probeerde een nieuwe verkoop
truc. In 1895 stichtte hij de 'Vereeniging van Belanghebbenden in de 
KCPG', in de vorm van een naamloze vennootschap met een kapitaal 
van l.250.000 gulden. Hij zelf werd directeur, en de overige directiele
den waren afkomstig uit Amsterdamse bankierskringen. De 'Vereeni
ging' plaatste twee obligatieleningen van in totaal 5 miljoen gulden, 
waarvoor KCPG obligaties tot een totaal (nominaal) bedrag van 
$ 3.100.000 werden gekocht, met nog een gelijk bedrag aan aandelen. 
De Goeijen wilde niet alleen de ondernemingen van zijn vriend Stilwell 
op deze manier op de been helpen, maar tegelijk ook het grote Neder
landse belang in de KCPG veilig in Nederlandse handen houden, zoals 
uitdrukkelijk in de statuten van de 'Vereeniging' gesteld werd. 9 

Maar ook andere makelaars brachten leningen aan de man in Amster
dam. Rutgers & De Beaufort, de firma van Titsingh, verkocht een onbe
kende hoeveelheid 5% KCPG obligaties in Nederland, terwijl het 
Amsterdamsch Trustee's Kantoor zelf nog eens $ 885.000 aan certifica
ten van KCPG aandelen wist te plaatsen, ondanks hun bijna uitsluitend 
speculatieve waarde . Behalve het KCPG-papier werden ook waarden 
van andere Stilwellbedrijven hier verkocht, zoals grote partijen aande
len in de Belt en zo'n twee miljoen dollar aan obligaties van de Union 
Terminal Railroad. ' 0 

Er gingen in Nederland ook stemmen op die waarschuwden tegen 
deelname in de Stilwell spoorwegen. In de financiele dagbladen werd 
een uitgebreide discussie gevoerd, waar ook De Goeijen aan deelnam, 
over het voor en tegen van belegging in de Kansas City spoorwegen. De 
Goeijen zond ook regelmatig zijn Bericht de wereld in, waarin hij aan 
de belanghebbenden verslag deed van de vorderingen van de bouw van 
de spoorwegen en waarin hij zeer optimistisch bleef over de toekomst. 
Anderen hadden echter kritiek , niet zozeer op de eerlijkheid van De 
Goeijen zelf, maar men verweet hem wel onkunde: 'Uit de goederenhan
del eensklaps op een hem vreemd terrein overgeplaatst, is hij niet ver
trouwd met de zoo leerzame geschiedenis der Amerikaansche spoorwe
gen, en mist hij de ervaring, zonder welke in dezen doolhof van onge
rechtigheden ieder het spoor bijster raakt.' 11 In soms anonieme brochu
res worden de cijfers die hij leverde betreffende bijvoorbeeld de Subur
ban Belt haarfijn uiteen gerafeld en als luchtkastelen bestempeld. Ook 

9 Hist. Arch. Eff ., dossier 454 . 
10 Hist. Arch. Eff., dossier 370. 
11 Anon., De 'De Goeijen's'. Toelichting en Kritiek (' s-Gravenhage 1896) 77 . 
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een autoriteit als S.F. van Oss noemde later alle waarden van de ver
schillende Stilwell spoorwegen bij uitstek speculatief. 12 

De Kansas City, Pittsburg & Gulf voltooid 

Door de inbreng van het Nederlandse kapitaal vorderde de aanleg van 
de spoorlijn nu snel: op 11 november 1897 werd de laatste spijker in
geslagen. De totale lengte was iets meer dan 1200 km, met haveninstalla
ties aan een nieuw gebouwde haven, Port Arthur, aan Lake Sabine. In 
augustus 1897 kon de haven in gebruik genomen warden met de afvaart 
van het eerste stoomschip naar - zeer passend - Rotterdam. De Neder
landse belangstelling voor de spoorlijn en de ermee verbonden havens 
was zo groot dat in 1898 de Holland-Gulf Stoomvaart Maatschappij in 
Rotterdam werd opgericht, die met 3 schepen een geregelde dienst van 
Rotterdam naar Port Arthur ging onderhouden. 13 

Om de belangstelling voor zijn spoorweg levend te houden, organi
seerde Stilwell regelmatig trips voor belanghebbenden. Al voor de ope
ning werden dergelijke ritten gehouden voor de financiele experts, ook 
uit Nederland, om de soliditeit en de gouden toekomst van de Iijn te la
ten zien. Zo maakte ook S.F. van Oss, de bekende Nederlandse finan
ciele journalist, toen nog in Landen wonend, in 1896 op verzoek van De 

4 , C;1&i: ' --

Afb . 3: KCPG nr. JOO, het prive-rijtuig van president Arthur Stilwell. 

12 S.F. van Oss, Amerikaansche Spoorwegwaarden (Groningen 1903) 33-34; 81. 
13 Van Oss' Effectenboek 1903, 268. 
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Goeijen een inspectierit. 14 Om de heren in een gunstige stemming te 
brengen werd meestal gebruik gemaakt van Stilwells eigen rijtuig, 
KCPG nr. 100, dat voorzien was van alle mogelijke luxe, van pluche 
stoelen tot een complete eetzaal, en van comfortabele hutten tot een echt 
pijporgel! Na de voltooiing van de lijn, in 1899, maakte ook Rudolph 
P .J . Tutein Nolthenius, een neef van Jacques en partner in het familie
bedrijf, een dergelijke rit, die een diepe indruk op hem maakte. Ook hij 
was lovend over rijtuig nr. 100, over het vruchtbare land langs de lijn 
en de geweldige bossen, maar in zijn, overigens zeer levendige, beschrij
ving van de reis zegt hij niets over de eigenlijke toestand van de baan, 
stations en rollend materieel. 15 Toch moet hij als civiel ingenieur van 
naam wel onaangenaam getroffen zijn geweest door de slechte toestand 
van vrijwel alles. Vervoer was er genoeg, veel teveel zelfs voor de be
schikbare goederenwagens, en ook aan locomotieven was groot gebrek. 
Maar de baan was slecht aangelegd, zonder ballast, zodat regenbuien 
verzakkingen veroorzaakten en de aarden baan zelfs wegspoelde. Ont
sporingen waren aan de orde van de dag, die weer grote vertragingen 
veroorzaakten. Omdat de Pee Gee de kortste lijn naar de Golf had, 
'straight as the crow flies', zoals Stilwell placht te zeggen, hanteerde zij 
ook de laagste tarieven. 16 De concurrentie zoals de Katy en de Missouri 
Pacific, die Kansas City met Galveston verbonden, antwoordden met 
een tarievenoorlog, waarop Stilwell weer moest antwoorden met nog la
gere tarieven, zodat de winsten wegsmolten. 

Faillissement van de Pee Gee 

Meer kapitaal was nodig voor verbetering van de baan en herbouw van 
bruggen en aanschaf van veel meer rollend materieel, maar De Goeijen 
c.s. konden of wilden niet meer leveren. Hoewel de rentebetalingen tot 
nu toe min of meer op tijd hadden plaatsgevonden, was het vertrouwen 
in Nederland in de solvabiliteit van KCPG nog steeds niet groot genoeg 
om nieuwe obligaties op te nemen. In zijn nood moest Stilwell zich wel 
tot Wall Street wenden, iets wat hij altijd zorgvuldig had vermeden . Hij 
zocht contact met John W. Gates, een staalmagnaat en een bekend spe-

14 S.F. van Oss, Vijftig jaren journalist ('s-Gravenhage 1956) 254 . Zijn rapport is helaas 
niet gevonden . 
15 R.P .J. Tutein Nolthenius, Nieuwe Wereld. lndrukken en aanteek eningen tijdens eene 
reis door de Vereenigde Staten van Noord-Amerika. 2e druk (Haarlem 1902). 
16 Erg recht was de Pee Gee niet ; vooral door de bergen van Oklahoma en Arkansas 
kronkelde de lijn geweldig. 
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culant op de effectenbeurs. De Goeijen probeerde nog steun te vinden 
voor zijn plan voor een conversie van de uitstaande 5% obligatielening 
in een veel grotere 4% lening, om zo nieuw maar goedkoper kapitaal 
aan te trekken, maar tevergeefs. Twee groepen streden nu om de macht: 
een groep financiers in New York, onder wie de bekende spoorwegty
coon E.H. Harriman, en een nieuwe groep in Philadelphia, onder lei
ding van Gates. Beide groepen maakten De Goeijen het hof, want wie 
hem, en met hem de Nederlandse belangen, aan zich wist te binden, had 
daarmee een meerderheid. De Goeijen verkeerde in een moeilijke posi
tie: het was hem duidelijk dat zowel Harriman als Gates Stilwell uit de 
presidentszetel wilden verwijderen. Bovendien voelde hij zich verant
woordelijk tegenover de Nederlandse obligatiehouders, wier miljoenen
belang aan hem was toevertrouwd. Hij had dus eigenlijk geen keus, liet 
zijn vriend Stilwell vallen en zegde zijn steun toe aan Gates c.s. Toen 
Harriman zag dat zijn New Yorkse groep achter het net zou vissen 
kwam hij tot een akkoord met Gates. Zij vormden een reorganisatieco
mite en kwamen tot overeenstemming met De Goeijen, die vervolgens 
de Nederlandse belangen aan dit comite toevertrouwde. Tegen het mid
den van 1900 was al ruim 26.000.000 dollar aan KCPG effecten (en van 
verbonden bedrijven) vanuit Nederland bij het comite in bewaring gege
ven. De KCPG zelf was in april 1899 in staat van faillissement gesteld 
wegens het niet !anger kunnen betalen van de rente op de uitstaande 
obligatieschuld. Het Gates-Harriman-De Goeijen consortium kocht het 
bedrijf in 1900, met alle nevenbedijven, en bracht alles samen in een 
nieuwe maatschappij, de Kansas City Southern Railway Company 
(KCS). Vijf jaar Jang zou het bewind namens de aandeelhouders ge
voerd warden door trustees , onder wie Gates, Harriman en De Goeijen. 
De laatste werd voor zijn diensten bij de reorganisatie goed betaald: 
$37.500 voor de eerste $10 miljoen aan 'Nederlandse' waarden die bij 
het comite zouden warden gedeponeerd, en 114 procent van alles daarbo
ven. Men zei dat hij meer dan $77 .000 aan de reorganisatie heeft overge
houden. 11 

De gevolgen van het faillissement in Nederland 

Hoe verliepen de zaken nu voor de gewone Nederlandse aandeel- en 
obligatiehouder? In een geval als dit, wanneer een maatschappij haar 

17 Zie over de reorganisatie van de KCPG en andere spoorlijnen: Bosch, Beleggingen 
673-674; Van Oss' Effectenboek 1903 , 499-506; Hist. Arch. Eff., dossier 578. Over De 
Goeijen's aandeel: Hist. Arch. Eff. , dossier 370a. 
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renteverplichtingen niet kon nakomen en in handen van een 'receiver' 
werd gesteld, was het gebruikelijk dat Nederlandse obligatiehouders een 
comite vormden, bestaande uit ervaren bankiers en makelaars. Houders 
van stukken van het bedrijf in kwestie werden opgeroepen hun stukken 
bij het comite te deponeren en in te ruilen voor certificaten, die de oor
spronkelijke waarden vervingen in de prijslijsten van de Effectenbeurs. 
In dit geval werden er zelfs twee beschermingscomites opgericht, de 
'Kansas City Suburban Belt Vereeniging', in september 1895, en de 'Ne
derlandsche Vereeniging ter behartiging van de belangen van houders 
van 5% obligaties der KCPG', in oktober van hetzelfde jaar. 18 De Goei
jen speelde een grote rol in beide verenigingen en hij kreeg de steun van 
de overgrote meerderheid van zijn landgenoten. Bij de consolidatie van 
alle voormalige Stilwellspoorwegen in de nieuwe Kansas City Southern 
wist De Goeijen redelijke voorwaarden te bedingen voor die Nederlan
ders die hun oorspronkelijke waarden hadden omgeruild voor certifica
ten van een van beide verenigingen en daarmee hun belangen in handen 
van De Goeijen hadden gesteld. Houders van KCPG stukken, die verre
weg het grootste dee! van de totale Nederlandse inbreng vormden, kre
gen voor iedere 5% obligatie van nominaal $1000 de volgende nieuwe 
stukken: $750 3% eerste hypotheek obligaties KCS, plus $500 in priori
teitsaandelen. Het jaarlijks rendement daalde hierdoor van $50 tot 
$22.50, maar steeg weer tot $42.50 in 1907, toen de KCS dividend begon 
te betalen over de prioriteitsaandelen. Gewone aandelen KCPG konden 
worden ingewisseld tegen gewone aandelen in de KCS, en honderd ge
wone aandelen gaven de bezitter het recht een prioriteitsaandeel te ko
pen tegen een koers van 100 procent. 

De houders van stukken van de overige Stilwellmaatschappijen, zoals 
de Belt en de Terminal companies, werden op eenzelfde manier in staat 
gesteld hun papieren om te ruilen. Ook zij gingen er op achteruit, maar 
niet eens zo heel veel, want de nieuwe maatschappij die uit de wrakstuk
ken van de oude Pee Gee ontstond bl eek zeer levensvatbaar. Onder de 
nieuwe leiding gingen de zaken steeds beter; het vervoer nam toe, de 
toestand van weg en werken werd sterk verbeterd en in 1907 kon het eer
ste dividend over de prioriteitsaandelen betaald worden. Harriman had 
het bedrijf inmiddels verlaten. De Nederlanders hadden niet erg veel 
vertrouwen in hem gehad, omdat ze bang waren dat hij de belangen van 
zijn andere, concurrerende, spoorwegen, zoals de Illinois Central, zou 
laten prevaleren boven die van de KCS. Of hier een grond van waarheid 
in stak, is niet zeker, maar na zijn vertrek dacht men beter in staat te 
zijn de gang van zaken te bei'nvloeden, met in de directie mensen als Vis-

18 Hist. Arch. Eff., dossiers 370a en 454. 
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scher, die al diende in Stilwells tijd, en D.G. Boissevain, van het 
Amsterdamse bankiershuis van die naam. Nieuwe obligatieleningen van 
de KCS, zoals de 5% lening van 1909, werden in ieder geval snel volte
kend, zelfs tegen de hoge koers van 102! De Kaysee Southern bleef nag 
vele jaren een populair fonds aan de Amsterdamse Beurs . 

De reorganisatie van de Nederlandse syndicaten 

Bij de reorganisatie van de verschillende Stillwellbedrijven waren de bei
de construction companies, die organisatorisch geheel las stonden van 
de spoorwegen, buiten beschouwing gebleven. De beide Nederlandse 
syndicaten waren dus oak gewoon blijven bestaan, hoewel hun karakter 
wel was veranderd. De spoorweg was klaar en veel constructie was er 
dus niet meer, maar als financieringsmaatschappijen en instellingen 
voor het beheer van het opgebouwde vermogen gingen zij een nieuw !e
ven tegemoet. Oat vermogen was inmiddels niet gering meer. Zoals ge
bruikelij k waren de twee construction companies voor hun diensten be
taald in obligaties en aandelen KCPG, in land, dat door steden en coun
ties aan de spoorweg was geschonken, en ook wel in contanten. Vooral 
dat land was waardevol gebleken. Zoals Rudolph Tutein al had gezien 
waren de bossen rijk aan timmerhout, en nu er goedkoop vervoer moge
lijk was over de spoorlijn, steeg de waarde van dat land nag aanzienlijk. 
De meeste winsten van de twee construction companies waren naar Am
sterdam gevloeid, waar immers de meerderheid van de aandelen berust
te. De deelnemers in de beide syndicaten hadden binnen een jaar de 
prijs, betaald voor hun certificaten, al weer terugverdiend, terwijl een 
rente van gemiddeld 5 procent betaald bleef warden tot in 1903, toen 
de syndicaten tenslotte werden gereorganiseerd . 

Deze reorganisatie werd nodig toen in het begin van 1901 in de buurt 
van Port Arthur het rijke Spindletop olieveld werd aangeboord. De prij 
zen van land in de buurt stegen plotseling met sprongen en de beide syn
dicaten zagen hun eigendommen soms in enkele dagen aanzienlijk in 
waarde vermeerderen. In april 1901 werd daarom in Amsterdam het In
ternationaal Land Syndicaat (ILS) opgericht, dat het Nederlandse aan
deel in de eigendommen van zowel de ACC als de KCTCC moest gaan 
overnemen. 19 Het Amsterdamsch Trustee's Kantoor ( = Tutein Nolthe
nius & De Haan) regelde de zaken en De Goeijen speelde hierbij weer 
de hoofdrol, tot 1903, toen hij zich uit alle zaken terugtrok. Houders 
van certificaten van de Nederlandse syndicaten konden hun stukken 

19 Over _de reorganisati e van de beide syndicaten: Van Oss' Ef f ectenboek 1904, 533-535. 
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omwisselen: een certificaat Arkansas syndicaat, dat toen 112 gulden 
deed, was goed voor 165 gulden aan stukken van het ILS. Terminal cer
tificaten deden 140 gulden en gaven recht op eveneens 165 gulden ILS, 
terwijl het prijsverschil tussen Arkansas en Terminal certificaten in con
tanten werd verrekend. Er werden ongeveer 27 .000 certificaten - van 
ieder 120 gulden - van het ILS uitgegeven en de koers liep al gauw op 
tot 179. De dividenden bleken hoog te zijn en nog in 1902 werd al 
f 33,60 uitbetaald op ieder certificaat van f 120! 

Het bezit van het ILS bestond uit meerderheidsbelangen in een groot 
aantal Amerikaanse maatschappijen: Port Arthur Rice & Irrigation, 
Port Arthur Land, American Land & Oil, Arkansas & Louisiana Pine 
Land, Arkansas Townsite en tenslotte de Port Arthur Townsite Compa
ny, met een totale boekwaarde (in 1903) van $1.133.947, waarschijnlijk 
een veel te !age schatting. Daarbij had het Land Syndicaat ook nog eens 
voor miljoenen dollars obligaties van de beide Amerikaanse construc
tion companies in portefeuille. Toen die in 1904 werden ontbonden 
kreeg het ILS nog meer aandelen Port Arthur Townsite Company, 
waardoor heel Port Arthur praktisch in Nederlandse handen kwam. De 
plaatselijke manager van de Townsite Company, J. van Tijen, werd in 

Afb. 4: Queen Wilhelmina State Park, Arkansas, eens her luxe-hotel van de KCPG op de 
top van Rich Mountain (Joto Jannie W. Veenendaal). 
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de jonge stad de belangrijkste man, zonder wie niets gedaan kon wor
den. Geleidelijk aan verkocht hij stukken grond voor de bouw van hui
zen, winkels en kantoren, en het is grotendeels door zijn inzet en be
kwaamheden dat Port Arthur een succes werd. 20 De overige bezittingen 
van het Land Syndicaat werden de een na de antler van de hand gedaan, 
waardoor het syndicaat steeds meer het karakter van een onroerend 
goed maatschappij kreeg. In 1911 werd daarom het ILS omgezet in de 
Holland-Texas Hypotheek Bank. Aandelen van de nieuwe bank werden 
gratis uitgedeeld aan houders van certificaten ILS. 21 

Niet alleen Port Arthur werd een Nederlandse stad, ook Nederland, 
Texas, even ten westen van Lake Sabine, werd een Nederlandse neder
zetting, zoals de naam natuurlijk al suggereert. De Port Arthur Land 
Company, een van de ILS maatschappijen, richtte de Port Arthur Rice 
& Irrigation Company op, kocht grote terreinen en vestigde daar een ko
lonie van Nederlandse (en Nederlands-Indische) rijstboeren. Grond, wa
ter en klimaat bleken geschikt en na een paar moeilijke jaren werd ook 
dit projet een succes. Rijst wordt er nog steeds verbouwd, maar het Ne
derlandse karakter van Nederland is grotendeels verloren gegaan. Al
leen een wat krakkemikkige windmolen in een plantsoentje herinnert 
nog aan dit verleden. 

De treinen van de Kansas City Southern denderen nog steeds door 
Main Street in Nederland, Texas, net als door al die andere stadjes met 

Afb. 5: Het station van Rich Mountain, Arkansas, rand 1900; hier stapten de reizigers 
voor het hotel uit. 

20 J. van Hinte, Netherlanders in America. A study of Emigration and Settlement in the 
Nineteenth and Twentieth Centuries in the United States of America (Grand Rapids 1985) 
706-716. 
21 Van Oss' Effectenboek 1914, 463-465 en 1294-1296. 
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Nederlandse namen: Amsterdam (Missouri), Mena, Vandervoort, Jans
sen en De Queen (Arkansas), Bloomburg (Texas), Zwolle en De Ridder 
(Louisiana). De meeste plaatsen zijn klein gebleven, maar Mena, ge
noemd naar koningin Wilhelmina en tegelijk naar mevrouw Mina de 
Goeijen, is tot een belangrijk centrum uitgegroeid. Het nabijgelegen 
Queen Wilhelmina State Park is ontstaan uit een luxe hotel, dat Stilwell 
en De Goeijen daar op de top van Rich Mountain lieten bouwen om rij
ke toeristen aan te trekken en om indruk te maken op potentiele Neder
landse beleggers. Voor koningin Wilhelmina was een aparte kamer gere
serveerd, maar zij is er nooit geweest. Het hotel is nu een restaurant en 
tegelijk het hoofdkwartier van het State Park; het uitzicht over de Oua
chita Mountains van Arkansas is nog steeds schitterend. 

De meest succesvolle stad langs de KCS is wel De Queen, even ten 
zuiden van Mena. Terecht, kan men zeggen, want De Queen is de weer
gave van de verbasterde Amerikaanse uitspraak van De Goeijen en zon
der Jan de Goeijen zou de Kansas City Southern misschien nooit tot 
stand zijn gekomen. Zijn naam leeft dus voort, hoewel weinigen zich 
daarvan bewust zullen zijn. 

Conclusie 

De Nederlandse deelname in de Kansas City, Pittsburg & Gulf/Kansas 
City en Southern spoorwegmaatschappijen is het laatste voorbeeld van 
een investering op grote schaal in een spoorweg of groep van spoorwe
gen. Amerikaanse spoorwegleningen waren al eerder populair aan de 
Amsterdamse Effectenbeurs en zouden ook nog lang populair blijven: 
zelfs in de jaren dertig van deze eeuw werden er nog nieuwe leningen in 
Nederland geplaatst. Maar een dergelijke kapitaalstroom uit Nederland 
naar een conglomeraat van bedrijven, zoals in dit geval, was in de ne
gentiende eeuw al uitzonderlijk en zou later helemaal niet meer voorko
men. En niet alleen voor wat betreft de omvang van die kapitaalstroom 
is de Stilwell-groep een uitzondering. Voor het eerst - en tevens voor het 
laatst - namen de Nederlandse geldschieters zelf ook dee! in de 
'construction companies', en verzekerden zich daardoor van een ruim 
aandeel in de te verwachten winsten en verminderden tegelijkertijd de 
risico's die zij liepen ingeval de nieuwe spoorweg in het begin weinig ren
dabel zou blijken. 

Uitzonderlijk was ook de manier waarop de Nederlandse kapitaal
markt benaderd werd. Niet zoals gebruikelijk via Amerikaanse bankiers 
en hun Nederlandse relaties in bankiers- en makelaarskringen, maar 
rechtstreeks door de promotor zelf, die min of meer toevallig over rela-
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ties beschikte die hem gemakkelijk toegang gaven tot juist die Amster
damse bankierskringen die hij nodig had. 

Ongewoon was ook de grote persoonlijke inbreng van de Nederlandse 
geldschieters. Er zijn we! eerdere gevallen bekend dat Nederlanders zit
ting hadden in de directie van een Amerikaanse spoorwegmaatschappij 
waarin het Nederlandse belang zeer groot was, maar nog nooit waren 
zoveel Nederlanders actief betrokken bij de dagelijkse leiding van 
spoorwegen in Amerika als nu bij de Stilwell-De Goeijen-groep. 

Opvallend was verder de nauwe band met verschillende projecten van 
Nederlandse emigratie en kolonisatie, gekoppeld met onroerend goed 
transacties, hypotheekbanken en dergelijke, waardoor de Nederlandse 
inbreng in de Kansas City Southern spoorweg meer is geworden dan al
leen maar kapitaalverschaffing voor een spoorwegproject van beperkte 
omvang. 



Van werktuig tot monument; 
de discussie over de Hollandse molens 
aan het begin van de twintigste eeuw 
K.F. MULDER 

Inleiding 

De windmolentechnologie heeft in de Nederlandse geschiedenis een be
langrijke rol gespeeld . Vee! bedrijvigheid kon slechts ontstaan door toe
passing van wind als drijfkracht. Bovendien werden grate delen van ons 
land door windmolens droog gehouden. Rand 1850 leek de windmolen 
zijn langste tijd wel te hebben gehad . De droogmaking van de Haarlem
mermeer met stoom luidde een nieuw tijdperk in. Bovendien kwam 
steenkool door het groeiende spoorwegnet op steeds meer plaatsen be
schikbaar. Toen na 1900 ook nog eens electro- en dieselmotoren opkwa
men leken ook de overgebleven windmolens een zachte dood te sterven. 
Dit bleek echter slechts schijn . In de jaren '20 en '30 werd er heftig gede
batteerd over de Hollandse windmolen . De windmolens, en vooral de 
grate landschapsbepalende poldermolencomplexen, stonden opeens vol-

-

Afb. I : Mo/ens in de Schermer. Bron: Stich ting Molendocumentatie. 
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op in de belangstelling. Hoewel de achterliggende visies van de deelne
mers aan het toenmalige debat andere waren dan die van de betrokke
nen in de huidige windenergiediscussies, zijn soms ook opvallende pa
rallellen waar te nemen in de argumentaties. In <lit artikel zal nader op 
het toenmalige debat warden ingegaan. 

Ingenieurs en de nieuwe bemalingstechnieken 

Toen in het begin van deze eeuw de eerste elektrische bemalingsinstalla
ties werden gebouwd was het al duidelijk <lat deze het meest profijtelijk 
zouden zijn in kleine polders, die nog veelal door windmolens bemalen 
werden. De bouwer van de eerste serie elektrische gemalen die bij Geer
truidenberg verrezen betoonde zich daarom niet rouwig. 'En wanneer 
( ... )de gezamenlijke pompen der 55 pompstations ( ... ) tezamen hun 415 
m 3 water per minuut zullen opvoeren zal hiermee het bewijs zijn gele
verd, <lat zelfs de Oud-Hollandsche polderbemaling zich ten slotte heeft 
moeten onderwerpen aan de invloed van de wereldveroverende electrici
teit.'' Ir. Max Bongaerts, later nog lange tijd waterstaatsspecialist van 
de RKSP fractie in de Tweede Kamer, bepleitte in 1905 ook het gebruik 
van elektrische bemaling. Het had volgens hem als voordeel boven 
stoom dat de infrastructuur van de polder (met name de watergangen) 
maar weinig hoefde te warden aangepast. 2 Hun meningen waren repre
sentatief te noemen voor de opvattingen in de ingenieurswereld. 

Overheidsmaatregelen 

De nieuwe bemalingstechnieken drongen echter slechts traag door in 
Nederland. Dit leidde tot onvrede bij ingenieurs. In januari 1917 liet het 
Ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel een rapport verschij
nen waarin werd geconstateerd <lat het er met de ontwatering van de Ne
derlandse landbouwgronden beroerd voorstond. Dit werd met name ge
weten aan een gebrek aan inzicht bij de boeren in de gevolgen van te ho
ge waterstanden voor de landbouwopbrengsten. 3 Begin 1920 werden het 
Rijksbureau en de Rijkscommissie voor de Ontwatering ingesteld. Het 
bureau en de commissie zouden afwateringssituaties van landbouwgron-

1 W.C.E. Gelinck, 'De electrische bemaling van de Dongepolders', Verhandelingen KI
VI, 1903, 75. 
2 De lngenieur, 20 mei 1905. 
3 De lngenieur (1918) nr. 37. 
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den moeten onderzoeken en adviseren over verbetering. Deze commissie 
ging krachtig pleiten voor gedegen bemalingsinstallaties hetgeen vaak 
tot opheffing van windmolens leidde. 

Ook op grond van sociale wetgeving werd de positie van de molen 
slechter ten opzichte van modernere bemalingsinstallaties. Door het vei
ligheidsbesluit van 1916 moesten er diverse voorzieningen worden aan
gebracht, op grond van huisvestingsvoorschriften voldeden veel molens 
niet meer als woning en door de arbeids- en pensioenwet van 1919 werd 
het onmogelijk om in perioden met groot waterbezwaar dag en nacht 
door te malen met slechts een molenaar. 4 Bovendien raakten polders 
steeds meer hun autonomie kwijt doordat het provinciaal toezicht op de 
waterstaat strenger werd en poldermolenaars zich in een vakbond gin
gen verenigen. Kortom er waren heel wat redenen voor polderbesturen 
om de molens van de hand te doen. 

Aerodynamica 

Er waren echter ook ontwikkelingen gaande die de windmolen technolo
gie stimuleerden. Een belangrijke technische ontwikkeling was de op
komst van de aerodynamica. Vrijwel gelijktijdig met de eerste vliegtui
gen en niet te vergeten de eerste luchtschepen, had deze wetenschap een 
grote vlucht genomen . Op veel plaatsen werden windtunnels gebouwd. 
Ook op theoretisch gebied werden doorbraken bereikt met name op het 
gebied van draagvlak- en grenslaagtheorie (Prandtl). 

Ook in Nederland kreeg de luchtvaart aan het begin van deze eeuw 
vaste grond onder de voeten. De overheid stimuleerde de luchtvaartont
wikkeling pas toen zij door het verloop van de eerste wereldoorlog inzag 
welke cruciale rol vliegtuigen konden spelen in een oorlog. Daarom 
richtte zij in 1917 de Rijks Studiedienst voor Luchtvaart (RSL, voorlo
per van NLR) op. Deze moest Nederland helpen een technologische in
frastructuur op te bouwen ten dienste van de luchtvaart. Na afloop van 
de eerste wereldoorlog ging de RSL zich ook op aerodynamisch onder
zoek buiten de luchtvaart toeleggen. Auto's, locomotieven, bruggen en 
gebouwen werden op schaal in de RSL windtunnel onderzocht. 5 Ook 
onderzocht men in 1922 een molenmodel waarna een verbetering werd 
gesuggereerd. In datzelfde jaar werd de RSL door de bezuinigingen van 
Colijn sterk aangetast. Dit herhaalde zich in 1925 toen zelfs opheffing 

4 J.J. Schilstra, Schermer/and (z pl., 1971) 196. 
5 Dr. Wolff, directeur RSL, De lngenieur (1919) nr . 19. 
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dreigde. Daaram stond de RSL onder sterke druk om haar nuttigheid 
voor de samenleving te bewijzen. 

Veranderingen in de Nederlandse samenleving 

De houding die de meeste Westerse samenlevingen kenmerkte voor de 
eerste wereldoorlog was een optimistische. Ondanks de grate verschillen 
van inzicht die er waren, was men het er in grate mate over eens dat 
technologische ontwikkeling de problemen waar de samenleving mee 
worstelde grotendeels zou kunnen oplossen. Oorlog zou door technolo
gische ontwikkeling ondenkbaar worden zo dachten onder andere de ge
braeders Wright en Alfred Nobel. De eerste wereldoorlog had dat idee 
krachtig doorkruist. Op grate schaal werden de nieuwste technologieen 
voor massavernietiging ingezet: onderzeeboten, torpedo's, gifgas, vlieg
tuigen, luchtbombardementen door luchtschepen en tanks. Politiek 
links reageerde door een vlucht naar voren, maar in conservatieve krin
gen werd teruggegrepen op oude waarden. Een nationalistische roman
tiek kon daarin tot enige bloei komen. Zo kwamen in Nederland grate 
massa's in beweging tegen het in de nasleep van de eerste wereldoorlog 
afgesloten tractaat met Belgie. Dit bepaalde dat er een waterweg tussen 
Rotterdam en Antwerpen zou worden aangelegd en dat de doorvaart op 
de Westerschelde vrij zou zijn. Velen vonden dit een ongehoorde ver
kwanseling aan de Belgen. Leider van het hiertegen opererende actieco
mite was de toen nog respectabele Ir. A. Mussert. Uiteindelijk werd het 
tractaat door de Eerste Kamer verworpen. Een van de felste tegenstan
ders van het tractaat was SDAP senator Henri Polak. 

De oprichting van 'De Hollandsche Molen' 

In het begin van de jaren twintig nam een aantal Amsterdamse notabe
len het initiatief om te komen tot de oprichting van een vereniging voor 
behoud van de Hollandse windmolens. De argumentatie voor de oprich
ting lag vooral op het gebied van behoud van nationale cultuur. Wind
molens vond men waardevolle elementen in het Hollandse landschap. 
Zonder molens was 'Holland Holland niet meer'. Molens moesten ech
ter wel nuttig en efficient zijn zo vond men. Dit was namelijk de beste 
garantie dat zij zouden overleven. 

Zo werd op 15 mei 1923 'De Hollandsche Molen, vereniging tot be
houd van molens in Nederland' opgericht. Voorzitter werd de Amster
damse jurist Mr. P.G. van Tienhoven, zoon van de liberate staatsman 
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en ex-premier Gijsbert van Tienhoven. Deze energieke man drukte ja
renlang zijn stempel op het verenigingswerk evenals op het werk van de 
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten. De Hollandsche Mo
len hield zich aanvankelijk vooral bezig her en der in het land met af
braak bedreigde molens te redden. Hierbij ging het vooral om polder
molens en een enkele korenmolen. Industriele molens waren al zo goed 
als verdwenen. Ook werd veel aandacht besteed aan de opbouw van de 
vereniging. Vee! bekende persoonlijkheden werden als lid geworven. Als 
bestuurslid werden naast Henri Polak ook de Twentse industrieel Van 
Heek en later de CHU !eider en ex-minister De Visser geworven. 6 

Een belangrijke kwestie waar men zich op wierp was het behoud van 
de molens van de Schermer. Na jarenlange strijd, die zeer veel publici
teit kreeg, verloor men uiteindelijk in 1927 <lit gevecht. De molens van 
de tot dan toe grootste droogmakerij, die nog met wind werd bemalen, 
werden merendeels afgebroken. 

De molenprijsvraag 

In het najaar van 1923 wendde Ir. Reep Verloren van Themaat, vennoot 
in het ingenieursbureau Haskoning te Nijmegen, zich tot De Holland
sche Molen met een aantal suggesties ter verbetering van windmolens en 
met het idee om een technische prijsvraag te organiseren gericht op mo
lenverbetering. Daar zo voor het eerst zicht ontstond op een strukturele
re oplossing van het molenprobleem voelde men we! voor deze sug
gestie. Het kostte de grotendeels niet technisch geschoolde bestuursle
den grote moeite om de prijsvraag en een regelement te formuleren . Op 
11 juni 1924 besloot De Hollandsche Molen een aantal juryleden voor 
de prijsvraag uit te nodigen. Men vond een aantal bekende Nederlanders 
bereid waaronder Ir. H. Wortman, directeur van de Zuiderzeewerken en 
Prof. Jan Veth, beroemd tekenaar. Ook nam de adjunct-directeur van 
de RSL, Ir. A.G. von Baumhauer in de jury zitting.7 Hij verwierf vooral 
bekendheid met de vliegpogingen in de door hem ontworpen helikopter. 
Doe! van de prijsvraag was 'het verkrijgen van ontwerpen tot het verbe
teren van de oud-Hollandsche windmolen'. Randvoorwaarde voor iede
re inzending: 'De harmonie tusschen het molenlichaam en de wieken 
moet zo weinig mogelijk worden verstoord. Ook mogen aan het molen
lichaam of de kap geen uitsteeksels of aanbouwsels worden aangebracht 

6 A lgemeen Handelsblad, 31 maart 1926. 
7 Archief van de Vereniging De Hollandsche Molen te Amsterdam (hierna afgekort 
AHM) , inv. nr. 2. 
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van zoodanigen omvang, dat zij ten opzichte van den geheelen molen 
een overheerschend karakter verkrijgen.' Binnen deze beperkingen kon
den technici verbeteringen gaan ontwerpen waarmee zij maximaal f 500 
als hoofdprijs konden verdienen. Het totale prijzenbedrag wasf 1200. 8 

Tegen deze prijsvraag rees onder ingenieurs ook verzet. Zo schreef de 
ingenieur F.A. Holleman in De lngenieur dat men niet moest prutsen 
aan de kunstwerken van de voorvaderen maar dat men nieuwe wind
krachtmachines moest ontwerpen. Voor hem was de molen geen werk
tuig meer maar een monument. 9 Het jurylid Tegelberg zag in zijn reaktie 
hierop geen enkele reden waarom men een molen niet zou mogen verbe
teren. 'Hoe zou het met onze rijwielen staan, indien iemand na de invoe
ring der kogel-asblokken had gedecreteerd, dat men daarmede oude in
genieurskunst niet mocht gaan verbeteren?'' 0 

Gevolgen van de prijsvraag 

Toen op 1 april 1925 de inzendingstermijn gesloten was waren er maar 
liefst 40 inzendingen binnen gekomen. Daarom werd de jury uitgebreid 
met een drietal ingenieurs. Een maximale prijs kende zij later niet toe 
omdat zij geen enkele oplossing op zich volledig toereikend vond. Wei 
werden kleinere prijzen toegekend voor het verbeteren van het kruime
chanisme, het wiekprofiel en het zwichten. f 100 werd toegekend aan Ir. 
F. Eriksson voor zijn ontwerp voor een koppelmechanisme voor een 
motorische hulpandrijving. Voor zijn idee bestond later grote belang
stelling. Op 7 december 1925 waren er al 34 verzoeken om inlichtingen 
over dit ontwerp bij De Hollandsche Molen binnengekomen. 11 Op 12 
december besloot als eerste de Benthuizerpolder haar 4 molens volgens 
dit systeem aan te passen. 12 De molen van de Sluispolder te Bergen was 
de eerste molen waar het systeem Eriksson in gebruik werd gesteld. In 
april 1926 werden er met goed gevolg proefmalingen mee gedaan. 13 

De prijsvraag had niet alleen nieuwe ideeen opgeleverd voor verbete
ring van de molen, zij had ook de belangstelling van ingenieurs gewekt 
voor de mogelijkheden van molenverbetering en De Hollandsche Molen 
met hen in contact gebracht. De Hollandsche Molen was daardoor in 
staat om een technische commissie in het !even te roepen die de door de 

8 Wedstrijdreglement zoals gepubliceerd in De lngenieur, 4 oktober 1924. 
9 De lngenieur, 20 december 1924. 
II. AHM, inv.nr. 2. 
12 Algemeen Hande/sb/ad, 15 december 1925. 
13 Algemeen Hande/sb/ad, 23 april 1926. 
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prijsvraag op gang gekomen stroom vragen om informatie kon beant
woorden. Deze commissie bestond uit een aantal ingenieurs, waaronder 
twee van de Zuid Hollandse provinciale waterstaat, Werkspoor
directeur Muysken, Von Baumhauer, landbouwkundig ingenieur Bijl, 
de gepensioneerde mijnbouwkundige Middelberg en de gebroeders Dek
ker, molenbouwers uit Leiden en Hazerswoude. De Jeiding had voorzit
ter Van Tienhoven. 1• 

Deze commissie wilde niet alleen vragen beantwoorden. Men vond het 
ook noodzakelijk een eigen onderzoek te starten om meer gegevens te 
verzamelen over de prestaties van windmolens. Door bemiddeling van 
de Zuid Hollandse directeur van provinciale waterstaat Van Elzelingen 
kreeg men de beschikking over de Nieuwlandse molen te Kethel. Boven
dien gaven Provinciale Staten! 500 subsidie voor de aanschaf van meet
instrumenten. Von Baumhauer nam de leiding van de metingen op 
zich. 15 

Discussies in het Koninklijk Instituut van Ingenieurs 

De opkomende belangstelling voor windmolens was ook al in een vroeg 
stadium merkbaar binnen het Klvl. Nog voor de oprichting van De Hol
Jandsche Molen verscheen er in De Jngenieur een artikel van de RSL 
over molenwieken. Dit onderwerp was sinds 1852 niet meer binnen het 
Kivi aan de orde geweest. De conclusie van dat artikel luidde: 'van een 
vervanging van de wieken van de bij den Hollandschen molen gebruike
lij ke profielvorm door wieken van een gunstig gekozen draagvlakprofiel 
kan belangrijke verbetering worden verwacht. ' 16 

De technische belangstelling binncn het Kivi was echter minder ge
richt op het behoud van de traditionele molen. Vrijwel gelijktijdig met 
De Hollandsche Molen schreef de Kivi afdeling Werktuig- en Scheeps
bouw dan ook een prijsvraag uit gericht op molenverbetering die niet als 
randvoorwaarde had dat het uiterlijk van de molen behouden moest 
blijven. 11 Hier kwamen echter slechts 3 inzendingen op binnen die geen 
van alle in de prijzen vielen. Dit gebrek aan belangstelling kon te maken 
hebben met het geringer bedrag aan prijzengeld (f 400) maar ook met 
de voorkeur onder ingenieurs voor de doelstellingen van de prijsvraag 
van De Hollandsche Molen. Scepsis over de mogelijkheden van winde-

14 AHM, inv .nr. 444. 
15 Algemeen Rijksarchief Den Haag , tweede afdeling, archief KIVI, inv.nr. 36/ I36. 
16 De lngenieur, 31 maart 1923. 
17 De lngenieur, 31 mei 1924. 
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nergie was echter ook nog voldoende aanwezig zo demonstreerde de 
Klvl-vertegenwoordiger, Prof. van Herson, op de eerste World Power 
Conference te London in 1924. Hij merkte daar op dat de enige voldoe
ning schenkende toepassing van windkracht in Nederland de voortstu
wing van vissersboten en zeilschepen op binnenwateren zou blijven. 18 

De eerste schermutselingen in 'De ingenieur' 

Al voor de uitslag van de prijsvraag bekend was, werd er op gewezen 
dat de oplossing van de molenkwestie zou bestaan uit een vorm van 
hulpbemaling. In augustus 1925 verscheen hierover een artikel van de 
hand van Ir. A.J. Buurman in De lngenieur. Als strikte randvoorwaar
de bij de berekeningen die hij uiteen zette hanteerde hij dat er onder alle 
omstandigheden voldoende bemalingscapaciteit aanwezig moest zijn om 
het gewenste polderpeil te handhaven. Windbemaling alleen kon dus 
volgens hem nooit voldoende zijn. Op grond van een door hem bere
kend gemiddeld waterverzet voor windmolens van 27 m3 per minuut, 
berekende hij in hoeverre windbemaling met elektrische hulpbemaling 
opwoog tegen een volledig elektrische bemaling. Zijn conclusie was vol
ledig negatief voor hulpbemaling: De energiebesparing bij het handha
ven van de windmolen ten opzichte van een volledig elektrische bema
ling zou slechts 46,5% bedragen ten opzichte van een volledig elektri
sche bemaling. Die energiebesparing zou echter gepaard gaan met een 
slechtere waterbeheersing en veel hogere kosten vanwege de veel grotere 
arbeidsintensiviteit van de windbemaling. 19 

De Hollandsche Molen liet dit niet op zich zitten. Zij had juist haar 
hoop gezet op hulpbemaling. Op 29 augustus reageerde het lid van de 
technische commissie Ir. W .J. de Kock van Leeuwen. Hij wees op een 
principiele onjuistheid in Buurmans berekeningen. Buurman was name
lijk in zijn berekeningen alleen van de perioden uitgegaan waarin er wa
terbezwaar heerste in een met wind bemalen po Ider. Men zou echter ook 
de perioden met veel regenval en desondanks geen waterbezwaar moeten 
meetellen. Aan de hand van gegevens van proefmalingen in de Een
drachtspolder stelde hij het waterverzet van een windmolen ook aan
merkelijk hoger dan Buurman: van 18 m3 per minuut bij windkracht 3 
tot 55m3 per minuut bij windkracht 5. Hij kwam daarom tot een veel 
grotere energiebesparing ten opzichte van volledig elektrische bemaling; 
75-80%. Dit werd weer door Buurman bekritiseerd. Hij kwam in een 
reaktie eigenlijk tot de conclusie dater, als men naar ruimere perioden 

18 The 1ransac1ions of The firs/ World Power Conference, di. I ., 905 (Londen 1926). 
19 De Ingenieur, I augustus 1925 . 
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keek dan die waarin waterbezwaar heerste, nauwelijks nog zinnige gege
vens waren op grond waarvan men berekeningen kon uitvoeren. 20 

Bet Kivi vergadert over het molenvraagstuk 

Door deze discussie, de technische prijsvragen en de discussie in de pers 
over de afbraak van de Schermermolens besloot de Raad van Bestuur 
van het Klvl een vergadering aan 'Windbemaling en het Hollandsche 
molenvraagstuk' te wijden. Hier zouden dan vooraanstaande inleiders 
de kwestie technisch kunnen belichten. De Hollandsche Molen werd in 
staat gesteld een inleider te leveren die haar standpunt op technische 
gronden kon verdedigen en een die dat op esthetische gronden zou doen. 
Dit werden De Kock van Leeuwen en Henri Polak. 

De vergadering, die plaats vond op 20 april 1926, werd zeer druk be
zocht. Ook verscheen polderboekenschrijver Herman de Man (pseudo
niem voor Sal Hamburger) . Hij ging met Henri Polak in discussie over 
de esthetische waarde van molens. Volgens De Man was deze er niet 
meer als de molen zijn nuttigheid had verloren. Zijn discussie met Polak 
ontaardde in een vrij ordinaire scheldpartij. Ook de technische discussie 
leidde niet tot meer eensgezindheid. De oorzaken voor de slechte ontwa
tering werden door de een aan de windmolens geweten, door een ander 
aan de slechte onderhoudstoestand van de waterlopen . Perioden met 
windstilte kwamen volgens de een veel vaker voor dan volgens de ander 
en over exploitatiekosten van molens liepen de meningen zeer ver uiteen . 
Vooral echter de verbeteringsmogelijkheden werden zeer verschillend 
ingeschat. De Kock van Leeuwen en Von Baumhauer hadden daar een 
groot vertrouwen in. Prof. Visser (Wageningen), Prof. Thierens (Delft) 
en Buurman zagen daarin geen perspectief. Bij veel sprekers overheerste 
de twijfel. Ook tijdens de vervolgvergadering op 17 juni kwamen de me
ningen niet nader tot elkaar. Voor De Hollandsche Molen waren deze 
vergaderingen in feite een overwinning en zo vierde men die ook. Hun 
standpunt had zich ook op technische gronden staande weten te houden 
binnen het gezaghebbende Klvl, iets waarvan men vooraf niet al te ze
ker was. 

Molenverbeteringen 

De ideeen die tijdens de Klvl vergadering naar voren waren gebracht 

20 De lngenieur, 19 december 1924. 
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hadden bij de molenbrouwer A.J. Dekker uit Leiden gretig ingang ge
vonden. In 1927 verbeterde hij de poldermolen te Waardenburg door er 
een schroefpomp in aan te brengen, rollagers onder de wiekenas te 
plaatsen en het wiekprofiel te verbeteren door platen over de roede (zie 
tekening). Hierdoor begon de molen al bij veel geringere windsnelheden 
te draaien. In 1931 verwierf hij op deze vinding een Nederlands oc
trooi. 21 De technische commissie van De Hollandsche Molen bezocht op 
22 oktober 1927 deze molen en toonde zich zeer onder de indruk. Ook 
de minister van Waterstaat H.M. van der Vegte bezocht de molen. Dit 
leidde ertoe dat er op 9 december 1927 een circulaire van hem uitging 
aan de provinciale besturen waarin hij nadrukkelijk vroeg om aandacht 
voor deze verbeterde molen. Opmerkelijk was dat hij vermeldde dat 'in 
den laatsten tijd ook om economischen redenen' instandhouding van 
windmolens noodzakelijk was. 22 Hieruit bleek treffend wat daarvoor de 
houding van het Ministerie van Waterstaat was geweest: Molens waren 
we! mooi maar eigenlijk oneconomisch. Als het niet al te veel zou kosten 
zou men ze we! kunnen handhaven. Men veranderde dus enigszins van 
standpunt. Molens zouden soms op economische gronden we! eens de 
voorkeur kunnen genieten. 

Fig.: Profiel van de Dekkerwiek (boven) en de conventionele wiek (onder) (Uit: Het Prin
senmolenboek). Zie oak afb . op pagina 157. 

De technische commissie betreurde het achteraf dat men geen metin
gen aan de Waardenburgse molen had gedaan voor de verbetering. Toch 
besloot men de prestaties van de molen te gaan onderzoeken. Von 
Baumhauer en Ir. N. Biezenveld, werkzaam bij provinciale waterstaat 
Noord Holland, deden de metingen in het voorjaar van 1928. De gege
vens verdwenen echter want Biezenveld, die ze in zijn bezit had, stond 
ze niet meer af. De Hollandsche Molen streed er nog Jang over met Bie
zenveld, die inmiddels een adviesbureau was begonnen voor de Unie van 

21 N ederlands octrooi nr . 24 7 5 3. 
22 Bijvoegsel Staatsblad, 1927, nr . 257. 
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Waterschappen en daardoor werd beschouwd als overloper. Uiteinde
lijk bracht provinciale waterstaat van Noord Holland een rapport uit 
over de metingen. De technische commissie van de Hollandsche Molen 
besloot toen maar de zaak te laten rusten. 23 

De eerstvolgende verbeterde molen was de poldermolen 'Het Noor
den' op Texel. Deze kwam in 1928 gereed en had een nog verder verbe
terd wiekprofiel. In november van dat jaar brak de wiekenas. Waar
schijnlijk was de molen te ruw 'gevangen' maar Dekker sprak in het DB 
van De Hollandsche Molen het vermoeden uit dat het ging om sabotage. 
Oak bij de molens in Onnen en Slochteren, die oak in 1928 verbeterd 
werden, ging we! erg veel kapot. In april 1929 sprak men opnieuw over 
de mogelijkheid van sabotage omdat de waaier van de pomp van de On
nense molen voor de derde maal kapot was. Dekker sprak zelfs van een 
pot van f 800 die de motorenfabrikanten hadden ingesteld om de verbe
terde molens dwars te zitten. Een paar weken later begaf de pomp het 
van de Texelse molen. Opnieuw sprak men van sabotage. Bewijzen 
daarvoor vond men nooit. 24 

Dekker had verigens we! redenen om industrielen te wantrouwen. 
Toen hij vliegtuigbouwer Fokker uitnodigde om een door hem ontwor
pen propeller te bekijken, laadde deze het hele zaakje in de auto en ver
dween er mee. Pas geruime tijd na de tweede wereldoorlog kwam de 
propellor weer te voorschijn. De Russen hadden hem als oorlogsbuit uit 
Duitsland meegenomen. 25 

De naam Dekker was in 1929 al zo bekend geworden dat zich merk
vervalsing voordeed. In de Lagewaardsche polder (Z-H) waren windmo
toren geplaatst onder de naam 'systeem Dekker'. Dekker kon hier moei
lijk juridisch tegen optreden. 26 

De nieuwe Dekkerwieken werden op ruime schaal toegepast. Hier
voor ontstond de naam 'verdekkeren'. Rollagers en schroefpompen 
paste men na 1932 bijna niet meer toe. In 1935 waren al 75 molens ver
dekkerd. Ook in het buitenland werden Dekkerwieken toegepast. In 
1933 voor het eerst in Belgie en in 1938 zelfs in Kaapstad.27 Oak was er 
voor het eerst sinds jaren weer sprake van de bouw van nieuwe molens. 
Na de stormramp van Neede had Dekker in 1926 een nieuwe molen in 
die plaats mogen bouwen. Hier had hij nog slechts een gering aantal ver
beteringen toegepast, die bovendien soms niet al te best bleken te funkti-

23 AHM , inv .nrs. 2 en 444 . 
24 AHM, inv.nr. 2. 
25 F. Stokhuijzen, 50jaren 'De Hollandsche Molen' (z.pl. z. j. [ ± 1973)). 
26 AHM, inv .nr. 2. 
27 De lngenieur, 17 maart 1939. 
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Afb. 2: Windtunnelmeting RSL aan molenwieken (Joto ter beschikking gesteld door 
NLR). 
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oneren. In 1929 werd te Benthuizen een nieuwe verbeterde molen ge
bouwd voorzien van Dekkerwieken en hulpbemaling volgens systeem 
Eriksson. 28 In 1930 werd een nieuwe molen ingebruik genomen te West
broek en in 1934 verving een nieuw gebouwde molen zelfs een slecht 
funktionerend oliegemaal te Woubrugge. 29 

Dekker was echter niet de enige molenverbeteraar. De Duitse majoor 
K. Bilau ontwierp een wiek met een glad profiel die bovendien voorzien 
was van remkleppen en jaloezieen. Zijn meest succesvolle vinding was 
het draaihek. Hierbij werd het gehele hekwerk draaibaar gemaakt ten 
opzichte van de roede en had het hekwerk een vol profiel gekregen. 
Door het hekwerk te draaien was de molen eenvoudig te bedienen. Hoe
wel dit systeem goed voldeed was het zwaar en daardoor duurder dan 
andere wieksystemen. Andere molenbouwers parodieerden de systemen 
van Bilau en Dekker. Zo ontstonden de Van Busse! en (later) Havinga 
wieken die van Dekker waren afgeleid en de Ten Have en Van Riet wie
ken die van Bilau waren afgeleid. Meestal werden minder grote afdek
platen door hen gebruikt dan door Dekker omdat dan de roede minder 
snel ging rotten en de constructie lichter en goedkoper bleef.'0 

Ontegenzeggelijk beleefde de windmolen in Nederland in de dertiger 
jaren een kleine come back. Zo stelde het vakblad van korenmolenaars, 
De Molenaar, op 17 februari 1937 dat het verantwoord was om een 
nieuwe windmolen te bouwen. Oat zou men ongetwijfeld 12 jaar daar
voor niet geschreven hebben. Ook De Hollandsche Molen zag de toe
komst zonnig in. Bestuurslid F. van Rijckevorsel schreef in het voor
woord van de eerste druk van Alfred Ronses De Windmolens in 1934: 
'En wat niet verhoopt mocht warden geschiedde. Dankzij zijn uitvin
ding, bestaande in de toepassing der zoogenaamde Dekkerwieken, is de 
molensloop tot staan gebracht. Hierdoor is de molen voor het klein be
drijf en voor de ontwatering van landstroken weder geworden het bij 
uitstek technisch juiste en economische werktuig.' 

Dit was we! wat al te optimistisch. Het aantal molens bleef teruglo
pen. Dit was echter ook ten delete wijten aan de recessie die met name 
in de graanhandel een zware to! had geeist. 

Onderzoek 

In de zomer van 1927 was het onderzoeksrapport van de metingen aan 

28 A. Ronse, De Windmolens (Antwerpen/ Amsterdam 1976), 133-134. 
29 De lngenieur, 25 januari 1935. 
30 Stokhuijzen, 50 jaren 'De Hollandsche Molen', 18-20. 
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de Nieuwlandse molen te Kethel gereed. Een van de belangrijkste resul
taten van dit onderzoek was dat men nu de beschikking kreeg over gra
fieken waaruit het door de wieken geleverde moment als functie van de 
draaisnelheid en het vereiste moment voor iedere draaisnelheid van het 
scheprad bleken. Hiermee kon men het onregelmatige draaien van het 
scheprad bij !age windsnelheden verklaren. Bij sommige draaisnelheden 
was het benodigde moment voor het scheprad groter dan het door de 
wieken geleverde moment, waardoor de molen deze draaisnelheden 
nooit zou kunnen handhaven. Schroefpompen en centrifugaalpompen 
hadden dit nadeel niet. 31 De Hollandsche Molen wilde dit onderzoek 
voortzetten door een ingenieur te detacheren bij de Rijks Studiedienst 
voor Luchtvaart. De daarvoor benodigde subsidie Iiet Jang op zich 
wachten. Uiteindelijk kon men in 1929 de minister van Waterstaat van 
het nut van het onderzoek overtuigen. Ir. A.H. Hoekstra werd aan
gesteld. Hij deed onder andere onderzoek naar de resultaten van de 
nieuw gebouwde molen te Benthuizen. Hieruit bleek dat de daarin ge
plaatste schroefpomp slecht voldeed bij windkrachtaandrijving. Bij de 
regelmatige gang van de elektrische hulpaandrijving voldeed deze echter 
prima. Ook voor de bedrijfsvoering was deze molen een zorgenkind. De 
zeilen sleten snel, een veel voorkomende kwaal bij verdekkerde molens, 
en de kamraderen gaven herhaaldelijke problemen. Hoekstra's metin
gen werden niet gepubliceerd . Oat gebeurde ook niet met de resultaten 
van windtunnelmetingen door de RSL. Men vond namelijk dat Dekker
wieken geen hoger rendement gaven dan klassieke wieken. Dit geloofde 
men bij de RSL zelf niet. De oorzaak moest ongetwijfeld liggen in het 
onvergelijkbaar zijn van de natuurlijke wind met de kunstmatige en re
gelmatige windtunnelstroming. 32 De technische commissie beperkte zich 
in deze periode tot het adviseren van polders bij vervanging of verbete
ring van molens. 

De tegenstellingen bleven 

De molenbeschermers hadden nog steeds sterke tegenstanders die aktief 
bleven. Zo ging de bouw van een molen in de polder Hooge en Lage 
Weide in Utrecht niet door omdat daar de werktuigbouwkundige Konij
nenburg, die al eerder met De Hollandsche Molen in botsing was geko
men, zich stevig had geweerd op de ingelanden vergadering. Ook Prof. 

31 De Jngenieur- Werktuigbouw, 19 oktober 1929. 
32 Archief Nationaal Lucht- en Ruimtevaartkundig Laboratorium, Rijksstudiedienst 
voor Luchtvaart , rapport A 268. 



MULDER HOLLANDSE MOLENS 153 

Visser propagandeerde nog steeds de afbraak van poldermolens. Dit 
verleidde Henri Polak ertoe bij de behandeling in de Eerste Kamer van 
de waterstaatsbegroting voor 1930 nog eens stevig naar Visser uit te ha
Ien wegens de grote inspanningen van deze regeringsambtenaar 'om 
door middel van zijn adviezen de molens opgeruimd te krijgen'. De 
nieuwe minister van Waterstaat ging niet op deze beschuldigingen in 
maar was het wel met Polak eens dat men de molens in stand moest hou
den. 33 De aanhoudende onenigheid met Visser bleek ook nog eens toen 
in 1935 het Rijksbureau voor de Ontwatering werd opgeheven. De ad
viestaak voor ontwatering van dit bureau werd overgenomen door het 
Instituut voor Landbouwwerktuigen en Gebouwen dat onder leiding 
stond van Visser. Vergeefs protesteerde De Hollandsche Molen hierte
gen bij de minister van W aterstaat. 34 In de Tweede Kamer vond De Hol
landsche Molen in 1936 gehoor voor haar verzoek te streven naar 
molenuitbreiding. Met name dacht men hierbij aan de nieuwe Zuider
zeepolders . Volgens de Kamer zou de minister vervanging van versleten 
mechanische bemalingen door molens moeten bevorderen en moeten 
onderzoeken in hoeverre wind kon worden ingezet bij elektriciteitspro
duktie (met name als reserve voor tijd van oorlog) en de bemaling van 
de Noord-Oost Polder. De minister van Waterstaat, de liberaal Ir. van 
Lidth de Jeude, voelde daar niets voor. Zolang er geen gegevens waren 
over de exploitatie van verdekkerde molens wenste hij daar in zijn plan
nen geen rekening mee te houden. De zekerstelling van de elektrici
teitsproduktie in tijd van oorlog vond hij zijn taak niet maar die van de 
minister van Oorlog. Daardoor werd de wens van de Kamer niet geho
noreerd. 35 

De energieraad 

In de Nederlandse steden en in Zuid- en Midden-Limburg stonden twee 
volwaardige energiedistributienetten naast elkaar: het elektriciteitsnet 
en het gasnet. Bovendien waren deze netwerken bestuurlijk nogal uit
eenlopend georganiseerd . Daarom ontstond het idee hier meer ordenend 
in op te treden door middel van een energieraad. 36 In 1935 stelde de re
gering een adviescommissie in om de instelling van een energieraad te 

33 Handelingen van de Eerste Kamer der Staten Generaal, 1929/ 1930, 307 / 334 . 
34 AHM , inv.nr . 444. 
35 Voorlopig Verslag Rijksbegroting 1936, hfst. IX, 9, Memorie van A nt woord Rijksbe
groting 1936, hfst. IX , 13 . 
36 De lngenieur, 17 augustus 1934. 
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bestuderen. Kivi president Prof. L.A. van Royen had bij Van Lidth de 
Jeude bepleit niet alleen gas en elektriciteit te beschouwen maar ook 
windenergie. Van Lidth de Jeude had Van Royen geantwoord dat Van 
Royens aanwezigheid in de commissie waarborgde dat wind niet zou 
worden vergeten. De technische commissie van De Hollandsche Molen 
toonde zich ingenomen met Van Royens optreden. In een uitgebreide 
vergadering besloot men dat men Van Royen moest steunen door hem 
meer gegevens over de prestaties van windmolens aan te leveren. Het 
Hoogheemraadschap Schieland had juist het plan opgevat om een niet 
meer gebruikte molen voor experimenten te gaan gebruiken. Daar kon 
men nu uitstekend een zeer groot onderzoeksproject van maken waarbij 
het effekt van verbeteringen kon worden bepaald. De Delftse hooglera
ren Burgers en Muysken waren bereid hieraan mee te werken. Later 
deed ook de oude vijand van De Hollandsche Molen Visser mee. Zo ont
stond de Prinsenmolencommissie, genoemd naar de molen bij Hillegers
berg waar het onderzoek werd uitgevoerd. 37 Ook to en later bl eek dat er 
geen energieraad zou komen, vond men dit onderzoek belangwekkend 
genoeg om mee door te gaan. 

Het prinsenmolenonderzoek 

In het voorjaar van 1936 verrichtte de met het onderzoek belastte Ir. A. 
Havinga de eerste metingen aan de onverbeterde molen. Bijna een jaar 
later werden de eerste verbeteringen aangebracht. Deze hadden uitslui
tend betrekking op het pompmechanisme: het scheprad werd ver
nieuwd, de opleider verhoogd, de wachtdeur verplaatst en de overbren
gingsverhouding tussen wieken en scheprad werd aangepast. Deze aan
passingen hadden vooral tot doe! een vergroting van het aantal maalu
ren te verkrijgen doordat de molen nu met zwakkere winden ook kon 
malen. Deze veranderingen werden in april 1937 met succes beproefd. 
In de laboratoria van de TH Delft werden tezelfdertijd verschillende 
wiekprofielen beproefd. Men kreeg uit metingen de indruk dat Dekkers 
profiel verder ontwikkeld kon worden. Ook wilde men de grote slijtage 
van de zeilen, die bij Dekkerwieken vaak voorkwam, voorkomen. De 
oorzaak daarvan was gelegen in het klapperen van de zeilen bij het pas
seren van de molenromp. Men vond als oorzaak daarvan de grate opstu
wing van lucht op die plaats. Daarom ontwierp men een nieuw wiekpro
fiel dat op naam van Havinga kwam te staan .38 De nieuwe wieken wer-

37 Het Prinsenmo/enboek (Wageningen 1942) 10/ 11. 
38 Nederlands octrooi nr. 45827. 
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den gebouwd door De Scheide te Vlissingen en werden in het voorjaar 
van 1939 gemonteerd. In het najaar van 1939 werd de molen opnieuw 
beproefd. De resultaten van de verbeteringen waren bevredigend. 

Naast het onderzoek aan de Prinenmolen deed men nog een groot 
aantal experimenten aan andere molens. Ook werden in de buitenlucht 
proeven gedaan met kleine modelmolens. Dit voldeed vaak beter dan 
windtunnelexperimenten door de meer natuurlijke omstandigheden. De 
resultaten van het onderzoek werden uiteindelijk in 1942 door middel 
van Het Prinsenmolenboek openbaar gemaakt. Zij leverden het volgen
de beeld op: gereduceerd tot een opvoerhoogte van 1,3 m zoals De Kock 
van Leeuwen en Buurman hadden gehanteerd leverde dit bij windkracht 
4 de volgende waterverzetten op: 
De Kock van Leeuwen 36 m3 per minuut 
Buurman 21,5 m3 per minuut 
Prinsenmolen 1936 8 m3 per minuut 
Prinsenmolen 1937 35 m 3 per minuut 
Prinsenmolen 1939 45 m 3 per minuut 

Een slotconclusie van Het Prinsenmolenboek luidde dat het van de 
omstandigheden afhing of men voor bemaling of industriele doelen een 
molen zou toepassen. Twee fundamentele bezwaren van de klassieke 
Hollandse molen kwamen uit het onderzoek duidelijk naar voren: de 
enorme verliezen die de molenromp veroorzaakte en de wiekvorm die 
voor een hoger rendement een volledig vol profiel moest krijgen. De 
voor de hand liggende gevolgtrekking om meer te gaan werken aan mo
lens die meer op windturbines leken deelde de commissie niet. Daaraan 
zaten 'voorlopig nog bezwaren van aesthetischen als van praktischen 
aard'. 3 9 

Na de 2e wereldoorlog 

In de tweede wereldoorlog werden door de schaarste aan brandstoffen 
molens weer meer gebruikt. De overheid bevorderde dit door mo
lensloop te verbieden. Na de bevrijding werd dit verbod als zijnde een 
maatregel van de bezetter ongedaan gemaakt. Vee! molens die door de 
oorlog waren beschadigd, werden gesloopt. Pas in mei 1946 werd er 
door een ministeriele beschikking een eind gemaakt aan de ongelimiteer
de molensloop. 

De oorlog had in Nederland een klimaat gecreeerd dat veel minder ge
richt was op de eigen nationale identiteit. Moderne technologie had 

39 Prinsenmolenboek, 198 . 
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daarin juist een vrij positief beeld gekregen. De bevrijding was te dan
ken aan de superieure technische ontwikkeling van met name de Ameri
kanen zo was vrij algemeen de opinie. Toen in de jaren na de oorlog ook 
nog eens de brandstofprijzen gingen dalen en de lonen gingen stijgen 
leek het lot van de molen als werktuig bezegeld. Immers wat men ook 
verbeterde, meer dan 50 a 60 pk was er niet uit een molen te halen. Op 
grotere vermogens was de gehele molenconstructie niet berekend. 

In 1948 suggereerde Ir. A.G. Bruggeman voor het eerst windmolens 
door overheidssubsidie in stand te houden. De molen had immers een 
toeristische en landschappelijke waarde, kon in tijden van energie
schaarste worden ingezet en was een belangrijke reservecapaciteit voor 
bemaling in tijd van oorlog. De overheid zou daarom de hoge exploita
tiekosten voor de instandhouding van molens moeten dragen. 40 Zijn op
merkingen werden in feite gehonoreerd toen de regering eind 1951 het 
wetsontwerp Bescherming Waterstaatswerken in Oorlogstijd (BWO) in
diende. In het kader van deze wet konden (rechts)personen verplicht 
worden bepaalde werken, die van belang waren voor de waterstaat in 
tijd van oorlog, in stand te houden. Het rijk zou dan 314 van de kosten 
van instandhouding voor zijn rekening nemen, de betreffende provincie 
114 . 4 ' Op grond van deze wet werden later veel overbodig geworden mo
lens in stand gehouden, waaronder het unieke complex van de Over- en 
Nederwaard te Kinderdijk. 

De Hollandsche Molen had de strijd voor het behoud van werkende 
molens nog niet opgegeven. Zij was een onderzoek begonnen naar de 
mogelijkheid molens in tandembedrijf te laten werken, dat wil zeggen 
naar behoefte en mogelijkheid te laten pompen of stroom op te wekken . 
Hiervoor gebruikte men de Benthuizer molen. Ook TNO en het Leidse 
elektriciteitsbedrijf werkten aan dit onderzoek mee. In 1952 verscheen 
het eindrapport. Hierin stelde men dat de resultaten nog niet overweldi
gend waren. 4 2 Korenmolens leken voor tandembedrijf beter geschikt 
omdat zij meestal dichter bij hoogspanningsleidingen gelegen waren. In 
1952 werd de nauw aan De Hollandsche Molen gelieerde 'Stichting Elec
triciteitsopwekking door Windmolens' opgericht. Deze had bijzonder 
ambitieuze plannen. De 200 korenmolens die reeds voorzien waren van 
een draaistroommotor wilde men in 8 jaar voor stroomlevering geschikt 
maken. Dit zou in die periode al een deviezenbesparing van f 675.000 

40 De Ingenieur, 23 april 1948. 
41 Bijvoegsel Staatblad, 1952, nr. 367. 
42 Rapport omtrent de proefnemingen in de Benthuizer mo/en betreffende tandembe
drijf en electriciteitsopwekking, uitg . De Hollandsche Molen i.s .m. de Nijverheidsorgani
satie TNO (1952). 
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opleveren. De ideeen van de stichting vonden wel enige weerklank bij 
de rijksoverheid. In 1953 werd op de begroting een bedrag van/ 15.000 
ter subsidiering van deze plannen uitgetrokken. De Tweede Kamer rea
geerde hierop positief. 43 Erg veel mo lens werden echter niet aangepast. 
De laatste was 'De Traanroeier' op Texel. Deze werd volledig voor elek
triciteitsopwekking aangepast en geautomatiseerd. Achteraf bleken de 
nieuwe aluminiumwieken het televisiesignaal te storen waardoor de mo
len gedwongen veel stil moest staan. Uiteindelijk ging de stichting in 
1972 ter ziele. Een jaar voor de wereldoliecrisis zag men geen kans meer 
de klassieke Hollandse molen op rendabele wijze als werktuig te benut
ten. 

Afb. 3: Detail van een wiek met Dekkerprofiel. 

43 Rijksbegroting 1953, hfst. X, nr. 2, 8, afd. 4, art. 49; Voorlopig verslag bij de Rijks
begroting 1953, hfst. X, nr. 8, 7. 



Waterdragers van het kapitalisme; 
nevenfuncties van Nederlandse bankiers 
en de verhouding tussen bankwezen en 
bedrijfsleven, 1910-1940* 

J. JONKER 

Inleiding 

Wie zich buigt over het verschijnsel van commissariaten in het be
drij fsleven stuit op twee min of meer tegenstrijdige opvattingen. Som
migen zien in het commissariaat niet veel meer dan een lucratieve sinecu
re, een pleister op de wonde voor hen die de top niet halen of gedwongen 
moeten verlaten. Treffend vat Marten Toonder deze visie samen in de 
verzuchting van de falende secretaris Steenbreek: 'Mijn carriere is heen, 
alles wat me overblijft is het aannemen van enkele commissariaten en 
directeursposten' .1 Anderen hanteren het commissariaat als maatstaf 
van ondernemersmacht. Zo hield bijvoorbeeld F.M. Wibaut in 1913 een 
voordracht onder de titel 'De nieuwste ontwikkeling van het kapita
lisme' 2. Hij wilde daarin laten zien hoe grote banken de economie gaan
deweg domineerden. Door een sterke stijging van de deposito's, uitbrei
ding van het aandelenkapitaal, syndicaatvorming, overname van andere 
banken en het stichten van filialen beschikten de grote banken over een 
toenemende kapitaalskracht. Deze gebruikten zij om het bedrijfsleven 

• Een verkorte versie van dit artikel werd als voordracht gepresenteerd op de achtste 
conferentie van de Werkgroep voor Bedrijfsgeschiedenis op 13 oktober 1988. Ik ben Pit 
Dehing, Nico van Horn, Hans de Jongh en Jeroen Yervliet dankbaar voor hun als steeds 
behulpzaam en scherpzinnig commentaar en Henk Reitsma voor zijn opmerkingen inzake 
stijl. 

l M. Toonder, 'De bovenbazen', in : Geld speelt geen rot (Amsterdam 1971), 157-257, 
aldaar 229. Zie ook de discussie na een voordracht van D. Crena de Iongh, 'Samenwer
king tusschen banken en industrie', De lngenieur, 16 maart 1929, T59-66, aldaar 62, waar 
een van de aanwezigen opmerkte dat het commissariaat in Nederland als een baantje werd 
gezien, terwijl het in Duitsland fungeerde als instrument van actieve betrokkenheid bij een 
bedrijf. 
2 Gepubliceerd in De nieuwe tijd, 18 (1913), 284-309; 337-349. 
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te penetreren door het kopen van aandelenpaketten en het verlenen van 
kredieten. Zo verkregen de banken zeggenschap over de bedrijfsvoering 
en konden zij beslissen over grote transacties, fusies en dergelijke; van 
eenvoudige kredietverschaffers werden het veelzijdige en wijdvertakte 
instellingen. Wibaut zag hierin een bewust streven naar hegemonie. 
Kenmerk van dit proces was volgens hem het feit dat bankiers langza
merhand de topposities in het bedrijfsleven overnamen van industrielen. 
Van daaruit konden zij als 'dragers van het kapitalisme', of bovenba
zen, om bij Toonder te blijven, de economische ontwikkeling 
beheersen3

• 

Wibaut steunde zijn betoog in hoofdzaak op gegevens door 0. Jeidels 
verzameld voor Duitsland, maar hij stelde dat de aanzet voor deze ont
wikkeling ook in Nederland zichtbaar was•. In zijn betoog weerklinkt 
iets van de bezorgdheid over de toenemende macht van grote concerns 
die socialisten in Europa en de anti-trust beweging in de V .S. kenmerk
te, maar ook anderen sinds het einde van de negentiende eeuw 
bezighield5

• Wibaut deelde deze bezorgdheid echter niet. Hij zag de bun
deling van economische macht in monopolies, kartels en trusts als een 
natuurlijk gevolg van het streven naar de laagste produktiekosten door 
het uitschakelen van onnodige concurrentie. In dat opzicht had ook de 
consument er baat bij. Maar dan kwam het er we! op aan particulier 
winstbejag uit te sluiten en de nadelen van concentratie te voorkomen 
door toezicht van gemeenschapsorganen6

• 

De toenemende verstrengeling van bankwezen en bedrijfsleven was 
voor Wibaut slechts een van de argumenten in zijn voortdurende plei
dooien voor staatstoezicht. Gaandeweg raakten zijn opmerkingen hier
over na de Eerste Wereldoorlog, in de discussie over socialisatie en 
staatstoezicht op het bankwezen, wat op de achtergrond. Maar in deja-

3 De term dragers van het kapitalisme had Sombart kort tevoren gelanceerd: F.M. Wi
baut, 'Nieuwste ontwikkeling van het kapitalisme', De nieuwe tijd 18 (1913) 284 . 
4 0. Jeidels, Das Verhiiltnis der deutschen Grossbanken zur lndustrie mil besondere Be
riicksichtigung der Eisenindustrie (Leipzig 1905); Wibaut , 'Nieuwste ontwikkeling', 
337-341 . 
5 M. Fennema, International networks of banks and industry (Mededelingen subfacul
teit algemene politieke en sociale wetenschappen no. 17, Amsterdam 1981) 11-23: G.M. 
Verrijn Stuart, Bankpolitiek (Den Haag 6e druk 1949) 423-434; M.W.F. Treub, De econo
mische toekomst van Nederland (Haarlem 1917) 188. 
6 F.M. Wibaut, Monopolie en verdwijning der concurrentie (Amsterdam 1924) 27-33; 
zijn ideeen hierover komen ook aan de orde in idem, Trusts en kartels (Amsterdam 1903), 
idem , Toezicht op trusts en kartels (Amsterdam 1928) en Wibauts preadvies voor de Vere
niging voor Staathuishoudkunde over de vraag Is invoering van staatsmonopolies ter ver
sterking van de staatsinkomsten wenschelijk? Zoo ja, welke monopolies zouden dan daar
voor in aanmerking komen? (Den Haag 1918). 



160 J BG BT 6(1989) 

ren zeventig kwamen zij opnieuw in de belangstelling, toen sociologen 
de analyses van nevenfuncties in het bedrijfsleven door Jeidels en Wi
baut ontdekten als voorlopers van hun eigen onderzoek naar de opbouw 
van economische netwerken en elites7

• Dat de voorspelde verstrengeling 
zich inderdaad sindsdien ook in Nederland had voorgedaan, kreeg daar
bij meer aandacht dan de vraag hoe dit in zijn werk ging. Men nam 
eigenlijk stilzwijgend aan, dat de ontwikkeling sinds het begin van de 
eeuw min of meer volgens de voorspellingen van Wibaut verlopen was. 
Voor wat betreft het Interbellum strookt deze veronderstelling echter 
niet met de gangbare literatuur, die stelt dat het Nederlandse bankwezen 
zich onderscheidde van dat in de buurlanden juist door de afwezigheid 
van nauwe banden met het bedrijfsleven en vooral met de industrie8

• 

In het navolgende wil ik deze kwestie aan de orde stellen door Wi
bauts voorspelling over een toenemende verstrengeling tussen bankwe
zen en bedrijfsleven in Nederland te toetsen aan het aantal nevenfunc
ties van bankdirecteuren tussen 1910 en 1940. De opbouw van het be
toog is als volgt. Na een korte beschouwing over het commissariaat 
volgt eerst de presentatie van de verzamelde gegevens. In vier paragra
fen wordt daarna de samenhang besproken tussen het verloop van het 
aantal commissariaten en de verhouding tussen bankwezen en be
drijfsleven sinds het einde van de negentiende eeuw. Paragraaf 8 bevat 
de conclusies. 

Het commissariaat9 

Een naamloze vennootschap was wettelijk niet verplicht om commissa-

7 Zie hiervoor o.a. Fennema, Networks, 11-20; M. Fennema, H. Schijf, 'Netwerkonder
zoek onder Nederlandse elites', in : J. Dronkers, F.N. Stokman, Nederlandse elites in 
beeld, rekrutering, samenhang en verandering (Deventer l 984) 9-26; idem, 'Analysing in
terlocking directorates: theory and methods', Social networks, l (1978-1979) 297-332; H. 
Schijf, 'Een netwerk in het bedrijfsleven van 1886; een eerste beschrijving', Cahiers voor 
de politieke en sociale wetenschappen 1978, 61-75; H.M. Helmers e.a., Graven naar 
macht, op zoek naar de kern van de Nederlandse economie (Amsterdam 1975) 103-110. 
8 Zie bij voorbeeld: Verrijn Stuart, Bankpolitiek, 239-244; Joh. de Vries , De Nederland
se economie tijdens de 20ste eeuw, een verkenning van het meest kenmerkende (Haarlem 
1977) 86; P.E. de Hen, Actieve en re-actieve industriepolitiek in Nederland, de overheid 
en de ontwikkeling van de Nederlandse industrie in de jaren dertig en tussen 1945 en 1950 
(Amsterdam 1980) 130-134; R. van Seenus, Bankpolitiek en conjunctuur, het Nederland
sche bankwezen in het conjunctuurverloop na den wereldoorlog 19/4-1918 (Amsterdam 
1945) 107-169. 
9 Hoewel het iets preciezer is om van nevenfuncties te spreken dan van commissariaten 
(er vallen namelijk ook posities in raden van beheer, bestuur en toezicht onder) zal ik in 
het vervolg de termen synoniem gebruiken. 



JONKER NEDERLANDSE BANKIERS 161 

rissen aan te stellen 10
, maar omdat onder andere geldschieters op die 

manier hun belangen het gemakkelijkst in het oog konden houden had 
vrijwel iedere onderneming we! een raad van commissarissen, van 
bestuur of van toezicht. Daarmee is niet gezegd dat het commissariaat 
ook een nauwkeurige afspiegeling van de relatie tussen bankwezen en 
bedrijfsleven geeft. Wibaut onderscheidde drie types: commissarissen 
die hun prestige Ieenden om de prospectus van een emissie gewicht te ge
ven; zij die fungeerden om de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering op 
te fleuren; en tenslotte bankdirecteuren om de grote Iijnen van de be
drijfspolitiek uit te zetten 11

• Deze Iaatsten bekleedden dan institutionele 
commissariaten als vertegenwoordigers van een kredietgevende of emit
terende instelling. Behalve ietwat badinerend is deze opsomming na
tuurlijk niet limitatief. Persoonlijke kwaliteiten, specifieke deskundig
heid of het kunnen beschikken over bepaalde inlichtingen speelden 
beslist een rol bij de samenstelling van het college, zoals E. Heldrings 
beschrijving van de commissarissen van de Koninklijke Nederlandsche 
Stoomboot-Maatschappij laat zien: naast mensen als H.P.G. Quack, 
C.J.K. van Aalst en S.P. van Eeghen waren er ook oud-directeuren 
bij 12

• Tenslotte konden vertegenwoordigers van Speciale belangen van 
preferente aandelen, familie, bijzondere afnemers of Ieveranciers een 
commisariaat bekleden. 

Een commissaris kon natuurlijk verschillende van deze kwaliteiten in 
zich verenigen. Wanneer een bank financieel betrokken raakte bij een 
onderneming, lag het bekleden van een commissariaat door een directie
lid van de bank voor de hand. Maar niet iedere nevenfunctie van een 
bankier vertegenwoordigde een direct financieel belang. Zo hing het ge
noemde commissariaat van S.P. van Eeghen bij de KNSM samen met 
diens eminente positie in Amsterdam en met gezamenlijke belangen van 
Van Eeghen & Co. en de scheepvaartmaatschappij, en waarschijnlijk 
geldt hetzelfde voor het commissariaat van Van Aalst: als vertegen
woordiger van de huisbankier had namelijk een firmant van Hope & 
Co. zitting in de raad". Naarmate bedrijven gemakkelijker toegang tot 

IO E.J.J. van der Heijden, Handboek voor de Naamlooze Vennootschap naar Neder
landsch recht (Zwolle 1929) 301-302. 
I I Wibaut, 'Nieuwste ontwikkeling', 295. 
12 E. Heldring, Herinneringen en dagboek, 1871-1954, uitgegeven door Joh. de Vries 
(Utrecht 1980) 149-152. Bij de Nederlandsche Bank hield men volgens Heldring ook reke
ning met vertegenwoordiging uit verschillende regio's van het land: idem, 2 september 
1926, 669. Voor een discussie over de niet zoveel verschillende eisen aan commissarissen 
tegenwoordig Helmers e .a., Graven, 94-1 IO. 
13 Heldring, Dagboek, 150-152. Toen de KNSM in de jaren dertig in financiele moeilijk
heden kwam klopte Heldring vergeefs aan bij twee banken waarvan een directeur bij de 
KNSM commissaris was: idem, 5 april 1932, 968. 
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de kapitaalmarkt hadden namen zij bovendien bankiers als commissaris 
om hun expertise en contacten, niet vanwege de behoefte aan bancaire 
faciliteiten 14

• 

De grens tussen persoonlijke en institutionele commissariaten is dus 
niet scherp te trekken, maar het zal duidelijk zijn dat een telling van de 
nevenfuncties van bankiers een overschatting van de verstrengeling tus
sen bankwezen en bedrijfsleven in een willekeurig jaar moet opleveren. 
In de literatuur bestaat onzekerheid over de vraag, in hoeverre deze fac
tor veranderde. H. Schijf vermoedt, dat het aantal institutionele com
missariaten toenam; nog in de jaren zeventig waren echter juist persoon
lijke kwaliteiten van belang bij de keuze van een commissaris". Ik heb 
dus aangenomen dat deze factor in de vier gekozen steekjaren steeds 
even zwaar was, zodat een vergelij king over de periode 1910-1940 een 
goede relatieve indicatie kan geven of er van een toenemende verstrenge
ling sprake was of niet. De cijfers zullen moeten uitwijzen of deze veron
derstelling houdbaar is. 

Werkwijze 

De gegevens over nevenfuncties heb ik ontleend aan het jaarlijks ver
schijnende naslagwerk Van Nierop en Baak's Naamlooze Vennoot
schappen. Uitgaande van Wibauts telling voor 1910 bl eek het vinden 
van geschikte peiljaren niet gemakkelijk: soms ontbrak een personenre
gister en na 1923 werden niet alle gegevens meer opgenomen. Tenslotte 
heb ik gekozen voor de jaren 1923, 1931 en 194016

• Verd er liep Van Nie
rop/ Baak steeds iets achter de feiten aan, omdat de redactie onder meer 

14 B.H. de Jongh, Beschouwingen over eenige effecten- en credietvormen in hun betee
kenis voor de financiering der onderneming (Rotterdam 1921) 174-175 ; W. van den Broe
ke, 'Vermogensstructuren en netwerkrelaties in het Nederlandse bedrifjsleven, 1890-
1940', Jaarboek voor de geschiedenis van bedrijf en techniek 5 (1988) 154-171, aldaar 
169-170. 
15 Schrijf, 'Netwerkelites', 82-84; zie echter ook idem, 'Netwerk', 74-75; Helmers e.a., 
Graven, 94-110. 
16 Tijdens de Eerste Wereldoorlog begon de produktie van het boek te haperen, vermoe
delijk omdat de redactie de onstuimige groei van het aantal gegevens niet kon bijhouden . 
Het grondboek van 1918 steunde voor een belangrijk dee! op de gegevens van 1916. Het 
eerstvolgende dee! verscheen pas in 1923 , belangrijk uitgebreid ten opzichte van de vorige 
jaren. Daarna liet de redactie het wisselsysteem varen en nam slechts van de voornaamste 
N . V .'s alle gegevens op, van de rest alleen als er veranderingen waren; het is dan noodza
kelijk steeds tussen aOeveringen heen en weer te bladeren om alle gegevens op te sporen. 
Het jaar 1931 heb ik gekozen omdat dat het eerste was sinds 1925 met een personenre
gister. 
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van jaarverslagen afhankelijk was. Door het vergelijken van verschillen
de afleveringen van Van Nierop/Baak per gekozen steekjaar heb ik ge
probeerd zoveel mogelijk gegevens op te sporen om in deze problemen 
te voorzien, maar het zal duidelijk zijn <lat de gevonden ontwikkeling 
niet strikt volgens de gehanteerde steekjaren in te delen is. 

Wibaut gaf de nevenfuncties van de directie van vijf banken: Twent
sche Bank, Amsterdamsche Bank, Rotterdamsche Bank, Nederlandsche 
Handel-Maatschappij en de Finantieele Maatschappij voor Nijverheids
ondernemingen; en vier firma's: Labouchere, Oyens & Co., de combi
ne Hope & Co. en Van Loon & Co., Van Eeghen & Co., en tenslotte 
R. Mees & Zn. Twee daarvan heb ik af laten vallen. Labouchere, Oyens 
& Co. omdat deze firma in 1913 al opgenomen werd in de Rotterdam
sche Bank; de Finantieele Maatschappij omdat zij als bank eigenlijk 
geen rol speelde: het was een soort participatiemaatschappij, die de ka
pitaalskracht van een aantal vooraanstaande bankiers en commissio
nairs bundelde voor de stichting van enige belangrijke ondernemingen11

. 

Een naam heb ik toegevoegd: de in 1891 opgerichte lncassobank, die in 
de gangbare literatuur over het bankwezen tijdens het lnterbellum 
steeds samen met de Amsterdamsche Bank, Rotterdamsche Bank, 
Twentsche Bank en Nederlandsche Handel-Maatschappij tot de groep 
van grote handelsbanken gerekend wordt 18

• Bij deze vijf banken telde 
ik de nevenfuncties van de leden van de hoofddirectie; bij Van Eeghen 
& Co., Hope & Co. en Van Loon & Co. en R. Mees & Zn. de firmanten 
volgens de jaarlijkse opgave van het Financiee/ adresboek. Per steekjaar 
en per bank is het resultaat daarvan samengevat in tabel I. Deze toont 
dat het aantal nevenfuncties een merkwaardige zigzaglijn volgde die op 

17 S. Brouwer, De Amsterdamsche Bank 1871-1946 (Amsterdam 1946), 80-82. Volgens 
Van Nierop/ Baak werd in 1905 het kapitaal gereduceerd van f I min tot de reeds ge
plaatstef 500.000; dit bleef zo tot de liquidatie in 1939. Zo lijkt het erop alsof de Finan
tieele Maatschappij tijdelijk de risico's van industriefinanciering droeg die de participeren
de bankiers niet zelf konden of wilden dragen, totdat zij zich daaraan na de eeuwwisseling 
wel wilden wagen; bij gebrek aan gegevens is hierover echter geen zekere uitspraak te 
doen. De Rotterdamsche Bank verbond zich in 1911 met de Deposito- en Administratie
bank en heette daarna tot 1947 Rotterdamsche Bankvereeniging of kortweg Robaver; ge
makshalve houd ik in dit stuk de term Rotterdamsche Bank aan. 
18 Financie/e instellingen in Nederland, 1900-1985: balansreeksen en naamlijst van han
delsbanken, DNB statische cahiers no. 2 (Amsterdam 1987) 42-43. Voor de balanscijfers 
van de vijf handelsbanken, waaraan het toenemend belang van de Incassobank af te lezen 
is zie Verrijn Stuart, Bankpolitiek, 226, 241. 'De Incassobank is snel naar boven gekomen, 
maar geldt nog niet a ls tot de eerste banken te behooren', Heldring, Dagboek, 12 augustus 
1925, 624. Juist door banken als de lncassobank zou de ontwikkeling van het Nederlandse 
bankwezen na I 895 versneld zijn: l.J. Brugmans, Paardekracht en mensenmacht, sociaa/
economische geschiedenis van Nederland, 1795-1940 (Den Haag 1983) 394. 
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het eerste gezicht Wibaut noch de gangbare literatuur gelijk schijnt te 
geven. Tussen 1910 en 1923 nam het totaal explosief toe, om vervolgens 
naar 1931 weer scherp te dalen; in 1940 lijkt echter een groot dee! van 
het verlies weer goedgemaakt te zijn. Het verloop van deze lijn is boven
dien te markant om toegeschreven te kunnen worden aan verschuivin
gen tussen persoonlijke en institutionele commissariaten; de verhouding 
daartussen bleef dus waarschijnlijk min of meer gelijk. Wanneer deaf
zonderlijke banken vergeleken worden valt op dat vooral de Rotterdam
sche Bank een spectaculaire ontwikkeling doormaakte. 

TABEL I Aanta//en nevenfuncties van bankiers in het bedrijfsleven, 1910-1940 

1910 1923 1931 1940 

Amsterdamsche Bank 3/ 23 4/ 36 4/ 34 4/ 34 
Rotterdamsche Bank 5/ 30 8/ 127 6/27 5/74 
Twentsche Bank 5/ 31 5146 4/ 22 4/ 34 
Nederlandsche Handel-Mij . 4/ 31 5155 6/ 27 4/ 52 
Incassobank 3/ 5 3/ 18 4/ 7 4/ 12 
Hope & Co. 5125 6132 6115 4/ 27 
Van Eeghen & Co. 6/ 28 6/ 61 4/ 17 3/ 38 
R. Mees & Zn. 4/ 27 6/ 56 5/ 18 6/ 46 

totaal 35/20043/ 43139/ 167 34/ 317 

Bron: Yan Nierop/ Baak, Naamlooze Vennootschappen 
Opmerking bij de label: Het aantal directeuren of firmanten steeds vetgedrukt; her aantal 
bij 1910 geeft de situatie van 1914. Yoor verantwoording van de gekozen steekjaren zie 
noot 16. 

De vrij constante koers van de Amsterdamsche Bank bijvoorbeeld 
steekt daar schril bij af; de overige banken kenden een min of meer ge
prononceerde golfbeweging in het aantal commissariaten, zij het minder 
dan die bij de Rotterdamsche Bank. Opmerkelijk is verder, dat de vijf 
handelsbanken en de drie firma's gelijk deelden in de algemene op- en 
neergang: de firma's wisten dus hun positie ten opzichte van het be
drijfsleven te behouden tot 1940, ondanks de grote uitbreiding die het 
bedrijf van de handelsbanken in die periode onderging. 

Gerekend naar nevenfuncties hadden de Nederlandse bankiers zich 
rond 1940 dus nog niet opgewerkt tot de bovenbazen van het bedrijfsle
ven. Blijkbaar werd deze verhouding gedomineerd door nog andere fac
toren dan de onwrikbare wetten van het kapitalisme . Een daarvan 
kwam al ter sprake: de kapitaalbehoefte van ondernemingen. De 
machtspositie van het bankwezen was afhankelijk van de mate waarin 
het bedrijfsleven kredietfaciliteiten nodig had. Dat betekent niet alleen, 
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dat het verkrijgen van hegemonie over de gote concerns die in de jaren 
twintig opkwamen vrijwel uitgesloten was, maar ook dat de conjunctu
rele ontwikkeling inderdaad de verhouding tussen bankwezen en be
drijfsleven mede bepaalde 19

• Wanneer het bedrijfsleven door een terug
lopende conjunctuur om geld verlegen zat konden de banken hun in
vloed vergroten; omgekeerd werd deze machtspositie door algemene 
geldruimte weer afgebroken. Dit element heeft in de onderzochte perio
de ongetwijfeld een rol gespeeld, maar het is de vraag of het van 
doorslaggevend gewicht was. Het grote aantal commissariaten in 1923 
kan nog in verband staan met de conjunctuuromslag van het najaar van 
1920, maar tussen 1931 en 1940 nam het aantal nevenfuncties ondanks 
de crisis niet buitengewoon toe. Andere factoren waren dus belangrij
ker. Uit de literatuur is het verhaal van de moeizame verstandhouding 
tussen bankwezen en industrie aan het begin van deze eeuw bekend: aar
zelende toenadering rond I 910; sterk stijgende interesse tot het begin 
van de jaren twintig, daarna echter weer toenemende verwijdering. De 
oorzaak van deze eigenaardige ontwikkeling zou Iiggen in weerstanden 
tegen de industriefinanciering, namelijk het traditionalisme van ban
kiers en de grillen van het beleggend publiek aan de ene, en verbrokke
ling, kleinschaligheid en wantrouwen tegenover pottekijkers van de in
dustrie aan de andere kant. Na 1910 werden deze bezwaren geleidelijk 
overwonnen, om echter na de conjunctuuromslag van 1920 met her
nieuwde kracht terug te keren20

• 

Deze verklaring is te vaag om helemaal te bevredigen. Bovendien 
spreekt de literatuur steeds over het probleem van industriefinanciering, 
maar met behulp van de nevenfuncties kan worden aangetoond dat niet 
alleen de industrie een sterk wisselvallige verstandhouding met het bank
wezen had. Aan de hand van de omschrijvingen van het doe! van de on
derneming in Van Nierop/Baak heb ik in tabel 2 de nevenfuncties ge
rangschikt naar bedrijfstak. 

Deze ruwe indeling laat zien, dat de golfbeweging zich in het hele be
drijfsleven voordeed. Handel en nijverheid kwam er bij de terugval na 
1923 relatief nog het beste vanaf: het aantal commissariaten in die secto
ren lag in 1931 nog boven het niveau van 1910, maar in alle andere tak
ken was het daar ver onder gedaald. De toename van het aantal neven
functies na I 93 I moet bovendien voor meer dan de helft worden toege
schreven aan het bankwezen: dit was de enige sector waarin het aantal 
commissariaten in 1940 boven dat van 1923 lag. Tijdens de crisisjaren 

19 Zie noot 14. 
20 Zie noot 8. 
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TABEL 2 Aantallen nevenfuncties naar bedrijfstak (1910-1940) 

Bedrijfstak 1910 1923 1931 1940 

Bankwezen 67 132 56 141 
Verzekering 9 14 13 
Handel II 62 12 29 
Vervoer I ops lag 37 44 6 29 
Nijverheid 34 107 41 63 
Cultuurondern. 30 31 20 23 
Diversen 12 41 6 19 

Totaal 200 431 167 317 

Bron : Van Nierop / Baak, Naamlooze Vennootschappen 
Opmerking bij de tabel: de sectoren verzekering, vervoer en cultuuronderneming spreken 
wel voor zich . Onder bankwezen vallen alle financiele ondernemingen: beheers- en partici
patiemaatshappijen, admin istratiekantoren en verenigingen van gemeenschappelijk aan
delenbezit. De term handel heb ik ruim, die van nijverheid krap genomen zodat bij twijfel 
tussen die twee het bedrijf onder de eerste sector staat. De post diversen bevat voorname
lijk nutsbedrijven, beheersmaatschappijen onroerend goed, hotels, kranten e.d. 

nam de verstrengeling tussen bankwezen en bedrijfsleven weer toe, nog 
een aanwijzing dat conjuncturele factoren voor deze verhouding niet 
van overheersend belang waren. Die groei vond echter voornamelijk 
binnen de financiele sector plaats. 

Kunnen de vage verklaringen voor het probleem van de industriefi
nanciering al weinig overtuigen, het feit dat blijkbaar het hele bedrijfsle
ven dezelfde moeilijkheden had en de conjunctuur een ondergeschikte 
rol speelde, suggereert dat de oorzaken ervan dieper lagen. In het navol
gende wil ik aan de hand van de gegevens over de nevenfuncties van 
bankiers en de bestaande literatuur de stelling verdedigen dat de kern 
van het probleem school in het achterblijven van de ontwikkeling van 
het bankbedrij f bij de snelle modernisering, diversificatie en schaalver
groting van de Nederlandse economie in de eerste twintig jaar van deze 
eeuw. Helemaal sluitend kan die verdediging helaas niet zijn, want de 
geschiedenis van het bankwezen vertoont nog ta! van lege plekken. Zo
lang oude bankarchieven moeilijk toegankelijk of angstvallig gesloten 
blijven kunnen die slechts tastenderwijs worden ingevuld . Voor een 
goed begrip van de problematiek wil ik eerst de ontwikkeling van de re
latie tussen bankwezen en bedrij fsleven tot 1920 kort in herinnering 
brengen. 
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Van handelsbanken naar gemengde banken, 1895-1920 

Sinds het begin van de negentiende eeuw hadden de Nederlandse banken 
zich in hoofdzaak toegelegd op het financieren van handelstransacties. 
Instrumenten, voorwaarden en termijnen van het krediet waren daarop 
afgestemd; het overnemen van binnenlandse bedrijfsemissies kwam wei
nig voor. Aan het eind van de jaren negentig kw am echter verandering 
in deze situatie toen de oplevende conjunctuur bankwezen en bedrijfsle
ven dichter tot elkaar bracht, eerst door het toenemend gebruik van kre
diet in rekening-courant, daarna ook door emissies. Dit leidde tot de op
komst van wat men noemde het algemene of gemengde bankwezen, na
melijk de banken die handelsfinanciering met depositobedrijf en de ver
lening van kort en lang krediet aan het bedrijfsleven met elkaar gingen 
combineren21

• 

De aanhoudende kredietvraag leidde tot steeds verdere expansie van 
het bankwezen, eerst door uitbreiding van het eigen aandelenkapitaal, 
daarna ook door overname van provinciale firma's 22

• Tegelijk steeg de 
belangstelling voor binnenlandse fondsen door hogere dividenden en de 
introductie van het preferente aandeel in 1910. Dit verruimde de moge
lijkheden tot kredietverlening in anticipatie op een emissie23

• Tezamen 
stuwden deze factoren een ontwikkeling die zijn hoogtepunt vond in de 
periode 1915-1920. 

De geforceerde groei van het bedrijfsleven tijdens de oorlogsjaren 
leidde tot een versterkte vraag naar krediet. Omdat de toename van de 
deposito's gelijke tred hield en de beurs emissies gretig opnam waren de 
banken steeds meer bereid om hieraan te voldoen; nieuwe vergrotingen 

21 Verrijn Stuart, Bankpolitiek, 225-227; F. de Roos en W .J. Wieringa, Een halve eeuw 
renle in Nederland (Schiedam 1953) 49-50; voor het toenemend belang van krediet in 
rekening-courant zie C.D. Jongman, De Nederlandse geldmarkt (Leiden 1960) 129-130. 
De term gemengd bankwezen besproken door De Vries, Nederlandse economie, 85, Ver
rijn Stuart, Bankpolitiek, 374-408. 
22 Zo verhoogde de Amsterdamsche Bank haar kapitaal in 1907. Dit was de eerste uit
breiding sinds 1876; daarna vonden in 1910 en 1914 nieuwe verhogingen plaats. De Rotter
damsche Bank volgde in 1909. De Roos/ Wieringa, Halve eeuw, 50. Voor de concentratie
beweging zie o.a. Verrijn Stuart, Bankpolitiek, 149, 227-230; Joh. de Vries, 'Het economi
sche !even in Nederland, 1918-1940', in: Algemene geschiedenis der Nederlanden 14 (Bus
sum 1979) 102-145, aidaar 126; De Hen, lnduslriepolitiek, 132. 
23 D.C. Renooij, De Neder/andse emissiemarkt van 1904-1939 (Amsterdam 1951) 100-
104; J .P. van Tienhoven, 'Industrie en banken, de handel volgt de banken', overdruk uit 
het jaarbeursnummer van De Telegraaf (1917) 22; Verrijn Stuart, Bankpolitiek, 396-397. 
De Roos/ Wieringa, Halve eeuw, noemen dit moment' ... het punt van overgang van vroeg
naar modern kapitalisme'. Zie aldaar, 105, voor de wisselwerking tussen concentratie en 
kredietverlening aan het bedrijfsieven. 
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van het aandelenkapitaal stelden hen tot verdere expansie in staat24
• Te

gelijk won de overtuiging veld dat duurzame welvaart een nauwere sa
menwerking tussen bankwezen en bedrijfsleven vereiste. Vooral in Rot
terdam waren Marx & Co. en de Rotterdamsche Bank bereid daarin zeer 
ver te gaan, maar zij waren beslist niet de enige die in deze uigesproken 
hausseperiode gemakkelijk ruimere faciliteiten verstrekten . Rooskleuri
ge winstverwachtingen leidden samen met de onderlinge concurrentie 
tussen de banken tot een kredietverlening waarbij alle voorzichtigheid 
uit het oog verloren werd25

• 

Het loont de moeite hier even stil te staan bij de manier waarop dat 
gebeurde, want in de overgang van handelsfinanciering naar bedrijfs
kredieten schuilt de oorzaak van latere problemen. De grens tussen 
handels- en bedrijfskrediet is niet scherp te trekken en de literatuur geeft 
er evenmin een duidelijke omschrijving van, maar het volgende onder
scheid is wel te maken . De financiering van handelstransacties kende een 
gebruikelijke termijn van drie tot zes maanden op onderpand van de be
treffende documenten of de goederen zelf. Deze kredietverlening was in 
principe steeds wisselend, door het 'self-liquidating' karakter ervan ge
makkelijk te overzien en te beheersen, met een gespreid risico en gering 
gevaar voor de liquiditeitspositie. Daarnaast had zich het krediet in 
rekening-courant ontwikkeld, meestal met een clausule waarin de bank 
het recht bedong promesses te kunnen vragen om door discontering 
daarvan het uitstaande bedrag liquide te kunnen maken 26

• De bonte ge
schiedenis van het negentiende-eeuwse bankwezen laat zien dat dit 
systeem niet feilloos was, maar de banken konden door het opdoen van 
handelskennis en -ervaring, het verzamelen van inlichtingen en spreiding 
van de wisselportefeuille steeds voldoende liquide blijven en tevens het 
bedrijfsrisico beperken. 

De toenemende betrokkenheid bij het bedrijfsleven zorgde nu voor 
complicaties op beide fronten, omdat de banken vasthielden aan dezelf
de technieken als bij het handelskrediet waaraan zij van oudsher gewend 
waren . Naast leverancierskrediet speelden waarschijnlijk al in de negen
tiende eeuw kredieten op hypotheek en tegen borgstelling een rol bij de 
financiering van ondernemingen. De sterke toename van het bedrijfs
krediet na de eeuwwisseling gebeurde echter in de vorm van een voor
schot of rekening-courant op promesses, die men dan niet meer han-

24 De Roos/ Wieringa , Halve eeuw, 105-124. 
25 Verrijn Stuart , Bankpolitiek, 239-240; De Roos/ Wieringa, Halve eeu w, 105-124; van 
Tienhoven, 'lndustrie en banken ' , De Vries, Nederlandse economie, 85; idem, ' Economi
sche !even', 132. 
26 Zie hiervoor Jongman, Geldmarkt, 116-147. 
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delspapier maar kredietpapier noemde21
• Aan grotere bedrijven gaven 

de banken ook we! krediet in anticipatie op een emissie van aandelen. 
Hoewel men dus het handelskrediet naar de vorm handhaafde gingen de 
waarborgen ervan verloren. Het bedrijfsrisico nam toe naarmate de 
banken betrokken raakten bij de grate verscheidenheid van nieuwe on
dernemingen die na de eeuwwisseling opkwamen. Bij anticipatiekredie
ten kon de bank bovendien met aandelen blijven zitten als de emissie 
mislukte. Afgezien van hypotheek was het geven van zekerheid voor 
kredieten moeilijk zonder hinder voor de bedrijven, zodat handtekenin
gen op de promesses vaak de enige borg waren. Tenslotte verdween het 
overzicht op de liquiditeitspositie van de bank, omdat de kredietgeving 
niet meer aan regelmatige cycli en korte termijnen gebonden was en ach
ter de promessen nu dikwijls illiquide voorschotten zaten, omdat het 
geld in lange investeringen vastlag. 

Om deze gevaren het hoofd te bieden bedongen de banken bij het ver
lenen van faciliteiten aan ondernemingen volledige toegang tot de admi
nistratie of het recht een commissaris aan te mogen wijzen om de be
drij fsvoering te kunnen volgen 28

• Dit toezicht was bij de handelsfinan
ciering niet nodig: daar had men meestal een onderpand en konden de 
zaken zich vanzelf overzichtelijk afwikkelen. Bij bedrijfskredieten was 
het echter noodzakelijk om de risico's te beperken. De sterke toename 
van het aantal nevenfuncties tussen 1910 en 1923 wijst daarom niet al
leen op een nauwere relatie tussen bankwezen en bedrijfsleven, maar 
ook op de stijgende noodzaak om controle te houden op een kredietver
lening die in aard en omvang diepgaand veranderd was. Toch bleef het 
een riskante politiek, want ook het toezicht van een door de bank aan
gestelde commissaris garandeerde geen effectieve controle op de be
drij fsvoering. Zo kregen commissarissen van de Nederlandsche Bank 
nag in 1925 geen overzicht van de verplichtingen van de bank; pas na 

27 Dit kredietpapier kwam al rond 1870 voor, werd toen door de Nederlandsche Bank 
geweigerd, maar na een nieuwe stijging in het gebruik rond de eeuwwisseling toch weer 
toegelaten : A.M. de Jong, Geschiedenis van de Neder/andsche Bank (Amsterdam 1967) 
II, 187-187: Ill, 197, 248-253; W.C . Posthumus Meyes, 'Bankpolitieke studien. Crediet 
en liquiditeit '. De Economist 1923, 6-30; meer theoretische beschouwingen in N .J. Polak , 
Eenige grondslagen voor de financiering van de onderneming (Rotterdam 1921) 105-173 . 
De bevroren kredieten van de Rotterdamsche Bank gedekt door promesses: Heldring, 
Dagboek, 19-9-1924, 587. 
28 De Jongh, Beschouwingen, 123-124; Wibaut, 'Nieuwste ontwikkeling', 295-296; een 
firmant van Hope & Co. om die reden commissaris bij de KNSM, Heldring, Dagboek, 
151-152. J.W. Beyen was als directeur van de Rotterdamsche Bank q.q. commissaris bij 
een aantal ondernemingen: idem, Het spel en de knikkers, een kroniek van vijftig jaren 
(Rotterdam 1968) 59. 



170 JsGBT 6(1989) 

enige aandrang gaf de directe inzage aan de balanscommissie - niet aan 
het hele college2

•. 

In de opgaande conjunctuur na de eeuwwisseling onderkenden de 
banken de gevaren van de nieuwe situatie echter niet, en tijdens de onge
kende hausse van de periode 1915-1920 nog minder. De Nederlandsche 
Bank betreurde het oneigenlijk gebruik van promesses en het bederf van 
de discontomarkt, maar aarzelde om deze praktijken aan te pakken uit 
vrees het bedrij fsleven te veel te hinderen' 0

• Het is echter de vraag of de 
centrale bank we! in staat was om een matigende invloed uit te oefenen, 
omdat door de toevloed van deposito's de banken het kredietpapier in 
eigen portefeuille konden houden''. 

Zo ontwikkelden de banken zich in deze periode zoals Wibaut voor
speld had tot wijdvertakte instellingen met uitgestrekte belangen in het 
bedrijfsleven. Sommige bankiers waren inderdaad duidelijk op weg 
naar een positie als 'drager van het kapitalisme': K.P. van der Mandele, 
W. Westerman en J.P. van Tienhoven van de Rotterdamsche Bank, met 
krap honderd commissarissen in 1923 samen goed voor bijna een kwart 
van het totaal, en de president van de Nederlandsche Handel
Maatschappij C.J .K. van Aalst met dertig nevenfuncties in hetzelfde 
jaar staken met kop en schouders boven iedereen uit. Alie vier waren 
het figuren van formaat, met vermoedelijk een aantal persoonlijke com
missariaten; vooral de concentratie ervan bij de Rotterdamsche Bank 
toont echter aan dat nevenfuncties en kredietpolitiek nauw met elkaar 
verbonden waren. De expansie van de banken steunde echter op de 
grootschalige toepassing van een krediettechniek die slechts op traditio
nele handelspraktijken berekend was, zonder aanpassing van de be
drij fsvoering aan de sterk gestegen risico's. Tijdens de hausse ontbraken 
aandrang en inzicht om die lacune door het aantrekken van duurzame 
passiva en het opbouwen van uitgebreide kennis van het radicaal veran
derde bedrijfsleven te vullen; toen de conjunctuur omsloeg kwam deze 
nalatigheid onbarmhartig aan het licht. 

29 Heldring, Dagboek, 19-3-1925, 593-594; 16-5-1925, 602. Oat het bankgeheim de di
rectie van de Nederlandsche Bank terughoudend maakte ligt niet voor de hand; in 1924 
klaagde Heldring namelijk dat de directie de commissarissen met een kluitje in het riet 
stuurde over de verplichtingen bij Marx & Co. en de Rotterdamsche Bank: idem, 28-6-
1924, 565. 
30 De Jong, Nederlandsche Bank III, 248-253; dit beleid is later scherp veroordeeld, Van 
Seenus, Bankpolitiek, 115-119; De Roos/ Wieringa, Halve eeuw, 136-139. 
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Terug naar af 

De depressie die in het najaar van 1920 inzette toonde op pijnlijke wijze 
het speculatieve karakter en de kwetsbaarheid van de gevolgde krediet-

DE KWAAL DES TIJDS 

,,Va-banqu~ !" 

Afb . I : Spotprem van Jordaan in de Groene Amsterdam mer, 19 juli 1924. 
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politiek aan. De geforceerde groei van het bedrijfsleven werd abrupt on
derbroken en talrijke ondernemingen die tijdens de kunstmatige hausse 
op de been gebleven waren kwamen nu in financiele moeilijkheden. De 
banken verloren grote bedragen op dikwijls onoordeelkundig verstrekte 
leningen en kwamen bovendien in de knel doordat de rekening-courant 
kredieten niet meer liquide te maken waren. In 1922 failleerde Marx en 
Co.'s Bank; kort daarna moesten de Bankassociatie Wertheim & Gom
pertz en de Rotterdamsche Bank ingrijpend reorganiseren' 2

• Deze ge
beurtenissen vertonen een sterke overeenkomst met de 'Griinderkrise' 
die zich in het Duitse bankwezen rond 1873 voordeed33

• Het Nederland
se bankwezen kwam nu in zekere zin op een tweesprong. Men kon door
gaan met de kredietverlening aan het bedrijfsleven, maar dan met beper
king van de risico's door aanpassing van de bankpraktijk aan de veran
derde eisen. In het nauw gebracht door bevroren geraakte rekening
courant kredieten en geschrokken van de grote verliezen keerden de 
banken echter terug naar een strikte handhaving van de beginselen van 
het handelskrediet. Met voorbijzien aan de toch niet geringe problemen 
in het verleden verheerlijkten zij die als de oude, beproefde principes 
van solide bankieren en roemden de vermeende overzichtelijkheid en be
perkte risico's ervan. Ook nu nog spreken deze argumenten tot de ver
beelding, getuige de recente oprichting te Amsterdam van een bank die 
om dezelfde redenen het in verval geraakte wisselverkeer nieuw !even in 
wil blazen34

• 

De koersverandering aan het begin van de jaren twintig vormt een op
merkelijk keerpunt. Nadat de banken ruim tien jaar nauw bij het be
drijfsleven betrokken waren geweest en gaandeweg een positie hadden 
opgebouwd die sterk leek op die van het Duitse bankwezen namen zij 
plotseling afstand. Hier ligt natuurlijk een opvallende parallel met de 
handhaving van de gouden standaard: tijdens het Interbellum werd het 
denken over munt- en kredietpolitiek geleid door de wens om terug te 
keren naar en vervolgens vast te houden aan vertrouwde principes na de 
woeste chaos van de Eerste Wereldoorlog. Zolang de pleitbezorgers van 

31. De Roos/ Wieringa, Halve eeuw, 137-138; Van Seenus (Bankpolitiek 119) meent dat 
de kredietpolitiek van de Nederlandsche Bank vooral in de ja ren vlak na de oorlog veel 
te toegevend was. 
32 Zie hiervoor Verrijn Stuart, Bankpolitiek, 239-230; 397-380; Van Seenus, Bankpoli
tiek, 128-130; De Vries, 'Economische !even', 132; De Hen, lndustriepolitiek, 132. 
33 Verrijn Stuart, Bankpolitiek, 148-150; 382-385 . 
34 P . van Bakkum, 'Bankieren is eigenlijk simpel ', in: De Volkskrant, 17 december 
1987; 'Nieuwe bank ziet weer rol voor wisselbrief', De Telegraaf, 15 december 1987. lk 
ben S. Hof en mw. E .L .M. Brouwers van de Nederlandsche Bank erkentelijk voor deze 
verwijzingen. 
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betrokkenheid bij het bedrijfsleven de toon aangaven hadden Belgie en 
vooral Duitsland model gestaan voor het Nederlandse bankwezen, maar 
nu keerde het tij ten gunste van de aanhangers van een strakke bankpoli
tiek naar Engels voorbeeld: alleen faciliteiten voor clienten met voldoen
de eigen kapitaal; geen krediet voor de financiering van vaste installa
ties: niet teveel geld verstrekken aan een client en voldoende spreiding 
van risico's35

• Volkomen liquiditeit en dus de beperking tot kort krediet 
dienden voor de handelsbanken het uitgangspunt te zijn; voor- en tegen
standers van industriefinanciering waren het hierover tot de Tweede 
Wereldoorlog eens36

• Aan de hand van deze principes krompen de ban
ken hun faciliteiten voor het bedrijfsleven in. Het verloop van de 
balanscijfers van de vijf grote banken laat zien, dat dit waarschijnlijk 
gebeurde door het terugdringen van anticipatiekredieten en scherper 
toezicht op de termijn van rekeningen-courant. Na een korte inzinking 
steeg de post debiteuren namelijk weer tot 1929; het bedrag aan deelne
mingen bleef tot 1924 als gevolg van bevroren kredieten toenemen, maar 
daalde daarna, evenals de post effecten en syndicaten37

• Door strakker 
de hand te houden aan de principes van het handelskrediet konden de 
banken hun kredietverlening op korte termijn dus weer uitbreiden; zo
dra het mogelijk was krompen zij hun verplichtingen op lange termijn 
echter in. Tegelijkertijd daalde het aantal nevenfuncties omdat voor de 
beperkte faciliteiten minder toezicht nodig was. 

Nu de Rotterdamse pleitbezorgers van een soepele kredietpolitiek ver
dwenen of buiten spel gezet waren gold hun streven als een aberratie die 
met kracht bestreden moest worden. Zo meende de directeur van de 
Amsterdamsche Bank A.J. van Hengel dat de kapitaalvoorziening via 
de handelsbanken voldoende was; alles wat niet aan strikte eisen van Ii
quiditeit voldeed deed hij af als ongezonde kredietverlening38

• Kenmer
kend voor zijn restrictieve opvatting als handelsbankier is Van Hengels 
afkeer van middenstands- en boerenleenbanken, die volgens hem de re
gels van gezonde bedrijfsvoering met voeten traden; zij zouden zich 
moeten ontwikkelen tot gewone algemene banken of anders in een vol
gende depressie reddeloos ten onder gaan39

• Onder leiding van Van Hen-

35 Aangehaald bij Verrijn Stuart, Bankpoliriek, 3278. 
36 Zie hiervoor o.a. De Hen, lndustriepolitiek , 150. 
37 Financiele instellingen, 42-43. De post deelnemingen kende alleen in 1927 een stijging, 
vermoedelijk vanwege een grote emissie van de Koninklijke Shell en belangrijke Duitse le
ningen; zie de Roos/ Wieringa, Halve eeuw 148-139, 152. 
38 A.J. van Hengel, Opmerkingen over de rot der handels- (of algemeene) banken in Ne
derland bi) kapitaalverschaffing, inleiding voor den twintigsten accountantsdag van het 
Nederlandsch lnstituut voor Accountants op 12 october 1929 (z.p. 1929). 
39 Idem, l I. 
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ONGELIJK SPEL. 

De regeering !Jtelt voor de Nederland!Jche Bank uit bela.sli11gpenningcn 
tot 23 millioen te vrijwaren voor mogelijk verlies voortvloeicnd uit aan 
de Robaver verleenden .steun. Dit, ongeacht de voordcelen door de Ned. 
Bank reeds uit de Sleunactie genoten eti bij goeden a/loop verder 
te genieten. 

DE NEDERLANDSCHE MAAGD: lk kom ult. m!.!vrouw Rohavcr legt haar kaarteu op tafcl, mijnhecr 
Sijmeo beta.alt cventueel verlics, en eventuceie winet is voor mevrouw Nedcrlandscbe Bank. 

Afb. 2: Spotprent van L. Ramaekers in de Groene Amslerdammer, 19 Juli 1924. 
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gel voer de Amsterdamsche Bank zoals we zagen een behoedzame koers 
in vergelij king met de andere ban ken; zijn benoeming tot toezichthou
der op de reorganisatie van de Rotterdamsche Bank is dan ook een van 
de mijlpalen van de terugkeer naar een restrictieve kredietpolitiek op ba
sis van de principes van het handelskrediet. 

Bovendien streefde de Nederlandsche Bank, die bij de verschillende 
debacles aanzienlijke verliezen had moeten incasseren40

, naar het sane
ren van de kredietverlening. In zijn verslag over het boekjaar 1925-1926 
stelde president G. Vissering dat de Nederlandse geldmarkt bedorven 
was, omdat kredieten voor lange termijn te vaak in de vorm van voor 
korte termijnen bedoelde wissels of promessen werden gegoten. Zoals 
de laatste tijd nog eens gebleken was, leidde dat gemakkelijk tot decon
fitures waarbij men dacht we] op de Nederlandsche Bank terug te kun
nen vallen. De bank was tot hulp aan zwakkeren bereid, maar wenste 
geen reservoir te warden tot dekking van verkeerd geleide zaken: door 
het oefenen van kritiek zou zij de geldmarkt gaan zuiveren4

'. Vissering 
voegde de daad bij het woord door de bedrijfsvoering van beide centrale 
boerenleenbanken af te keuren en hun discontofaciliteiten in te 
trekken42

• Een grillige maatregel: in tegenstelling tot het handelsbank
wezen hadden de boerenleenbanken de conjunctuuromslag namelijk 
glanzend doorstaan ondanks hun soms onorthodoxe kredietpolitiek43

• 

Waarschijnlijk wilde Vissering een goedkoop voorbeeld stellen dat het 
hem met de sanering van de geldmarkt ernst was, want veel gebruik 
maakten de centrales niet van de discontofaciliteiten44

• 

De scherpe daling van het aantal nevenfuncties tussen 1923 en 1931 
en het relatief Jaag blijven van de posten deelnemingen, effecten en syn
dicaten bij de vijf grate banken illustreren, dat deze kredietrestricties 
vrij algemeen werden toegepast, behalve misschien bij de Amsterdam
sche Bank die zich altijd al behoedzaam had opgesteld. Bovendien leid
den zeal snel tot klachten uit het bedrijfsleven dat zoals we zagen in de 
vooafgaande periode op ruime schaal aan financiering door bankkredie
ten gewend was geraakt. De zeer levendige discussie aan het eind van de 
jaren twintig en het begin van de jaren dertig over wat men noemde het 

40 De Vries, Nederlandse economie, 86, geeft een cijfer van f 28 miljoen. 
41 De Nederlandsche Bank, Jaarverslag 1925-1926, 23-26. 
42 Idem, 24-26; zie voor deze kwestie ook Joh. de Vries, De Cooperatieve Raiffeisen
en Boerenleenbanken in Nederland 1948-1973, van exponent tot component (z.p. I 973), 
15-16; 21-23. 
43 Zie hiervoor J .P .B. Jonker , 'Welbegrepen eigenbelang, ontstaan en werkwijze van 
boerenleenbanken in Noord-Brabant, I 900-1920', Jaarboek voor de geschiedenis van be
drijf en techniek 5 (1988), 188-208. 
44 Zie noot 42. 
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probleem van het industriekrediet moet gezien worden tegen de achter
grond van de groeiende betrokkenheid tussen bankwezen en bedrijfsle
ven sinds 1910 en het abrupt afbreken daarvan door de banken na de 
conjunctuuromslag van 1920: na tien jaar gewenning aan steeds ruimere 
kredietfaciliteiten moest het bedrijfsleven zelf weer zijn financie
ringsproblemen oplossen. Bekend zijn vooral de twee bijeenkomsten 
tussen bankiers, ingenieurs en zakenlieden die het Koninklijk Instituut 
van lngenieurs (Kl v I) in 1928 en 1929 belegde, met inleidingen van de 
directeur van de Nederlandsche Handel-Maatschappij D. Crena de 
Iongh en de vooraanstaande industrieel F. H. Fentener van Vlissingen45

• 

Maar ook in tijdschriften als Economisch-Statistische Berichten en 
Maatschappijbelangen kreeg het probleem alle aandacht; de Nationale 
Vereeniging tegen de Werkloosheid wijdde in 1930 haar jaarvergadering 
aan de vraag of de werkloosheid door betere regeling van het industrie
krediet kon worden bestreden46

• De bankiers verweerden zich tegen de 
klachten door te wijzen op de gevaren die kredietverlening aan de in
dustrie met zich mee bracht. De risico's zouden groter zijn zonder extra 
rendement en de bedrijven moeilijker te doorzien. De kredieten kenden 
geen vaste termijn en waren nauwelijks te scheiden in bedrijfs- en in
vesteringskredieten met een min of meer vast karakter, waardoor de li
qiditeitspositie van de bank gevaar liep. Onderpand op inventaris of 
voorraad was niet mogelijk, omdat deze nodig waren voor het produk
tieproces. Tenslotte klaagden bankiers over het conservatieve beleg
gerspubliek dat geen effecten van eigen bodem zou willen nemen47

• Dat 
problemen rond de Nederlandse industrie het meest tot de verbeelding 

45 Verslag van de bijeenkomsten in: Crena de Iongh, 'Samenwerking', T59-66; Fentener 
van Vlissingen, 'Voorziening', T95-107; zie ook De Hen, lndustriepo/itiek, 134-197. 
46 Economisch-Statistische Berichten (ESB), 15-12-1926; 14-8-1929; 16-10-1929; 12-2-
1930; 11-6-1930; 8-2-1933; 15-2-1933; 19-4-1933; 10-5-1933; 14-6-1933; 26-7-1933; 20-9-
1933; 29-11-1933; 6-12-1933; 3-1-1934; 22-5-1935; 26-6-1935; 6-10-1937. Maatschappij
belangen tijdschrift van de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel, 1929 
3-5, 28-29, 40-41, 59-60, 239-241, 259-265, 290-292, 309-311. Preadviezen van prof. H.A . 
Kaag, ir. H.I. Keus en dr. J. van den Tempel over de vraag 'Dien/ het verstrekken van 
kapitaal door bankondernemingen aan industrieele ondernemingen, welke kapitaal behoe
ven, met het oog op vermeerdering der werkgelegenheid te worden bevorderd, en zoo ja, 
op we/ke wijze?' Tijdschrift van den Nederlandschen Werk/oosheidsraad 13 (1930) 151-
198; het Verslag van de vergadering in idem, 327-366. 
47 Zo bijvoorbeeld de directeur van de Nederlandsche Handel-Maatschappij Crena de 
longh, 'Samenwerking', T59-66. Crena kwam ook weer aan het woord bij de voordracht 
van F.H. Fentener van Vlissingen, 'De voorziening in de kapitaalbehoefte der industrie 
door of door bemiddeling van banken', De ingenieur, 13 juli 1929, T95-107. Alleen W .C. 
Posthumus Meyes, Bankpolitiek (Haarlem 1931) 38, mer kt op dat hij onder industrie ook 
transportondernemingen verstaat. 
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spraken, kan zo vlak na de spectaculaire ontwikkeling ervan tussen 1915 
en 1920 niet verbazen, maar dat genoemde bezwaren nu plotseling 
doorslaggevend zouden zijn nadat geruime tijd de banken nauw bij de 
industrie betrokken waren geweest en emissies vlot van de hand gingen, 
is niet erg waarschijnlijk. In feite laten deze steeds herhaalde argumen
ten zien dat de handelsbanken niet wilden aansluiten bij de ontwikkeling 
van de Nederlandse economie sinds de eeuwwisseling. Deze kenmerkte 
zich immers door een snelle schaalvergroting en diversificatie van het 
bedrijfsleven: de bankiersbezwaren golden dus voor alle bedrijven bui
ten de traditionele, kleinschalige en aan vaste, korte cycli gebonden han
delssector. Zo stuitte het landbouwkrediet al sinds het einde van de ne
gentiende eeuw op dezelfde bezwaren van te groot risico met gering ren
dement, ondoorzichtigheid van bedrijf, lange termijnen en gebrek aan 
onderpand48

• De gegevens in tabel 2 toonden dan ook aan dat het stellen 
van strengere eisen aan de kredietverlening leidde tot het beperken van 
de faciliteiten van a/le bedrijfstakken, niet alleen die van de industrie. 
Om die reden ligt het veel meer voor de hand, dat de kern van het pro
bleem niet school in de steeds aangehaalde moeilijkheden van industrie
financiering, maar in het feit dat het Nederlandse bankwezen na de con
junctuuromslag van I 920 terugkeerde naar principes die niet meer aan
sloten bij de snelle transformatie van het bedrijfsleven die zich na de 
eeuwwisseling had voorgedaan. 

Pas op de plaats 

De al genoemde discussie over industriefinanciering laat nog op andere 
wijze zien dat het bankwezen er weinig prijs op stelde om zich bij de ont
wikkelingen in het bedrijfsleven aan te passen. Op ta! van terreinen 
zocht men in de jaren twintig en dertig naar oplossingen voor de proble
men die de geforceerde groei meebracht: zo bijvoorbeeld in de toene
mende verspreiding van de accountancy en de opkomst van de weten
schappelij ke bedrijfseconomie en organisatieadviesbureau's49

• Ook in 

48 Zie hiervoor o .a. het tussenrapport van de Staatscommissie voor de landbouw van 
1886 in de Staatscourant, 6 april 1988; het Verslag over he! landbouwcrediet, uitgegeven 
door het Nederlandsch Landbouw Comite (Den Haag 1897); het Rapport betrefjende het 
landbouwcrediet in Nederland, uitgebracht door de Staatscommissie voor de landbouw, 
ingesteld bij K.B. van 20juni 1906, no. 72 (Den Haag 1912); J.Bs. Westerdijk , Cooperatie 
op het gebied van den landbouw (Groningen 1891). 
49 Joh. de Vries, Geschiedenis der accountancy in Nederland; aanvang en ontplooiing, 
1895-1935 (Assen 1985), 96-200; idem, 'Economische !even', 130-131; E.S.A. Bloemen, 
Scientific management in Nederland, 1900-1930 (Amsterdam 1988) passim. 
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het bankwezen werd de noodzaak van verandering voelbaar. De onder
directeur van de Geldersche Crediet-Vereeniging W.C. Posthumus Mey
es merkte in 1920 op, dat de snelle groei van het bankwezen tot stoornis
sen leidde. De aandacht van de directie werd teveel door organisatiepro
blemen in beslag genomen en het vinden van middenkader met voldoen
de economisch inzicht leverde moeilijkheden op; dit wreekte zich vooral 
bij de kredietverlening en liquiditeitsbewaking50

• H.M. Hirschfeld 
klaagde in 1925, dat de economische literatuur er al jaren op wees, dat 
de banken zich door middel van een speciale studiedienst inzicht zouden 
moeten gaan verwerven in de aard van activa, spreiding van risico's en 
de rol van kredieten bij de financiering van ondernemingen, zonder dat 
zij dit advies opvolgden5

'. 

Het lijkt er inderdaad op dat het handelsbankwezen deze tekenen des 
tijds niet wilde verstaan. Keer op keer werd er in de aangehaalde discus
sie op gewezen, dat het bankwezen in Duitsland en Belgie het bedrijfsle
ven in die landen veel meer kon steunen, omdat men daar vertrouwd 
was met de industrie door het gericht opbouwen van een gespecialiseer
de staf en een netwerk van relaties, terwijl Nederlandse banken nog niet 
beschikten over het technische en administratieve personeel dat in
dustriele kredietaanvragen goed kon beoordelen . Deze klachten kwa
men niet alleen van betrokken industrielen: ook een deskundige als C.A. 
Verrijn Stuart wees op de gebrekkige outillering van de banken in dit 
opzicht52

• 

Nog andere tekenen wijzen erop, dat het bankwezen zich slechts lang
zaam aanpaste bij de snelle ontwikkeling van het bedrijfsleven. Zo ver
liep de aanstelling van geschoolde accountants traag. Volgens een on
derzoek van A. Sternheim in jaarverslagen van N.V.'s hadden de vijf 

50 W .C. Posthumus Meyes, Bank-crediet (Zutphen z.d. (1920)) 20-24. 
51 H.M . Hirschfeld, Nieuwe stroomingen in het Nederlandsche bankwezen (Roermond 
1925) 27-28. 
52 Crena de longh, 'Samenwerking', T60-62, 64-66; Van Vlissingen , 'Voorziening', 
T99, 103-107. Op deze laatste bijeenkomst merkte een van de aanwezigen op dat verschil
lende ban ken in de na-oorlogse jaren het gemis aan technisch specialisten begonnen te voe
len toen zij aandeelhouder in ondernemingen werden; zij zouden toen bij organisatie
adviesbureaus te rade zijn gegaan om te weten te komen wat hen te doen stond. Waar
schijnlijk schakelden de banken deze bureau's dus in toen zij te maken kregen met bevro
ren geraakte kredieten en noodzakelijke reorganisaties; Bloemen, Management, noemt 
hier geen voorbeelden van, maar door het gebrekkige archiefmateriaal kon hij geen volle
dig beeld geven. Ook G.M. Verrijn Stuart , 'Banken en industrie', Economisch-statistische 
berichten, 14 augustus 1929, 732-734, aldaar 733, bepleitte het aantrekken van technisch 
adviseurs, evenals zijn vader C.A . Verrijn Stuart op de vergadering van de Vereeniging 
tegen werkloosheid, Verslag, 339. Zie verder BdH, 'Banken en industrie ', Maatschappij
belangen, 1929, 3-5, aldaar 5; J.M . Steffelaar, 'De voorziening in de kapitaalbehoefte der 
industrie door of door bemiddeling van banken', idem, 39-241en259-264, aldaar 263-264. 
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grote banken in 1932 samen slechts een accountant in dienst. Verdeeld 
in elf bedrijfstakken scoorden alleen cultuurondernemingen, vervoers
en nutsbedrijven wat dat betreft lager dan de groep bankwezen, met uit
zondering echter van de hypotheekbanken die vrijwel allemaal een ac
countant hadden53

• Natuurlijk beschikten de handelsbanken we! over 
boekhoudbureaus voor de interne controle, die zich gaandeweg ontwik
kelden tot accountantsafdelingen. Maar waar het mij hier om gaat, is 
dat de banken maar schoorvoetend geschoolde accountants inschakel
den bij de beoordeling van kredietaanvragen. Zo beschikte de Neder
landsche Bank sinds de redding van de Rotterdamsche Bank in de jaren 
twintig over slechts twee personen als accountants in algemene dienst, 
aangesteld voor het toezicht op discontanten. Heiden kwamen echter uit 
de praktijk van het bankvak voort en hadden geen formele opleiding tot 
accountant gevolgd; een van hen was in 1940 nog niet zo lang in het be
zit van een NIVA-diploma54

• Pas na de plotselinge ondergang van het 
bankiershuis Mendelssohn & Co. in 1939, vlak nadat de Nederlandsche 
Bank een aanzienlijk krediet verleend had waarvan zij meende dat het 
slechts tijdelijke liquiditeitstekorten moest dekken, zag de directie de 
noodzaak van een aparte accountantsdienst voor de kredietverlening 
inss. 

53 A. Sternheim, 'lets over den vorm der accountantsverklaring', De bedrijfseconoom, 
maandblad voor accountancy en handelswetenschapen, 11 (1933) 65-67; De Vries, Ac
countancy, !08-l IO. Op pagina 175 schrijft De Vries dat de banken in het bedrijfsleven 
voorgingen met de opbouw van interne accountantsafdelingen. Vermoedelijk zijn hier de 
hypotheekbanken bedoeld, die al vlak na de eeuwwisseling accountants in dienst namen 
om het na enige ongelukken geschonden vertrouwen te herstellen; vergelijk p. 77. Ook 
C.A. Verrijn Stuart meende dat de banken te weinig van de diensten van accountants ge
bruik maakten; Verslag van de vergadering van de Vereeniging tegen werk loosheid 339. 
54 Deze persoon werd toen chef van de juist opgerichte Accountantsafdeling: Jaarboek
je van her verzekeringsfonds van beambren van de Nederlandse Bank, 1952-1953, 90. Bey
en, Spel en knikkers 47, schrijft dat hij in 1925 het oordeel van de Nederlandsche Bank 
vroeg of hij als directeur van de Javasche Bank een commissariaat bij de Algemeene Bank 
voor de Middenstand kon aanvaarden, met name omdat hij wist dat de Nederlandsche 
Bank ' .. . een regelmatige accountantscontrole op de Middenstandsbank uitoefende' (ver
moedelijk bedoelt hij controle van de boeken). Na gunstig antwoord accepteerde Beyen, 
om kort daarna als commissaris erachter te komen hoe slecht de Middenstandsbank er 
voorstond. In dit geval lijkt het echter niet onmogelijk dat het bankgeheim (en de vrees 
voor een debacle wanneer de situatie bekend raakte) de opstelling van de directie van de 
Nederlandsche Bank mede bepaalde. Het jaarverslag van de Nederlandsche Bank 1925-
1926, 21-26, stelt dat de bank nauwer toezicht op de bankinstellingen za l houden door 
middel van accountants; waarschijnlijk is ook hier eenvoudig controle van de boeken be
doeld omdat de bank op dat moment nog niet over gekwalificeerde accountants beschikte. 
55 De Nederlandsche Bank, Jaarverslag 1939-1940, 6-8; H .W.J . Bosman , De wet toe
zicht kredietwezen (Leiden 1958), 21-23 . Als er dus een accountscontrole v66r de verlening 
van dit krediet had plaatsgevonden was die niet voldoende geweest; het jaarverslag laat 
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Het gericht opbouwen van brede kennis van het bedrijfsleven verliep 
waarschijnlijk nog trager. Op de suggestie om ingenieurs in dienst te ne
men reageerden bankiers aan het einde van de jaren twintig tenminste 
veelal wat badinerend en afhoudend, als men de verslagen van de ver
schillende vergaderingen mag geloven. Om te beginnen meende bij voor
beeld Van Hengel dat de bestaande wijze van kapitaalvoorziening uit
breiding noch verbetering nodig had56

• Crena de Iongh vond voor het 
aantrekken van technisch adviseurs we! wat te zeggen, als zij tenminste 
ook commercieel inzicht meebrachten. Meer heil zag hij echter in een 
vaag aangeduide verbetering van de samenwerking tussen bankwezen en 
industrie . Ook andere deelnemers aan de discussie zagen weinig heil in 
het betrekken van ingenieurs bij de kredietverlening57

• Volgens de direc
teur van de Bankassociatie H.A. Hartogh was het opbouwen van een 
technische staf voor het steunen van de kredietverlening overbodig. Hij 
had meer vertrouwen in de ervaring en het inzicht van bankbeambten, 
commissarissen en raad van toezicht, eventueel gesteund door elders in
gewonnen advies; Nederlandse ingenieurs waren volgens hem teveel spe
cialisten, die in Delft bovendien we! voor- maar geen naculculatie 
leerden58 • Vermoedelij k waren dergelij ke opvattingen we! gemeengoed 
in de bankwereld, waar men praktijkscholing vaak hoger aansloeg dan 
te theoretisch geachte academische vorming59

• Alleen G.M. Verrijn Stu
art vroeg zich naar aanleiding van de Klvl-bijeenkomsten af waarom er 
zoveel weerstanden waren. Hij trok een parallel met de financiering van 
cultuurondernemingen in Indie, die na de crisis van 1884 met succes op 
wetenschappelijke basis gereorganiseerd werd toen de banken land
bouwkundige adviseurs in dienst gingen nemen: waarom zouden ze dan 
nu geen technische en industriele specialisten kunnen aantrekken60? Pas 
rond het midden van de jaren dertig drong met het streven naar aparte 
industriebanken het besef algemeen door, dat gedegen kredietverlening 
aan het bedrijfsleven uitgebreide technische en economische beoorde-

zich hierover niet uit. Zie voor deze kwestie ook Heldring, die meende dat Trip te gemak
kelijk vertrouwen had gesteld in Mannheimer, de voornaamste firmant van Mendelsohn: 
Dagboek, 10-8-1939, 1383-1385; 2-9-1939, 1393-1394. 
56 Van Hengel, Opmerkingen, 23. 
57 Crena de Iongh, 'Samenwerking', T62, 64, 66; Van Vlissingen , 'Voorziening', 
Tl04-107. 
58 Verslag vergadering Vereeniging tegen werkloosheid, 331. 
59 Zie bij voorbeeld Posthumus Meyes , Bank-crediet, 23 . Ook elders in de zakenwereld 
bestond deze houding overigens, zie uitvoerig over het belang van de praktijk boven aca
demische scholing Heldring, Dagboek, 4 II 1932, 961-962; 3 V 1932, 971; 9 XI 1932, 
1009-1010. 
60 G.M. Verrijn Stuart, 'Banken en industrie', ESB 14 augustus 1929, 732-735, aldaar 
733. 
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ling door specialisten vereiste. De zogeheten Economisch
Technologische Instituten die dat moesten doen bleven echter buiten het 
eigenlijke bankwezen staan6

'. Typerend voor het al eerder gesignaleerde 
verschil in mentaliteit tussen de steden was overigens dat de Rotterdam
se Kamer van Koophandel daarbij voor Zuid-Holland het initiatief 
nam, maar de Amsterdamse Kamer aan Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland negatief over de oprichting van een ETI adviseerde62

• 

Toch was het ook zonder het opbouwen van een technische staf moge
lijk geweest de kredietfaciliteiten voor het bedrijfsleven te verruimen. 
Ten eerste kon het risico van de bank verkleind worden door invoering 
van een pandrecht op goederen in het bezit van de schuldenaar, zodat 
voorraden en inventaris zonder belemmering van het bedrijf als zeker
heid van een krediet konden dienen. In combinatie met zgn. Treuhand
gesellschafte, die als tussenpersoon toezicht op de afwikkeling van kre
dieten hielden, werd deze constructie in Duitsland met succes 
toegepast63

• De invoering van het bezitloos pandrecht was rond 1890 
ook al in de discussie over verruiming van het landbouwkrediet bepleit 
maar toen op bezwaren gestuit64

• In het nauw gebracht door de stugge 
kredietpolitiek van de banken tijdens de jaren twintig nam het be
drijfsleven zijn toevlucht tot allerlei constructies om in dit probleem te 
voorzien, maar deze werden telkens door de rechter afgewezen. Pas met 
het zgn. Bierbrouwerij-arrest van 1929 erkende de Hoge Raad de rechts
geldigheid van de fiduciaire eigendomsoverdracht als zakelijke zeker
heid en ruimde daarmee een van de hinderpalen van de kredietverlening 
aan het bedrijfsleven uit de weg65

• Ook voor het probleem van te korte 
termijnen was een oplossing voorhanden. Door het aantrekken van ter
mijndeposito's en de uitgifte van langlopende pandbrieven of obligaties 
konden de banken zelf duurzame middelen opbouwen om de kredietge
ving op lange termijn mee te dekken, een oplossing die bijvoorbeeld de 
Centrale Boerenleenbank te Eindhoven koos om de gevaren van een on-

61 De Hen, lndustriepolitiek, 158-161. 
62 Idem, 160. Het instituut werd toch opgericht. 
63 Van Vlissingen, 'Voorziening', T97-98, 102, 104, 107; G.M . Verrijn Stuart, ' Banken 
en industrie', ESB, I 1 juni 1930, 532-535, aldaar 534. In de discussie na de voordracht 
van Van Vlissingen merkte F .W.L. de Beaufort op, dat voorschotten op ceelen in Neder
land in de kredietbehoefte van kleine industrielen konden voorzien; hij werd hierin echter 
bestreden door F.G. Waller. Van Vlissingen, 'Voorziening', TI04-107 . 
64 Zie het advies van de Staatscommissie voor de Landbouw van 1886 aan de regering, 
opgenomen in de Staatscourant, 6 april 1988. 
65 C. Asser, A. van Oven, Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk 
recht. Zakenrecht, dee/ Ill, zekerheidsrechten (Zwolle, tiende druk 1978) 117-120. Mr. 
T.M. Kolle te Amsterdam was zo vriendelijk mij aan deze verwijzing te helpen. 
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orthodoxe kredietpolitiek te neutraliseren66
• De handelsbanken zagen 

hier echter weinig heil in. De vraag naar de onopzegbaarheid van ter
mijndeposito's was omstreden. Pandbrieven vond men voor de kapi
taalvoorziening van een risicodragende instelling ongeschikt (Crena de 
Iongh sprak van weduwen- en wezenpapier): obligaties zouden voor 
conjunctuurgevoelige bedrijven als banken te gevaarlijk zijn en in ieder 
geval gemakkelijk verlies opleveren, tenzij de ermee gedekte kredieten 
een hoog rendement hadden67

• 

Deze bezwaren hoefden natuurlijk geen van alle doorslaggevend te 
zijn. Maar waarschijnlijk was het Nederlandse bedrijfsleven voor de 
oorlog nog niet georganiseerd genoeg om het bankwezen tot een nieuwe 
koersverandering te dwingen. Voor de banken ontbrak bovendien iedere 
stimulans daartoe, omdat zij een aantrekkelijk alternatief voor de te ge
vaarlijk geachte bedrijfskredieten hadden. Ten eerste raakten zij in de 
jaren twintig betrokken bij het sterk groeiende aantal buitenlandse 
emissies68

• Gestimuleerd door maatregelen van de Nederlandsche Bank 
ontwikkelde Amsterdam zich in die periode bovendien tot een centrum 
van handelsfinanciering door de opkomst van het internationale 
acceptbedrijf69

• Dit gaf de banken gelegenheid om hun activiteiten te 
verleggen naar een terrein waar ze vanouds meer affiniteit mee hadden 
en dat precies voldeed aan de eisen van liquide en overzichtelijke kre
dietverlening die na 1920 gesteld worden. Hoewel de omvang van deze 
transacties vergeleken met die in Londen en New York bescheiden bleef, 
speelden ze in de Nederlandse verhoudingen een belangrijke rol, ook al 
omdat het rendement ervan het nemen van risico's met kredietverlening 
aan het bedrijfsleven oninteressant maakte70

• De Nederlandsche Bank 

66 Jonker, 'Eigenbelang', 203-205. 
67 Posthumus Meyes, Bankpolitiek, 31-33; de uitdrukking van Crena de longh bij Van 
Vlissingen, 'Voorziening', TI02; Van Hengel, Opmerkingen, 6-7; G.M. Verrijn Stuart, 
' I ndustriefinanciering, £. S. B. 3 januari 1934, 5-7, aldaar 6. Zie ook het pre-ad vies van 
Kaag voor de Vereeniging tegen werkloosheid, 151-158, aldaar 156, en de opmerkingen 
van Crena de longh ter vergadering van de Vereeniging, Verslag, 341-342. 
68 De Roos/ Wieringa , Halve eeuw, 138-139; Van Seenus, Bankpo/itiek, 135-136; Jong
man, Geldmarkt, 184-200; De Vries, 'Economische )even', 106-107. 
70 Het is helaas niet mogelijk een preciese indruk te geven van de omvang van de accept
markt. Jongman, Geldmarkt, 226, noemt een totaal bedrag aan accepten bij alle banken 
van f 300-400 min op het hoogtepunt van de markt in 1928-1931; volgens zijn tabel op 
227 zouden vier grote banken (zonder de NHM) in 1930 samen een bedrag van ruimf 100 
min aan accepten gehad hebben. Van Seenus, Bankpolitiek, 136, noemt een bedrag van 
ruim f 160 min aan accepten bij de vijf grote banken in 1929. De Financie/e instellingen 
geeft voor de vijf grote banken in 1930 een bedrag van f 335 min aan wissels , accepten 
en promessen tegenover f 829 min aan debiteuren. Deze laatste cijfers geven geen zuivere 
indruk van de omvang van de accepten tegenover de debiteuren, omdat wissels en promes
sen er ook onder begrepen zijn. 
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oefende op deze politiek grate invloed uit door strenger toezicht op de 
kredietverlening en gerichte bevordering van het acceptbedrijf. Na het 
vastlopen van de Rotterdamsche Bank was er in financiele kringen 
eigenlijk ook niemand meer, die nieuwe initiatieven voor de bedrijfskre
dietverlening wilde nemen. Tenslotte gebruikten de grate banken de niet 
in het bedrijfsleven belegde middelen voor de overname van pravinciale 
bankiersfirma's die door de conjunctuuramslag van 1920 in moeilijkhe
den waren gekomen, een verschijnsel dat zich ook in Duitsland na de 
crisis van 1873 had voorgedaan11

• Aanvankelijk nam alleen het aantal 
met de handelsbanken verbonden firma's toe; aan het eindc van de jaren 
twintig veranderde ook de aard van de participatie naarmate steeds meer 
in naam nog zelfstandige banken werden omgezet in filialen. Ik kom 
hier nog op terug in paragraaf 7. Daarmee ging echter de kans om naar 
Duits voorbeeld macht te verwerven over de industrie aan de banken 
voorbij. Blijkbaar ontbrak hier het streven naar hegemonie, dat Wibaut 
inherent aan het kapitalisme achtte; kenmerkend hiervoor is Van Hen
gels mening, dat een bank slechts schakel tussen kapitalist en geldnemer 
mag zijn12

• 

Aan het begin van de jaren dertig liep de omvang van het acceptbe
drijf weer terug; tegelijk werd een zekere kentering merkbaar in de af
wijzende houding van het bankwezen. Zo schreef G.M. Verrijn Stuart 
in 1930 dat de omslag van 1920 tot een te scherpe reactie geleid had, het 
werd tijd die te doorbreken73

• De verruiming van de zekerheidsstelling 
kwam boven al ter sprake; ook zijn er aanwijzingen voor het verzachten 
van de strikte opvattingen over liquiditeit74

• Ook het totaal aantal ne
venfuncties nam tussen 1931 en 1940 weer toe, en dat terwijl het bedrag 
aan uitstaande debiteuren en deelnemingen bij de vijf grate banken 
daalde15

: per saldo steeg het belang van de betrakkenheid dus nog wat 
meer dan alleen uit het aantal commissariaten blijkt. De uitsplitsing van 
de nevenfuncties naar het jaar van eerste vermelding in de Staatscourant 
in tabel 3 toont bovendien dat de banken ook bij een aantal nieuw opge
richte bedrijven gelnteresseerd waren. 

Opvallend is het constant hoge aandeel in het totaal van de neven
functies bij bedrijven die al v66r 1900 waren opgericht. De nauwe be
trakkenheid van het bankwezen bij de financiering van nieuwe bedrij
ven tijdens en kort na de Eerste Wereldoorlog wordt goed weerspiegeld 

71 Zie noot 22. 
72 Yan Hengel, 'Opmerkingen', 12. 
73 Yerrijn Stuart, 'Banken en industrie', ESB 11 juni 1930, 534. 
74 C. Westrate, 'Enkele opmerkingen over liquiditeit', De Economist 1939, 191-218; 
283-298. 
75 Financiele instellingen, 42-43. 
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in de 197 commissariaten uit die periode in 1923. Oat deze kredieten 
vaak speculatief en de bedrijven kwetsbaar waren, blijkt uit de terugval 
tot 48 in 1931 en het relatief bescheiden herstel tot 59 in 1940. 

TABEL 3 Aantallen nevenfuncties naar oprichtingsdatum, 1910-1940 

Jaar V66r 1900 1901-1910 1911-1920 1921-1930 1931-1940 Totaal 

1910 139 61 200 
1923 122 80 197 32 431 
1931 71 27 48 20 I 167 
1940 102 43 59 63 50 317 

Bron: Van Nierop/ Baak, Naamlooze Vennootschappen 

Met uitzondering hiervan deed de toename van het aantal nevenfuncties 
in 1940 zich vrij gelij kmatig over de he le linie voor. 

Toch is deze stijging geen teken van inniger verstrengeling tussen 
bankwezen en bedrijfsleven. Uit tabel 2 bleek al, dat meer dan de helft 
van de stijging tussen 1931 en 1940 toegeschreven moet worden aan de 
financiele sector: het is voornamelijk een gevolg van de groei van het 
aantal administratie- en trustkantoren. Tweeendertig van de vijftig com
missariaten bij naamloze vennootschappen opgericht tussen 1931 en 
1940 vielen dan ook in die groep. Waarschijnlijk moet de rest van de 
stijging in deze periode worden toegeschreven aan reorganisaties en het 
bevriezen van rekening-courant kredieten naarmate de crisis bedrijven 
in financiele moeilijkheden bracht; mogelijk gebruikten de banken hun 
ruime liquiditeit in de jaren dertig ook voor gerichte steunverlening, nu 
de verruiming van de zekerheidsstelling de risico's van het bedrijfskre
diet beperkte76

• Tot 1940 raakte het bankwezen echter niet nauwer bij 
het bedrijfsleven betrokken, maar keerde verder in zichzelf. 

De financiele crisis die zich in 1931 vanuit het Duitse en Oostenrijkse 
bankwezen verspreidde en vooral ook de Belgische banken zwaar trof 
voorkwam waarschijnlijk een verandering van de opvattingen over be
moeienis met het bedrijfsleven, ook al omdat het risico van anticipatie
kredieten nu te groot werd 77

• Voor de tegenstanders van het gemengde 
bankstelsel waren de gevaren daarvan nog eens duidelijk aangetoond in 
de landen die steeds als voorbeeld gegolden hadden. In het beleid van 
de Nederlandsche Bank kwam onder L.J.A. Trip, die Vissering in 1931 
als president opvolgde, evenmin principiele verandering . Met enige zelf-

76 De Hen, lndustriepolitiek, 133 noot 26. 
77 Zie hiervoor Verrijn Stuart. Bankpolitiek, 153-153; 184-197; 385-396. 
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ingenomenheid constateerde Trip dat de bekritiseerde politiek van te
rughoudendheid zijn waarde nu wel had bewezen78

• Ook nu heerst nog 
de opvatting, dat de terughoudende kredietpolitiek het bankwezen in de 
jaren dertig voor klappen gespaard heeft79

• G.M. Verrijn Stuart meende 
echter al dat de moeilijkheden in Belgie en Duitsland niet mochten lei
den tot de conclusie dat het gemengde bankstelsel niet deugde, omdat 
er bijzondere factoren hadden meegespeeld; mits voorzichtig toegepast 
bracht het stelsel volgens hem meer voordelen dan gevaren 80

• Het pro
bleem van industriefinanciering was nu echter in een nieuwe fase geko
men met de vraag of de overheid door middel van een industriebank 
vastgeraakte bedrijven moest gaan helpen om zo de werkloosheid te 
bestrijden 8

'. Ook Trip werd hierbij betrokken; zijn grote behoedzaam
heid in deze kwestie steekt echter wat mager af bij de stimulerende acti
viteiten van Montagu Norman, governor van de Bank of England82

• 

Bankconcentratie en spreiding van nevenfuncties 

Tot slot wil ik hier nog even ingaan op een probleem, dat met het voor
gaande slechts zijdelings in verband staat, maar dat met behulp van de 
gegevens over commissariaten tot een oplossing gebracht kan warden, 
namelijk de gevolgen van de bankconcentratie voor de kredietverlening 
buiten de steden. 

Al ruim voor de Eerste Wereldoorlog hadden de handelsbanken hun 
activiteiten in de provincie uitgebreid door het overnemen van plaatselij
ke bankiers en het stichten van bijkantoren83

• Boven kwam al even ter 
sprake dat deze ontwikkeling in de jaren twintig nog versnelde. Nu zou 
de kredietverlening in de provincie op twee manieren van deze bankcon
centratie geleden hebben. Volgens P.L. Cottrell verloren bij de bank
concentratie in Engeland de invloedrijke, verantwoordelijke en met 
plaatselijke omstandigheden bekende bankiers hun positie aan uniform 
opgeleide en van elders afkomstige filiaaldirecteuren; de strakke regels 
van het hoofdkantoor waaraan zij gebonden werden, betekenden het 

78 Jaarverslag van de Nederlandsche Bank 1934-1935, 18-19, ook aangehaald bij Verrijn 
Stuart , Bankpolitiek, 404-405. 
79 De Vries, 'Economische !even ' , 132. 
80 Verrijn Stuart , Bankpolitiek, 386, 405-406. 
81 Zie hiervoor De Hen, lndustriepolitiek, 134-189. 
82 Idem, 152-158; over de Engelse initiatieven zie Verrijn Stuart, Bankpolitiek, 110-112, 
381-382; J .W.Th . Cohen Stuart , 'lndustrieele credietverleening in Groot-Brittannie', De 
Economist 1933, 795-816 . 
83 Zie noot 22. 
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einde van de flexibele kredietverlening waardoor het lokale bankwezen 
zich gekenmerkt had84

• Posthumus Meyes merkte in 1920 bij de Gelder
sche Credietvereeniging een vergelijkbare bureaucratisering van de kre
dietverlening op85

• Bovendien schrijft Cottrell, dat naarmate de plaatse
lijke banken opgingen in nationale verbanden de lokale uitzettingen 
werden teruggeschroefd ten gunste van meer soliede en liquide beleggin
gen in financiele centra86

• Minister van Financien M.W.F. Treub waar
schuwde de Tweede Kamer in 1918, dat een vergelijkbaar verschijnsel 
in Nederland dreigde8 7

• R.J.H. Patijn en G.M. Verrijn Stuart waren het 
niet met hem eens: de cijfers zouden juist wijzen op een uitbreiding van 
de kredietverlening in de provincies, de stijging van het aantal filialen 
kon eerder lei den tot een te grote concurrentie88

• 

Sindsdien is deze kwestie min of meer open gebleven. De uitsplitsing 
van de nevenfuncties naar vestigingsplaats van de onderneming in tabel 
4 laat echter zien dat het bankwezen slechts in beperkte mate bij het be
drij fsleven buiten de Randstad betrokken was. In alle vier de steekjaren 
leverden de drie grote steden het leeuwedeel van de gevonden neven
functies: in 1910 85%, in de volgende jaren schommelde het steeds rond 
de 80%. 

T ABEL 4 A an la/fen nevenfuncties naar zete/ van de onderneming, 1910-1940 

Jaar Randst. NH ZH Ut Ov GI Dr Fr Gr Zc NB Li Prov .tot. Tot. 

1910 170 4 4 0 30 200 
1923 350 10 18 II II 81 431 
1931 132 3 0 3 35 167 
1940 255 13 10 0 11 62 317 

Bron: Van Nierop / Baak , Noam/ooze vennootschappen 

Opmerkingen bi) de label: onder Randstad zijn begrepen de ondernemingen die hun zetel 
in Amsterdam, Rotterdam of Den Haag hadden. 

84 P.L. Cottrell, industrial finance 1830-1914, !he finance and organization of English 
manufacluring industry (Londen 1980) 237. 
85 Postumus Meyes, Bank-crediet, 20-23. 
86 Cottrell , Industrial finance, 237. 
87 Handelingen Tweede Kamer 1917-1918, 16 mei 1918 , p. 2638. Treub had in zijn boek 
Economische toekomst, 188-190, andere gevaren van de concentratie genoemd: te grote 
macht in de handen van enkele bankmagnaten , overwicht van de geldhandel op de nijver
heid ten laste van de omwikkeling daarvan, en het gevaar van het binnendringen van bui
tenlands grootkapitaal. Zie ook Verrijn Stuart, Bankpolitiek, 433-434. 
88 R.J .H. Patijn op de jaarvergadering van de Vereeniging voor Staathuishoudkunde en 
Statistiek, Verslag van de algemeene vergadering gehouden te 's-Gravenhage, den 5den oc
tober 1918 (Den Haag 1918) 19-33; Verrijn Stuart, Bankpolitiek, 420. 
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Het aandeel van de regionale belangen in het totaal bleef dus gelijk en 
vertoonde ongeveer dezelfde schommelingen. De betekenis van het pro
vinciale bankbedrij f moet daarom tussen 1923 en 1931 per saldo vermin
derd zijn. Terwijl het aantal commissariaten in die periode daalde breid
den de handelsbanken immers hun filialennet sterk uit. Bovendien na
men de bijkantoren nauwelijks nevenfuncties van het hoofdkantoor 
over. In 1931 telde de Amsterdamsche Bank op 35 bijkantoren en 77 fili
aaldirecteuren slechts 10 commissariaten. Bij de Twentsche Bank lag de 
verhouding iets hoger: op 48 bijkantoren en 82 filiaal- en rayondirecteu
ren 39 commissariaten. Het beeld is hier echter vertekend door een paar 
directeuren met vrij veel nevenfuncties, dikwijls buiten hun woonplaats; 
vermoedelijk zijn dit overgestapte plaatselijke bankiers die hun neven
functies op persoonlijke ti tel aanhielden89

• 

Ook in Nederland ging de bankconcentratie dus waarschijnlijk ge
paard met het inkrimpen van provinciale kredietfaciliteiten door ver
plaatsing van bevoegdheden en middelen naar het financiele centrum. 
Bovendien trok de Nederlandsche Bank naarmate het provinciale bank
wezen tot ontwikkeling kwam zich meer en meer terug in de rol van ban
ker's bank en beperkte door de strengere eisen aan kredietpapier de 
vroeger belangrijke dienstverlening aan particulieren90

• Vooral het be
drijfsleven buiten de Randstad moet dus tijdens het Interbellum om kre
dietfaciliteiten verlegen hebben gezeten, zeker toen aan het einde van de 
jaren twintig ook nog het middenstandsbankwezen in moeilijkheden 
kw am. 

Conclusie 

Ik wil nu proberen de voornaamste lijnen uit het voorafgaande samen 
te vatten. De eerste conclusie kon al snel getrokken warden: Wibauts 
voorspelling is niet uitgekomen. Zijn visie gaat mank aan het vereenzel
vigen van de karakteristieken van het Duitse bankwezen met de ontwik
keling van het kapitalisme. Op het moment dat Wibaut zijn analyse 

89 Het gaat hier in het bijzonder om de bijkantoren Haarlem en Dordrecht met samen 
l 7 commissariaten. Daarnaast bezaten de directeuren van de bijkantoren Hengelo en Al
melo vrij veel nevenfuncties, maar dat was bij deze bank natuurlijk ook wel te verwachten. 
De bijkantoren en directeuren geteld aan de hand van het Financieel adresboek; de com
missariaten op dezelfde manier als bij de hoofddirecties. 
90 Zie voor de aanvankelijk coulante opstelling van de bank tegenover kredietpapier, 
juist om het bedrijfsleven in de provincie ter wille te zijn De Jong, Neder/andsche Bank 
Ill, 249-253; voor de ontwikkeling tot banker's bank , idem, De we/geving nopens de Ne
derlandsche Bank 1814-1958, een hislorische sludie (Den Haag 1960) 246-248 . 
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schreef bestond weliswaar alle reden om te vermoeden dat Nederland 
het Duitse voorbeeld zou gaan volgen: oms tree ks 1910 raakten ook hier 
bankwezen en bedrijfsleven nauwer bij elkaar betrokken door een steeds 
ruimere kredietpolitiek van de banken en een daarmee samenhangende 
stijging van het aantal commissariaten van bankiers in het bedrijfsleven. 
Aan deze ontwikkeling kwam echter een einde na de conjunctuuromslag 
van 1920. De oorzaak daarvan lag niet in conjuncturele factoren maar 
in de onvoorzichtige kredietpolitiek die geen reden hield met het radi
caal veranderde bedrijfsleven. Hierdoor geschrokken streefden bankiers 
onder leiding van de Nederlandsche Bank naar het zuiveren van de geld
markt door terug te grijpen naar de gei"dealiseerde principes van het han
delskrediet, met slechts een bemiddelende rol voor de banken en distan
tie tegenover het bedrijfsleven. Deze drastische koerswijziging leidde tot 
inkrimping van het bedrijfskrediet, te meer daar de banken over aan
trekkelijker alternatieven beschikten in de vorm van internationale han
delsfinanciering en verdere concentratie door het overnemen van pro
vinciale firma's; het bedrijfsleven moest noodgedwongen zelf weer in 
zijn kredietbehoeften voorzien . Een voorzichtige kentering in deze ver
houding kon door de internationale financiele ontwikkelingen niet 
doorzetten; tegelijk groeide het probleem van de kredietvoorziening aan 
het bedrijfsleven door de crisis tot een omvang die overheidsmaatrege
len vereiste. Een terugkeer naar het gemengde bankwezen van de perio
de 1910-1920 was daarmee uitgesloten. 

Dat werpt de vraag op, of de economische ontwikkeling van Neder
land in de jaren twintig door de restrictieve kredietpolitiek belemmerd 
werd . In de literatuur is men het er namelijk we! over eens, dat de con
junctuuropleving na 1924 gematigd was en om die reden gepaard ging 
met een bescheiden kredietvraag van het bedrijfsleven9

' . Daartegenover 
staan de klachten van ondernemers; bovendien erkenden ook bankiers 
in die tijd, dat vooral kleine en middelgrote bedrijven moeilijk aan kre
diet konden komen92

• De hausse kan dus door de gevoerde bankpolitiek 
gematigd zijn. Dit probleem is in zijn algemeenheid met deze gegevens 
niet op te lossen. Maar dat de abrupte koerswijziging van het bankwe
zen de economische ontwikkeling remde is toch we! waarschijnlijk, om
dat het bedrijfsleven plotseling gedwongen werd om te zien naar andere 
financieringsmogelijkheden. Bovendien moeten vooral bedrijven buiten 
de drie grote steden de restricties gevoeld hebben, omdat de kredietfaci
Iiteiten dan door de bankconcentratie waren ingekrompen. Voor het In
terbellum lijkt daarmee de kwestie of een gebrekkig aanbod van dan we! 

91 De Roos/ Wieringa, Halve eeuw, 145-149; De Vries, 'Economische !even', 133. 
92 Verrijn Stuart, Bankpolitiek,, 404, wijst erop dat ook Trip dit erkende . 
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een achterblijvende vraag naar kapitaal de conjunctuur het meest bei'n
vloedde beslist: na 1920 schroefden de banken het aanbod terug, maar 
waarschijnlijk daalde daarop ook de vraag, naarmate de bedijven weer 
op zelffinanciering terugvielen93

• Dit schema van aantrekken, afstoten 
en gedwongen autarkie zou ook het debat over de kapitaalvoorziening 
van het bedrijfsleven in de tweede helft van de negentiende eeuw kunnen 
verhelderen, want G.M. Verrijn Stuart suggereerde al in 1929 dat een 
dergelijke cyclus zich eveneens rond 1860 afspeelde94

• 

Voor zover de bankpolitiek inderdaad de economische groei belem
merde zou het echter onjuist zijn om de schuld hiervan alleen aan de 
bankiers toe te schuiven. Evenals de politiek van de gouden standaard 
werd het streven naar een zuivere geldmarkt in brede lagen gesteund, als 
bezwering van de woeste chaos van de Eerste Wereldoorlog. Pas met het 
doordringen van nieuwe opvattingen over de geldscheppende rol van het 
bankwezen, de samenhang tussen bankkrediet en conjunctuur en de rol 
van de centrale bank kon hierin verandering komen, maar deze inzich
ten waren in 1940 nog nauwelij ks verspreid95

• 

Natuurlijk wil ik hiermee niet beweren dat het bankwezen tijdens het 
Interbellum volstrekt passief was en onder geen beding krediet gaf aan 
het bedrijfsleven. Wat echter opvalt is de radicale koerswijziging aan het 
begin van de jaren twintig ten opzichte van de voorafgaande periode, 
de weigering om in te zien dat veranderde omstandigheden tot aanpas
sing van de bedrijfsvoering dwongen, het ontbreken van initiatieven tot 
verandering vanuit het bankwezen, hoewel er voor bepaalde problemen 
we! degelij k praktische oplossingen waren. De klappen van 1920 leidden 
niet tot het aanvaarden van een noodzakelijke modernisering, maar tot 
het terugkeren naar en hardnekkig vasthouden aan principes die men 
verlaten had juist omdat ze niet meer aansloten bij de veranderde be
hoeften van het bedrijfsleven, gekoppeld aan de overtuiging dat aanpas
sing van die beginselen ongewenst en overbodig was. Zelfs in Engeland, 
dat model stand voor de aanhangers van een dergelijke bankpolitiek, 
drong aan het einde van de twintiger jaren het besef door dat een effec
tieve kredietverlening aan het bedrij fsleven de hoeksteen kon zijn van 
een gezonde industriele economie; onder leiding van de Bank of Eng
land zocht het bankwezen daar de juiste vorm voor. Vergelijkbare initi-

93 Zie hiervoor N. L. Ruizendaal, 'De financiering bij de Nederlandse ondernemingen 
sinds 1921 ',in: R. Burgers e.a., red., Tot de orde geroepen, ops/el/enbundel /er gelegen
heid van het veertigjarig bestaan der Vereniging van academisch gevormde accounlan/s 
(Deventer l 967) 79-10 I. 
94 G.M. Verrijn Stuart, 'Banken en industrie', ESB 14 augustus 1929, 732. 
95 Zie bij voorbeeld Bosman, Wet, 8-48. 
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atieven ontstonden pas tijdens de crisisjaren in Nederland en dan nog 
als noodzakelijke steunverlening aan het bedrijfsleven zonder principie
le verandering van bankpolitiek. 

Zo beheerste een wisselwerking tussen conjuncturele, banktechnische 
en mentale factoren de verhouding tussen bankwezen en bedrijfsleven 
in het Interbellum. Gei'ntimideerd door de gevolgen van hun onvoor
zichtigheid schrokken de bankiers terug voor de risico's verbonden aan 
een leidende positie binnen de economie en beperkten zich welbewust tot 
een meer dienende rol als waterdragers van het kapitalisme . 



Rekenen aan waterstromen; getijden
onderzoek in Nederland, 1920-19501 

JAN VAN DEN ENDE EN FRIDA DE JONG 

Inleiding 

In de wetenschap wordt tegenwoordig in toenemende mate met wiskun
dige modellen gewerkt. De beschikbaarheid van snelle computers is de 
belangrijkste oorzaak: het wordt steeds gemakkelijker modellen nume
riek uit te werken. In de (technische) wetenschap hebben wiskundige 
methoden tegenwoordig steeds vaker de voorkeur. 

Al voordat er computers waren, werd er echter op diverse gebieden 
van wetenschap gerekend. Het meest bekende voorbeeld is de astrono
mie. Sinds de negentiende eeuw heeft het aantal vakgebieden waar van 
wiskunde gebruik werd gemaakt, zich uitgebreid. Dit gold onder andere 
voor een aantal sektoren van techniek. Tegen het einde van de negen
tiende eeuw vond een ontwikkeling plaats, die tegenwoordig als de 'ver
wetenschappelijking van de techniek' wordt aangeduid. In de mechani
ca, de hydraulica en de aero- en hydrodynamica werd aangetoond, dat 
constructies vooraf theoretisch bestudeerd konden worden. 

Binnen de opleiding van ingenieurs werd er in toenemende mate aan
dacht aan geschonken. Er werden instituten voor experimenteel onder
zoek opgericht. De eerste kwamen in Duitsland tot stand, verbonden 
aan Technische Hogescholen (van Berlijn, Karlsruhe, Dresden). Na de 
Eerste Wereldoorlog haalde Nederland haar aanvankelijke achterstand 
op dit gebied snel in. Er werden in korte tijd zelfstandige laboratoria ge
realiseerd voor waterbouwkunde, scheepsbouwkunde en luchtvaart. 
Aan de Technische Hogeschool in Delft brachten de hoogleraren Bur
gers en Biezeno de toegepaste mechanica tot internationale hoogte. 

In dit artikel zullen we een voorbeeld geven van de toename van het 
rekenen in een sektor van techniek: de waterbouwkunde. In de eerste 
helft van de twintigste eeuw werd het ook in de waterbouwkunde gebrui-

I Met dank aan N .J. Fransen, Dienst Getijdewateren Rijkswaterstaat , voor zijn uitge
breid commentaar op een eerdere versie van dit artikel. 
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kelijk wetenschappelijk onderzoek te doen ter voorbereiding van water
bouwkundige werken. We zullen aandacht besteden aan een objekt van 
onderzoek binnen de waterbouwkunde, waarbij rekenwerk een belang
rijke rol speelde: de studie van getijdenbewegingen. Het ging erom te be
palen welke invloed waterbouwkundige werken, zoals inpolderingen en 
rivierverbetering, op het getij zouden uitoefenen. Rond 1920 werden de 
eerste serieuze getijdenstudies verricht. Getijdenbewegingen werden ook 
voordien al berekend, maar toen betrof het slechts het voorspellen van 
de beweging van eb en vloed op basis van het bestaande patroon. 

Omdat we gei'nteresseerd zijn in het rekenwerk v66rdat er van digitale 
computers sprake was, zullen we ons beperken tot de periode 1920-1950. 
We zullen laten zien welke methoden van onderzoek in deze periode 
werden gehanteerd. Onze centrale vraag is welke rol de omvang van het 
rekenwerk speelde in de keuze tussen de verschillende methoden. De 
oplossingen die werden gevonden om deze omvang te verminderen, zul
len we onderscheiden in technische en organisatorische oplossingen. On
der 'organisatorische oplossing' verstaan we het inzetten van rekenaars 
voor handmatig rekenen. 

De methoden die in de loop der tijd zijn gehanteerd, komen aan de 
orde aan de hand van de Zuiderzeewerken en de plannen voor de Bene
denrivieren. Verrassend is, dat Rijkswaterstaat al in de Tweede Wereld
oorlog het initiatief nam om een elektrisch apparaat voor getijdenbere
keningen te bouwen. We zullen vervolgens apart aandacht besteden aan 
de organisatorische oplossing bij Rijkswaterstaat, in vergelijking tot de 
organisatie van soortgelijk rekenwerk elders. 

De Zuiderzeewerken 

Rond 1900 we rd er onder civiel ingenieurs en binnen Rij kswaterstaat 
uitvoerig gediscussieerd over het gebruik van wetenschappelijke metho
den in de waterbouwkunde. De direkte aanleiding werd gevormd door 
de diverse plannen tot inpoldering van de Zuiderzee. De kosten van dit 
project waren gigantisch en er was een gebrek aan ervaring bij het aan
leggen van waterbouwkundige werken van deze omvang . Een van de 
problemen was: in hoeverre stijgen de hoogwaterstanden op de Wad
denzee door de aanleg van de Afsluitdijk. Bij hoogwater stroomt het 
water tussen de waddeneilanden door de Waddenzee binnen. Door de 
Afsluitdijk zou het verschil tussen eb en vloed daar grater kunnen war
den. 

Lely veronderstelde in zijn oorspronkelijke voorstel dater slechts een 
geringe stijging op zou treden, en alleen in de direkte omgeving van de 
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dam. 2 In 1911 werd in De lngenieur een andere mening gepresenteerd: 
er moest rekening warden gehouden met een stijging tot we! I 00%. 3 

Volgens de auteur kon men deze verhoging echter niet berekenen. Men 
moest die 'op grond van hetgeen elders voorkomt en van studie op dit 
gebied als het ware voelen'. Enkele jaren later deed een ingenieur van 
Provinciale Waterstaat van Groningen we! een paging het probleem 
kwantitatief te benaderen. Hij deed dit in een advies voor Gedeputeerde 
Staten. 4 

In 1918 werd de Dienst Zuiderzeewerken opgericht, na aanneming 
van de Wet tot Afsluiting en Droogmaking van de Zuiderzee. Deze 
dienst toonde vanaf het begin grote belangstelling voor wetenschappe
lijk onderzoek. Zo werd er in de tuin van de Dienst in Den Haag een 
goot voor golfexperimenten aangelegd. Voor onderzoek dat in Neder
land niet mogelijk was, werd in de periode 1922-1926 de hulp ingeroe
pen van het waterloopkundig laboratorium van prof. Th. Rehbock in 
Karlsruhe. Daar werden bepaalde delen van de werken, zoals de sluizen 
in de Afsluitdijk, op schaal gebouwd, zodat de waterloop bestudeerd 
kon worden. 

Bij de wet op de Zuiderzeewerken werd tevens een Speciale commissie 
ingesteld om de stijging van de hoogwaterstanden op de Waddenzee te 
bestuderen. Voorzitter werd de beroemde natuurkundige H.A. Lorentz, 
die zich als voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Academie van 
Wetenschappen al eens over deze zaak had uitgesproken. Lorentz 
besloot de getijdenbeweging uit te rekenen. De algemene wiskundige 
formulering van de beweging van water was bekend. Probleem was dit 
voor een praktische situatie toe te passen en op te lossen. Lorentz be
schouwde de Waddenzee en de Zuiderzee als een netwerk van kanalen 
met onderlinge verbindingen. De wiskundige vergelijkingen vereenvou
digde hij zodanig dat het mogelijk werd ze op te lossen. Zijn rechter
hand ir. J. Th. Thijsse vermeldde later dat het narekenen van de wa
terstanden desondanks ruim een maand werk kostte aan twee rekenaars 
die ter voorkoming van fouten in duplo werkten. 5 Ze beschikten over 
twee rekenmachines. Een was van het merk Millionar, die vooral ge
schikt was voor vermenigvuldigen. De andere was een Burroughs Calcu-

2 J.P. Mazure, 'Hydraulic research for the Zuiderzeeworks', in: Hydraulic Engineering, 
selected aspects (Delft 1963). 
3 H.E. de Bruijn, 'lnvloed van de afsluiting van de Zuiderzee op de vloedhoogte buiten 
den afsluitdijk', De lngenieur 26 (1911) 28-30. 
4 J.P. Mazure, 'Getijdenberekening voor Benedenrivieren', De lngenieur 52 (1937) B 
212-214. 
5 J. Th . Thijsse, 'De toepassingsmogelijkheden van verschillende getijdenbewegingen', 
De Jngenieur 50 (1935). B 259-261, met een naschrift van J . van Veen en J.J. Dronkers. 
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lator, een bekende Amerikaanse kantoormachine die de uitkomsten van 
berekeningen op papier afdrukte. 6 

In 1927 werd in een kelder van de Technische Hogeschool in Delft het 
Waterloopkundig Laboratorium gevestigd. Het was bedoeld voor on
derzoek met schaalmodellen. Vanaf het begin was Rijkswaterstaat de 
belangrijkste opdrachtgever. In 1933 kreeg het laboratorium een eigen 
behuizing en werd het omgezet in een aparte stichting. Op zich paste de 
oprichting van zo'n laboratorium in Nederland in de ontwikkelingen in 
die tijd. In 1921 was al een Studiedienst voor de Luchtvaart opgericht 
en in 1932, na 25 jaar lobbyen door scheepsbouwkundigen, het Natio
naal Scheepvaartkundig Proefstation. Dit laatste werd voor de helft ge
financierd door het Rijk en voor de andere helft door de vier grootste 
rederijen. 

In al deze laboratoria werd met schaalmodellen gewerkt omdat veel 
verschijnselen niet of nauwelijks wiskundig berekend konden worden. 
Schaalmodellen hadden daarenboven het grate voordeel dat men er de 
consequenties van verschillende varianten van technische ontwerpen 
snel mee kon aangeven. Schaalmodellen hadden echter ook beperkin
gen. In de waterbouwkunde konden ze in die tijd alleen gebruikt warden 
voor beperkte projecten zoals sluizen en rivierbochten, maar nog niet 
voor het bovenstaande probleem van Lorentz. 7 Lorentz had de getijbe
weging dan ook 'droog' berekend. Na het gereedkomen van de Afsluit
dijk bleek hij daarmee succes te hebben gehad: de door hem berekende 
hoogwaterstanden bleken zeer goed overeen te komen met de werkelijk
heid. 

De Benedenrivieren 

In 1930 werd binnen Rijkswaterstaat een Studiedienst voor de Beneden
rivieren opgericht. Deze dienst moest waterbouwkundige plannen voor 
de benedenrivieren ontwikkelen . Onder benedenrivieren warden die de
len van rivieren verstaan, waar eb en vloed merkbaar zijn. Ook daar 
speelde het probleem dat waterbouwkundige werken invloed kunnen 
hebben op de getijdenbeweging. Dit was niet alleen van belang voor de 
scheepvaart, maar ook voor gemeenten die aan rivieren gelegen waren. 
Soms kon immers verhoging van dijken of kades nodig zijn. Het was 
dan ook van belang van tevoren nauwkeurig de verandering van de 

6 Verslag van de Staatscommissie Zuiderzee ('s Gravenhage 1926). 
7 J .Th . Thijsse, theorie en experiment in de hydraulica, rede uitgesproken bi) de aan
vaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar (Delft 1938) . 
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hoogwaterstanden bij waterbouwkundige werken vast te stellen. Met de 
oprichting van de studiedienst wordt het rekenwerk zoals dat voor deaf
sluiting van de Zuiderzee eenmalig was verricht, in feite gelnstitutionali
seerd . 

Een van de eerste studies van de dienst betreft het Koedoodkanaal, 
het plan voor een verbinding tussen de Oude en de Nieuwe Maas bij 
Rotterdam. De ingenieur van de nieuwe dienst, J . van Veen, ontwerpt 
hiervoor een eigen rekenmethode. Hij formuleert wiskundige vergelij
kingen voor het probleem die lijken op de vergelijkingen voor elektri
sche stromen (de wetten van Ohm en Kirchhoff), waarna het probleem 
eenvoudig uitgerekend kan worden. Aan J.P. Mazure van de Dienst 
Zuiderzeewerken wordt gevraagd een controleberekening volgens de 
methode van Lorentz uit te voeren. Die methode moet echter uitgebreid 
worden, omdat in de benedenrivieren, in tegenstelling tot de situatie in 
de Zuiderzee, rekening moet worden gehouden met de afvoer van water 
uit de bovenstroom. De uitkomsten van Mazure wijken af van die van 
Van Veen. Er onstaat daarop, in nota's en brieven binnen Rijkswa
terstaat, een diskussie tussen hen beiden over de theoretische juistheid 
van hun methodes . 

Al spoedig wordt bij de studiedienst een wiskundige, J .J. Dronkers , 
aangesteld . Een van de eerste studies die hij uitvoert betreft de kanalisa
tie van de Hollandse IJssel. Er moet worden nagegaan of door de voor
genomen kanalisatie de hoogwaterstanden zullen stijgen. Het gebruik 
van de methode Lorentz wijzen Dronkers en Van Veen af, metals argu
ment dat deze te onnauwkeurig zou zijn om het kleine verschil in getij
hoogten op de rivier ten gevolge van de voorgenomen kanalisatie te be
rekenen . Deze methode wordt de 'lineaire methode' genoemd omdat 
Lorentz een kwadratische term in de formules voor de waterbeweging 
door een lineaire vervangt. Lorentz had echter een klein deel van zijn 
rekenwerk volgens een aparte nauwkeuriger methode gedaan, die hij de 
'exakte methode' had genoemd, en waar deze vereenvoudiging niet was 
toegepast. Deze laatste methode verfijnt Dronkers nog verder . Hij bere
kent er vervolgens mee dat de waterstand bij hoog water in Gouda ge
middeld slechts 1 cm zal stijgen. Bij stormvloed zal dit echter 15 cm kun
nen bedragen. Een verhoging van de dijken, waarmee tot dusverre geen 
rekening was gehouden, acht de studiedienst daarom toch noodzakelijk . 

In 1935 publiceert Dronkers zijn methode in het tijdschrift De lnge
nieur. Hij werkt de formules om in een numeriek rekenschema. Hij 
deelt de rivier op in vakken, waarbinnen de variabelen constant mogen 
worden verondersteld . Nu wordt uitgaand van een tijdstip, rekenend 
vanaf de monding van de rivier, de waterstand in de opeenvolgende vak
ken berekend. Door dit te herhalen voor opeenvolgende tijdstippen 
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vindt men de getijden op de rivier. Het rekenproces bestaat dus voor een 
belangrijk dee! uit het herhalen van eenzelfde berekening voor verschil
lende rivierdelen op verschillende tijdstippen. Een probleem van Dron
kers' methode is dat ook de stroomsterkte in de monding bekend moet 
zijn8 • Oat is echter voor de situatie mi het uitvoeren van de geprojekteer
de waterbouwkundige werken niet het geval. Daarom moet een schat
ting plaatsvinden. Tijdens het rekenproces kan blijken dat deze onjuist 
was, en dan moet men van voren af aan opnieuw beginnen. 

J.P. Mazure van de Dienst Zuiderzeewerken publiceert kort daarop 
een aangepaste versie van de lineaire methode van Lorentz in De Inge
nieur, die later de 'harmonische methode' genoemd zal worden. Hij 
brengt daarbij de omvang van het rekenwerk ter sprake. Deze is volgens 
hem bij zijn methode aanzienlijk kleiner dan bij de exacte methode. 
Thijsse, inmiddels direkteur van het Waterloopkundig Laboratorium, 
stelt: ' ... dat in principe de getijberekeningen zoo nauwkeurig kunnen 
worden uitgevoerd, als men wil, wanneer men er slechts den tijd voor 
over heeft. Van het doe!, dat men wil bereiken, hangt af, welke methode 
zal worden gekozen' 9

• De mogelijkheid deze verschijnselen ook met 
schaalmodellen te onderzoeken, oppert hij op dat moment nog niet. 

8 De vergelijkingen die Dronkers hanteert voor de waterbeweging zijn: 

OS bgh~ + ~ + abgh 
ot ox C'h'b 

os b~ 
ox bt 

waarbij 
s de totale stroom is die door een dwarsprofiel van de rivier gaat (afhankelijk van de 

plaats :: en de tijd t) 
h de hoogte van het water boven de bodem (idem) 
x de lengte-as van de rivier 
C een constante voor de weerstand, welke per rivier en riviervak verschillend kan zijn 
a de helling van de bodem van de rivier 
b breedte van het riviervak 
g zwaartekrachtsconstante. 
De tweede term in de bovenste vergelijking is de kwadratische term voor de weerstand, 
die Lorentz door een lineaire had vervangen. 
9 Thijsse, 'Toepassingsmogelijkheden getijdenbewegingen'. 
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TABEL I De verschillende methoden voor 1940. Alsjaartal is het moment van publikatie 
genomen. 

Naam Jaar Meth ode 

Lorentz 1926 Lineair 
Dronkers 1935 Exact 
Mazure 1935 Harmonisch 
Van Veen 1937 Electrisch 

De electrische methode 

Dienst 

Staatscommissie voor de Zuiderzee 
Studiedienst voor de Benedenrivieren 
Directie Zuiderzeewerken 
Studiedienst voor de Benedenrivieren 

Ook Van Veen werkt ondertussen verder met zijn methode . Hij noemt 
hem nu de 'electrische methode'. In 1937 gebruikt hij hem, in een studie 
over de afdamming van de Brielsche Maas. Deze afdamming wordt ge
zien als een oplossing voor het verzanden van de Botlek en het verzilten 
van het slootwater van Voorne. Ook hij spreekt nu over de omvang van 
het rekenwerk: 

'De "electrische" methode verloopt zeer veel vlugger dan de exacte 
methode. Geeft de eerste reeds na een of twee dagen rekenen de uit
komsten, de andere geeft die eerst na eenige maanden. Evenwel kun
nen de details der veranderingen niet we! met de "electrische" metho
de warden nagegaan, terwijl ook de veranderingen in het hoog- en 
laagwater niet dan op globale wijze voorspeld kunnen warden. Met 
de exacte methode kan dit we! op zeer nauwkeurige wijze geschie
den.' '0 

In mei van dat jaar publiceert hij zijn methode in De lngenieur. Hij 
werkt de analogie met elektrische netwerken nu systematisch uit. De 
snelheid van het water stelt hij analoog aan een stroomsterkte, de oor
zaak van de waterverplaatsing aan een spanning: het verhang van de ri
vier aan een gelijkspanning, de getijwerking aan een wisselspanning. 
Echter, de weerstandswet voor waterstromen is kwadratisch, die voor 
elektrische stromen is lineair. Om deze vereenvoudiging te rechtvaardi
gen beroept Van Veen zich nu op Lorentz die dezelfde vereenvoudiging 
ook al had toegepast. Van Veen noemt zijn methode een 'ingenieursme
thode' in tegenstelling tot de meer wiskundige methode, die volgens hem 
'veel tijd en een goeden wiskundigen aanleg vorderen'. Hij vergelijkt 
zijn uitkomsten van de 'exacte methode' en constateert slechts zeer ge
ringe afwijkingen . 

De elektrische methode van Van Veen werkt volgens het principe van 

10 J. van Veen, Nata betreffende de afdamming der Brielsche Maas, Rijkswaterstaat 
(1937). 
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de analoge rekenmachines, al gaat het om een zeer simpel voorbeeld 
daarvan. De analoge rekenmachine is een mechanisch of elektrisch ana
logon van een fysisch proces. Een van de eerste machines die volgens dat 
principe werkten was de 'harmonic analyzer' die door Lord Kelvin (Wil
liam Thomson) in Engeland rond 1870 was gebouwd. Hiermee werden 
getijstanden berekend door het bestaande getij op te delen in samenstel
lende harmonische bewegingen, en op basis daarvan het toekomstig ge
tij te bepalen. (Voor het bepalen van de invloed van waterbouwkundige 
werken, zoals in dit artikel naar voren komt, was deze uiteraard niet ge
schikt.) 

Rond 1930 werden in havensteden van verschillende landen zulke 
'harmonische machines' gebruikt 11

• In die tijd werden in de Verenigde 
Staten aan het MIT analoge rekenmachines gebouwd. Harold Hazen 
bouwde een elektrische machine waarmee onderzoek gedaan kon wor
den aan koppelnetwerken voor de electriciteitsvoorziening. Vannevar 
Bush bouwele een mechanische differential analyzer waarmee meer in 
het algemeen differentiaalvergelijkingen konden worden opgelost 12

• 

Ook in Engeland werden verschillende exemplaren van de differential 
analyzer gebouwd. 

Van Veen stelt overigens in 1937 nog niet voor een apparaat te bou
wen om zijn electrische methode in de praktijk te brengen. Hij rekent 
in de gevallen die hij beschrijft de vergelijkingen met de hand uit. Des
ondanks is zijn methode op hetzelfde principe van het analogon geba
seerd als bovenstaande rekenmachines. Het is echter de vraag of Van 
Veen op de hoogte is van deze ontwikkelingen in het buitenland en zo 
ja, of hij doorziet dat zijn methode op hetzelfde principe is gebaseerd. 

Het debat over de omvang van het rekenwerk 
Voor de Tweede Wereldoorlog komt de omvang van het rekenwerk in 
de publikaties van de studiedienst slechts in de marges naar voren. In 
1938 maakt Dronkers er bijvoorbeeld in een nota een opmerking over: 
voor het bepalen volgens zijn methode van de getijden in de monding 
van een rivier in Nederlands Oost-Indie moet op vijf maanden reken
werk voor vier personen worden gerekend. Uit de jaarboekjes van de 
personeelsvereniging van Rijkswaterstaat blijkt dat vanaf 1937 speciale 
rekenaars bij de Directie Benedenrivieren worden aangesteld. In 1937 is 
dat er een, net als bij de Dienst Zuiderzeewerken. Het jaar erop worden 

11 F . Gebhardt (ed .) Skizzen aus den Anfiingen der Datenverarbeitung, (Miinchen 
1983) . 
12 K. Wildes en N.A . Lindgren, A century of electrical engineering and computer scien
ce at MIT, 1882-1982 (Cambridge, Mass . 1985). 
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bij Rijkswaterstaat ineens negen rekenaars in dienst genomen, alleen bij 
de Directie Benedenrivieren. 

De rekenaars beginnen verschillende plannen voor kustverkorting 
door te rekenen. Er is een twee-eilandenplan, een vier-eilandenplan en 
een vijf-eilandenplan. Het latere Deltaplan zal hierop voortbouwen. In 
verband met de te wijzigen situaties worden onder andere de historische 
stormvloeden (1894, 1916 en 1928) geheel nagerekend. Het werk biedt 
de rekenaars in de oorlogsomstandigheden de mogelijkheid gevrijwaard 
te blijven voor de Arbeitseinsatz. Hoewel Van Veen zelf in 1934 de ma
thematicus Dronkers heeft binnengehaald bij Rijkswaterstaat, ontstaan 
er al gauw twee gescheiden scholen met elk een eigen methode van bere
kenen. Dronkers werkt met zes rekenaars volgens de eerder door hem 
ge'introduceerde numerieke methode. Als hulpmiddel gebruiken ze re
kenlinialen. Van Veen heeft vier rekenaars tot zijn beschikking die on
der leiding van ing. H.J. Stroband berekeningen doen voor dezelfde wa
teren. Zij werken met de methode zoals door Mazure is ontwikkeld en 
doen experimenten met het elektrisch analogon. Zij gebruiken bij hun 
werk ook bureaurekenmachines: Marchant, Monroe, Brunsviga en 
Rheinmetall. 

Over de diverse meet- en berekeningsmethoden van getijbewegingen 
bij de Benedenrivieren ontwikkelt zich in 1946 opnieuw een debat, nu 
uitvoerig gepubliceerd in het tijdschrift De lngenieur. Opmerkelijk is 
het conflict dat zich afspeelt tussen het hoofd van de studiedienst ir. J. 
van Veen en de eerder door hem aangetrokken mathematicus J.J. Dron-

Afb. I: Het elektrisch netwerk van Van Veen voor de rivier de Lek. 
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kers. Met alle respect voor de mathematische perfectie van Dronkers, 
ziet Van Veen het vele rekenwerk als cruciaal probleem van diens me
thode. De omvang van dat rekenwerk zal nu dan ook veel explicieter 
dan voorheen warden genoemd. In de diskussie blijven de methoden 
centraal staan. De mogelijkheid om de arbeid van de rekenaars efficien
ter te organiseren wordt niet besproken. 

Van Veen heeft nu we! een apparaatje gebouwd om zijn methode ten 
uitvoer te brengen. Uit de foto's bij zijn artikel blijkt <lat het om nog 
zeer eenvoudige elektrische netwerkjes gaat. Hij heeft er de getijdenbe
weging op de Lek mee nagebootst. Om een kwadratische 
weerstandsterm te kunnen nabootsen experimenteert hij voorts met zo
genaamde cuproxcellen, kubusjes van ruim l cm 3 inhoud die in de ver
bindingstechniek werden gebruikt. Voor het elektrotechnisch werk aan 
het analogon roept Van Veen hulp van buiten in. Een natuurkundig in
genieur van de A VRO en een ingenieur van de Telegrafie bouwen elk 
een schakeling. Van Veen is minder stellig over de nauwkeurigheid van 
zijn methode dan in 1938. Het voordeel van deze methode zit echter in 
wat hij noemt het 'doode rekenwerk': 

'Er kan nu als het ware een rekenmachine gemaakt warden die het 
zeer ingewikkelde en moeizame rekenwerk, het oplossen van eenige 
tientallen ingewikkelde of complexe vergelijkingen met evenveel on
bekenden, zelf doet. ( . .. ). Van de 300.000 man-uren rekenwerk, die 
voor een behoorlijk plan noodig zijn, zal slechts heel weinig overblij
ven. '1' 

In een ingezonden reaktie in De lngenieur, kritiseert Dronkers de me
thode van zijn chef. Hij betoogt dat er eerst voorbereidend rekenwerk 
gedaan moet warden, voordat een elektrisch model van een rivier ge
maakt kan warden. Slechts ongeveer de helft van het totale rekenwerk 
wordt volgens hem door de electrische methode bespaard. Het gebruik 
van cuproxcellen om kwadratische termen te representeren, is boven
dien nag niet uitgeprobeerd, dus zeer voorbarig. 

Dronkers geeft echter toe <lat zijn exacte methode veel rekenwerk met 
zich meebrengt. Hij geeft als voorbeeld het grote stormvloedrekenpro
jekt: met zes man werd er bijna twee jaar aan gewerkt. (n.b. aanzienlijk 
minder dan de 300.000 manuren die Van Veen noemt). Van Veen verde
digt zich in een naschrift bij het artikel. Hij stelt <lat de Dienst der Tele
grafie ook een methode zoals de zijne hanteert voor het 'nabootsen van 
haar telegraafkabels' (waarschijnlijk doelt hij op het nabootsen van het 
telefoonverkeer). Het rekenwerk zoals <lat door Dronkers wordt ver-

13 J. van Veen , 'Electrische nabootsing van getijden', De lngenieur 58 (1946) B 17-20. 
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richt noemt hij 'om te rillen'. Hij vervolgt: 
'Op het geschrift van dr. Dronkers past slechts een antwoord en hij 
is het daarmede geloof ik eens: "Wait and see". Voorts "Give me the 
tools". Ik verzoek hem dus om geduld te hebben, zooals ik reeds 10 
jaren geduld heb gehad met de rekenmethoden, wier becijferingen 
maar nooit klaar komen en reeds te dikwijls herziene, telkens ver
schillende uitkomsten gaven . ' ' 4 

De verschillende methoden naast elkaar 
In die tijd begint ook Thijsse aan het Waterloopkundig Laboratorium 
getijden-onderzoek te doen . Rond 1940 laat hij onder andere de student 
natuurkunde J.C . Schonfeld de eerste experimenten doen. In 1947 be
gint in het Waterloopkundig Laboratorium de bouw van een groot 
schaalmodel van het noordelijk dee! van het Deltagebied. Om van <lit 
grote gebied een schaalmodel te kunnen bouwen, worden de lengte- en 
breedte-afmetingen sterker verkleind dan de hoogte. Het model heeft 
desondanks een lengte van 50 meter en wordt buiten het laboratorium 
in legertenten gebouwd. De kosten van een model blijken desondanks 
op te wegen tegen die van het rekenen, vooral nu er een groot aantal va
rianten voor een gebied moeten worden bestudeerd . 15 

In de jaren vijftig introduceert Schonfeld, die inmiddels bij Dronkers 
werkt, een nieuwe numerieke methode om getijden te berekenen, de me
thode der karakteristieken. Dronkers legt zich toe op het ontwikkelen 
van grafische hulpmiddelen om de hoeveelheid rekenwerk bij zijn me
thode te verminderen . Stroband volgt Van Veen in de bouw van een 
electrische analoge computer. Uitsluitsel over welke getijdenbereke
ningsmethode uiteindelijk de voorkeur krijgt, zal nog geruime tijd op 
zich laten wachten. In deze periode kan men drie soorten methoden on
derscheiden: numerieke oplossingsmethoden met behulp van rekenaars 
met rekenlinialen of kantoormachines, de elektrische methode en het 
bouwen van schaalmodellen in het Waterloopkundig Laboratorium. De 
verschillende methoden funktioneren naast elkaar. 

14 J .J . Dronkers, ' Electri sche nabootsing van getijden', De lngenieur 58 (1946) B 70-73, 
met een naschri ft van J . van Veen. 
15 J .M. Dirkzwager , Water, van Natuurgebeuren tot dienstbaarheid (Den Haag 1977) 
11 6. 
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Afb. 2: De bouw van het schaalmodel voor het noordelijk deltagebied, 1947-1948. Bron: 
Waterloopkundig Laboratorium Delft 
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TABEL 2 De verschillende methoden in de periode 1945-1960 

Numeriek 

Dronkers 
Stroband 
Schonfeld 

Analoog 

Yan Veen 
Stroband 
Schonfeld 

Schaalmodel 

Thij sse 

203 

Dat zal ook het geval zijn bij de studie naar de Deltawerken na de wa
tersnoodsramp van 1 februari 1953. De analoge computer wordt in 1954 
afgebouwd. Van Veen zal enkele jaren lid zijn van de Deltacommissie, 
maar hij zal geen deelstudie onder eigen naam uitvoeren. Thijsse bouwt 
in het Waterloopkundig Laboratorium een omvangrijk schaalmodel. 
Vooral voor het bestuderen van een groat aantal alternatieve plannen 
blijkt dit de beste mogelijkheden te bieden . Met de numerieke methodes 
zullen daarentegen de resultaten nauwkeurig geverifieerd warden. 16 Het 
rekenwerk zoals dat bij de numerieke methoden handmatig gebeurde 
gaat in die tijd op digitale computers uitgevoerd warden. Schonfeld be
gint in 1956 met de eerste experimenten op de zelfgebouwde ARMAC 
van het Mathematisch Centrum in Amsterdam. Rond 1960 wordt een 
nieuwe analoge computer gebouwd, de 'Deltar'. In de jaren daarna zal 
echter de digitale methode de boventoon gaan voeren. Momenteel is het 
ook ongebruikelijk geworden schaalmodellen voor het bestuderen van 
getijdenbeweging te gebruiken. 

De rekenaars 

Voor de groeiende hoeveelheden rekenwerk zijn internationaal zowel 
technische, als organisatorische oplossingen gezocht. Schaalmodellen en 
het electrisch analogon beschouwen weals bij uitstek technische benade
ringen. Het inzetten van rekenaars bij het uitvoeren van numerieke me
thoden zien we als een organisatorische oplossing. In de periode 1920-
1940 kiezen buitenlandse instituten die bijvoorbeeld tabellenrekenwerk 
doen voor deze laatste weg. Er wordt eerst voor de schematisering van 
het werk een beroep gedaan op wiskundigen. Vervolgens warden reke
naars aangesteld om, waar mogelijk ondersteund door rekenmachines, 
het uitvoerende rekenwerk te verzorgen. Aan sommige instituten wordt 
door organisatie en arbeidsdeling geprobeerd het rekenwerk zo efficient 
mogelijk te maken . 

16 Rapport Deltacommissie, dee! 1-6 (Den Haag 1960). 
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Ook bij Rijkswaterstaat wordt rood 1938 de aanstelling van Dronkers 
gevolgd door de entree van rekenaars. Maar hun aantal is nadien niet 
explosief gegroeid, zoals elders we! het geval is. De organisatorische 
aanpak van het rekenwerk wijkt bij Rijkswaterstaat dan oak af van deze 
buitenlandse instituten. 

Een andere sector waarin in deze periode rekenwerk wordt verricht is de 
kantoorbranche. Er komt in de periode 1920-1940 een ruim assortiment 

Afb. 3: De drie trouwste rekenaars van Dronkers in 1950. Van links naar rechts: D. van 
Parreeren, C.P. Puister en H.J. van Diensr. Bron: collectie Puister. 
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kantoormachines en (electro-)mechanische rekenmachines beschikbaar 
voor het opmaken van rekeningen en het bijhouden van bestanden. 
Grote kantoren van bijvoorbeeld verzekeringen, openbare nutsbedrij
ven en de postcheque- en girodiensten, werken met ponskaartappara
tuur. De werkzaamheden in deze sector zijn routinematig. De functies 
worden voornamelijk door vrouwen vervuld. 

Juist bij (semi-)overheidsinstellingen en grote kantoren zien we in de 
periode tussen de twee oorlogen een sterke invloed van het scientific ma
nagement. Functies worden opgesplitst en de leiding gaat in toenemende 
mate de arbeidshandelingen systematisch omschrijven, organiseren en 
nauwgezet controleren. Er komen aparte tekenzalen en typekamers. Het 
toepassen van deze efficiency-gedachte op het rekenwerk zou leiden tot 
routine, standaardisatie, arbeidsdeling en de toename van het aantal 
vrouwen. 

In het buitenland bestaan in die periode enkele gespecialiseerde, we
tenschappelijke instituten waar deze efficiency-gedachte wordt toege
past bij het opstellen van tabellen. In het commerciele Scientific Com
puting Bureau van L.J. Comrie in Londen gebeurt dat met behulp van 
gehuurde Hollerith-machines. In de Verenigde Staten wordt in 1937 het 
Watson Astronomical Computing Bureau aan de Columbia University 
opgericht, met steun van IBM en de American Astronomical Society. ' 7 

In de Tweede Wereldoorlog zal de omvang van het tabellen-rekenwerk 
sterk toenemen. In Duitsland beschikt dr. Walther van het Institut fiir 
Praktische Mathematik dan over een rekenkamer met zo'n 70 jonge 
vrouwen voorzien van 50 kantoorrekenmachines. 18 In de Verenigde Sta
ten en Engeland zijn in die periode rekenkamers waar honderden (meest 
vrouwelijke) rekenaars werken. 

Bij Rijkswaterstaat wordt de positie van de nieuwe categorie reke
naars bepaald door het arbeidsproces en de cultuur binnen de betrokken 
dienstonderdelen. Het rekenen bij de Studiedienst voor de Benedenrivie
ren is projectgericht en sterk verbonden aan de methode dan we! de per
soon die daarvoor staat. De principes van wetenschappelijke bedrijfvoe
ring warden nergens zichtbaar toegepast. Het aantal rekenaars bij de 
studiedienst schommelt van 1940 tot 1948 rond de tien. Over het alge
meen zijn het mannen met een HES-diploma met hoge cijfers voor wis
kunde, die vaak niet in de gelegenheid zijn om door te leren. Wei volgen 
zij naast hun baan wiskunde-cursussen. Ook mensen met enige jaren 
HTS of universitaire studie komen als rekenaar in dienst. 19 Positie, sta-

17 H.H. Goldstine, The computer from Pascal to Von Neumann (New Jersey 1972). 
18 F. Gebhardt, Skizzen. 
19 N .J. Fransen, telefonisch interview mei 1988. 
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tus en opleiding van de rekenaars bij Rijkswaterstaat blijven geruime 
tijd onduidelijk. Het werk wordt beschouwd als hoog geschoold werk, 
waarbij de grate waardering voor de rekenliniaal mogelijk het weten
schappelijk karakter van hun werk onderstreept. Het nieuwe beroep 
wordt niet zondermeer als administratief aangeduid. 

Dronkers, en later ook Stroband en Schonfeld, stellen standaardfor
mulieren voor hun methodes op. Het rekenwerk volgens deze formulie
ren is vergeleken met het werk in bovengenoemde buitenlandse institu
ten, tamelijk complex. Rekenaars krijgen bij Dronkers elk een stuk van 
de te berekenen rivier toegewezen. Eventuele fouten bij het berekenen 
van de stukken rivier komen aan het licht bij de onderlinge aansluiting 
van de gevonden resultaten. De rekenaars zoeken dan zelf de fouten te
rug in hun eigen berekeningen. Ieder is zo van begin tot eind verant
woordelijk voor het eigen werk. Een van hen zei later: 'Tenslotte kende 
je elke eigenaardigheid van je eigen stukje rivier'. 20 

Opmerkelijk voor de ploeg van Dronkers is dat men tot de komst van 
de digitale computer bij Rijkswaterstaat in 1964 uitsluitend werkt met 
rekenlinialen. Het inwerken op de computer gebeurt dan met behulp 
van mensen van het Mathematisch Centrum. Het rekenwerk bij Rijks
waterstaat is veel minder routinematig van opzet dan in de genoemde 
buitenlandse rekenkamers, waar het werk verder is uitgesplitst en ook 
eerder is gemechaniseerd. 

Tussen de groep rekenaars van Dronkers en die onder leiding van Van 
Veen bestaat weinig uitwisseling. De rekenaars identificeren zich sterk 
met hun chef, zijn methode en het als uniek beschouwde project. Pas 
wanneer er naast de methode van Dronkers varianten komen zoals de 
harmonische methode en de methode der karakteristieken, komt het 
voor dat ervaren rekenaars overgaan naar een andere rekengroep. Stro
band werkt bijvoorbeeld aanvankelijk voor Van Veen, legt zich toe op 
de harmonische methode en komt later onder Dronkers te werken . 
Vooral de rekenaars van Dronkers' 'exacte methode' vormen een hecht 
team. Na de oorlog delen zij enigszins in zijn internationale faam. 21 

Inschaling en salariering van de nieuwe rekenspecialisten vormen een 
probleem bij Rijkswaterstaat. De organisatie kent een gesloten, hierar
chisch rangenstelsel. Wei wordt de bevorderingsgang rond de rekenaar 
uitgebreid. Tot 1940 kent men slechts een rang: rekenaar. Merkwaardig 
is dat met ingang van 1941 acht van deze rekenaars vermeld warden als 
hulprekenaar en rekenaar blijven. Een uitbreiding van het rangenstelsel 
maar dan wel naar de onderkant! Hulprekenaars staan op het niveau 

20 Th . Klumpers, telefonisch interview juni 1988 . 
21 C. P . Puister , telefonisch interview juni 1988 . 
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van schrijver/ typist. Vanaf 1948 zijn er zogenaamde le rekenaars. Later 
vindt bevordering plaats in de rang van assistent A (klasse 1 t/m 3) en 
hoofdassistent. 

De salariering is geen reden om bij Rijkswaterstaat te blijven. Velen 
vertrekken dan oak weer snel naar andere werkgevers en geheel andere 
functies. Wanneer de rekenaar Klumpers in 1959 bij het Mathematisch 
Centrum de cursus 'wetenschappelijk rekenaar' met succes voltooit, 
volgt daarop bijvoorbeeld geen salarisverhoging. Over het algemeen 
geeft Rijkswaterstaat de voorkeur aan bijscholing van werknemers in 
plaats van het aantrekken van geschoolden van buiten . Het rekenwerk 
blijft er mannenwerk. De enkele keer <lat vrouwen als hulprekenaar in 
dienst warden genomen, gaat het om jonge vrouwen die snel weer ver
trekken. 

Conclusie 

In de eerste helft van de 20e eeuw werd het in de waterbouwkunde ge
bruikelijk wetenschappelijk onderzoek te doen bij de voorbereiding van 
plannen. De effekten van waterbouwkundige werken werden meer dan 
voorheen van tevoren vastgesteld . In Nederland werd de diskussie daar
over voor een belangrijk dee! gevoerd rand de plannen tot afsluiting en 
drooglegging van de Zuiderzee. De omvang van <lit project en de ermee 
gepaard gaande investeringen en risico's speelden daarbij een belangrij
ke rol. Daarna werd het oak bij andere grate projekten gebruikelijk 
vooraf uitgebreid wetenschappelijk onderzoek te doen. 

Een van de gebieden van onderzoek was de invloed van geprojekteer
de werken op de getijbeweging. In de periode 1920-1960 zijn daarvoor 
verschillende methoden gebruikt. Schaalmodellen waren hiervoor aan
vankelijk niet geschikt. Er werden daarom numerieke methodes ontwik
keld . Deze kostten echter vooral bij toepassing op de benedenrivieren 
waarbij een grate nauwkeurigheid vereist was, veel rekenwerk. De om
vang van het rekenwerk vormde een belemmering bij het maken van 
plannen voor de benedenrivieren, oak nadat er bij Rijkswaterstaat eind 
jaren 30 speciale rekenaars waren aangesteld. Er werd daarom in die tijd 
een paging gedaan een elektrisch analogon voor getijdenbewegingen te 
bouwen. Dit kulmineerde rand 1946 in een debat tussen Dronkers en 
Van Veen . In <lit debat speelde naast de theorie nu oak de omvang van 
het rekenwerk een belangrijke rol. In die tijd began het Waterloopkun
dig Laboratorium oak voor getijdenonderzoek schaalmodellen te bou
wen. De verschillende methoden kwamen vanaf ongeveer 1950 meer 
naast elkaar dan tegenover elkaar te staan. 
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Het feit dat bij Rijkswaterstaat in de Tweede Wereldoorlog een po
ging werd gedaan een elektrisch analogon te bouwen is, ook voor de 
auteurs van dit artikel, een verrassing. Buiten Nederland werden dit 
soort initiatieven vooral aan universitaire instellingen genomen door we
tenschappers met een natuurkundige dan wel electrotechnische achter
grond. Voor een op de waterbouwkundige praktijk gerichte organisatie 
als Rijkswaterstaat is dit derhalve een opmerkelijk initiatief. Het bena
drukt de urgentie van het rekenprobleem in die periode. Het initiatief 
kreeg aanvankelijk weinig ondersteuning. Het kwam lange tijd niet ver
der dan De lngenieur. Daar stokte het in de methodenstrijd en in het 
idee dat het hier ging om een special purpose machine. In feite beteken
de het echter een fundamenteel nieuw concept. 

Vanaf ongeveer 1960, ontstond de mogelijkheid om het rekenwerk 
zoals dat eerst handmatig gebeurde met een digitale computer te doen. 
In de handboeken over de geschiedenis van de computer wordt maar al 
te vaak de suggestie gewekt dat analoge computers binnen luttele jaren 
werden verdreven door de digitale computers. De praktijk van de water
bouwkunde toont echter aan, dat men nog lange tijd beide benaderingen 
naast elkaar gebruikte en bezig bleef met het perfectioneren van de ana
loge apparatuur. Een cursus wetenschappelijk rekenwerk in De lnge
nieur van 1960 behandelt dan ook drie methoden naast elkaar, elk ge
schikt voor specifieke problemen (analoog, digitaal, schaalmodel). 

Tenslotte blij ken ook onvoorziene omstandigheden in de geschiedenis 
van rekenmachines een rol te spelen. In de Verenigde Staten waren het 
de oorlogsomstandigheden die de druk om rekenmachines te bouwen en 
de financien daarvoor beschikbaar te stellen vergrootten. In Nederland 
was het de stormvloed van 1953 die ervoor zorgde dat het electrisch ana
logon werd vervangen door de Del tar. 

Het analogon van Van Veen 
In de discussie rond innovaties en techniekontwikkeling is de keuze van 
Van Veen voor het elektrisch analogon interessant. Als men de geschie
denis van rekenmachines in deze periode overziet, blijkt dat in die tijd 
verschillende technische oplossingen voor het rekenprobleem werden ge
probeerd. Het bouwen van mechanische of elektrische analogons was er 
een van. Sommige wetenschappers, met name astronomen, kozen ook 
ponskaartapparatuur voor wetenschappelijk rekenwerk. Incidenteel 
werden er pogingen gedaan deze te koppelen aan bureaurekenmachines, 
zodat series berekeningen achter elkaar uitgevoerd konden worden. An
dere wetenschappers tenslotte begonnen nieuwe elektro-mechanische di
gitale rekenmachines te bouwen. Daarmee konden series bewerkingen 
min of meer automatisch achter elkaar uitgevoerd worden. Men zou 
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kunnen veronderstellen dat Van Veen door soortgelijke initiatieven el
ders op zijn idee van een electrisch analogon kwam. Uit niets blijkt ech
ter dat hij daarvan op de hoogte was. 

Een tweede verklaring voor zijn keuze zou gezocht kunnen worden in 
zijn onbekendheid met de organisatie van rekenwerk volgens tayloristi
sche principes. Incidenteel wordt namelijk door pioniers in het bouwen 
van digitale computers we! een relatie gelegd tussen de werkschema's 
voor het handmatig rekenwerk en de programma's die bij een digitale 
computer werden gebruikt. 22 Binnen een tayloristische organisatie van 
het rekenwerk, deelden die werkschema's het werk zo veel mogelijk op 
in elementaire deelhandelingen (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, 
een funktiewaarde opzoeken) die door machines of goedkope arbeids
krachten konden worden uitgevoerd. Zo'n werkschema zou de gedachte 
aan het bouwen van een (digitale) machine voor het hele proces kunnen 
oproepen. Binnen Rijkswaterstaat nu was het arbeidsproces niet zo 
sterk opgesplitst. Wellicht dat daardoor het idee van een digitale machi
ne er minder snel opkwam dan elders waar de arbeid we! op die manier 
werd georganiseerd. 

22 N. Metropolis e.a. A History of Computing in the Twentieth Century (New York 
1980); K. Zuse, Der Computer - Mein Lebenswerk (Berlijn 1984). 



Philips en de radiodistributie, 1920-
1940: een marketing-dilemma* 

ELLEN BOERS 

Inleiding 

In de jaren twintig van deze eeuw stond de radio-industrie nog in de kin
derschoenen. Vele radio-amateurs bouwden hun toestellen zelf. Toen 
het omroepwezen zich, weliswaar in primitieve vorm, ontwikkelde, 
werd het ook voor het merendeel van de bevolking interessant om de 
programma's met behulp van een radiotoestel te beluisteren. 

In Nederland deed zich in 1924 het verschijnsel voor dat radio
amateurs omwonenden tegen betaling mee lieten luisteren door middel 
van een koperdraadje en een daaraan verbonden koptelefoon of 
luidspreker. Dit verschijnsel breidde zich snel uit en leidde binnen korte 
tijd tot de oprichting van zogenoemde radiocentrales, die vanuit centra
le ontvangposten de omroepprogramma's distribueerden naar de op het 
dradennet aangesloten abonne's. De abonne's kregen een 'knop' thuis 
waarop de luidspreker moest worden aangesloten. 

Een abonnement op de radiocentrale maakte de aanschaf van een ont
vangtoestel (tegenwoordig kortweg radio genoemd) overbodig en daar
door leken de centrales een bedreiging te gaan vormen voor de Neder
landse fabrikanten van radiotoestellen. Anderzijds konden de radiocen
trales afnemers van geluidsapparatuur zijn. Hier lag dus een dilemma: 
op welke marktsegmenten moest de fabrikant zich toeleggen? Met ge
bruikmaking van bronnenmateriaal uit het bedrij fsarchief van de N. V. 
Philips' Gloeilampenfabrieken is bestudeerd hoe Philips als belangrijk 
vertegenwoordiger van de Nederlandse radio-industrie, het verschijnsel 
radiodistributie beoordeelde en erop reageerde. Onderzocht is de door 
Philips gevoerde strategie ten aanzien van de radiodistributie in de pe
riode 1927-1940. 

Als aanvangsjaar van het onderzoek is het jaar 1927 genomen, omdat 

• Met dank aan H . de Vries van de Rijksuniversiteit Leiden, C. Jansen, A. Heerding, 
I. Blanken en F. Spreuwers van het Philips Concern Archief, J. van Weezenbeek van de 
P.T .T. en Mevr. Lumaye-Schuld-Schutter van het Energiebedrijf Rijnland. 
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Afb. l: 'En hoe eenvoudig hoe simpel is de bediening' 
Bron: Maandblad De Radio Centrale, sept. 1933. 
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vanaf dat jaar de radiodistribitie de aandacht trok van het Philips con
cern. De Tweede Wereldoorlog maakte een einde aan de particuliere ra
diocentrales en luidde een geheel nieuwe periode in voor de radiodistri
butie, zodat 1940 een geschikt jaar was om het onderzoek af te sluiten. 
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Radiodistributie in Nederland 

In de jaren 'twintig was een radio-ontvangtoestel voor de meeste mensen 
nog een wereldwonder en het gros van hen had nog nooit een ontvang
toestel gezien of een radiouitzending gehoord. 1 De radioamateurs bouw
den apparaten, waarmee ze morsetekens konden opvangen en zelf kon
den uitzenden. Met name de ontwikkeling van triodes (ook we! 'radio
buizen genoemd') maakte het mogelijk versterkers te bouwen, waarmee 
gesproken woord en muziek ontvangen en voor een huiskamergezel
schap hoorbaar gemaakt konden worden. 

In Nederland verzorgde de Friese radio-pionier en directeur van de 
Nederlandse Radio Industrie, H .A. Steringa Idzerda in 1919 de eerste 
programma's vanaf een zender in Den Haag. 2 De eerste omroeporgani
satie de HDO -(later A VRO) werd opgericht in 1923 en maakte gebruik 
van de zender van de Nederlandse Seintoestellen Fabriek in Hilversum. 
Dat voorbeeld vond snel navolging en binnen korte tijd waren er in het 
verzuilde Nederland vijf omroeporganisaties, die alien het doe! hadden 
radioprogramma's te maken en uit te zenden. De radio-amateurs kon
den dus genieten van de Nederlandse omroepprogramma's; voor de 
meeste mensen echter was het nog dure ontvangtoestel onbetaalbaar en 
bovendien misten ze de technische vaardigheid die nodig was om een 
dergelijk apparaat te bedienen. 

De bakermat van de radiodistributie ligt in de Zaanstreek. Daar zocht 
de enthousiaste radio-amateur A.L. Bauling naar een oplossing voor de 
grote toeloop van nieuwsgierige en luistergrage buurtbewoners, die hij 
niet op onvriendelijke manier buiten de deur wilde zetten. Hij vond de 
oplossing door vanaf zijn eigen toestel een koperdraad te spannen naar 
de buren en hierop een luidspreker aan te sluiten, zodat zij thuis konden 
meeluisteren naar wat hij op zijn toestel ontving. 3 Hij stelde de buren 
voor om tegen betaling van vijftig cent per week thuis naar de door zijn 
toestel opgevangen programma's te luisteren . •Met het commerciele ele
ment toegevoegd aan de doorgifte van omroepprogramma's is de eerste 
radio-centrale een feit. Het initiatief van Bauling werkte aanstekelij k en 

1 P .A. Enserinck, Overzicht van de bemoeiingen van het Staatsbedrijf der P. T. T. met 
den radio-omroep in Nederland, 2 din; uitgave van het staatsbedrijf der P .T .T . (z. p. z.j.) 
233. 
2 A.A .M. Enserinck, De Nederlandse radio-welgeving geschiedkundig onlwikkeld (Al
phen aan den Rijn 1933) 69. 
3 M. Sluijter, 'Hoe het groeide . Ontstaan en ontwikkeling de radiocentrales', in: J. 
Roorda, Handboek der radiocen/rales (Den Haag 1940) 7. 
4 P .T.T., De radiodistributiel draadomroep in Nederland (z.p . 1954) 2. 
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al spoedig werd de Zaanstreek overstroomd met radio-centrales en werd 
dit voorbeeld in andere delen van het land gevolgd. 

Hoe snel het fenomeen om zich heen greep, blijkt uit cijfers omtrent 
de aantallen centrales. Over de eerste jaren van de radiodistributie ont
breken de gegevens, maar in 1930 telde de P . T. T. al 563 in werking zijn
de radiocentrales. Tot aan 1936 nam het aantal centrales toe tot 828. 
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Daarna bleef het aantal tot 1940 rond de 800 gehandhaafd. 5 Def 0,50 
per week, die de heer Bauling vroeg aan zijn buurtgenoten, is door de 
jaren heen gehandhaafd als het standaardtarief. 6 De P. T. T. die toestem
ming tot het uitzenden moest verlenen, legde maximumtarieven op 
waarbij voor het abonnement een bedrag werd vastgesteld van hooguit 
f 2,00 per maand; de kosten van aansluiting op het kabelnet mochten 
ten hoogste f 15,00 bedragen. 7 

De belangstelling voor de radiodistributie wordt weerspiegeld in het 
aantal aansluitingen op de radio-centrales. In grafiek I staan zowel het 
aantal aansluitingen als het aantal geregistreerde ontvangtoestellen (men 
had de plicht een ontvangtoestel bij de P.T.T. te laten registreren) ver
meld, omdat beide in de behoefte aan radio konden voorzien. Tot aan 
1932 is er sprake van een enorme groei van het aantal aansluitingen, in 
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Grafiek l: Het aanta/ aansluitingen op radiocentra/es en het aanta/ geregistreerde ont
vangtoeste/len in de periode 1926-1939. 
Bron: aantal aansluitingen: Handboek voor Radio-Centrales, aanta/ geregistreerde ont
vangtoestellen: Jaarverslagen van de PTT 1926-1939 

5 Jaarvers/agen van de P. T. T., 1930-1940. 
6 P.A. Enserinck, Overzicht, 163. 
7 Archief P.T.T. (voortaan alleen P.T .T.) dossier 362.2, oktober 1937 t/ m december 
1938. 



BOERS PHILIPS EN DE RADIODISTRIBUTIE 215 

dat jaar overtreft het aantal aansluitingen zelfs het aantal geregistreerde 
ontvangtoestellen. Vanaf 1932 is de toename minder groot. De oorzaak 
daarvan moet gezocht worden in de toenemende concurrentie van het 
ontvangtoestel: grafiek I laat de explosieve stijging van het aantal gere
gistreerde ontvangtoestellen na 1933 duidelij k zien. Doordat de ont
vangtoestellen goedkoper werden en gemakkelijker te bedienen, gingen 
nog meer mensen dan voorheen er toe over een ontvangtoestel aan te 
schaffen. 8 

Welke invloed de crisis gehad heeft op het aantal aansluitingen vie! 
niet uit de algemene gegevens te reconstrueren. Uit de gegevens over het 
Gemeentelijke Radiodistributiebedrijf van Leiden bleek dat door werk
loosheid veel mensen hun abonnement op de radiocentrale moesten op
zeggen . Wei meldden zich nieuwe !eden, die voordien een ontvangtoestel 
hadden bezeten, maar zich kennelijk geen vervangend apparaat konden 
permitteren. 9 

Aanvankelijk wilden de radiocentrales niets anders dan de radio, die 
voor velen nog onbetaalbaar was, binnen het bereik brengen van ieder
een. 10 Toen de ontvangtoestellen op den duur goedkoper werden en ge
makkelijker te bedienen, gingen de radiocentrales zich richten op een 
goede geluidsweergave van de programma's. Vooral in de steden met 
veel flats en trams ondervonden de gewone ontvangtoestellen veel sto
ring en de radio-centrales konden een betere ontvangst garanderen door 
zowel de ontvanginstallatie als de antenne op een daarvoor meer ge
schikte plaats te zetten. 11 Toch raakten de radiocentrales het etiket 'ra
dio voor de gewone man' niet kwijt. 12 Dit ondanks alle moeite die de 
centralehouders namen om de abonne's zoveel mogelijk te doen verge
ten dat zij slechts 'aangeslotenen' war en en niet bezitters van een eigen 
ontvangtoestel. 13 

Bij een groeiend aantal abonne's had de centralehouder al snel allerlei 
apparaten nodig om de gewenste geluidssterkte af te leveren. Triode
schakelingen en plaatspanningsapparaten werden tot extra versterkers 

8 Bron : aantal aansluitingen: Handboek voor radiocentrales; aantal geregistreerde ont
vangtoestellen: Jaarverslagen van de P. T. T. I 926-I 939. 
9 Archief Energiebedrijf Rijnland, Verslag omtrent den toestand en de exploitatie van 
de afdeelingen Gasfabriek, Electriciteitsfabriek, Radiodistributiebedrijf, I 940; Gemeen
tearchief Leiden, gemeenteverslagen I 931-1936. 
IO J. de Boer, De p/aats van de omroep in het openbare /even in Nederland to/ 1940 (Lei
den I 946) I 90. 
I I Sluijter, ' Radiocentrales', 15. 
I 2 De Boer , Plaats van de omroep, I 90 . 
13 P.A. Enserinck , Overzicht, 263. 
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gecombineerd en achter de ontvanger geschakeld . 14 De ontwikkeling 
van de versterker bleek de oplossing voor veel problemen rond de ge
luidskwaliteit. De ontwikkeling van de techniek maakte het mogelijk di
verse programma's tegelijkertijd aan te bieden. Om ernstige storingen 
van de Nederlandse omroepprogramma's uit te sluiten, ging de Bond 
van Exploitanten van Radio-Centrales er toe over een ontvangstation in 
te richten vlakbij de zenders in Hilversum, van waaruit langs afgehuur
de telefoonlijnen de programma's doorgegeven konden worden naar de 
daarop aangesloten centrales. Door de direkte verbinding vanuit de stu
dio naar de centrale, mogelijk gemaakt door de P.T.T., werd in 1931 
een ongestoorde ontvangst gewaarborgd. 15 

De technische uitrusting van een centrale verschafte de centralehou
der de mogelijkheid om via zijn lijnen door te geven wat hij zelf uitzond 
door eenvoudigweg een microfoon in zijn bedrijf te plaatsen. 16 Daarmee 
was hij in de gelegenheid zelf een omroep te vormen en bijvoorbeeld 
rechtstreeks mededelingen aan de abonne's te doen, grammofoonmu
ziek uit te zenden of bijzondere plaatselijke gebeurtenissen te verslaan. 
Het streven naar een landelijke draadomroep is de grote droom geweest 
van de radiocentralehouders, omdat ze de abonne's dan een extra pro
gramma konden bieden dat de toestelbezitter niet kon ontvangen. 11 

Maar door de overheid werd het 'omroepje spelen' ten zeerste beperkt. 

De regelgeving van de overheid 

Om radio-uitzendingen te kunnen distribueren was een machtiging van 
de P.T.T. vereist. Zodra de draden van de radiocentrales de openbare 
weg moesten kruisen, was bovendien een vergunning van de gemeente
lijke overheid nodig. 18 Het enthousiasme voor het oprichten van radio
centrales was dermate groot dat het kon voorkomen dat de draden van 
de verschillende centrales kris-kras door elkaar liepen. 19 Het zeer grote 
aantal aanvragen om machtiging voor radiodistributie deed bij het 
hoofdbestuur van de P. T. T. de behoefte gevoelen aan een goede wette
lijke regeling van het vraagstuk. 20 Ter voorbereiding hiervan nodigde de 

14 M. Sluijter, 'De koers. De Bond van Exploitanten van Radiocentrales', in: Roorda, 
Handboek, 23. 
15 Ibidem, 22-27; P.A . Enserinck, Overzicht, 263. 
16 De Boer, Plaats van de omroep, 191. 
17 Ibidem, 193. 
18 P.A . Enserinck, Overzicht, 235; Sluijter, ' Hoe het groeide', 12 . 
19 Sluijter, 'Hoe het groeide', 11. 
20 P .T.T., dossier 363.2, 10-2-1927. 
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P. T. T. deskundigen op radiogebied uit voor een bespreking over de ra
diodistributie. Daartoe kwamen voorjaar 1927 de omroepverenigingen, 
enige radiocentralehouders, ambtenaren van de P.T.T. en afgevaardig
den van Philips' Radio bijeen. Algemeen was men tijdens deze bespre
kingen van mening dat de overheid zich niet aan een regelend en toe
zichthoudend optreden kon onttrekken. 21 

In afwachting van de wettelij ke regeling stelde de P. T. T., mede op 
basis van de besprekingen, voorlopige rijksvoorschriften vast. 22 In 1928 
werd aan de Telegraaf en Telefoonwet een artikel toegevoegd, waarin 
voorschriften werden gegeven in een algemene maatregel van bestuur 
voor de aanleg en het gebruik van 'radiotelegraaf- en radiotelefoonin
richtingen, niet bestemd voor het overbrengen van telegrammen of het 
voeren van gesprekken'. De uitwerking van deze algemene maatregel 
van bestuur kwam tot stand in het Radioreglement van 1930. 23 

Hierin werd onder meer bepaald <lat er een machtiging van de Minis
ter van Waterstaat nodig was. Na toestemming van en in overleg met 
het gemeentebestuur moest een gebied vastgesteld worden waar de 
radiocentrale geexploiteerd mocht worden. Het doorgeven van de twee 
Nederlandse stations werd verplicht gesteld, maar voor het doorgeven 
van buitenlandse stations was toestemming van de minister nodig. Bin
nen het toegewezen gebied moest de houder van de machtiging aan elke 
aanvraag om aansluiting voldoen. Er werden vrij hoge technische eisen 
gesteld aan de geluidsweergave. Aan de P.T.T. was een vergoeding van 
f 0,50 per jaar per abonne verschuldigd ter bestrijding van de kosten 
van de door de P. T. T. uitgeoefende controle. Toch waren er enkele za
ken niet in het Radioreglement geregeld die we! om een regeling vroe
gen, zoals de door de omroepen gewenste bijdrage van de centrales en 
de mogelijkheid tot draadomroep door de centrales. Onder draadom
roep verstond men de doorgifte van programma's niet uit de ether ont
vangen. 

De omroepverenigingen maakten radioprogramma's en verzorgden 
de uitzending daarvan. Op basis van vrijwilligheid - er bestond geen ra
diobelasting of een verplichte luisterbijdrage - droegen de !eden van de 
omroepverenigingen bij tot de ontwikkeling van het omroepbestel. De 
omroepverenigingen waren van oordeel dat hun uitzendingen door de 
radiocentrales commercieel benut werden en zij eisten daarvoor een ver
goeding. Bovendien hadden de omroepverenigingen geconstateerd dat 
de abonne's op de radiocentrales in veel mindere mate dan de toestelbe-

21 P .A . Enserinck , Overzicht, 236-239. 
22 P.T.T., dossier 363 .2, 30-11-1927. 
23 A.M.M. Enserinck, Nederlandse radiowetgeving, 222. 
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zitters geneigd waren tot een bijdrage aan de omroepen. De juridische 
adviseur van de Bond van Exploitanten van Radiocentrales kon de eis 
van de hand wijzen op basis van het feit dat er geen verplichte luisterbij
drage bestond en dat men dus niet alleen de centrale-luisteraar tot een 
bijdrage kon verplichten. 

Om in deze nog onopgeloste kwestie helderheid te brengen, gaf de mi
nister de in 1935 ingestelde Commissie voor den Draadomroep de op
dracht in een afzonderlijk rapport hierover uitspraak te doen. In het 
eindrapport over dit probleem liet de Commissie zich leiden door de 
overweging dat de omroepverenigingen en de radiocentrales beschouwd 
dienden te worden als delen van een geheel die elkaar nodig hadden ter 
vervolmaking van het omroepbestel. De overheid had daarbij de taak 
het omroepbestel in goede barren te leiden en moest er voor zorg dragen 
dat de radiocentrales 66k zouden bijdragen in de verdere ontwikkeling 
van het omroepbestel. De oplossing werd als volgt geconstrueerd: er 
werd de Nederlandsche Omroep Zender Maatschappij (NOZEMA) op
gericht, die de door de radiocentrales opgebrachte gelden zou beheren 
en in het belang van de Nederlandse omroep zou aanwenden. Bij alge
mene maatregelen van bestuur werd in 1936 de NOZEMA opgericht en 
voor 1936 stelde men een bedrag vast van f 0,25 per jaar per abonne dat 
zou oplopen tot f 2,00 per jaar per abonne in 1940. 2 • Door de opname 
van de radiocentrales in het omroepbestel werd zo een oplossing gevon
den voor het geschil tussen de omroepen en de centrales. 

De kwestie van de draadomroep bleek veel moeilijker te regelen te 
zijn. De overheid ging van het standpunt uit dat de verzorging van om
roepprogramma's (radio en draad) in wezen behoorde tot de taak van 
de omroepverenigingen. lndien er dus in de loop der jaren iets op het 
gebied van de verzorging van eigen programma's werd toegestaan aan 
de radiocentralehouders had dat alleen de bedoeling een aanvulling te 
zijn op het radiodistributieprogramma, bijvoorbeeld het toestaan van 
grammofoonmuziek in geval van ernstige luchtstoringen. De centrale
houders wilden juist de mogelijkheid van eigen programma's hebben 
om het contact met de abonne's te versterken. 

Aanvankelijk was het inschakelen van een microfoon verboden, maar 
mede dankzij de Bond van Exploitanten van Radiocentrales werd dit 
verbod eind 1928 opgeheven en werd het toegestaan de microfoon te ge
bruiken voor zakelijke mededelingen en het laten horen van grammo
foonmuziek in geval van ernstige atmosferische storingen of wanneer 
een van beide Nederlandse stations niet in werking was. De omroepvere
nigingen voelden zich door deze regeling bedreigd en maakten melding 

24 P.A. Enserinck, Overzicht, 250-256 . 
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van misbruik. De zaak werd opnieuw bekeken en in 1930 kwam de vol
gende regeling tot stand: tussen 20.00 en 24.00 uur mochten de centrale
houders in geval van ernstige storingen grammofoonmuziek uitzenden, 
gekozen uit een lijst van door de radio-omroep-controlecommissie goed
gekeurde platen; men moest dan we! ieder half uur controleren of de 
storing er nog was. 

Maar dit ging de centralehouders niet ver genoeg, zeker toen het voor 
hen mogelijk werd meer dan twee programma's door te geven. Een vast 
uur grammofoonmuziek per dag was de wens van hen. In 1935 werd aan 
centralehouders die erom vroegen een voorlopige machtiging uitgereikt 
om tussen 19.00 en 20.00 uur op werkdagen grammofoonmuziek door 
te geven over het derde net. Lokale draadomroepprogramma's zouden 
als regel niet warden toegestaan, tenzij de minister bij zeer belangrijke 
plaatselijke gebeurtenissen daarvoor toestemming gaf. Deze regeling 
was niet bevredigend noch voor de omroepen, die het te ver vonden 
gaan noch voor de centralehouders die meer eigen programma's wilden. 
De eerder genoemde Commissie voor den Draadomroep kreeg opdracht 
de zaak te onderzoeken. Het eindrapport verscheen pas in april 1940 en 
de voorstellen daarin zijn niet uitgevoerd doordat de oorlog de situatie 
in de Nederlandse omroep geheel wijzigde. 25 

De Tweede Wereldoorlog maakte een einde aan de particuliere radio
centrales. Krachtens een verordening van de Rijkscommissaris Seyss
lnquart gingen op 19 december 1940 alle particuliere en gemeentelijke 
centrales over naar het Rijk (de P.T.T.). 26 Na de oorlog heeft de Bond 
van Exploitanten van Radio-Centrales tevergeefs geijverd voor herstel 
van de particuliere radiocentrales. Na 1964 zouden de radiocentrales ge
leidelijk verdwijnen en een waardig opvolger vinden in de kabelmaat
schappijen die zowel televisie- als radiosignalen per kabel doorgeven aan 
de op het kabelnet aangesloten abonne's. 

Philips en de radio 

Onder invloed van de Eerste Wereldoorlog werden in 1917 in het labora
torium van Philips de eerste radiobuizen vervaardigd. Het draadloos 
uitgezonden oorlogsnieuws had namelijk een vraag doen ontstaan naar 
deze lampen, die een zekere ontvangst konden garanderen. Toen de oor
log was afgelopen, was het voor Philips de vraag of de grate belangstel
ling voor radiobuizen wel zou blijven bestaan; hierbij moet bedacht 

25 Ibidem, 266-276. 
26 P .T .T., Radiodistributie/ draadomroep, 11. 
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warden dat er in die tijd nog geen omroepverenigingen waren, die pro
gramma's maakten. Maar de eerder genoemde Ir. H. A. Steringa Idzer
da was enthousiast over het Philips'produkt en bood Philips in 1919 een 
contract aan voor afname van minimaal 180 stuks per jaar. Met dit con
tract werd de produktie van radiobuizen veiliggesteld en werd een verde
re ontwikkeling van het produkt niet in de weg gestaan. De uitvinding 
van de Philips 'mini-watt' buis verlengde de levensduur van de radiobuis 
aanmerkelijk en daarmee verwierf Philips een grote reputatie op radio
gebied. 

Het bleef niet bij de produktie van radiobuizen alleen, de artikelen
reeks op radiogebied werd uitgebreid met allerlei onderdelen voor ont
vangtoestellen, zoals de koppelweerstand, de gelijkrichter ( = accu
lader), het plaatspanningsapparaat en de luidspreker. De afnemers van 
deze produkten waren de radio-amateurs die hun toestellen zelf bouw
den en de kleine fabrikanten van ontvangtoestellen. Vooral de gelij
krichter en het plaatspanningsapparaat hadden veel succes. De verwach
ting van de commerciele afdeling dat de radiobuizen misschien nog eens 
een aardig bij-artikel naast het gloeilampenassortiment konden warden, 
werd ruimschoots overtroffen. 27 

De uitvindingen van nieuwe onderdelen gingen door, maar de stap 
naar het complete ontvangtoestel werd nog niet gezet. De reden daarvan 
is niet geheel duidelijk. Halbertsma stelt dat Philips de concurrentie met 
de kleine fabrikanten niet aandurfde. 28 Een reden kan mijns inziens ge
weest zijn dat Philips nog geen goede afzetmarkt zag voor in massa ge
fabriceerde radio's. In 1926 sprak men voor het eerst over de 'in de toe
komst eventueel door ons te maken apparaten'. 29 De toekomst was niet 
ver weg, want in 1927 vie! de beslissing radio's in massaproduktie te 
gaan vervaardigen. Op de najaarsbeurs te Utrecht in 1927 werden twee 
ontvangtoestellen getoond: de 2501 (zie afb. 3) en de 2502. De prijs van 
de 2501 was f 175,- exclusief plaatspanningsapparaat ten bedrage van 
f 55,- en luidspreker vanf 55,- of f27,50. De 1502kosttef150,
exclusief luidspreker. 30 

Bij de constructie van het eerste Philips'ontvangtoestel had voorop
gestaan dat het een kwaliteitsprodukt moest zijn. Het apparaat moest 
geen burenstoring veroorzaken, een flink geluid geven, een goede weer
gave en selectiviteit bezitten, eenvoudig te bedienen zijn en matig in 

27 N.A. Halbertsma, 'Philips gouden radiojaar', in: Gedenkboek 1958 van het Geze/
schap van Jonge Academici bi) de NV Philips' Gloeilampenfabrieken, 98-102. 
28 Ibidem, 104. 
29 Ibidem. 
30 Philips Concern Archief (PCA), Tekstconcept voor het technische en technisch
commerciele dee! van het gedenkboek '10 jaren Philips ontvangers', I, 19. 
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Afb. 3: Het eerste Philips ontvangtoestel 'de 2051' met p/aatspanningsapparaat en schaa/
luidspreker. Bron: Philips Concern Archie/. 

prijs. Uiteraard kon Philips niet achterblijven bij de snel voortschrijden
de techniek en het was van het grootste belang vernieuwde en technisch 
verbeterde apparaten op de markt te brengen. In de loop der jaren wer
den het plaatspanningsapparaat en de luidspreker ingebouwd, de ge
luidsweergave werd kwalitatief verbeterd en er werd gewerkt aan de ont
wikkeling van een grotere selectiviteit omdat de vele zenders in de nog 
ongeregelde ether een chaos veroorzaakten. Natuurlijk heeft men ook 
de uiterlijke vorm voortdurend aangepast. 31 

Het leveren van een kwaliteitsprodukt had tot gevolg dat de consu
ment een relatief hoge prijs voor het Philips'ontvangtoestel moest beta
len. En in een tijd van economische crisis werd dat door Philips als een 

31 Ibidem, 16-45. 
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nadeel ervaren, zeker toen de concurrentie kwam met kwalitatief minder 
doch zeer goedkope toestellen. Radio was tenslotte een semi-luxe artikel 
en om de armere bevolkingslagen te bereiken waren uiterst goedkope 
ontvangtoestellen nodig. Om het marktaandeel te kunnen vergroten zag 
Philips in dat de toestellen niet alleen beter moesten worden, maar ook 
minder moesten gaan kosten. Tussen 1930 en 1934 daalde de gemiddelde 
opbrengst van de Philips radio's van/ 147 naar f 74, terwijl de verkoch
te aantallen zich ruim verdubbelden van 292.000 in 1930 tot 670.000 in 
1934. 32 De Philips' ontvangtoestellen werden dus niet alleen technisch 
verbeterd, maar daalden ook sterk in prijs. 

Formulering van de strategie voor radiodistributie 

Terwijl er in het Philips'laboratorium hard gewerkt werd aan het eerste 
Philips' ontvangtoestel, breidden de radiocentrales zich uit over het ge
hele land. Het aantal abonne's steeg van 1.500 in 1926 naar 13.200 aan 
het eind van I 927. 3 3 Voor de centralehouder betekende het groeiende 
aantal abonne's dater steeds hogere eisen werden gesteld aan zijn instal
latie; het werd namelijk moeilijker de abonne's een redelijke geluids
kwaliteit te bezorgen. Het tussenschakelen van extra versterkers verbe
terde de geluidskwaliteit weliswaar, maar er bleef nog veel te wensen 
over . 3 4 

Als gevolg van die technische problemen stroomden er bij Philips' 
Radio brieven binnen van (toekomstige) radiocentralehouders, waarin 
naast technisch advies gevraagd werd om versterkers. 35 De afhandeling 
van de aanvragen dwong Philips tot plaatsbepaling ten aanzien van het 
verschijnsel radiodistributie. Allereerst vond men bij Philips' Radio dat 
men zich op de hoogte diende te stellen van de techniek van versterking 
in de bestaande radiocentrales. Daartoe werden tien radiocentrales in 
Noord-Holland bezocht. De conclusies van het onderzoek gaven geen 
gunstig oordeel over de centrales: 'In het algemeen waren de bezochte 
radiocentrales zeer slecht van opzet en uitvoering: de kwaliteit van de 
weergave is, op enkele uitzonderingen na, slecht. De Philips luidspreker 
(in gebruik bij de abonne's) geeft dan ook in de meeste gevallen geen 
voldoening. Ondoelmatige ontvangtoestellen geven een slechte weerga-

32 PCA, analyse van de condern-rentabiliteit 1935-1936 (inv.nr . 8.73). 
33 Sluijter, 'Hoe het groeide', 17. 
34 Ibidem, 11 . 
35 PCA, dossier Radiocentex , 1-10-1927. 
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ve. ' 36 Naar aanleiding van dit onderzoek kreeg de Technische Afdeling 
allerlei vragen voorgelegd die tot doe! hadden het probleem van de ver
sterking van het geluid op te lossen. Hier lag voor Philips duidelijk een 
interessante markt. 

Daarmee zag Philips zich geplaatst voor een groot dilemma: een ver
dere uitbreiding van de radiodistributie zou het succes van het ontvang
toestel, dat men net bezig was in produktie te gaan nemen, in de weg 
kunnen staan. Tenslotte kocht de aangeslotene op een radiocentrale al
leen een luidspreker en geen ontvangtoestel. Wei besefte Philips dat de 
radiodistributie op zichzelf een bron van propaganda zou kunnen zijn 
voor het ontvangtoestel, want de abonne's konden immers door de ken
nismaking met het fenomeen radio op de gedachte gebracht worden het 
luxere ontvangtoestel aan te schaffen. 37 Op welke markt moest men nu 
mikken? Moest men proberen de centrales zo goed mogelijk te bedienen 
of moest men mikken op de individuele consument van ontvangtoestel
len? 

De radiocentrales zouden op korte termijn een negatief effect hebben 
op de verkoop van ontvangtoestellen. Op langere termijn leken ze min
der bedreigend, omdat volgens Philips de toekomst van de radiocentra
les er niet rooskleurig uitzag. Allereerst zouden de exploitatiekosten 
steeds hoger worden, vanwege de technische eisen van de overheid en de 
eis dat de abonne's met behulp van een schakelaar tussen de twee Neder
landse programma's moesten kunnen kiezen. Kostenverhogend werkten 
ook de retributies die door de omroepen gevraagd zouden gaan worden 
en de snelle afschrijving die noodzakelijk was door de ontwikkeling van 
de radiotechniek. Ten tweede was een dating van het aantal abonne's te 
verwachten, doordat deze over zouden gaan tot aanschaf van een eigen 
radiotoestel om in de keuze van programma's geheel vrij te zijn . 
Tenslotte zouden de radiocentrales slechts in twee gevallen bestaans
recht hebben, namelijk daar waar een storingsvrije ontvangst onmoge
lijk zou blijken en voor die mensen die zelfs de enkele knoppen van een 
ontvangtoestel niet zouden kunnen bedienen. Kortom, de radiocentrales 
zouden gedoemd zijn tot een kwijnend bestaan door de hoge kosten en 
het afnemend aantal abonne's. De ontvangtoestellen daarentegen zou
den in een gunstiger positie raken, zeker bij invoering van een afbeta
lingssysteem. 38 

Op basis van deze verwachtingen en de doelstelling de verkoop van 
ontvangtoestellen te stimuleren, stelde de Directie van Philips' Radio in 

36 PCA, dossier Radiocentrales a lgemeen I, 14-1-1927. 
37 PCA, doss ier Radiocentex, 5-10-1927. 
38 Ibidem. 
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1927 de volgende strategie ten aanzien van de radiocentrales vast: Zo
lang mogelijk het ontstaan van radiocentrales tegenwerken, maar als de 
belanghebbenden niet meer van de plannen af te brengen zijn dan zoveel 
mogelijk apparaten voor de radiocentrale leveren. De levering van de 
apparatuur werd gezien als een mogelijkheid ter compensatie van niet
verkochte toestellen. 

De strategie gaf een leidraad voor de afhandeling van de aanvragen 
van de (toekomstige) radiocentralehouders. Om de uitvoering ervan in 
goede banen te leiden en mede onder druk van de concurrent Telefun
ken die op de radiotentoonstelling 1927 een complete ontvanginstallatie 
met versterkers geschikt voor aansluiting van 300 luidsprekers de
monstreerde, richtte het secretariaat van Philips' Radio de 'N. V. Radio
centrex, Maatschappij tot aanleg en exploitatie van radio-centrales' op. 
Artikel 3 van de statuten omschreef het doe! van Radiocentrex: 'Het 
doel der Vennootschap is het aanleggen, het exploiteeren van, alsmede 
het deelnemen in welken vorm ook, in radio-centrales in Nederland en 
daarbuiten en het verrichten van al hetgeen daartoe behoort of daarme
de in verband staat, daaronder begrepen het geven van adviezen aan 
derden, die zich met den aanleg en exploitatie bezighouden'. 39 Belangrij
ker is dat Radiocentrex het centrale punt werd voor alle zaken die de 
radio-centrales betroffen. Alie rapporten van reizigers/vertegenwoordi
gers en technici dienden gestuurd te warden naar Radiocentrex, adres 
Secretariaat Philips' Radio Eindhoven. Zo had men na de vaststelling 
van een strategie een organisatie opgezet om de radiodistributiezaken te 
coordineren. 

Verbreding van de strategie naar 'draadradio' 

De radiocentrales maakten een geheel andere ontwikkeling door dan 
Philips in 1927 had voorzien. De radiodistributie verwierf zich een vaste 
plaats in de Nederlandse samenleving, vastgelegd in het Radioreglement 
van 1930. Het publiek bleef enthousiast voor deze manier van radio en 
daardoor konden de radiocentralehouders hun bedrijven voortzetten en 
perfectioneren. 

Dit alles ontging Philips niet en Mr. Spat van Philips Radio consta
teerde in 1930: 'De ervaring heeft ge!eerd dat ondanks de zeer eenvoudi
ge bediening der moderne toestellen, en in weerwil van het feit, dat de 
radio-centrale toch steeds slechts een zeer beperkte keuze van program
ma's biedt, zeer velen, ook onder de beter gesitueerden, volkomen vol-

39 Ibidem. 
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daan zijn met een abonnement op de centrale en tot aanschaffing van 
een eigen ontvangtoestel niet overgaan'. 40 De ontstellende ontdekking 
dat intellectuelen niet naar buitenlandse zenders wilden luisteren en dat 
maar liefst 95% van de luisteraars zich tevreden stelde met de keuze uit 
slechts 4 a 5 programma's baarde in het Philips concern zorg voor de 
toekomst van het ontvangtoestel. 4

' Het enige doeltreffende verweermid
del, de afbetaling van ontvangapparaten over meerdere jaren, was een 
te groot risico voor de radio-handelaren en was daardoor niet van de 
grond gekomen. Toch had de sterke uitbreiding van de radiodistributie 
in Nederland een groei van de toestellenomzet niet in de weg gestaan. 42 

Met de ontwikkeling van de radio was tevens de versterkingstechniek 
op een hoog niveau gebracht waardoor ook over grote afstanden langs 
de draad onvervormde ontvangst op luidsprekersterkte mogelijk was ge
worden. Bij Philips kwam de vraag op of de draadomroep niet de toe
komst zou hebben. De draadomroep kon dan een groot gedeelte van de 
etheruitzendingen overnemen en het ontvangtoestel overbodig maken. 
De strategie voor de radiocentrales moest zich daarom verbreden tot al
Ies wat met draadradio te maken had. Onder draadradio verstond men 
alle tot dan toe ontwikkelde systemen van radiodistributie. Philips' Ra
dio besloot daarvoor een organisatie in het )even te roepen van waaruit 
het concern een vaste politiek zou kunnen volgen om alle commerciele 
mogelijkheden die zich in de toekomst op dit gebied zouden voordoen 
terstond uit te kunnen buiten. De afdeling draadradio werd in twee 
hoofdgroepen verdeeld: het Secretariaat, onder leiding van mr. F.E. 
Spat en de Commerciele Afdeling, onder Ieiding van Ing. A. van Slui
ters. 

Het Secretariaat zou zich bezig houden met de algemene politiek (die 
bleef gericht op tegenwerking zoals in 1927 was vastgesteld) en orienta
tie op het gebied van de draadradio. Verder hield zij zich bezig met aan
vragen van concessies, eigen exploitatie van radiocentrales en deelne
ming in radiocentrales van derden. De Commerciele Afdeling kreeg tot 
taak op te treden als centraal orgaan voor het volledige leveringsgebied 
van alles wat onder draadradio kon worden samengevat: o.a. ontvan
ginstallaties, luidsprekers, schakelaars, kabels en zelfs complete projek
ten voor radiocentrales. 43 Een nauwe samenwerking tussen de twee 
groepen was vanzelfsprekend zeer noodzakelijk. 

40 PCA, dossier Radiocentrales algemeen 1, vertrouwelijk ex .no. 8 (1930). 
41 PCA, dossier Radiocentrales algemeen I, 31-8-'3 l, toekomst radio aether of draad? 
42 PCA, dossier Radiocentrales algemeen I, 31-8-'31 en 15-12-'31 (draadradio). 
43 PCA, dossier Radiocentrales algemeen 1, 20-1 I-'31. 
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Strategie 1933-1940 

De ontvangapparaten werden naar verwachting goedkoper en gemakke
lijker te bedienen en daardoor kwamen ze in een gunstiger concurrentie
positie ten opzichte van de radiocentrales. Dit had niet tot gevolg dat 
de strategie ten aanzien van de radiocentrales gewijzigd werd, want zo
als men het zelf omschreef 'voor ons blijft nog steeds de verkoop van 
geluidsapparatuur voordeliger dan enig systeem van distributie'. De 
radio-centrales konden zich met name in de dichtbevolkte steden goed 
handhaven, omdat daar de gewone ontvangapparaten veel storing ble
ven ondervinden terwijl de radiocentrales hun ontvangposten op een 
gunstig gelegen plaats konden opstellen. 44 

De nadruk die in de nota's van Philips gelegd werd op de ontwikke
ling van de artikelen voor radiocentrales 'opdat wij het beste kunnen 
bieden dat bestaat' geeft aan, dat ook op het gebied van de radiodistri
butie zich de nodige technologische vernieuwingen voordeden en dat het 
voor Philips van belang was hierin mee te gaan. Voor het nog onopge
loste probleem van de chaos in de ether door de vele zenders zou door 
de P.T.T. een oplossing gevonden kunnen worden door de program
ma's van de omroepen rechtstreeks vanuit de studio naar de abonne's 
te brengen door middel van een landelijk dradennet. De nota 'betreffen
de de toekomstige gevaren ontwikkeling draadradio in Holland t.o.v. 
den gewonen apparaten en radiolampenomzet' maakt gewag van de 
dreiging die van een dergelijke ontwikkeling zou kunnen uitgaan. Phi
lips ziet echter geen uitweg hoe deze ontwikkeling te bestrijden zonder 
'slapende honden wakker te maken'. 45 De P .T.T. heeft we! lijnen ter be
schikking gesteld aan de radiocentralehouders, maar een landelijk 
draadomroepnet, zoals Philips dat v66r zich zag, is nooit ter sprake ge
komen. Vooruitzien is belangrijk, maar deze angst was ongegrond. 46 

De uitvoering van de strategie: tegenwerking van de centrales 

'Als algemene lijn moet gelden, dat wij de totstandkoming van distribu
tiesystemen zolang mogelijk trachten te verhinderen, evenwel onze actie 
zo omzichtig mogelijk voeren, dat blijkt de zaak niet tegen te houden, 

44 PCA, dossier Radiocentrales algemeen 2, 8-11-'3 l; 10-9-'34. 
45 Ibidem , 8-11- ' 33 ; 10-9-'34; 18-5-'36. 
46 Na 1936 zijn er geen nota's meer te vinden over de radiodistributie; waarschijnlijk 
hangt dat samen met het feit dat de radiodistributie in Nederland zich nauwelijks meer 
uitbreidde en dat Philips' Radio er alleen nog belang bij had de artikelen te leveren aan 
de radiocentrales. 
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wij ons zelf niet den pas hebben afgesneden om door leveranties, even
tueel zelfs eigen exploitatie, daarvan toch nog te profiteren' .47 Een der
gelijke strategie ten uitvoer brengen betekende zeer behoedzaam te werk 
gaan en voornamelijk achter de schermen actie voeren. 

Het bemoeilijken van de radiodistributie richtte zich in eerste instan
tie op een aandringen bij de overheid tot stopzetting van de verlening 
van machtigingen. De radiocentralehouders hadden immers een machti
ging van de Minister nodig om hun bedrijf te kunnen beginnen. Door 
te wijzen op de chaos die dreigde te ontstaan op het gebied van de radio
distributie met daarbij de nadruk op de slechte uitvoering van de kabel
aanleg en de zeer matige geluidskwaliteit, probeerde Spat de overheid 
tot stopzetting te bewegen. 48 Namens Philips' Radio nam Spat dee! aan 
de besprekingen die de P. T. T . in 1927 organiseerde. Hij zal in die 
besprekingen de nadruk gelegd hebben op de zware technische eisen die 
gesteld zouden moeten warden aan de ontvanginstallaties van de radio
centrales om een goede geluidskwaliteit te waarborgen. Het ter vertrou
welijke kennisneming toegezonden ontwerp Algemene maatregel van 
bestuur aan hen die bij de besprekingen aanwezig waren, kon door Phi
lips gebruikt warden bij het ontwerpen van de versterkers, die aan de 
hierin gestelde eisen zouden moeten voldoen. 49 De overheid werkte (on
bewust) aan de Philips-strategie mee door na 1927 voorlopige machti
gingen te verlenen, waarin zware technische eisen werden gesteld aan de 
radiocentrales. De Minister van Waterstaat werd door Philips dan ook 
omschreven als 'onze geheime bondgenoot'. so Achteraf moest men 
constateren dat het overheidsoptreden alleen vertragend had gewerkt op 
de ontwikkeling van de centrales. 

De contacten met de overheid waren vooral van belang in de periode 
dater nog geen wettelijke regeling van de radiodistributie was. Na 1930 
ging de draadomroep een rol spelen in de discussie. Spat diende een ver
zoek in bij de Minister voor een plaats in de Commissie voor den draad
omroep. Aan dit verzoek werd geen gevolg gegeven, omdat de Minister 
van mening was dat de draadomroep niet de belangen van de radio
industrie raakte. si Hiertegen kon Philips zich niet verweren omdat dan 
duidelijk zou warden welke toekomstdreiging zij zag. 

De wettelijke regeling van de radiodistributie vormde ook het onder
werp van de batten in de Eerste en Tweede Kamer. Het parlement moest 

47 PCA, dossier Radiocentrales algemeen 2, 10-9-'34. 
48 PCA, dossier Radiocentrales algemeen I, 2-2-'27 . 
49 Ibidem,30-11-'27 . 
50 Ibidem , 3-1-'27. 
51 PCA, dossier Radiocentrales algemeen 2, 21-12-'35 . 
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zich tenslotte uitspreken over alle voorstellen aangaande de radiocentra
les. In de contacten met rechtse kamerleden vestigde Spat vooral de aan
dacht op de sociale gevaren die de radiodistributie met zich bracht. Met 
behulp van een artikel uit de Radiobode onder de titel: 'Moderne dema
gogie langs radiodistributielijnen' wees hij bijvoorbeeld de kamerleden 
op het gevaar van misbruik van de microfoon waardoor socialistische 
boodschappen aan de luisteraars doorgegeven konden worden. Daar
mee bewoog Spat de kamerleden tot de vraag aan de Minister om dit ge
vaar te keren door de eis te stellen het kabelnet 6f geheel ondergronds 
6f geheel langs de openbare weg te leggen. 52 Met de nadruk op de geva
ren van de distributie hoopte Spat de kamerleden een kritische houding 
bij te brengen. 

De omroepen maakten programma's die de radiocentrales opvingen 
en vervolgens doorgaven aan de abonne's. Radiocentrales waren vol
gens Spat te zien als 'heruitzenders'. De acties van de omroepen om de 
radiocentrales tot een jaarlijkse bijdrage aan de oproepen te verplichten 
werden door Philips volledig gesteund. Het rekest van de omroepen aan 
de Radioraad waarin gevraagd werd om de bijdrage van de radiocentra
les kwam zelfs van de hand van Spat. 53 Z6 ver reikte de bemoeienis van 
Philips. 

De beinvloeding van de publieke opinie was ook een manier om te 
proberen de ontwikkeling van de radiodistributie te bemoeilijken. Al in 
de allereerste bespreking over de radiocentrales besprak men bij Philips 
de mogelijkheid om artikelen in de pers te lanceren tegen de toepassing 
van radiodistributie. 54 Dit moest dan gebeuren in zogenaamde objectie
ve artikelen zonder firmanaam waarin de nadruk zou worden gelegd op 
de zeer beperkte keuze van de radiocentrales, de stadsontsierende ka
bels, de in de toekomst te verwachten prijsdaling van de ontvangtoestel
len en de snelle afschrijving die noodzakelijk zou zijn door de voort
schrijding van de radiotechniek. Op al deze manieren probeerde Philips' 
Radio invloed uit te oefenen om de radiodistributie tegen te werken. 

De uitvoering van de strategie: verkoop van goederen en diensten 

De eerste opdracht die voortvloeide uit de strategie was gericht aan de 
Technische Afdeling om versterkers te onwikkelen voor de aansluiting 
van 500 en 1000 luidsprekers. De opdracht werd kennelijk niet snel ge-

52 Ibidem, 17-4-'28; 3-5-'28 . 
53 Ibidem , 7-2-'30. 
54 Ibidem, 3-2-'27. 
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noeg uitgevoerd, want in november 1927 ginger een noodkreet uit van 
het Secretariaat dat als de versterkers niet zeer snel geconstrueerd wer
den, Philips de leverantie van versterkers en de daaraan gekoppelde 
luidsprekers zou mislopen. Dit was voor Spat een dermate ernstige aan
gelegenheid dat hij er niet voor terugdeinsde de zaak aan de heer Philips 
voor te leggen als er niet snel iets gebeurde. De uiteindelijke prospectus 
was gereed in december 1927, de noodkreet had effect gesorteerd. Het 
secretariaat voegde aan de prospectus een strakke instructie toe voor de 
reizigers/ vertegenwoordigers die de artikelen vooral niet mochten pro
pageren. 55 De versterkers waren niet de enige artikelen die Philips ont
wikkelde voor de radiocentrales. Zelfs complete radiocentrales met alle 
toebehoren werden in de loop der jaren ontworpen, inclusief de schake
laars en volumeregelaars voor de abonne's. 

Het behoedzaam opereren opdat de leveringen aan radiocentrales 
Philips niet ontgingen, had succes. Net op tijd sprong Philips in op de 
vraag naar versterkers en kon zij deze markt behouden en zelfs uitbrei
den door steeds vernieuwde en verbeterde versterkers te construeren . De 
markt voor luidsprekers kon niet geheel behouden blijven, doordat Phi
lips niet op tijd erin slaagde een zo goedkope luidspreker te construeren 
dat deze de concurrentie met andere merken aankon. 56 

Naast de eigenlijke radiocentrale die vanuit een centraal punt over een 
speciaal daarvoor aangelegd draden- of kabelnet radioprogramma's dis
tribueerde, werden er twee andere systemen van radiodistributie uitge
vonden: de telefoonradio en de door Philips uitgevonden lichtnetradio, 
die het mogelijk maakte over het electriciteitsnet radioprogramma's 
door te geven. In al deze systemen specialiseerde Philips zich en bleef 
zij technologische vernieuwingen toepassen. Zo ontwikkelde Philips 
voor de gemeente Rotterdam een systeem van telefoonradio, waarbij 
enige speciale aders van het telefoonnet geschikt gemaakt werden voor 
het distribueren van radioprogramma's. Dit systeem impliceerde dat de 
abonne's thuis naast de luidspreker een tweelamps versterker nodig had
den. 57 Het systeem was een groot succes, want in 1933 waren al meer 
dan 12.000 kastjes afgenomen. 

De lichtnetradio is uiteindelijk nergens toegepast omdat het een duur
der systeem was en alleen rendabel in zeer geconcentreerde gebieden. 
Maar Philips boekte daarmee, zoals zij het zelf omschreef, we! een stra
tegisch succes : 'In de dagen, dat wij voor het eerst over dit systeem zijn 
gaan spreken, stonden vrijwel alle radiocentrales op het punt hun netten 

55 Ibidem, 14-1-'27 ; 5-11-'27; 24-10-'27; 22-12-'27. 
56 Ibidem, 8-11-'33. 
57 Ibidem, 15-12-'31. 
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belangrijk uit te breiden en alien meer programma's aan te geven. Door 
de onzekerheid over wat de lichtnetradio kon brengen, hebben zij zich 
hierdoor zodanig gevoeld dat zij alien hunne voorzieningen hebben uit
gesteld en men hiertoe pas in de laatste tijd is overgegaan waardoor de 
aantrekkelijkheid van het eigen ontvangapparaat een veel grotere is ge
bleven boven de 2 programma's gevende radiodistributie en wij hier
door 1 OOOden apparaten meer hebben kunnen verkopen. ' 58 Ook aan de 
kant van de centralehouders was men bevreesd over wat de toekomst 
zou brengen. 

De exploitatie van radio-centrales door de NV Radiocentrex is in Ne
deland niet van de grond gekomen in verband met de bestaande com
merciete verhoudingen. De radiocentrales werden namelijk veelal geex
ploiteerd door radiohandelaren die daarmee een extra inkomen verwier
ven naast de verkoop van radio's. En om de radiohandelaren niet tegen 
zich in het harnas te jagen, heeft Radiocentrex zich nauwelijks 
rechtstreeks op exploitatiegebied begeven. Het enige voorbeeld is het 
'Tilburgsch Radiodistributiebedrijf' waarin Radiocentrex voor 50% 
geinteresseerd was. 5 9 Radiocentrex functioneerde voornamelijk om leve
ringen aan radiocentrales te doen vergemakkelijken. 

De uitvoering van de strategie in de gemeente Leiden: een case-study 

De radiodistributie is niet geheel voorgehouden gebleven aan het parti
culiere initiatief, er waren ook gemeentes die het besluit namen een ge
meentelijk radiodistributiebedrijf op te richten. De volgende opmerking 
in het dossier radiocentrales van Philips deed mij besluiten een gemeen
tedossier aan een nader onderzoek te onderwerpen: 'Op het gebied van 
georganiseerde tegenactie door samenwerking van alle handelaren en 
anderen die op enige wijze door de distributie benadeeld worden, liggen 
nog grote mogelijkheden'. 60 Hoe ging Philips in de gemeente Leiden te 
werk? 

In Leiden functioneerde sinds 1927 de Eerste Leidsche Radio
Centrale, een particulier initiatief. De reiziger/vertegenwoordiger van 
Philips' Radio, de heer Wijnmaalen, hield in zijn rapporten nauwkeurig 
de ontwikkeling van deze centrale bij: welke apparatuur gebruikt werd 
in de centrale en welk merk luidsprekers de abonne's in gebruik hadden. 

58 Ibidem , 8-11- ' 33. 
59 Ibidem, 8-11-'3 l. 
60 Ibidem, 10-9- ' 34. 
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Toen er een nieuwe versterker nodig was, probeerde hij een Philips' ver
sterker te verkopen. 61 

In 1930 kwam B en W van Leiden met een plan tot oprichting van een 
Gemeentelijk Radiodistributiebedrijf. Dit werd in Eindhoven bekend 
via het Persbureau dat alle kranteartikelen over radiodistributie naar het 
Secretariaat van Philips' Radio stuurde. De plaatselijke radiohandela
ren voelden zich door het plan van B en W in hun bestaan bedreigd en 
in een onderhoud met de heer Wijnmaalen besloten ze hier zoveel moge
lijk tegen te ageren. Zij zouden zich ervoor inzetten de pers en de katho
lieke raadsfractie te bewerken. 62 Spat stelde in overleg met de Leidsche 
lnstallateursvereeniging een open brief op gericht aan de gemeenteraad. 
In de open brief werd naar voren gebracht dat dit geen poging was van 
belanghebbenden om de totstandkoming te verhoeden van een instituut 
dat voor sommigen hunner mogelijk nadelig was, maar dat het niet tot 
de taak van de overheid behoorde zich op dit gebied te begeven. Het zou 
zeer toevallig zijn dat het mogelijk was de kabellegging voor telegraaf-, 
telefoon- en electriciteitskabels te combineren met de aanleg van het ka
belnet voor de radiodistributie. Ontsiering kwam bij gemeentelijke radi
odistributie net zo goed voor als bij particuliere bedrijven, zoals het 
voorbeeld van Arnhem aantoonde. De exploitatiekosten die Ben W be
rekend hadden, waren zeer geflatteerd. De brief eindigde met de woor
den: 'met verschuldigde hoogachting teekenen wij namens de !eden der 
Leidsche Installateursvereeniging'. 63 

Met nadruk werd gesteld dat de gemeentelijke overheid de radiodistri
butie niet ter hand diende te nemen, maar beter over kon laten aan het 
particulier initiatief. Spat stuurde aan het raadslid A.J. Romein een arti
kel uit het Archiv fur Funkrecht, waaruit hij voor de mondelinge behan
deling in de raad het nodige materiaal kon putten. 64 Ondanks alle acties 
werd in de gemeenteraad besloten tot oprichting van een gemeentelijke 
radiodistributiebedrijf over te gaan. 

Nadat de beslissing gevallen was, ginger een brief van Philips' Radio 
uit naar de directeur van het Gemeentelijk Energiebedrijf, waarin men 
stelde uit de dagbladen te hebben vernomen dat er in Leiden een ge
meentelijke radiocentrale zou worden opgericht en dat Philips daarover 
graag een bespreking zou willen hebben. 65 De bespreking in Leiden had 
het voor Philips gewenste resultaat: zij kreeg opdracht tot levering van 

61 PCA, dossier radiocentrales Nederland gemeentes L t/ m P, 15-3-'28. 
62 Ibidem, 2-9- ' 30. 
63 Ibidem, 29-8-'30. 
64 Ibidem, 1-9-'30. 
65 Ibidem, 19-9-'39. 
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Afb . 4 : De centrale inrichting van het Gem eentelijk Radiodistributiebedrijf Leiden. Bron: 
Philips Concern Archief. 

de gehele centrale inrichting van het Gemeentelijk Radio-distributie
bedrijf. 

Evaluatie 

Het idee van een handige radio-amateur om buurtgenoten tegen een gel
delijke vergoeding mee te laten luisteren, sloeg aan en vond snel navol
ging. Vele radiodistributiecentrales werden opgericht. Het publiek toon
de interesse omdat het daarmee op een goedkope en gemakkelijke ma
nier voorzien werd in de behoefte aan radio . 

Gezien de grote belangstelling voor de radio besloot de NV Philips' 
Gloeilampenfabrieken in 1927 tot de produktie van complete ontvang
toestellen over te gaan. Op dat moment koos zij voor de stimulering van 
de verkoop van de eigen radio' s. Die bevordering ging z6 ver, dat de 
ontwikkeling van de radiodistributiecentrales welbewust werd tegenge
werkt. Maar omdat ook hier een markt lag, die men niet zonder meer 
voorbij wilde gaan, probeerde Philips bij haar acties zelf zoveel moge
lijk buiten schot te blijven. Het bleek dat Philips niet schroomde in het 
verborgene haar invloed te doen gelden . De acties konden bestaan uit 



BOERS PHILIPS EN DE RADIODISTRIBUTIE 233 

het opsturen van ingezonden brieven (niet onder firmanaam), het op
stellen van nota's, het informeren van gemeenteraadsleden en parlemen
tariers tot het bewerken van de overheid. Een verdere ontwikkeling van 
de radiodistributie was desondanks niet tegen te houden. De dreiging die 
van de centrales uitging voor de toekomst van het ontvangtoestel bleek 
echter ongegrond. Zelfs in een tijd van crisis werden er door Philips 
ieder jaar meer ontvangtoestellen verkocht. 

De behoedzame manier waarop tegen de centrales werd opgetreden, 
had in zoverre succes, dat dit marktsegment voor Philips niet verloren 
ging. Het bedrijf ging mee met de technische ontwikkeling van de radio
distributie en probeerde voorop te !open in de ontwikkeling van nieuwe 
systemen. Gehele radiocentrales met alle toebehoren, inclusief de scha
kelaars voor de abonne's, werden door haar geleverd. Zo heeft Philips 
in de jaren dertig op beide markten een goede positie kunnen opbou
wen. 



Facetten van een automatiseringsbeleid: 
De Postcheque- en Girodienst 

D. DE WIT 

Inleiding 

Tot dusver heeft de bestudering van automatisering voornamelijk beta
en grammawetenschappen geraakt. De historische wetenschap heeft 
zich nog slechts zijdelings met automatisering beziggehouden. Recente
lijk is daar enige verandering in gekomen. Zo heeft onlangs E. Kranakis 
een voorlopige studie gepubliceerd, waarin zij de technische ontwikke
ling van de computer in Nederland beschrijft.' Vooral op technisch ge
bied zijn in de Verenigde Staten al diverse werken verschenen naast stu
dies over IBM. Een interessante invalshoek gebruikt David N. Noble, 
die in een netwerkstudie de totstandkoming van de computer blootlegt. 2 

Het historisch onderzoek naar grote automatiseringsoperaties is 
voorshands beperkt. Toch bepleitten juist deskundigen als J.M. van 
Oorschot meer onderzoek op dit terrein. 3 In het kader van dit pleidooi 
ontplooit sinds 1986 ook de Commissie Historie Automatisering Neder
land haar aktiviteiten. Een van de eerste initiatieven van de commissie 
was het stimuleren van een bedrijfshistorische analyse van de automati
sering van de Postcheque- en Girodienst (PCGD), de eerste geautomati
seerde girodienst van Europa. 

In de Iaatste jaren heeft de overheid met enige regelmaat automatise
ringsprojecten, zoals het politie-informatiesysteem en de Gewestelijke 
arbeidsbureau's, zien mislukken. De overheid heeft weliswaar geen mo-

l Eda Kranakis, The computerization of the Dutch society: the early decades (Amster
dam 1987). 
2 David F. Noble, Forces of production (New York 1984). Een uitgebreid historisch 
overzicht biedt H .H . Goldstine, The computer from Pascal to Von Neuman (Princeton 
1972). 
3 J.M . van Oorschot is sinds 10 mei 1988 emeritus hoogleraar Bestuurlijke informatie
kunde . Als voormalig directeur van de Rijkskantoormachinecentrale (KMC) heeft hij tal 
van automat iseringsprocessen van dichtbij meegemaakt. In november 1988 is bij het Ne
derlands Genootschap voor Informatica het rapport Historie van de automatisering in Ne
derland verschenen, dat een aanzet geeft tot verdere bestudering van het onderwerp. 
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nopolie op falende automatiseringsprojecten, maar lijkt gevoeliger dan 
het bedrijfsleven. Dit is opmerkelijk gezien de al Jang bestaande erva
ring van de overheid met automatiseren. Een van de eerste grote auto
matiseringsoperaties was die van de PCGD, onderdeel van het Staatsbe
drij f der PTT. Deze volledig geautomatiseerde girodienst was in 1965 
uniek voor Europa. 

Deze bijzondere positie en het succes van dit automatiseringsproject 
riepen de vraag op tegen welke achtergronden en onder wat voor om
standigheden de automatisering van de PCGD had plaatsgevonden. 
Door het innovatieve karakter van deze automatiseringsoperatie leek 
het vooral interessant het gedrag van de bedrijf sleiding ten opzichte van 
deze nieuwe technologie te onderzoeken, met name omdat in 1987 op 
de conferentie Bedrijfsgeschiedenis de mythe, dat overheid en innova
tief gedrag een contradictio in terminis zou zijn, nog steeds weerklank 
vond. 4 Anders geformuleerd stonden de vragen hoe het beleid zijn vorm 
had gekregen en hoe het eigenlijke automatiseringsproces was verlopen 
centraal. 5 

Automatisering, een onderzoeksmodel 

Automatisering is een begrip, dat zich moeilijk laat definieren: 'there is 
much truth in the quip that it is as hard for a group of businessmen to 
define automation as it is for a group of theologians to define sin'. 6 In 
de beeldvorming is het nauw verbonden met de introductie van elektro
nisch informatieverwerkende apparatuur zoals computers, terminals en 
tekstverwerkers. Centrale begrippen, die automatisering technologisch 
onderscheiden van mechanisering zijn onder meer feedback en zelfcon
trole. Maar het is meer dan alleen een nieuwe technologie: het is een 
concept, waarin zelfregulerende systemen en nieuwe managementsprin
cipes een belangrijke rol spelen. 

De associatie automatisering-computer is voor dit artikel een bruik
baar uitgangspunt. De computer is de manifestatie van de informatie
technologie. Vanaf de eerste grote computer7 is deze van een elektro-

4 Deze conferentie vond plaats in mei 1987 te Soesterberg. 
5 Het artikel is een bewerking van een doctoraalscriptie geschreven bij bureau Geschied
schrijving van de PTT. Ik wil bij deze prof. J.M. van Oorschot, dr. G. Hogesteeger, be
drijfshistoricus van de PTT en prof. dr. H. H. Vleesenbeek bedanken voor hun diverse 
bijdragen. 
6 John Diebold, Beyond automation (New York 1970) 4. 
7 Dit was de ENIAC: electronic numerator and integrating accounting computer. De 
ENIAC was de eerste computer, die was uitgerust met vacuumbuizen. Daarmee stond hij 
aan de basis voor de eerste generatiecomputers . 
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nisch rekenapparaat uitgegroeid tot een elektronisch informatieverwer
kend systeem: hierin kan een combinatie van machines administratieve 
deelbewerkingen verrichten, daarbij gedirigeerd door een centrale bestu
ringseenheid. 8 Toen bij de PCGD de eerste plannen op tafel kwamen om 
het giroverkeer te mechaniseren, verkeerde de computer nog in het ont
wikkelingsstadium. Remington Rand had al we! de Univac I op de 
markt gebracht en IBM volgde snel met een eigen systeem, maar van een 
gelntegreerd geautomatiseerd systeem was geen sprake. 

Om enigszins zicht te krijgen op het besluitvormingsproces en de keu
zemomenten te expliciteren, leek het voor de hand te Iiggen een invals
hoek te gebruiken, die ook al in vorige edities van dit jaarboek bespro
ken is : het sociaal-constructivistisch onderzoeksmodel. • De onderstaan
de uitgangspunten hebben voor het eigen onderzoek vooral een sturend 
en structurerend karakter gehad. Het is niet het doe! van dit artikel tot 
theorievorming ten aanzien van deze modellen te komen. De schets van 
de gebruikte invalshoeken dient om een kader aan te geven, waarbinnen 
het onderzoek heeft plaatsgevonden. 

Centraal in het sociaal-constructivistisch model staat de vormgeving 
van het technisch artefact, niet de introductie van een nieuwe technolo
gie. Bij de eerste mechaniseringsplannen van de PCGD was er nog geen 
sprake van een afgerond technich artefact. Bij de analyse van het 
besluitvormingsproces leek het belangwekkend te achterhalen welke 
groepen hun invloed op het keuzeproces hebben aangewend. Evenals bij 
de totstandkoming van een technisch artefact zullen bij de introductie 
op basis van een bepaalde probleemperceptie bepaalde oplossingen aan
gedragen worden. Uit de interactie tussen diverse groepen, waarbij bij
voorbeeld marketing een rol kan spelen, kan een gemeenschappelijke 
oplossing naar voren komen: deze hoeft niet per se technisch superieur 
te zijn. Bij de introductie van de computer in de jaren vijftig in de Ver
enigde Staten bleek IBM een sterke slag te kunnen slaan met technisch 
mindere produkten. Andere omstandigheden dan kwaliteit waren 
doorslaggevend . Tijdens het keuzeproces in de beleidsvoorbereidende 
fase staat de externe technische ontwikkeling niet stil. In sommige geval
len zal deze zelfs bei'nvloed worden door een in het bedrijfsleven heer
sende behoefte. Deze externe technische ontwikkeling kan niet alleen de 
perceptie, maar ook de aard van de problemen veranderen. 

8 J.M. van Oorschot, Wat is een computer, in : PTT-bedrijfsbanden (april 1965) 26-32. 
9 Zie W.E . Bijker, 'Techniekgeschiedenis: een mogelijke basis voor theorieen over de 
ontwikkeling van de techniek ' , Jaarboek voor de geschiedenis van Bedrijf en Techniek 
(JbGBT) 1 (1984) 44-65 . En verder Bijker, 'De sociale constructie van netwerken en syste
men', in : JbGBT 4 (1987) 7-24. 
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Hetzelfde idee van interactie vinden we terug bij de sociotechnische 
systeemtheorie, hoewel het daarbij meer gaat om de wisselwerking tus
sen interne organisatie en nieuwe technologie. 10 Boonen stelt dat elke 
bedrijfshuishouding op te vatten is als een complex socio-technisch 
systeem: 'A complex sociotechnical system is composed of many people 
and many types of equipment to perform some tasks'. 11 Binnen een so
ciotechnisch systeem kan de organisatie slechts begrepen worden vanuit 
de wisselwerking tussen het sociale en het technische systeem. Het socia
le systeem valt te omschrijven als de groep mensen met hun materiele, 
sociale en psychologische behoeften, tesamen met de formele en infor
mele organisatiestructuur. Het technisch systeem omvat de apparatuur, 
het produktieproces en de inrichting van de onderneming. Technische 
systemen hebben een beperkte levenscyclus door economische of techni
sche veroudering. Sociale systemen tenderen naar een gelijkmatige ont
wikkeling en zijn moeilijk veranderbaar. Het ligt binnen de verwach
ting, dat binnen elke niet statische bedrijfshuishouding frictie ontstaat 
tussen het sociale en het technische systeem. In 1923 had een gecombi
neerde centraliserings- en mechaniseringsoperatie bij de PCGD al geleid 
tot een enorme spanning tussen het sociale en technische systeem, wat 
uiteindelijk de sluiting van de girodienst tot gevolg heeft gehad. 

Nieuwe apparatuur is veelal gebaseerd op de tweede generatie van een 
nieuwe technologie. Met name bij substitutie van apparatuur of her
structurering van een technisch systeem is de introductie van een nieuwe 
technologie een langdurig proces, waarin drie stadia te onderscheiden 
zijn: ontwikkeling, produktie en volledige opname in het sociotechnisch 
systeem. De introductie van een nieuwe technologie in een sociotech
nisch systeem verloopt vaak in twee fasen. De eerste generatie bewijst 
haar geschiktheid en aanvaarding op de markt. Latere generaties han
gen af van de ontwikkelde vraag. 12 

De introductie van informatieverwerkende apparatuur in de Verenig
de Staten verliep volgens dit proces. De computer is aanvankelijk gein
troduceerd om routinematige bezigheden als overboekingen automa
tisch te laten verlopen. Pas in een later stadium vonden radicale veran
deringen plaats als elektronisch bankieren en uitbreiding van de credit
card-mogelijkheden. De moeilijkheden, die binnen een sociotechnisch 

10 In de uitgave van 1987 wees W. Bijker al op het gebruik van de systeemtheorie door 
o.a . T. Hughes. Recent maakt in het techniekonderzoek de socio-technische systeemtheo
rie een opleving door. Z. Boonen publiceerde al in 1981 een interessant artikel, waarop 
onderstaande bevindingen ten dele op gebaseerd zijn: Evolutionary behavior of socio tech
nical systems, in Research Policy IO (1981) 27-42. 
I I Boonen, Evolutionary behavior, 27 . 
12 Boonen, Evolutionary behavior, 33. 
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nieuwe technologie 

bestaand STS 
alleenstaand produkt 

eerste generatie 

introductie in bestaand 0-----------------< tweede generatie 
STS '-----~----' 

kwalitatieve verandering in r----------------; derde generatie 

STS '---------~ 

Fig. I: De inreractie tussen nieuwe technologie en her sociotechnisch systeem. 

systeem ontstaan als gevolg van de introductie van een nieuwe technolo
gie, houden verband met de weerstand van volgroeide sociale systemen 
en de vele onzekerheden , die aan zo'n introductie kleven. Het spreekt 
voor zich dat een bedrijfshuishouding in continue interactie met zijn 
omgeving -staat. Dit geldt a fortiori voor de PCGD, die een regulerende 
taak heeft ten aanzien van de integratie van diverse externe geldstromen. 

In relatie tot het uitgangspunt van dit artikel - het gedrag van de be
drij fsleiding ten aanzien van een nieuwe technologie - is het interessant 
na te gaan welke groepen en/ of factoren een rol in het besluitvor
mingsproces hebben gespeeld. Bijker signaleert immers, dat rond een 
bepaald probleem zich een cluster van groepen formeert, die elk hun in
vloed uitoefenen op de oplossing. Bij de PCGD kunnen we denken aan 
de eigen directie en de directieraad van de PTT. Verder zullen stafafde
lingen, personeel en niet te vergeten leveranciers hun invloed op een of 
andere wijze aangewend hebben. De sociotechnische systeembenadering 
attendeert op de frictie tussen sociaal en technisch systeem. Hierbij is de 
ontwikkeling en toepassing van nieuwe technologieen, zoals de intro
ductie van elektronisch informatie-verwerkende apparatuur in de be
drijfshuishouding van de PCGD, van belang. De vraag hoe de PCGD 
getracht heeft de spanning tussen de ontwikkeling van het technische en 
het sociale systeem te verminderen, verdient in deze context onze aan
dacht. 

Achtergrond 

Na de heropening van de PCGD in 1924 had deze een bijna voortduren
de groei meegemaakt. De Tweede Wereldoorlog doorbrak het gestage 
karakter van deze groei, maar de PCGD pakte na 1946 de voorooriogse 
lijn snel weer op. De na-oorlogse groei manifesteerde zichzelf voorna-
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melijk in de toename van de rekeninghouders en het absolute aantal 
overboekingen. De toename van het personeel was gekoppeld aan de 
groei van de rekeninghouders. Aangezien de overboekingen sneller toe
namen dan de rekeninghouders, groeide de werkdruk van het personeel. 
Dit vond mede zijn oorzaak in het feit, dat op het woord mechanisering 
sinds 1923 een taboe lag. Zoals al eerder vermeld, had de PCGD onder 
leiding van de toenmalige directeur en een Rotterdams adviesbureau 
besloten het giroverkeer te centraliseren en tegelijkertijd te mechanise
ren. Voor deze mechanisatie leverde de Computing Tabulating Recor
ding Company, een directe voorloper van IBM, hollerith-ponsmachi
nes. De bedoeling was dat de hele centraliserings- en mechaniseringsope
ratie zich binnen een dag ZOU vo!trekken om het ongemak VOOr de reke
ninghouders te beperken. Door een onzorgvuldige voorbereiding, on
voldoende geschoold personeel en inadequaat handelen van de be
drijfsleiding draaide deze gecombineerde radicale verandering op een 
debacle uit. Om de zaak te herstellen is de PCGD bijna een jaar dicht 
geweest. Vee! rekeninghouders moesten daarbij informatie over hun sal
do aan de PCGD verschaffen, omdat de girodienst geen zicht meer op 
deze gegevens had. 

Het debacle is voor veel PCGD-werknemers een traumatische erva
ring geweest, die lange tijd indirect zijn invloed op het bedrijf gehad 
heeft. 13 Hierdoor bleef de PCGD geruime tijd met een handmatige ver
werkingsmethode werken. De groei van het giroverkeer kon alleen opge
vangen worden door een extra inzet aan personeel en een voortdurende 
eis tot overwerk. De arbeidsmarkt was in de jaren vijftig dermate 
gespannen, dat het voor een overheidsbedrijf als de PCGD zeer moeilijk 
was voldoende gekwalificeerd personeel te vinden. Personeel, dat aan de 
eisen van het bedrijf voldeed, kon vaak elders meer verdienen. Daarbij 
kwam dat de PCGD zich over de loop der jaren een zeer slechte reputa
tie verworven had. De grote werkdruk - de dagbalansen moesten slui
tend zijn - en de strenge ambtelijke hierarchie hadden geleid tot een zeer 
slecht arbeidsklimaat. Het personeelsbeleid, de organisatie van de afde
lingen en de traditionele werkmethoden waren niet afgestemd op de 
voortdurende groei van de PCGD. Indicatoren hiervoor waren een hoog 
verloop onder het nieuw aangetrokken personeel en een hoog ziektever
zuim. 

Tussen de kwalitatieve en kwantitatieve probleem bestond een zekere 
samenhang. Het waren elkaar versterkende factoren. De aard van de 

13 In 1923 is de regeringscommissie Tak ingesteld, die in 1924 een zeer boeiend rapport 
over dit debacle uitgebracht heeft. 
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Afb . I : De giro-administratie op een Zeiss lkon-boekhoudmachine. Bron: PTT, Centrale 
Directie, Pers en Publicatiedienst. 

problemen gaf in de loop van de jaren vijftig aanleiding tot een aantal 
concrete maatregelen: 
- aanpak van de verwerkingsmethode: aanvangen van een onderzoek 

naar de automatisering (1952 binnen PTT-verband, vanaf 1956 bij de 
PCGD); 

- verandering van het personeelsbeleid: analyse van de arbeidsverhou
ding (1954); 

- afremmen van de groei: invoeren van een rekeningenstop (1955 tot 
midden 1958); 

- het invoeren van Zeiss Ikon-boekhoudmachines: dit resulteerde in 
een tijdelijke personeelsbesparing (1955); 

- decentralisatie: oprichting van een girokantoor in Arnhem (1956). ' 4 

De belangrijkste reden voor de PCGD om met automatiseren te begin
nen, was een groeiend aantal knelpunten. Het tekort aan personeel en 
de verwachte groei dwongen tot het zoeken naar andere werkmethoden. 

14 Jaarverslagen PTT 1950-1965 en H. Reinoud, 'Vijftig jaa r koersbepalende beslissin
gen', in : Vijftig jaar Postcheque en Girodienst (Utrecht 1968) 13. 
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De grote verschillen tussen debet- en creditzijde versterkten deze nood
zaak. Het vrijwel gelijktijdig inzetten van onderzoek naar mechanise
ring en arbeidsverhoudingen waren twee zijden van een medaille. Alleen 
door de interne problemen gelijktijdig op te lossen kon de PCGD haar 
positie in het betalingsverkeer consolideren. 

Fase van beleidsvoorbereiding 

Mechanisering was in eerste instantie een zaak van de hoofddirectie Fi
nanciele en Economsiche Zaken (FEZ) van de PTT. Op initiatief van de 
toenmalige hoofddirecteur ( = hdr FEZ) vond in 1953 de oprichting van 
de Studiegroep Ontwikkeling Kantoormachines Massa-administraties 
(SOKMA) plaats. ' 5 Deze commissie had een sterk technische inslag met 
een zware vertegenwoordiging van het onderzoekslaboratorium van de 
PTT, het Dr. Neherlaboratorium (DNL) en de Rijkskantoormachine
centrale (KMC). Buiten de girodienst had in 1951 de voormalige direc
teur van de Gemeentegiro in Amsterdam al een rudimentair plan met be
trekking tot de 'automatie' van de girodienst aangedragen. Medewer
kers van de PCGD maakten op verzoek van de hdr FEZ een tegenrap
port, waarmee het idee in de bureaulade verdween. De studiegroep 
kwam in 1954 met een publikatie: 'Preliminary report regarding the me
chanization of accounting system of the Netherlands Postal Cheque and 
Clearing Service'. Kenmerkend voor dit rapport was, dat voor de admi
nistratieve problemen slechts technische oplossingen aangedragen wer
den. 

Tijdens een rondreis door de Verenigde Staten van de hdr FEZ en 
twee medewerkers van het DNL, kort na de publikatie van dit rapport, 
maakten zij kennis met de eerste elektronische administratiemachines. 16 

Spoedig na deze rondreis verscheen van hun hand de eerste in een reeks 
'Proposal(s) on the automation of the Netherlands Postcheques and Gi
rodienst'. Het begrip mechanisering was voor het eerst losgelaten. De 
belangrijkste problemen, die met de automatisering samenhingen, wa
ren: 
- het invoerprobleem: het publiek moest documenten invullen, die 

automatisch verwerkbaar moesten zijn; 
- het ontwerp van de machines voor invoer, verwerking en uitvoer; 
- de betrouwbaarheid van het automatisch systeem. 

15 H. Reinoud, Korte geschiedenis van de automatisering van de PCGD, PTT Bedrijfs
banden (april 1965) 2-6. 
16 Dit was de RR Univac I, in 1951 door Remington Rand op de markt gebracht. 
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De eerste jaren van onderzoek tekenden zich door een grote onzeker
heid. Op papier bestonden redelijk uitgewerkte ideeen, maar de juiste 
apparatuur was nog in ontwikkeling. De computers, die op de markt 
waren, voldeden niet aan de eisen van een massa-administratie. Het is 
opmerkelijk, dat de PCGD zich in die jaren bijna volledig afzijdig hield 
van alle mechaniserings- en automatiseringsplannen. Weliswaar hadden 
in de SOKMA ook medewerkers van de PCGD zitting, maar zij vervul
den voornamelijk een luisterfunctie. De PCGD probeerde gelnformeerd 
te blijven, maar ondernam zelf weinig actie. ' 7 

Voor deze passieve houding is we! een verklaring te geven. In het eer
ste decennium na de Tweede Wereldoorlog werkten bij de PCGD veel 
mensen, die het debacle van 1923 meegemaakt hadden. Een van hen was 
de toenmalige directeur. De angst weer een dergelijke mislukking mee 
te maken, was diep geworteld, zeker omdat de consequenties van het 
vastlopen van het giroverkeer enorm gegroeid waren. Dit maakte de be
drijfsleiding in zekere zin behoudend. Naast deze remmende historische 
kracht stond de verhouding tussen de hdr FEZ en de directeur PCGD 
een snelle besluitvorming in de weg. Voor de Tweede Wereldoorlog res
sorteerde de PCGD rechtstreeks onder de directeur-generaal van de 
PTT. Door zijn doelstellingen was de PCGD een vreemde eend in de bijt 
van de PTT. De PCGD neigde naar verzelfstandiging, overeenkomstig 
de status van de Rijkspostspaarbank. De grote winstafdracht van de 
PCGD aan de PTT maakte een zelfstandige staatsgirodienst voor de 
PTT onaantrekkelijk. Hierdoor ontstond tussen beide instellingen een 
wederzijds wantrouwen. 18 

Na de oorlog kwamen de gelddiensten onder de hdr FEZ te staan. De 
PCGD behield een eigen directeur met op papier de verantwoordelijk
heid voor de dagelijkse leiding van de dienst. Bij de PCGD bestond een 
grote angst voor de inmenging van de hdr FEZ. In 1948 opperde de di
recteur PCGD in een vertrouwelijke nota aan de directeur-generaal 
PTT: 'De hdr FEZ wenscht kennelijk op te treden als hoofddirecteur 
Giro, waarbij de directeur PCGD zijn uitvoerder of zetbaas kan zijn'. 19 

Het is begrijpelijk, dat voor de PCGD in de initiatieven op mechanise
ringsgebied en bij het personeelsbeleid die dreigende inmenging zich ma
nifesteerde. In 1955 waren de persoonlijke verhoudingen tussen de hdr 
FEZ en de directeur PCGD dusdanig slecht, dat onder leiding van een 
Amerikaanse psycholoog en een Nederlandse hoogleraar in de sociale 
psychologie een aantal sessies gehouden werden. Doe! van deze sessies 

17 Archief PTT, Postbank 7.4.3.1, aantekeningen K.D . Fleurke . 
18 Persoonlijk archief G.F.J .A. Groen, nota juni 1941. 
19 Persoonlijk archief Groen, nota directeur PCGD 1948. 
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was de zakelijke en de persoonlijke verhoudingen beter te laten sporen. 
Tegen deze achtergrond vond de ontwikkeling van de automatise

ringsplannen plaats. In de orienterende fase waren het vooral de hdr 
FEZ, het DNL en KMC, die deze plannen ontwikkelden. Bij een tweede 
rondreis door de Verenigde Staten kwamen de hdr FEZ en dezelfde twee 
functionarissen in aanraking met IBM. IBM had het 'Proposal' zorgvul
dig bestudeerd en maakte daardoor grote indruk op de Nederlandse 
gasten. Vooral de hdr FEZ raakte voor IBM geporteerd. IBM wist zich 
in Nederland gesteund door een actief verkoopbeleid van de directeur
generaal ter plaatse. Rond 1956 had IBM niet alleen een samenwerkings
verband met Philips, maar ook met de PTT. De mechaniseringsgedach
te was inmiddels volledig losgelaten. 

De PCGD denkt mee 

Het verhaal van de automatisering van de PCGD zou evenzeer passen 
in een van de case-studies van IBM. Bij de hele voorbereiding heeft 
maar een leverancier werkelijk de toon gezet, hoewel sommige personen 
binnen de PTT ervan overtuigd waren, dat de oplossing niet van IBM 
moest komen. 

Kort na 1956 ging de PCGD zich steeds nadrukkelijker met de auto
matiseringsproblematiek bemoeien. Dit kwam onder meer tot uiting in 
de oprichting van een afdeling Automatisering. Een gevolg hiervan was, 
dat zich een duidelijk verschil van inzicht aftekende tussen de technisch 
en de administratief georienteerde werknemers. Conferenties op Voor
linden, het opleidingscentrum van de PTT, en Radio Kootwijk markeer
den deze omslag. Dit bleek ook uit de nota, die de directeur PCGD aan 
de hdr FEZ zond. De strekking van deze nota was, dat tussen nu en de 
invoering van het ideale boekingssysteem nog een lange periode lag. Uit 
de twee opties, die op tafel lagen - voortzetting van het traditionele be
drijf of een aanvaarding van een overgangstijd tot de ideale oplossing 
gevonden was - koos de directeur PCGD voor de laatste. 

Automatisering was niet alleen een technisch probleem: de materie 
was theoretisch eenvoudig, maar organisatorisch zeer moeilijk. Om de 
PCGD op korte termijn te automatiseren was bijvoorbeeld een omzet
ting van slappe driedelige formulieren naar een eendelige ponskaart 
noodzakelij k. 20 Van het Dr. Neherlaboratorium verwachtte de directeur 
PCGD in dat opzicht weinig heil. De technische oplossingen van dit la
boratorium waren nauwelijks toegespitst op de problemen van de 

20 Archief PTT, Postbank 7.4.3, Nota directeur PCGD, JO april 1958. 
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massa-administratie. Daarom drong de directeur PCGD aan op het ont
werpen van programma's voor een gefingeerd giroverkeer op het reken
centrum van IBM. Deze houding leidde ertoe, dat functionarissen van 
de afdeling Automatisering hun programma's op een IBM 650 konden 
beproeven. 21 

PCGD en IBM 

Hoewel de PCGD binnen de PTT een eigen weg leek te willen gaan, liet 
zij zich in toenemende mate bei"nvloeden door een buitenstaander. De 
SOKMA, de statistische werkgroep en de in 1957 opgerichte Commissie 
Automatisering Massa-Administraties (CAMA) hadden weinig invloed 
op het PCGD-beleid gehad. IBM manifesteerde zich steeds nadrukkelij
ker. Bij de SOKMA had indertijd de overtuiging bestaan, dat alleen 
IBM een integrale oplossing kon bieden voor het giroprobleem. Dit be
tekende zowel een automatisering van de invoer, de verwerking als de 
uitvoer. 

In eerste instantie formuleerde de hdr FEZ een open-deur politiek. 
Doe! van dit beleid was de PTT niet volledig aan IBM te binden. De 
PTT wilde graag een Europese fabrikant bij de automatisering betrek
ken. De contacten met IBM leidden al spoedig tot afspraken over een 
zo modern mogelijke proefinstallatie. IBM wist al snel deze open deur 
op een smalle kier te zetten. De PTT hield de hand vrij om andere oplos
singen te kiezen, maar IBM had inmiddels bewerkstelligd, dat zij gekend 
zou worden in contacten met derden. 22 Door de vele toezeggingen op het 
gebied van de ontwikkeling van sorteer- en leesapparatuur wist IBM een 
vaste voet aan de grond te krijgen. Van 1956 tot 1958 kwamen met grote 
regelmaat functionarissen van IBM en PTT bijeen om recente ontwikke
lingen en problemen te bespreken. IBM creeerde hoge verwachtingen. 
Hoewel de PTT voor een open opzet opteerde, wees de praktijk anders 
uit. De teleurstelling was dan ook groot, toen IBM aan eerder gedane 
toezeggingen geen concrete inhoud gaf. 

De PTT raakte verstrengeld in een paradoxale situatie. Het niet leve
ren van toegezegde codeer-, sorteer- en leesapparatuur, het vertraagd af
leveren van een computer voor een proefinstallatie en de stroeve samen
werking op technisch gebied gaven voldoende aanleiding de contacten 

21 IBM had in de jaren vijftig twee computers van de eerste generatie op de markt. De 
IBM 705 was een grote computer, de 650 was middelgroot. Deze laatste was doorslagge
vend voor het succes van IBM, dat zich tegen het eind van de jaren vijftig aftekende. 
22 Archief PTT, Postbank 7.4.3 .1, Aantekeningen K.D. Fleurke. 
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te verbreken. De overtuiging, dat alleen IBM voldoende kwaliteit had 
om een integrale oplossing te bieden, voorkwam zo'n stap. Opmerkelijk 
is dat gedurende de jaren vijftig IBM in technisch opzicht vaak de min
dere was van zijn voornaamste concurrent, Remington Rand. In com
mercieel opzicht had zij met de eerste generatie een voorsprong geno
men, dankzij de middelgrote IBM 650. Technologisch Iiep zij steeds 
achter Remington Rand aan, zo ook met de introductie van de eerste 
volledig getransistoriseerde computer. 

De relatie met IBM kenmerkte zich door een voortdurende onder
huidse spanning. Deze spanning bestond voornamelijk tussen de hoofd
directie FEZ en de directeur-generaal van IBM. IBM onderhield voort
durend goede contacten met de PCGD. Voor de hdr FEZ waren de on
betrouwbaarheid van IBM en geringe bevoegdheden van de vertegen
woordigers regelmatig terugkerende ergernissen. Ondertussen bracht 
IBM in maart 1958 een automatiseringsplan op tafel, waarin de IBM 
705 en de ponskaart centraal stonden. Dit laatste was een heikel punt. 
Vertegenwoordigers van DNL en de hdr FEZ beschouwden de pons
kaart als een verouderd invoerdocument. Zij verwachtten alleen heil van 
optisch leesbare formulieren . 

De PCGD voorzag, dat de ontwikkeling van optische leesapparatuur 
te veel tijd in beslag zou nemen, terwijl de noodzaak tot automatisering 
zich steeds scherper aandiende. Toen IBM in het voorjaar van 1958 in 
de Verenigde Staten haar eerste getransistoriseerde computer op de 
markt bracht, was de hdr FEZ wederom ontsteld . De PTT had over deze 
machine voorinformatie moeten ontvangen. IBM-Nederland ontkende 
in een eerder stadium over deze machine gehoord te hebben. 23 Om een 
dreigend conflict enigszins te sussen, kwam IBM terstond met e\:n preli
minair plan voor de giroverwerking . Het plan was gebaseerd op be
staande machines en de ponskaart als invoerdocument. Met de conver
sie van een handmatige- naar een elektronische verwerking was drie jaar 
gemoeid. 

Naar een proefinstallatie 

De basis voor een geautomatiseerd giroverkeer was gelegd . Diverse des
kundigen binnen en buiten de PTT waren het alleen oneens over de con
crete invulling. De directeur PCGD wilde een automatisering met direct 
realiseerbare alternatieven, maar was intern nog niet aan de uitvoering 
van het IBM-plan toe. De vele onzekerheden over de kwaliteit van de 

23 Archief PTT, Postbank 7.4 .5, Brief hoofddirecteur FEZ, 27 mei 1958. 
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invoer en de capaciteit van de IBM 7070 verhinderden een snelle besluit
vorming. DNL en de hdr FEZ zagen nog de beste kansen voor een te 
ontwikkelen technisch superieure oplossing. Omtrent de drie elementen, 
die van belang waren - invoer, systeem24 en machine - was nog geen en
kele definitieve beslissing genomen. De PCGD wilde in ieder geval ruim 
de tijd nemen voor een proefinstallatie. 

De discussie over de juiste proefinstallatie sleepte zich lange tijd 
voort. Binnen een subcommissie van de CAMA, speciaal belast met de 
PCGD, was het advies geuit een kleinere installatie te beproeven dan de 
IBM 7070. Het probleem was, dat de enige beschikbare kleinere installa
tie van een kleine Nederlandse fabrikant afkwam: Elektrologica had 
hier de gelijknamige XI uitgebracht. Deze administratiemachine was 
van een goede kwaliteit, maar de leverancier was te klein. Naast het pro
dukt moest de leverancier namelijk een zeer uitgebreide immateriele ser
vice kunnen verlenen. De naam van de onderneming moest minimaal op 
het spel staan, wilde succes gegarandeerd zijn, zo was de redenering. 

Eind 1959 en be~in 1960 kwam IBM vlak na elkaar met twee machines 
op de markt, die een in het bedrijfsleven gesignaleerde behoefte moesten 
dekken. Het ging hier om kleinere elektronische verwerkingsmachines: 
de IBM 1401 en de IBM 1410. Op de IBM 1410 was een random-acces 
verwerking mogelijk; de 1401 leende zich slechts voor een sequential file 
verwerking. 24 Het aanvankelijke enthousiasme van IBM en de hdr FEZ 
voor het 1410 systeem temperde al snel: een random-acces verwerking 
op een IBM 1410 met behulp van slappe formulieren was dan misschien 
ideaal, maar zeer kostbaar. Kostenoverwegingen lagen bij de PCGD 
dan ook ten grondslag aan de keuze voor een proefinstallatie met de 
IBM 1401. 

T ABEL 1: Kostenvergelijking per overboeking 

Machinekeuze 

IBM 1401 met RAMAC 
schijvengeheugen 
IBM 1410 random acces 
schijvengeheugen 
IBM 1401 met magnetische 
band 

Capaciteit 

25.000 

45.000 

80.000 

Bron: Voortgangsnota PCGD, 22 maart 1961 

Kosten per rekening 
in dollarcenten 

47 

28 

8 

24 In principe waren er twee systemen: een sequential file heeft een vaste volgorde van 
de gegevens en de geheugenplaatsen. Bij een random acces zijn de gegevens willekeurig 
toegankelijk. 
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De PCGD en IBM zijn na 1956 de twee hoofdrolspelers in het vraagstuk 
van de giro-automatisering geweest. Binnen de PCGD had de afdeling 
Automatisering een redelijk grote autonomie. De directeur trad coordi
nerend op en onderhield de contacten met de hoofddirectie FEZ en 
IBM . In zijn takenpakket had automatisering een hoge prioriteit. De 
hdr FEZ en het DNL zagen zich steeds verder in een bijrol gedrukt. Zij 
participeerden we! in de discussie over de automatisering van de giro
dienst - DNL was nog steeds bezig met ontwikkeling van machines voor 
optisch lezen -, maar hadden vrijwel geen directe invloed. Marginaal 
was de invloed van de verschillende commissies, die zich met automati
sering bezighielden. Hun betekenis lag voornamelijk in het verspreiden 
van informatie. De reden hiervoor was dat buiten de PCGD vanuit een 
sterk technisch georienteerde invalshoek naar de giro-automatisering 
werd gekeken. Technici vertoonden de neiging de massaliteit van de 
giro-administratie te onderschatten. De figuranten bij de giro
automatisering waren de overige computerleveranciers. Zelfs grote fir
ma's als Remington Rand en Bull kregen nauwelijks voet aan de grond. 
Het marketingbeleid van IBM, met als voornaamste instrument de uit
gebreide dienstverlening, waarborgde de relatie met de PCGD. Daarbij 
kwam, dat alleen IBM tijd en geld in de automatisering van de giro
dienst investeerde. 

Van proefinstallatie naar introductie 

Doe! van de proefinstallatie was met de IBM 1401 een schaduwadmi
nistratie te voeren voor een beperkt aantal rekeningen. Voordat de in
stallatie, die bestond uit een 1401-administratiemachine, een 1402 kaart
lezer en -ponser, een 1403 afdrukmachine en een 729-magnetische band
eenheid, arriveerde, stelde IBM medewerkers van de PCGD in de gele
genheid in Duitsland op een 1401-systeem programmatuur te ontwikke
len . De afdeling Automatisering van de PCGD ontwikkelde een plan, 
waarin drie systemen dee! uitmaakten van een proefbedrijf: een daarvan 
was de IBM 1401. Onder het mom van een proefbedrijf probeerde de 
PCGD het aantal computers langzaam uit te breiden . De IBM 1401 
bleek zich uitstekend te lenen voor een gelijkmatige overgang van een 
handbedrijf naar een geautomatiseerd verwerkingssysteem. Het paste in 
de visie van een stap voor stapmethode. De ratio hierachter was dat de 
PCGD een duidelijke greep wilde houden op het automatiseringsproces : 
elke eventuele misstap moest de girodienst onmiddellijk kunnen corrige
ren. 
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Afb . 2: Het IBM 1401-systeem. Bron: PTT, Centrale Directie, Pers en Publicatiedienst. 

Tijdens het proefbedrijf kwam van de hoofddirectie FEZ, met name de 
Centrale Afdeling Organisatie en Efficiency regelmatig scherpe kritiek 
op de plannen van de PCGD. De girodienst nam weinig lange termijn 
overwegingen in beschouwing; de PCGD schonk geen aandacht aan 
goedkope alternatieven; verder de PCGD moest haar plannen aanpas
sen aan een 'company wide approach' met coderende loketmachines en 
integratie van nummerbestanden. 25 De PCGD had daarentegen een dui
delijke voorstelling van zaken, hoewel de afdeling Automatisering de ra
ming regelmatig moest bijstellen. Zij ging in eerste instantie uit van 
voorlopig tien IBM 1401 systemen midden 1964. 26 Daarna zou de bestei
ling van de definitieve computer volgen. In de praktijk bleek de IBM 
1401 zo goed te functioneren, dat het proefbedrijf zichzelf uitbreidde, 
zonder dat formeel een einde aan deze status kwam. 

Gedurende de conversie begon de PCGD te beseffen dat de IBM 1401 
slechts voor een interimperiode geschikt was: in principe was de geheu
gencapaciteit te kiein, de verwerkingssneiheid te iaag, iegden de kieine 

25 Archief PTT, Rapporten hdr FEZ, Nota CA O&E 62/ 9, Het beleidsplan van de 
PCGD. 
26 Persoonlijk archief Groen, Nota directeur PCGD, 18 augustus 1962. 
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machines door voortdurende uitbreiding een groot beslag op de ruimte 
en was de verwerking op de 1401-systemen kostbaar. In april 1965 wa
ren alle rekeninghouders overgebracht naar de elektronische administra
tie; hiervoor waren zestien IBM 1401-systemen in bedrijf. Nadien breid
de de PCGD dit aantal uit tot tweeentwintig. Welke gevolgen dit had 
voor de groei, laat onderstaande tabel zien: 

TABEL 2: Groei van de rekeninghouders en de mu/alies 1961-1965 

Jaar 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 

Rekeninghouders 

813.155 
821 .611 
891 .679 
955 .780 

1.078 .908 

Bron: Jaarverslagen PTT 1961-1966 

Mutaties 
(x 1000) 

310.655 
321.713 
333 .457 
348.204 
356.195 

De conversie verliep niet probleemloos. Hoe deze knelpunten het auto
matiseringsproces mede belnvloed hebben, is onderwerp van de volgen
de paragraaf. 

Het technisch systeem 

De automatisering van de girodienst raakte direct het technisch systeem 
van de organisatie. Globaal bestond het automatiseringsproces uit drie 
onderdelen: 
- de automatisering van de voorbewerking en de invoer; 
- de automatisering van de rekening-courant administratie; 
- de automatisering van de uitvoer. 
De PCGD had gekozen voor een strategie, waarin het conventionele 
handbedrijf langzaam opging in een geautomatiseerd bedrijf. De techni
sche knelpunten tijdens de realisering waren beperkt. Voor de automati
sering van de uitvoer had de PCGD geen oplossing, met name waar het 
ging om het automatisch envelopperen van afschriften en bijlagen. Dit 
is voor de Postbank nog steeds een actueel probleem. 

De problemen met betrekking tot de invoer waren voornamelijk van 
organisatorische aard. Door het besluit de ponskaart als invoerdocu
ment te hanteren, trad in de voorbewerkingsfase een enorme personeels
uitbreiding op; het begrip ponsmeisje kreeg een brede status. Om aan 
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de gespannen arbeidsmarkt in de Randstad te ontsnappen, koos de 
PCGD voor een gedecentraliseerde opzet van de codeercentra. Urgenter 
bleken de moeilijkheden rond de aanmaak van ponskaartboekjes te 
zijn. 27 Ponskaarten hadden een uiterst geringe tolerantie met betrekking 
tot afwijkende ponsingen, waardoor de PCGD zeer hoge kwaliteitseisen 
moest stellen. Na diverse proeven bij leveranciers als Mouton en En
schede, besloot de PCGD de produktie van de boekjes zelf ter hand te 
nemen. Daarmee werd het tempo van de conversie afhankelijk van de 
produktie van de ponskaartboekjes. 

Op organisatorisch vlak ontstonden bij de conversie van de ver
keerstromen en de overzetting van de rekening-courant-administratie 
grote problemen. De door de PCGD gekozen procedure had tot gevolg, 
dat er twee groepen rekeninghouders waren: een groep, die slappe for
mulieren inzond en een groep, die van ponskaarten gebruikmaakte. In
dien een rekeninghouder, die nog opgenomen was in het conventionele 
systeem, een overboeking deed naar een rekeninghouder uit het geauto
matiseerd systeem, was de vervaardiging van een hulpkaart noodzake
lijk. Hierdoor ontstond een dubbele formulierenstroom, die om diverse 
redenen foutengevoelig was: 28 

- de vervaardiging van de hulpkaart vond niet altijd plaats; 
- van een opdracht verschenen verscheidene hulpkaarten; 
- de mutaties in de twee bedrijven liepen niet altijd parallel; 
- de codering van de hulpkaarten gaf aanleiding tot fouten. 
Naast de dubbele formulierenstroom hadden de beide verwerkingssyste
men verschillende tijdschema's. Daardoor ontstonden overlopende en 
teruglopende posten, waardoor de dagverschillen tussen debet- en cre
ditzijde enorm toenamen. 

Oudere werknemers herkenden hierin symptomen van de eerder 
mislukte mechanisering in 1923. Dit was toen het voorspel tot een alge
hele ontwrichting van het giroverkeer. Zowel een dee! van het personeel 
als de Tweede Kamer drongen bij de hdr FEZ aan de automatisering af 
te breken. Voor de bedrijfsleiding stond de noodzaak van automatiseren 
echter vast. Een intensieve controle van het geautomatiseerd systeem 
wees uit dat deze verwerkingsmethode goed functioneerde. Deze analyse 
leidde tot het besluit de gehele automatiseringsoperatie te versnellen. Dit 
was mogelijk, doordat de PCGD de produktie van de ponskaartboekjes 

27 Archief PTT, Postbank 7.4.3.8.4 & 7.4.3.4.1.2, Rapport aanmaak ponskaartboek
jes, 15 august us 1963. 
28 N .J . Nieboer, De introductie van de automatisering en de conversie, in Vijftig jaar, 
242-254. 
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in eigen beheer had genomen. In de personele sfeer riep dit besluit pro
blemen op. 

De automatisering van de rekening-courantadministratie had verder 
tot gevolg, dat een van de grootste organisatorische spanningsvelden 
verdween. De kleinste eenheid van deze afdeling was de tafelgroep. Een 
tafelgroep bestond uit drie man, die enige duizenden rekeninghouders 
beheerden. Zij waren binnen een groep sterk afhankelijk van elkanders 
tempo en de kwaliteit van de werkzaamheden. Dit en de hierarchische 
structuur veroorzaakten grote spanningen. Door de automatisering 
werd de afdeling Rekening-Courant gemarginaliseerd. 

Het sociale systeem 

Een van de belangrijkste redenen om te gaan automatiseren was het 
oplossen van het kwantitatief personeelsprobleem. Intern gaf het slechte 
arbeidsklimaat aanleiding tot een groot verloop. Extern bemoeilijkte de 
krappe arbeidsmarkt het aantrekken van personeel. De uitbreiding van 
de mechanische voorbereiding en de opdrachtencontrole compenseerde 
in ruime mate de besparing op het Rekening-courant personeel. Pas na 
1964 vond een absolute daling plaats. Bij de automatisering veranderde, 
afgezien van de vrijwel volledige opheffing van de afdeling Rekening
courant, weinig in de organisatorische inrichting. Twee overwegingen 
hadden daarbij een rol gespeeld: 
- het handhaven van de oude structuur maakte een soepele overgang 

mogelijk; 
- een nieuwe reorganisatie zou veel weerstand bij het personeel oproe-

pen. 
De gelijkmatige automatisering was uit het oogpunt van een goed perso
neelsbeleid het meest aanvaardbaar: hierdoor was het mogelijk de afne
mende behoefte aan personeel op te vangen door natuurlijk verloop. 

Aangezien de PCGD de garantie had gegeven, dat niemand als gevolg 
van de automatisering zijn baan zou verliezen, was het natuurlijk ver
Ioop medebepalend voor het tempo van de automatisering. De belang
rij kste instrumenten om de introductie van de computers soepel te laten 
verlopen waren voorlichting, opleiding en overleg. De PCGD nam een 
groat dee! van de opleiding zelf ter hand. De girodienst achtte dit nood
zakelijk, omdat de invoering van nieuwe apparatuur afbreuk deed aan 
de administratieve zekerheid. De opleiding van programmeurs en opera
tors vond plaats onder auspicien van de afdeling Automatisering. IBM 
leverde een belangrijke bijdrage aan de scholing van automatiserings
deskundigen. Gedurende de conversie doorliepen zo'n vierduizend 
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werknemers interne cursussen bij de PCGD. Een belangrijk dee! hiervan 
volgde de voorlichtingscursus over automatisering. 

Voordat de PCGD met de automatisering begon, hadden de interne 
problemen aanleiding gegeven tot een uitvoerige analyse van het sociale 
klimaat. Tot het midden van de jaren vijftig was het personeelsbeleid ge
richt op het aanpassen van het personeel aan de eisen van de dienstuit
voering. Voor het personeel betekende dit buigen of barsten. Door de 
frictie tussen de krappe arbeidsmarkt en het intensieve karakter van de 
giroverwerking vond een voortdurende intensivering van de werkdruk 
plaats. Het onderzoek uitgevoerd door professor dr. H.A. Hutte bracht 
naar voren, dat de bedrijfsleiding onvoldoende rekening hield met de 
sociale behoeften van de werknemer: de directie en stafleden moesten 
meer aandacht schenken aan de individuele werknemer . In de aanbeve
lingen van Hutte stood de gedachte centraal, dat er een wederzijdse af
stemming van de eisen van het bedrijf en de behoeften van het personeel 
moest komen. Concreet kwam dat tot uiting in het verkleinen van de 
primaire arbeidsgroep en het vergroten van de Jeidinggevende bevoegd
heden van het kader. Bovendien zou aan de beleidsbepaling meer over
leg ten grondslag moeten liggen: hiervoor was de term organische be
leidsbepaling gereserveerd. 

Naast organisatorische maatregelen was ook een mentaliteitsverande
ring nodig. Dit was natuurlijk niet eenvoudig. Een eerste aanzet tot in
voering mislukte, omdat de verwachtingen te hoog gespannen waren . 
Ook hier speelden overleg en voorlichting een belangrijke rol. Het is 
duidelijk, dat de PCGD Jangs twee Jijnen een oplossing probeerde te 
vinden . In beide gevallen kwam het initiatief van de hdr FEZ, maar viel 
de uitvoering onder verantwoording van de PCGD. Beide beleidslijnen 
- automatiserings- en personeelsbeleid - stonden daarbij betrekkelijk 
los van elkaar. 

De integrale invoering van het nieuwe personeelsbeleid in 1961 ging 
gepaard met een intensieve begeleiding van diverse lijnfunctionarissen . 
Door frequent overleg met het uitvoerend personeel probeerde de be
drijfsleiding een mentaliteitsverandering te bewerkstelligen . Doel was de 
starre ambtelijke patronen te doorbreken en de drempel voor organisa
torische vernieuwingen te verlagen. Onbewust spreidden deze functiona
rissen zo het bed voor de introductie van nieuwe computersystemen. Het 
sociale systeem was volop in beweging, toen zich een belangrijke veran
dering in het technische systeem voordeed. Het ongelijktijdig karakter 
van die veranderingen werkte ondersteunend. De introductie van de 
computersystemen vond veel baat bij het ingevoerde personeelsbeleid, 
maar omgekeerd droeg de computer ook bij tot een verbetering van het 
arbeidsklimaat. De automatisering maakte een stabilisatie in de afloop 
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van de werktijden mogelijk, het doorbrak de structuur van de rekening
courantadministratie en, wat misschien belangrijker was, de oude amb
telijke verhoudingen. 29 

Paradoxaal lijkt nu dat het succes van beide operaties de PCGD voor 
nieuwe problemen stelde. De verbetering van de arbeidsvoorwaarden en 
het arbeidsklimaat hadden geleid tot een aanzienlijk trager verloop van 
het personeel dan was ingeschat. Dit was voor personeelszaken het be
wijs, dat het nieuwe personeelsbeleid zijn vruchten begon te dragen. De 
gedwongen versnelling van de conversie leidde al snel tot een personeels
overschot. In de pers drongen geruchten door over dreigende ontslagen 
bij de PCGD, wat bij het personeel de nodige onrust veroorzaakte. De 
PCDG zag zich gehouden aan de belofte, dat niemand als gevolg van 
de automatisering ontslagen zou worden. In 1965 bestond het 
personeelsoverschot uit ongeveer vijfhonderd man. De PCGD loste dit 
op door het personeel naar andere diensten binnen de PTT te verplaat
sen. 3 0 Daarbij oefende de directie grote druk uit om voldoende vrijwilli
gers voor deze overplaatsing te creeren. 
Het is belangrijk in te zien, dat de introductie van de nieuwe technologie 
mede succesvol is verlopen, dankzij een al ingezette reorganisatie van 
het sociale systeem. De verandering, die langzamerhand in de bedrijfs
cultuur ontstond, maakte het eenvoudiger om de automatiseringsplan
nen te realiseren. De factor toeval speelde daarbij zeker een rol: het per
soneelsbeleid van de PCGC is niet bewust afgestemd op een soepele ac
ceptatie van de nieuwe computersystemen. 

Automatisering en beleid 

Tot 1966 zijn in de automatisering van de PCGD globaal vijf fasen te 
onderscheiden: 
- studie door technici en administratief deskundigen, 1952-1956: 
- toegepaste studie door specialisten van de PCGD, 1956-1958; 
- voorbereiding van de automatisering: ponskaart en proefbedrijf, 

1958-1962; 
- de conversie van de rekeninghouders en de verkeersstromen, 

1962-1966; 
- uitbreiding van de dienstverlening, 1966-1970. 
Wat bij de PCGD opvalt, is de zeer lange aanloopfase. Van 1952 tot 

29 Archief PTT, Postbank , 7.4 .3, Automatiseringsvergadering PCGD, 4 maart 1963. 
30 Archief PTT, Postbank 7.4.3. I, G.F.J .A. Groen, Sociale en organistorische aspecten 
van de automatisering, 1966. 
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1962 was er alleen maar sprake van voorbereiding. Dit gebeurde voorna
melijk door studie en het verspreiden van specialistische kennis. De 
SOKMA en de CAMA zijn hier concrete voorbeelden van. 

Zowel de hdr FEZ als de directeur PCGD manoeuvreerden daarbij om
zichtig; beide drongen aan op behoedzaamheid. Daardoor kwam de fei
telijke automatisering zeer traag naderbij. Binnen de girodienst kreeg 
het automatiseringsproces voornamelijk zijn vorm door de samenwer
king tussen de directeur PCGD en de afdeling Automatisering. 

Onder invloed van de technische ontwikkeling werden discussies over 
invoerdocument en machinekeuze regelmatig nieuw leven ingeblazen. 
De introductie van tweede generatie computers veranderde de automati
seringsconceptie. Bovendien haalde het de realisering van de plannen 
dichterbij. Ondanks alle studie en voorbereiding is de keuze voor het 
IBM 1401 systeem in zekere zin toevallig geweest. De machine kwam net 
op tijd op de markt om binnen het proefbedrijf te functioneren. In de 
automatiseringsconceptie was de PCGD tot dan toe uitgegaan van een 
middelgrote getransistoriseerde computer. Tijdens het proefbedrijf 
bleek de IBM 1401 uitstekend aan te sluiten bij de behoefte het handbe
drijf in het geautomatiseerd bedrijf te laten opgaan: een stap voor stap
methode was hierdoor mogelij k. 

De voorbereiding, het beleidsplan en de realisering kenmerkten zich 
door een grote voorzichtigheid. De trits zorgvuldige voorbereiding, 
proefneming en opleiding, die de commissie Tak in 1924 als essentieel 
voor het welslagen van de mechaniseringoperatie aanduidde, kreeg een 
systematische invulling bij de PCGD. Deze elementen ontbreken regel
matig bij recente grote automatiseringsoperaties als bij de Gewestelijke 
Arbeidsbureau's, het politie-informatiesysteem en niet in de laatste 
plaats de studiefinanciering. 31 Bij dit laatste project ontbrak zeker de 
zorgvuldigheid en de aanwezigheid van voldoende geschoold personeel. 
Een reden hiervoor kan zijn dat het voor de overheid in algemene zin 
moeilijker is de juiste expertise in huis te halen of te houden. Overeen
komstig aan alle drie de projecten is de overschatting van de mogelijkhe
den van het informatieverwerkend systeem door deskundigen: een pro
bleem, dat ook bij de automatisering van de PCGD speelde. Daar waren 
het met name technici, die te hoge verwachtingen koesterden; bij de stu
diefinanciering maakten de beleidsmakers zich aan deze fout schuldig. 

31 H . Talsma, Kan de overheid automatiseren , lntermediar 18 december 1987, 3-7. 
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In de marge 

Ter afsluiting van dit artikel willen we nog enige kanttekeningen plaat
sen met betrekking tot de gehanteerde invalshoeken. De sociaal
constructivistische invalshoek was goed bruikbaar in het identificeren 
van de diverse actoren, die invloed hadden op het besluitvormingspro
ces. Rond het vraagstuk van de automatisering bij de PCGD ontstond 
een netwerk aan groepen, die met verschillende percepties naar het pro
bleem keken. Hierbij kwamen in de loop van de circa negen jaar studie 
en voorbereiding de accenten sterk anders te liggen. Dit kwam vooral 
tot uiting in de conflicterende visies van het DNL en de afdeling Auto
matisering van de PCGD. De perceptie van het probleem, een machine
technische of massa-administratieve orientering, bleek van beslissende 
invloed te zijn op het tempo, waarmee met de automatisering aangevan
gen werd. Verder vestigde het sociaal-constructivistische model aan
dacht op diverse relaties, zoals tussen de directie PCGD en de hoofddi
rectie FEZ en de verschuiving van het contact van PTT-IBM naar 
PCGD-IBM. 

De realisering van de plannen raakte veel meer mensen. Het socio
technisch systeemmodel bood een goed uitgangspunt om de introductie 
te bestuderen. Een van de mogelijkheden, die Boonen voor de ontwik
keling van een sociotechnisch systeem schetst, is dat de herstructurering 
van het technisch systeem verloopt door vervanging van de oude appa
ratuur en toevoeging van nieuwe machines. 32 De PCGD ging van een 
overwegend handmatige boekingsmethode over naar een geautomati
seerd verwerkingsproces. Daarbij verving de girodienst de in 1955 inge
voerde boekhoudmachines. De ontwikkeling van de automatisering 
vertoont een zekere overeenkomst met de fasering van Boonen (zie fi
guur 1) . De eerste generatie computers diende voornamelijk als proe
finstallatie, pas de tweede generatie werd daadwerkelijk gelntroduceerd. 
De grote omschakeling bij de PCGD kwam, nadat de introductie van 
de derde generatie ook een volledige automatisering van de invoer mo
gelijk maakte. Deze vond overigens eerst na 1968 plaats. Boonen merkt 
verder op, dat het een langdurige voorbereiding vergt, voordat een soci
otechnisch systeem een produkt in de bedrijfsvoering introduceert. Vol
groeide sociale systemen vertonen weerstand tegen zo'n introductie. 

Beide kanttekeningen hebben voor de PCGD een zeker geldigheidska
rakter. De PCGD vertoonde een vrijwel gelijktijdige verandering in het 
technische en het sociale systeem. Dit was ingegeven door dezelfde pro
blematiek, maar de veranderingen waren niet op elkaar afgestemd. De 

32 Boonen, Evolulionary behavior, 31. 
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voorbereidingen op beide veranderingen waren dermate zorgvuldig, dat 
de PCGD de weerstanden redelijk kon ondervangen. Zowel op het ge
bied van het personeelsbeleid als bij de introductie van de computers 
ontmoette de PCGD obstakels: op personeelsgebied raakten de werkne
mers in eerste instantie gefrustreerd door de hoge verwachtingen, die zij 
van de reorganisatie hadden. De automatisering riep verzet op door de 
aanvankelijke problemen, die uiteindelijk in het conventionele bedrijf 
bleken te liggen . Het (eigen)aardige van de automatisering van de 
PCGD is, dat de vroegtijdig ingezette verandering in het sociale systeem 
de introductie van de nieuwe technologie versoepelde. 

Tot besluit 

Bij de analyse van het automatiseringsproces van de PCGD vinden we 
deze diverse facetten terug. Vee! groepen en individuen met verschillen
de belangen , binnen en buiten de bedrijfshuishouding, hebben een be
langrijke, soms verstorende rol gespeeld. De invulling van de globale 
beleidslijn heeft mede daardoor jaren in beslag genomen. Daarbij moe
ten we goed in de gaten houden, dat zeker in de eerste jaren maar weinig 
mensen kennis van automatisering hadden. Geringe spreiding van ken
nis kan stagnatie veroorzaken bij de introductie van een nieuwe techno
logie. Niet alleen de totstandkoming van een nieuwe technologie, maar 
ook de introductie is onderdeel van een leerproces. Indien deze fase te 
kort is, zoals bij de studiefinanciering het geval was, dan kan zo'n ope
ratie eenvoudig mislukken. 

Bij de PCGD is ruim de tijd genomen. In zekere zin lijken facetten 
van deze automatiseringsoperatie model te kunnen staan voor andere 
automatiseringsprocessen. Het zoeken naar het operationeel meest ge
wenste systeem, de mogelijkheid om terug te vallen op het 'oude' ver
werkingsproces en het verzorgen van opleidingen om voldoende eigen 
expertise te krijgen waren en zijn belangrijke randvoorwaarden voor het 
slagen van de automatisering. Ondanks alle voorzichtigheid en de lange 
voorbereiding was de PCGD de eerste volledig geautomatiseerde giro
dienst van Europa. Het nieuwe personeelsbeleid, het toevallige sa
menspel van de beleidslijnen, de opstelling van de directie van de PCGD 
en de afdeling Automatisering en de re!atie met IBM hebben hiertoe bij
gedragen. Het innovatieve lag misschien in het aanbod van IBM; het on
dernemerschap, in de zin van adequaat inspelen op de technische 
ontwikkeling, lag vooral bij de PCGD. In die zin was de automatisering 
van de PCGD - en het succesvolle resultaat - een samenstelling van in
ventiviteit, toeval en beleid. 



N.V. Grijpmans Kleermakerij en 
Kleedingbedrijf, of de oorlog en z1Jn 
winstmogelijkheden* 

DAVID BARNOUW 

Inleiding 

Van de bijna honderdzevenduizend van uit Nederland gedeporteerde jo
den keerden ruim vijfduizend terug, terwijl daarnaast nog zo'n zestien
duizend ondergedoken waren geweest. Voor de treinen via Westerbork 
naar de vernietigingskampen in Oost Europa vertrokken waren de joden 
in Nederland al gelsoleerd van de rest van de bevolking en economisch 
geplunderd. Nederland werd 'geariseerd'. 

Vee! van dat uitplunderingsproces is terug te vinden in de na-oorlogse 
rechtspraak en jurisprudentie die het rechtsherstel tot onderwerp heeft 1

• 

In de literatuur over de jodenvervolging in Nederland is vaak beschre
ven hoe de joden hun bezittingen kwijtraakten; door al of niet gedwon
gen verkoop of door regelrechte roof. Er is voornamelijk vanuit het ge
zichtspunt van de beroofden geschreven, hetgeen natuurlijk niet ver
wonderlij k is. 

In dit artikel wordt het roofproces vanuit de andere kant bekeken, 
vanuit de kant van de rovers dus. Een drietal kleine textielfabrikanten 
maken van de oorlog gebruik om zich ten koste van hun joodse collega's 
te verrijken. Zij worden hierin actief ondersteund door de Duitse bezet
tingsmacht, voor wie ze uniformen en uniformonderdelen maken. De 
Duitse inval in de Sowjet Unie vergroot hun werkterrein en leidt tot de 
kortstondige exploitatie van een textielfabriek in Kiew . 

Hun na-oorlogse berechting is aan de hand van de dossiers nauwkeu
rig te volgen. Minder duidelijk is het om het rechtsherstel voor de be-

• Dit artikel is gebaseerd op Doc 11-528. Dit dossier is onderdeel van de verzameling 
Doc(umentatie) l l-zaken, aanwezig op het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie 
(RIOD) in Amsterdam. Deze stukken worden aangeduid met RIOD, Doc l l-528. 
l Tussen 1946 en 1958 verscheen Rechtsherstel, Maandelijks orgaan van de Raad voor 
he! Rechtsherste/, waarin een systematisch overzicht staat van de belangrijkste uitspraken 
van de afdeling rechtspraak, mededelingen m.b.t. effectenregistratie etc. 
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roofden na te gaan, maar de mogelijkheden die er zijn warden aan het 
eind van het artikel beschreven. 

De arisering was een proces dat door de Duitsers nauwkeurig afgewik
keld werd, in elk geval bij middelgrote en grate bedrijven. Bij kleine be
drijven werd achteraf goedkeuring aan de zgn. wilde arisering verleend. 

Arisering 

Op een kwade dag in september 1941 kreeg de heer Best, eigenaar van 
een confectieatelier in de Zwanenburgerstraat te Amsterdam, bezoek 
van zijn buurman2

, die hetzelfde beroep uitoefende. Een klein, maar 
niettemin verstrekkend verschil tussen hen beiden was het feit dat de 
heer Best joods was en zijn buurman niet. 

'We moeten je bedrijf hebben' aldus de bezoeker. Toen de heer Best 
vroeg wat dat voor onzin was, werd hem verteld dat het in opdracht van 
de Duitsers moest gebeuren, waarop een dappere weigering van de jood
se fabrikant volgde. Dat de bezoeker niet gebluft had bleek al een uur 
later; de heer Best ontving een telefoontje met het bevel zich de volgende 
dag te melden op het bureau van H. Rodegro, gevestigd aan het Mu
seumplein. Rodegro, een fanatieke nazi, was 'Referent fiir soziale Fra
gen' van het bureau van de 'Beauftragter fiir die Stadt Amsterdam', H . 
Bohmcker. Deze 'Beauftragter' was de hoogste vertegenwoordiger in de 
hoofdstad van Rijkscommissaris A. Seyss lnquart en onder meer belast 
met de anti-joodse maatregelen . Rodegro hield zich hier ook aktief mee 
bezig. Best begreep dat hij zo'n oproep niet kon weigeren en hij maakte 
de volgende dag zijn opwachting op het Museumplein. Volgens zijn na
oorlogse verklaring, afgelegd in een Arnhems sanatorium, realiseerde 
hij zich in de wachtkamer van Rodegro: 'dat het meer voorkwam, dat 
men er we! in, doch er niet meer uitkwam. Het een en ander, mede het 
feit dat ik Jood ben, was voor mij aanleiding, dat ik het veiliger vond, 
dat ik wegging. ' 3 

Hij verliet het pand en liet in zijn plaats de boekhouder van het be
drijf naar Rodegro gaan. Deze gaf hem opdracht dat het machinepark 
en de bedrijfsruimte overgedaan moest warden aan W.H. Grijpman, de 
buurman in kwestie. De boekhouder stelde voor het bedrijf over te doen 
aan een andere fabrikant, die in hetzelfde pand als Best een confectiebe-

2 De namen van ' foute' Nederlanders zijn in dit artikel , ook in de citaten , veranderd in 
schuilnamen. 
3 RIOD, Doc 11-528, Verklaring M. Best dd. 12/ 8/ 1946 voor de Politieke Recherche 
Afdeling (PRA) te Hilversum. 
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drijf had. Dit voorstel werd door de boekhouder gedaan om te voorko
men dat het bedrijf in handen van NSB-ers zou vallen. Rodegro bleek 
daar niets voor te voelen en herhaalde zijn bevel. 

Daarna gebeurde enige tijd niets, waarop de onwelkome bezoeker 
weer verscheen, nu met de vraag, waarom de heer Best nog geen kontakt 
met hem opgenomen had. 'Het is niet gebruikelijk, dat men zich aan een 
leeuw aanbiedt om opgevreten te worden.' was het antwoord van Best. 
Een paar maanden later kwam Grijpman zelf langs met een taxateur om 
de waarde van de machines te bepalen. De taxatie bleekj 3500,- te be
dragen en begin 1942 kreeg Best een cheque ter waarde van dat bedrag. 

'Na de bevrijding heb ik in het handelsregister gezien, dat mijn zaak 
pas op Januari 1944 geliquideerd was, naar ik mij meen te herinneren 
door de "Wirtschafsspri.ifstelle' ',' aldus eindigde Best zijn al eerder ge
noemde verklaring. Dat was maar ten dele juist. De 'Wirt
schaftspri.ifstelle', het 'Bureau voor Economisch Onderzoek', was de 
organisatie die de zogenaamde arisering van het bedrijfsleven in Neder
land moest uitvoeren. 4 

Er bestond, voor en tijdens de oorlog geen overeenstemming aan 
Duitse zijde wat er nu precies met Nederland diende te gebeuren, maar 
over een zaak waren alien het eens; de joodse invloed in Nederland 
moest voor eens en voor altijd beeindigd worden. In het Derde Rijk was 
al grote ervaring opgedaan met het onteigenen van joodse bedrijven, va
rierend van opkopen tot regelrechte plundering, en Seyss lnquart hoefde 
slechts enkele verordeningen uit te vaardigen om ook Nederland grondig 
te 'ariseren'. Zo vaardigde hij op 22 oktober 1940 Verordening 189 uit 
waarin elke onderneming met joodse invloed, in de verordeningsartike
len uit en de treure gedefinieerd, verplicht werd zich aan te melden bij 
de 'Wirtschaftspri.ifstelle', die in de zomer voor ariseringsdoeleinden 
opgezet was. Zoals de meeste verordeningen eindigde ook deze met 
strafbepalingen. Er werd gedreigd met straffen van vijf jaar gevangenis 
en geldboetes van maximaal honderdduizend gulden, terwijl er bij ver
meld stond dat het niet nakomen van deze Verordening als een 'Verbre
chen' beschouwd zou worden. 

4 Zie hiervoor A.J . van der Leeuw, Kort overzicht van gebeurtenissen en maatregelen 
met betrekking tot de arisering van joodse ondernemingen tijdens de Duitse bezetting van 
Nederland. Notities voor het Geschiedwerk nr . 84, RIOD 1956 (niet gepubliceerd) en di
verse opstellen van zijn hand in: A.H. Paape (red), Studies over Nederland in oorlogstijd 
dee/ I (Den Haag 1972). 

Een gedeelte van het archief van de 'Wirtschaftspriifstelle' , onderdeel van de 'Hauptab
teilung Wirtschaft' van het 'Generalkommissariat fiir Finanz und Wirtschaft' bevindt zich 
op het RlOD . De uitvoerige inventarisatie is voorzien van een inleiding. 
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Verordening 48/ 41 dd. 12 maart 1941 bepaalde dat bij de aangemelde 
of nog aan te melden bedrijven 'Treuhander' aangesteld konden war
den. Let wel, konden, want kleine joodse bedrijven werden gewoonlijk 
zonder meer geliquideerd. Deze verordening kon, volgens artikel 20, 
aangehaald worden onder de veelzeggende titel 'Verordening tot verwij
dering van joden uit het bedrijfsleven'. Op 'Planungssitzungen' van de 
'Wirtschaftspriifstelle' kwamen vraag en aanbod tezamen en werd 
beslist wat er met de joodse bedrijven zou gebeuren. De 'Treuhander' 
namen alle rechten en plichten van de oude eigenaren over en konden 
het bedrijf ook verkopen, aan 'arische' ondernemers we! te verstaan. 5 

Zij moesten zich daarvoor natuurlijk opgeven en in het archief is dan 
ook een brief dd. 30 juni 1941 te vinden, waarin de 'Deutsche Handels
kammer fiir die Niederlande' aan de 'Wirtschaftspriifstelle' meedeelt 
dat de heer Grijpman 'fachlich als Treuhander im Konfektionsbetrieb 
geeignet [ist]. ' 6 

Duitsers en Nederlanders boden zich maar al te graag aan om de 
mooiste bedrijven voor een appel en een ei in te kunnen pikken en het 
werd een bitter gevecht om de buit, een gevecht dat de Duitsers natuur
Iijk wonnen. In Duitsland bestonden al jaren hooggespannen ideeen 
over het 'Steinreiche Holland', bovendien had Nederland volgens de 
Duitsers schandelijk geprofiteerd van de voor-oorlogse inflatie in Duits
land en hadden Duitse joden sinds 1933 veel van waarde over de grens 
meegesleept. Met deze redenering in het achterhoofd was het voor de 
Duitsers vanzelfsprekend dat zij zouden profiteren van de arisering. 
Naast individuele behoeftebevrediging - het was immers plezieriger en 
veiliger om een aantal Nederlandse zaken te beheren dan om kou te lij
den aan het Oostfront - was er ook nog een politiek-economisch facet: 
de arisering paste zeer goed in de beoogde 'Verflechtung' van Neder
Iandse met Duitse bedrijven. 

De arisering is een van de weinige onderwerpen waarover tussen de 
!eider van de NSB, Mussert, en zijn Groot-Germaanse rivaal M.M. Rost 
van Tonningen geen verschil van mening bestond. In de correspondentie 
tussen hen klaagt Rost steeds luider over de inhaligheid van de Duitsers. 

5 Voor het beheer van 'Feindvermi:igen' werden 'Verwalter' aangesteld. Bij 'joodse' be
drijven waren dit 'Treuhander' en we! in drie soorten. De 'Verwaltungstreuhander' moest 
een bedrijf beheren tot het verkocht zou warden. De ' Verausserungstreuhander' moest de 
waarde van het bedrijf bepalen en een verkoopovereenkomst aangaan. De 'Liquidati
onstreuhander' moest een bedrijf niet beheren, maar liquideren. De 'Omnia
Treuhandgesellschaft m.b.H.', gevestigd in Praag, tract in Nederland als de belangrijkste 
'Liquidationstreuhander' op. 
6 RIOD, Doc 11-528, 'Deutsche Handelskamer fiir die Niederlande' aan de 'Wirt
schaftspriifstelle' dd. 30/7/ 194!. 
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In een van zijn eerste brieven waar de arisering ter sprake komt legt Rost 
op 22 oktober 1941 de vinger op de wonde plek: 

'Een toenemend aantal bedrijven in Holland raakt door de arisering, 
door Feindvermogen of anderszins onder het beheer van een Verwal
ter en tenslotte in het bezit van Duitsche ondernemingen. Ik bevind 
mij in een uiterst moeilijke positie, daar ik bestormd werd door Ka
meraden, die zelf in aanmerking willen komen voor de leiding van een 
dergelijk bedrijf, of overname daarvan. 
Daar velen niet kapitaalkrachtig zijn, ben ik op het oogenblik bezig 
een regeling te ontwerpen om door middel van het Middenstandscre
diet deze Kameraden tegemoet te kunnen komen. Er zijn op econo
misch gebied dus twee, of eigenlijk drie elementen, die onze aandacht 
verdienen. In de eerste plaats kapitaalkracht. In de tweede plaats de 
kundigheid, en in de derde plaats de samenwerking met de Duitsche 
bezettingsautoriteiten, bij de overname van te ariseeren bedrijven 
door Nederlanders . De machtsverhoudingen liggen veelal op het oo
genblik zoo, dat onze Partij vanzelf teleurstelling moet wekken en de 
N.S.D.A.P. hier den voorrang krijgt. Ik hoop op korten termijn in 
deze gezamenlijk met Kameraad Gips enkele voorstellen te doen en 
misschien zal het goed zijn om de zaak eens met den Reichskommis
sar, met Generalkommissar Schmidt en Generalkommissar Wimmer 
te bespreken, nu Minister Fisch bock vertrekt. ' 1 

De vele gesprekken die gevoerd werden met de Duitse autoriteiten lever
den weinig tot niets op. Uit een brief van Rost van Tonningen aan H. 
Bauer, de !eider van de 'Wirtschaftspriifstelle', blijkt dat de NSB, tegen 
de afspraken in, vaak niet te horen kreeg welke bedrijven geariseerd 
zouden warden. Oat was pas te lezen in het blad 'Niederlande' van de 
'Deutsche Handelskammer fiir die Niederlande', waarin de benoemin
gen van 'Treuhander' gepubliceerd werden. 8 Uit een brief van Rost aan 
Mussert van 4 maart 1942 blijkt dater op dat moment 21.000 joodse be
drijven aangemeld waren, waarvan er al zo'n 10.000 geliquideerd wa
ren.9 Op een gegeven ogenblik was door Seyss Inquart weliswaar vast
gesteld dat de verhouding Duitsers-Nederlanders bij de arisering 2 op 1 
zou moeten zijn, maar Rost deelde hem op 29 juni 1942 in een kort 
briefje mee dat de verhouding veel slechter was, namelijk 'kapitalmassig 

7 M.M. Rost van Tonningen aan A .A. Mussert d.d. 22/20/ 1941, in: Correspondentie 
van mr. M.M. Rost van Tonningen dee/ I 1921-mei 1942, ingeleid en uitgegeven door E. 
Faenkel Verkade i.s.m. A.J. van der Leeuw (Den Haag 1967), 720. 
8 M.M. Rost van Tonningen aan H. Bauer dd . 5/ 12/ 1951, in: Correspondentie RvT, 
740-743. 
9 M.M. Rost van Tonningen aan A.A . Mussen dd. 4/3 / 1942, in : Correspondenlie RvT, 
785. 
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5: 1 und umsatzmassig 4: I'. 10 Het is niet aan te nemen dat er verbetering 
is opgetreden. 

Als een te ariseren bedrijf verkocht werd, moest de verkoper het geld 
storten op rekening van de 'Vermogens Verwaltungs- und Renten 
Anstalt', de 'VVRA'. Deze stichting, ook in het !even geroepen door de 
Rijkscommissaris, zou de koopprijs in 100 kwartaaltermijnen aan de 
vroegere joodse eigenaren uitbetalen. Het moge duidelijk zijn dat daar 
weinig van gekomen is. De anti-joodse maatregelen stapeiden zich op en 
toen de deportaties naar het oosten in juli 1942 een aanvang namen, 
hadden de slachtoffers al geen uitbetalingen meer gekregen. 

Vele duizenden bedrijven werden door de 'Wirtschaftspriifstelle' be
handeld en pas op 21 september 1943 werd de 'Omnia' als bewindvoer
der aangesteld om het bedrijf van Mozes Best te Iiquideren. Per 7 janua
ri 1944 werd zijn bedrijf geiiquideerd, waarbij de 'Omnia' optrad als 
'Liquidatio.nstreuhander' . 11 De cheque die Best begin januari van Grijp
man als zogenaamde betaling voor zijn machines ontvangen had, moest 
hij volgens Verordening 148/41 dd. 8 augustus 1941 storten op de bank 
Lippmann, Rosenthal & Co, gevestigd aan de Amsterdamse Sarpha
tistraat, de door de Duitsers voor dit doe! aangewezen roofbank. Na
tuurlijk stond er ook straf op het overtreden van deze verordening, ook 
weer met een maximum van vijf jaar gevangenisstraf, maar nu met een 
onbeperkte geldboete. 

Grijpman & Co 

Willem Hendrik Grijpman, geboren 18 april 1903, had voor de oorlog 
een kieermakerij in Hiiversum, maar omdat vanaf 1938 de zaken slecht 
gingen had hij een confectiebedrijf in Amsterdam gesticht. Hier ver
vaardigde hij o.a. werkkleding voor het Nederlandse leger. In mei 1940 
kwam het bedrijf, net als ta! van andere bedrijven, stil te liggen. In het
zelfde pand ais dat van Grijpmans firma had de tien jaar oudere Pieter 
de Zwart ook een eigen bedrijf, waar hij met zijn neef en compagnon 
Jan Derk Bruin eveneens uniformstukken voor het Nederlandse leger 
maakte. Ook hun zaak had geen werk meer. 

De drie besloten de handen ineen te siaan om gezameniijk de moeilijk
heden het hoofd te bieden. De boekhouder van Grijpman verkiaarde na 

IO M.M. Rost van Tonningen aan A. Seyss Inquart dd. 29/ 6/ 1942. Geselecteerd voor 
het nag te verschijnen tweede dee! van de Correspondentie RvT. 
I I Kamer voor Koophandel & Fabrieken Amsterdam, dossier M. Best. 
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de oorlog aan de Politieke Recherche Afdeling (PRA) te Hilversum het 
volgende: 

'Tevergeefs hebben Grijpman en Bruin na de capitulatie in 1940 ge
tracht nieuwe relatie's te verkrijgen om hun bedrijven weer aan de 
gang te brengen. Tenslotte kwamen zij weer bij het uitgiftemagazijn 
van militaire kleding aan de Conradstraat terecht, waar zich inmid
dels de Duitsers hadden gevestigd. In het gebouw aan de Con
radstraat waren toen nog verscheidene beambten werkzaam, die ook 
reeds voor de Nederlandse regering daar gewerkt hadden. Het vie! de 
heren Bruin en Grijpman dan ook niet moeilijk een proeforder voor 
uniformen voor de Duitse Weermacht te verkrijgen. Grijpman had 
Bruin mee naar de Conradstraat genomen, omdat hij zelf geen Duits 
sprak, terwijl Bruin die taal goed machtig is. Daarom heeft Grijpman 
deze tak van dienst in het bedrijf de N. V. Grijpman's Kledingbedrijf, 
dat de genoemde drie heren nu oprichtten, aan Bruin overgelaten. 
Grijpman kreeg als directeur de verantwoordelijke leiding, terwijl 
Zwart het Technisch gedeelte verzorgde. De zaken met de Duitsers 
werden in onderling overleg door Grijpman, Bruin en De Zwart gere
geld. '12 

De zaken gingen goed en naast uniformstukken werden bijvoorbeeld 
ook gasmaskerzakjes en rijbroeken voor de NSB gemaakt. 

De omzetcijfers volgens het na-oorlogse dossier zijn samengevat in ta
bel l. 

TABEL 1 Omzetcijfers 1940-1943 

1940 
1941 
1942 
1943 

f 44 .484,
f 355.000,
/ 445.700,
f 357. 189,-

Deze bedragen komen overeen met wat een andere confectiefabrikant in 
de na-oorlogse rechtszaak tegen Grijpman verklaarde: 'Ik schat de ge
middelde opbrengst [bedoeld wordt 'omzet', d.b.] van een dergelijk be
drijf, dat gedurende de oorlog steeds voor de Duitse Weermacht heeft 
gewerkt, minstens op per jaar f 300.000.' 13 Ook de personeelssterkte 
nam toe, zoals uit tabel 2 blijkt. 

12 RlOD, Doc 11-528, Verklaring van boekhouder G. dd. 12/8/ 1946 voor de PRA te 
Hilversum . 
13 RIOD , Doc 11-528, Verklaring confectiefabrikant Geerts dd. 12/ 8/ 1946 voor de 
PRA te Hilversum. 
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TABEL 2 Personeelssterkte 1940-1943 

Jaar Mannen Vrouwen 

1940 11 27 
1941 31 96 
1942 103 307 
1943 31 196 

In mei 1944 schrijft Grijpman een brief aan het Economische Front, een 
NSB-organisatie, met het verzoek of deze hem kan helpen bij het Ge
westelijk Arbeidsbureau, omdat zijn bedrijf al meer dan anderhalf jaar 
een tekort aan personeel heeft. 1

• Volgens hetzelfde dossier eigenden de 
firmanten zich een salaris toe van f 10.000,- a f 15.000,- per jaar, 
hetgeen ongeveer overeenkomt met een voor-oorlogs ministersalaris. In 
1940 werd ruimf 11.000,- en in 1941 ruimf 34.000,- winst gemaakt, 
daarna nauwelijks meer. 

'Uit de papieren blijkt ook, dat op de Weermachtsopdrachten in ver
houding zeer weinig verdiend werd. 
Echter dient we! in het oog gehouden te worden, dat in 1940 de ma
chines te boek stonden voor f 7 .560,- en in 1942 voor f 44.356,-. 
Het geld voor de aanschaf dezer machines is echter ook door de zaak 
verdiend. 
Een dee! der machines werd nieuw gekocht, en een dee! werd toegewe
zen door de Zentralauftragstelle of andere Duitsche instanties. Spe
ciaal Bruin trachtte hier en daar machines te vinden bij zich in liqui
datie bevindende Joodsche zaken, die hij dan via een Duitsche instan
tie aan de N.V. Grijpman toegewezen wist te krijgen.' 15 

Naast de gedwongen verkoop door de heer Best van zijn machines zijn 
er in het archiefmateriaal meer voorbeelden van dit soort crimineel ge
drag van Grijpman en zijn compagnons onder Duitse bescherming, zo 
niet aansporing, te vinden. 

De zoon van de joodse confectiefabrikant Biloen vertelde de PRA na 
de oorlog dat het bedrijf van zijn vader eerst onder beheer van een 'Ver
walter' gesteld was, daarna door de Duitsers was geliquideerd en 
tenslotte geheel in gebruik was genomen door de firma Grijpman. Een 
30-tal machines zou zonder enige vorm van vergoeding zijn overgeno
men. Grijpman hield het op 12 machines waar hij een cautie van 

14 RIOD, Doc 11-528, Grijpman aan Economisch Front dd. 23 / 5/ 1944. 
15 RJOD, Doc 11-528, 'Korte inhoud van dossier 80323' dd. 8/ 10/ 1946. 
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f 2.000,- voor betaald zou hebben. 16 Een andere zaak betrof de 
knoopsgatenmachine van de heer Flesschedrager, een machine die Ame
rikaans eigendom was, maar die hij in huur had. Het onderstel van deze 
machine en een afwerkmachine waren we! zijn eigendom. 

Ateliers& Zwanenburgerstraat 12 37/3 Amsterdam. 
ltantoor• Heerengraoht 680 

VERVOLGBLAD No. 
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16 RIOD, Doc 11-528, Verklaring van Grijpman dd. 12/8/ 1946 voor de PRA te Hilver
sum. 
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Na de oorlog verklaarde zijn vrouw dat zij en haar man in november 
1941 bezoek gekregen hadden van Bruin, die ze nog van vroeger kenden. 
Hij meldde dat hij hun machines nodig had omdat de N. V. Grijpman 
zulke grote Weermachtsorders af te werken had. Het zou daarom het 
beste zijn als e.e.a. vrijwillig gebeurde, anders zou hij de Duitsers er bij 
halen. De heer Flesschedrager was joods, in tegenstelling tot zijn vrouw; 
deze wist hem volgens haar zeggen over te halen niet direct op de dreige
menten in te gaan. Ze namen contact op met de verhuurder van de 
knoopsgatenmachine en deze zei dat zo'n vordering onmogelijk was, 
omdat de machine Amerikaans bezit was. Amerika en Duitsland waren 
op dat moment niet met elkaar in oorlog (dat gebeurde pas een maand 
later) en de Duitsers waren uit angst voor repercussies zeer beducht om 
eigendommen van neutrale landen te confisceren. Bruin haalde er echter 
inderdaad Duitsers bij, die de oorspronkelijke verhuurder dwongen de 
machine aan de N.V. Grijpman te verhuren. De rest van de inventaris 
van Flesschedrager werd toen aan de N. V. Grijpman overgedaan. 

Mevrouw Flesschedrager heeft het later we! voor elkaar gekregen dat 
de 'Wirtschaftspriifstelle' de liquidatie van de firma van haar man op
hief, waarna zij het bedrijf zelf mocht voortzetten. Het lukte haar zelfs 
de onder dwang verkochte machine's en de knoopsgatenmachine in 
huur terug te krijgen. Toen was het inmiddels begin 1944. 11 

Uit het door mij bestudeerde kleine archief komt als eerste indruk het 
beeld naar voren van een paar kleine krabbelaars, die duidelijk misbruik 
van de door de oorlog geschapen situatie maken. Ook deinsden ze er 
niet voor terug joodse collega's met de 'Grune Polizei' en andere instan
ties te bedreigen als ze hun machines niet onmiddellijk overdroegen. In 
de na-oorlogse verhoren ontkenden ze het bedreigende karakter van hun 
handelingen en zagen het zelfs als positief dat de machines in Neder
landse handen bleven en niet in Duitse handen zouden vallen. 

Van Grijpman en Bruin is echter met behulp van de archiefstukken 
nog we! meer uit de doeken te doen. 

Het ontbreken van Duitse spraakvaardigheid, haast onmisbaar in de
ze nieuwe tijd, wist Grijpman te compenseren door een zeer actief lid
maatschap van de NSB. Zijn vrouw bekleedde een leidstersfunctie bij de 
Nationale Jeugdstorm, waarvan de drie kinderen ook lid waren. De 
jongste zoon bezocht de 'Reichsschule' in Valkenburg, een nationaal
socialistische elite-school, waar de Groot-Germaanse gedachte de bo
ventoon voerde. De bladen waar Grijpman op geabonneerd was en zijn 
lidmaatschap van de Volksche Werkgemeenschap wijzen ook meer op 

17 RJOD, Doc 11-528, Verklaring van mevr. A. Flesschedrager-Ottenbros dd. 
12/ 8/ 1946 voor de PRA te Hilversum. 
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een Groot-Germaanse dan op een nationalistische NSB-ideologie. Dat 
hij in Amsterdam een huis kocht, waarvan hij kon weten dat het joods 
bezit was (geweest) past ook in het beeld. 

Grijpman behoorde, met zijn gezin, bij de vele duizenden NSB-ers die 
op Dolle Dinsdag, 5 september 1944, overhaast de benen naar Duitsland 
nam. Voordien had hij er voor gezorgd dat een dee! van zijn machines 
bij een personeelslid, dat buiten Amsterdam woonde, opgeslagen werd. 
Dit uit angst voor bombardementen op de hoofdstad . Een maand later 
was hij terug om zijn machines mee naar Duitsland te nemen en daar 
de werkzaamheden voort te zetten. Het lukte Grijpman pas in januari 
I 945 een aantal van de machines naar Duitsland over te brengen, vol
gens eigen zeggen betrof deze late datum sabotage van hemzelf. De 
zestig naaimachines en een dee! van de inventaris werden opgeslagen in 
een confectiefabriek te Bardowick bij Lunenburg, maar er is niet meer 
mee gewerkt. 18 

Jan Derk Bruin had een wat onevenwichtiger carriere. Voor de oorlog 
had hij wegens verduistering enige tijd gezeten en toen hij tijdens de oor
log lid van de NSB wilde worden, volgens eigen zeggen op aandrang van 
Grijpman, ging dat wegens zijn strafblad niet door. In augustus 1942 
boterde het niet zo tussen de drie compagnons en ze gingen uit elkaar. 
Bruin begon het wat nederiger werk van sorteerder. Het 'Heeresbeklei
dungsamt', gevestigd te Tilburg, stuurde hem wagons met te repareren 
legergoed dat in verschillende reparatieklassen; groot, middelmatig of 
klein, verdeeld moest worden. Het bleek geen vetpot te zijn en hij ging 
weer met De Zwart verder: 

'De Zwart en ik hebben toen een zaak opgezet in bezems, hei boen
ders en wij hebben ongeveer 20 wagons van deze bezems en boenders 
lijk op de binnenlandsche markt. Wij kregen ook enkele Duitsche or
ders en hebben wij ongeveer 20 wagons van deze bezems en boenders 
naar Duitschland geleverd. Om deze orders te krijgen was het wen
schelijk om lid of althans sympathiseerend lid der N .S.B. te worden, 
hetgeen ik dan ook heb gedaan en ben ik van Januari 1944 tot Juli 
1944 sympathiseerend lid van de N .S .B. geweest. Achteraf hoorde ik 
toen, dat het niet zoo noodzakelijk was om N.S.B.lid te zijn en heb 
ik daarom ook weer bedankt.' 19 

Ook hij vertrok met Dolle Dinsdag naar Duitsland en keerde na de oor
log terug naar Nederland. Over zijn vermogenspositie valt nog te mel
den dat hij tussen 1940 en 1944 veertien polissen afsloot, die hem tussen 

18 RIOD, Doc I 1-528, Best aan Centrale Textiel lnspectie dd. 13/ 8/ 1945. 
19 RIOD, Doc l 1-528, Verklaring door Bruin dd. 3/12/ 1945 voor het Bureau Vooron
derzoek Collaboratie te Amsterdam. 
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1958 en 1964 in totaal f 345.400,- zouden hebben moeten opleveren. 
De Zwart meldde tijdens zijn verhoor over de bezem- en borstelexport 

naar Duitsland dat er tegen normale prijzen geleverd werd, maar aange
zien enige wagonladingen door de afnemer afgekeurd waren, hadden ze 
maar de helft van het bedrag ontvangen. Van deze De Zwart is helaas 
minder bekend. Wei dat hij tijdens zijn verhoor van eind november 1945 
zijn best deed om onnozel en naief over te komen: 

'lk geef toe dat ik een zwakke figuur ben en zoodoende kwam het dan 
ook, dat door het uitoefenen van pressie op mij door Bruin, ik lid 
werd van de N.S.B. Ik ben dit geweest van Juni 1941 tot September 
1942 en heb ik mij onmiddelij k na de bevrijding aangemeld bij de 
B.S. no 

Vier dagen later vie! hij bij een tweede verhoor enigszins door de mand, 
aangezien hij nu moest toegeven dat hij de gang van zaken m.b.t. de ex
ploitatie van een textielfabriek in Kiew bij zijn vorige verhoor verzwegen 
had. 

Op avontuur in Rusland 

Oat brengt ons bij de lotgevallen van de Nederlandsche Oostland Con
fectie lndustrie, een N. V. die op 31 mei 1943 door het drietal werd opge
richt. 

Een kort overzicht van de achtergrond hiervan is we! op zijn plaats. 
Vijf dagen nadat Duitse troepen op 22 juni 1941 de Sowjet Unie waren 
binnengevallen hield Seyss lnquart een rede op het Amsterdamse IJs
clubterrein (thans het Museumplein). Seyss lnquart loofde vanzelfspre
kend de grote strijd die in het oosten was losgebrand en zei ervan over
tuigd te zijn dat het Derde Rijk zou zegevieren. Hij riep de Nederlanders 
op de blik naar het oosten te richten en mee te bouwen aan een stralende 
nationaal-socialistische toekomst. 

Een van degenen aan wie deze oproep niet voorbij ging was Rost van 
Tonningen, Himmlers vertrouwensman in Nederland. Rost van Tonnin
gen was weliswaar secretaris-generaal van het nieuw opgezette departe
ment van Bijzondere Economische Zaken, president van De Nederland
sche Bank en een van de twee plaatsvervangers van Mussert, maar alles 
wees erop dat zijn politieke rol in Nederland was uitgespeeld. In de eer
ste maanden van de bezetting had hij alles op alles gezet om de Duitsers 
ervan te overtuigen dat zij al hun kaarten op hem moesten zetten, en niet 

20 RIOD, Doc 11-528, Yerklaring van De Zwart dd. 29/ l l/1945 voor het Bureau Yoor
onderzoek Collaboratie te Amsterdam. 
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op de kleinburgerlijke Mussert. De Duitsers gaven in die beginperiode 
ieder zijn kans, maar Rost moest meer doen dan alleen maar laten zien 
dat hij van de Groot-Germaanse gedachte bezield was. Hij bleek voor 
de meeste NSB-ers te radicaal en behalve wat geestverwanten en enkele 
doorgeslagen SDAP-ers wist hij maar weinig Nederlanders te vinden om 
met hem een radikale en pro-Duitse marsrichting uit te zetten. 21 Zijn be
noeming tot president van De Nederlandsche Bank was weliswaar eervol 
geweest, maar veel macht en invloed had de president niet. 

De verovering van het onmetelijke Russische Rijk opende perspectie
ven. 'Naar Oostland willen wij rijden'. Dit oude Nederlandse lied dien
de weer werkelijkheid te warden. Natuurlijk zouden Nederlandse jon
gens aan het Oostfront moeten vechten, maar er zouden oak duizenden 
mensen nodig zijn voor de zogenaamde opbouwarbeid in het oosten en 
om later dee! uit te maken van de Bloedwal tegen het Aziatische gevaar. 

Indien hij, Rost van Tonningen, nu een organisatie zou kunnen op
bouwen die de 'Oostinzet' in goede banen zou leiden en als er op zijn 
instigatie nog tijdens de titanenstrijd met de Bolsjewieken Nederlandse 
boeren en handwerkslieden aldaar de handen uit de mouwen zouden ste
ken, zou zijn ster bij de Duitsers rijzen. Als er evenwel gewacht zou war
den tot Duitsland de Sowjet Unie had verslagen, zou er van die kant wei
nig bereidheid zijn Nederlanders in het door hun veroverde gebied toe 
te laten. 

'Er liggen hier, .. ., groote taken te wachten. Zander aarzelen moeten 
zij warden aangepakt; nu - niet na afloop van den oorlog. Want na 
afloop van den oorlog komen er overal in Europa genoeg krachten 
vrij en dan zijn de Nederlandsche kansen verspeeld. ' 22 

Aldus Rost van Tonningen's gedachtengang. 
Er waren al Nederlanders in het oosten werkzaam, maar het bleek dat 
vooral de betrokken Nederlandse aannemers en onderaannemers veel 
verdienden en dater weinig aan sociale of andere verzorging t.b.v. de 
arbeiders gedaan werd. Rost van Tonningen zag ook in dat hij medewer
king van grate Nederlandse bedrijven moest zien te verwerven om kans 
van slagen te hebben. Er volgde een jaar met talloze besprekingen, met 
Duitse instanties in Nederland en in Berlijn, met NSB-functionarissen 
en met Nederlandse ondernemers. Deze laatste bleken het minst vrucht
baar. Rost deed wel of hij via Woltersom, directeur van de Rotterdam
sche Bankvereeniging en de grate man van de 'Neuordnung' van het Ne
derlandse bedrijfsleven, belangrijke steun van de Nederlandse onderne
mers zou krijgen, maar dat vie! in de praktijk bitter tegen. 

22 Zie de Inleiding bij de Correspondentie RvT. 
22 Het Nationale Dagb/ad dd. 27 / 6/ 1942 . 
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De nieuwe organisatie, de Nederlandsche Oostcompagnie (NOC), zou 
onder twee voorwaarden moeten werken. Ten eerste zou er in het oosten 
gelijkberechtiging met de Duitsers moeten zijn en ten tweede zou de 
NOC vanuit Nederland een monopoliepositie moeten hebben. Het eer
ste leek geen probleem. De Nederlanders waren immers ook Germanen. 
Deze 'Gleichberechtigung', om de juiste term maar te gebruiken, werd 
door de Duitsers echter vooral met de mond beleden. De monopoliepo
sitie bleef we! overeind, zij het dat Duitse bedrijven die in Nederland ge
vestigd waren het ontdoken en het toch al geringe enthousiasme in Ne
derland nam af naarmate de Duitsers meer nederlagen !eden. 

Bijna een jaar na de inval in Rusland vertrok Rost van Tonningen met 
enige anderen op studiereis naar het oosten, waarbij Estland, Letland 
en Litauwen bezocht werden. Tijdens hun reis was in Nederland de 
oprichting van de NOC bekendgemaakt en dat bericht kwam dankzij de 
gelijkschakeling van de Nederlandse pers op alle voorpagina's. Er waren 
evenwel een paar schoonheidsfoutjes, die desastreus bleken te zijn. In 
een van de artikelen .werd gewag gemaakt van het feit dat er daar in het 
oosten plaats was voor drie miljoen Nederlanders, een derde van de be
volking dus! In een tweede, ogenschijnlijk geheel losstaand bericht enige 
tijd later, waste lezen dat een aantal grate Nederlandsch-Indische cul
tuurmaatschappijen onder Duitse 'Verwaltung' waren gesteld. 

Eind juni 1942 berichtte Rost boos aan W. Malletke, een functionaris 
bij het 'Reichsministerium fiir die besetzten Ostgebieten': 

' ... <lurch die gemeine Art in welcher die grosste niederlandische Zei
tung "De Telegraaf" [Rost vergist zich hier, het stond in de NRC, db] 
die Meldung gebracht hat, hat die Wirtschaftskreisen in den Nieder
landen furchtbar gegen der Ostcompanie aufgebracht. Es wurde so 
dargestellt, alsob ich gewissermassen die unter-Verwaltungstellung 
angeregt hatte. Der Eindruck wurde mir bestatigt vom Vorsitzenden 
der Organisation der gewerblichen Wirtschaft in den Niederlanden, 
dem Bankier der Rotterdamsche Bank, Woltersom, welcher mir nach 
meiner Riickkehr telefonisch mitteilte, <lass er der festen Zuversicht 
gewesen ware, mir fiir den Aufsichtsrat der Ostcompanie aus den geg
nerischen Kreisen eine ordentliche Anzahl Manner stellen zu konnen. 
Diese Moglichkeit sei jetzt zerschlagen ... ' 23 

Rost had steeds gehamerd op overeenkomsten met de Verenigde Oostin
dische Compagnie (de naam NOC was dan ook geen toeval) en hij had 
gehoopt dat de Nederlandsch-Indische cultuurmaatschappijen, nu Ja
pan zich over de Gordel van Smaragd had ontfermd, de handelsblik wel 

23 M.M. Rost van Tonningen aan W. Malletke dd. 28/ 6/ 1942. Geselecteerd voor het 
nog te verschijnen tweede dee! van de Correspondentie RvT. 
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naar het oosten zouden richten. Nederlandse ondernemers zouden zich 
in het kader van de NOC in het oosten kunnen vestigen, waarbij ze met 
name verlaten bedrijven daar zouden kunnen overnemen. In de verover
de gebieden werden vele fabrieken bezocht die volgens Berlijnse instan
ties leegstonden en die aan Nederlanders gegund zouden worden, maar 
het bleek bijzonder vaak dater toch al Duitse 'Verwalter' aan het werk 
waren. De hele NOC-onderneming heeft de Staat der Nederlanden mil
joenen guldens gekost, guldens die Rost als waarnemend secretaris
generaal van het departement van Financien aan Rost als president van 
de NOC verschafte onder het adagium 'de kost gaat voor de baat uit.' 

Grijpman werd volgens eigen zeggen begin 1943 benaderd met de 
vraag of hij interesse had in de exploitatie van een confectiebedrijf in 
Kiew: 

'Ik heb toen een lange bespreking met hem gehad en zeide Van Gelder 
[een NOC-functionaris, db] mij, dat ik het min of meer als een eer 
moest beschouwen om te worden aangezocht in de gelegenheid te 
worden gesteld in het Oostland een confectiefabriek te mogen drij
ven . lk heb dit destijds eveneens als een eer beschouwd, aangezien ik 
in de meening verkeerde, dat Duitschland de Nederlanders in de gele
genheid wilde stellen in Rusland een stuk grond ter beschikking te 
stellen en dat hier voor de Nederlanders een taak was weggelegd . Ik 
rekende namelijk met een Duitsche overwinning en vond ik het der
halve gewenscht, dat de Nederlanders in het Nieuwe Europa er zoo 
veel mogelijk van moesten trachten te maken, wilde ons land niet ge
heel worden weggecijferd. Het lag derhalve in mijn bedoeling in de 
nieuw te stichten kolonie in Rusland de Nederlanders te helpen door 
het vervaardigen van kleedingstukken. Aangezien bij de voorloopige 
besprekingen met Van Gelder eveneens De Zwart en Bruin tegen
woordig waren, heb ik hun voorgesteld de confectiefabriek voor geza
melijke rekening op te zetten. Wij hebben dit dan ook inderdaad ge
daan. ' 24 

In augustus 1946, meer dan een half jaar na zijn laatste verhoor, ver
klaarde Grijpman dat hij al in het voorjaar van 1942, toen zij nog geza
melijk optraden, door de NOC benaderd was voor de exploitatie van de 
confectiefabriek. Na het uittreden van Bruin en De Zwart uit de firma 
was de NOC weer met het voorstel gekomen en had hij zich verplicht 
gevoeld zijn twee ex-compagnons op de hoogte te stellen. 'Zij stonden 
er op aan de onderneming dee! te nemen.' 25 aldus Grijpman. Aangezien 

24 RIOD, Doc 11-528, Verklaring van Grijpman dd. 15 / 1/ 1946 voor het Bureau Voor
onderzoek Collaboratie te Amsterdam. 
25 RIOD, Doc. 11-528, Verk/aring van Grijpman dd. 121811946 voor de PRA le Hilver
sum. 
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Bruin en De Zwart na hun uittreden nog vorderingen op Grijpman had
den, ligt het voor de hand te veronderstellen dat ook om die reden het 
drietal weer bij elkaar kwam. Bruin meldde dit ook tijdens zijn verhoor 
door de PRA maar ontkende dat er sprake was van een bespreking voor 
het voorjaar van 1943. 

En zo werden dan op 31 mei 1943 de acte en de statuten van de N. V. 
Nederlandsche Oostland Confectie Industrie in Amsterdam verleden bij 
notaris Groenier, die gespecialiseerd was in NOC en andere nationaal
socialistische zaken. Grijpman en Bruin werden directeur en De Zwart 
moest genoegen nemen met een commissarisbenoeming. Enige weken 
daarvoor had de NOC zich bereid getoond f 25.000,- ter beschikking 
te stellen, waarbij de machines en inventaris van N.V. Grijpman's Klee
dingbedrijf als onderpand dienst deden. 

Het bedrijf in Kiew was gepacht van de 'Ostfaser', een Duits (over
heids)bedrijf. Het lag in de bedoeling dat het bedrijf in een later stadium 
gekocht zou worden. De kersverse kolonisten togen met de boekhouder 
van Grijpman naar Kiew om hun toekomstige bezit te inspecteren. 
Grijpman werd onderweg evenwel ziek en moest terugkeren naar Neder
land. De anderen bleven enige tijd in het oosten en de boekhouder werd 
als bedrijfsleider aangesteld over het bedrijf dat zo'n 160 personeelsle
den telde. Bruin en De Zwart bezochten Kiew nog een keer voor ze in 
september 1943 de N. V. de rug toekeerden. Volgens De Zwart bleek hen 
dat de ter beschikking staande machines veel te ouderwets waren. 'Dit 
project hebben wij weer stopgezet', meldde hij na de oorlog. 21 Het 
oprukken van de Russische troepen en de bevrijding van Kiew eind 1943 
zal hier ongetwijfeld ook een grote rol gespeeld hebben. 

Hoe de terugbetaling van het krediet gegaan is, blijft onduidelijk, 
maar het is aannemelijk dat de na-oorlogse beheerders van de NOC de 
heren op het spoor gekomen zijn. Immers, in het eerste en laatste jaar
verslag van de NOC dat Rost van Tonningen voor Seyss Inquart liet ma
ken, meer dan 180 pagina's dik, in leren prachtband, komt de N.V. ook 
voor. De brief van de NOC aan de op te richten Nederlandsche Oost
land Confectie Industrie, waarin de afspraak over de kredietverlening 
wordt bevestigd, staat erin afgedrukt. Hierin valt ook te Iezen dat de 
laatste terugbetaling uiterlijk 1 mei 1946 plaats zou moeten hebben. 21 

26 RIOD, Doc. 11-528, Verklaring van De Zwart dd. 3111 I 1947 als getuige bi) de le Ka
mer van het Tribunaal te Amsterdam. 
27 RIOD, Doc. 11-528, NOC aan de N. V. Nederlandsche Oostland Confectie-lndustrie 
dd. 141511943, in: Bericht von Dr. M .M. Rost van Tonningen, Priisident des Aufsichtsrat 
der Nederlandsche Oost Compagnie N. V., Den Haag 1/ 9/ 1943 . 
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Na de oorlog 

Het drietal werd na de oorlog gedetineerd, Grijpman al op 18 mei 1945, 
De Zwart eind juli en Bruin op 7 november van dat jaar. Pas eind no
vember 1947 kwam de zaak voor de 7e Kamer van het Tribunaal te Am
sterdam. Bruin en De Zwart hadden dezelfde advocaat en deze schreef 
in juli 1946 aan de Advocaat Fiscaal te Amsterdam een gemotiveerd ver
zoek om zijn beide clienten onder de zogenaamde lichte gevallen te laten 
vallen, zodat ze spoedig vrijgelaten zouden kunnen warden, eventueel 
voorwaardelij k. 

De advocaat probeerde in zijn brief een duidelijk verschil tussen de 
slechte NSB-er Grijpman en de twee anderen te maken, maar zijn alge
mene verdediging is ook op Grijpman toepasselijk. Het betreft de verde
diging van economische collaboratie: 

'Voedsel, kleeding of woonruimte leveren aan den bezetter meenden 
zij dat niet ongeoorloofd was, terwijl zij verder redeneerden dat zij 
vroeg of laat toch gedwongen zouden warden om voor den bezetter 
te werken; wilden wij het bedrijfsleven aan den gang houden, 
moesten wij voor invoer van grondstoffen naar Duitschland exportee
ren . 
De Zwart en Bruin oordeelden , dat, wanneer zij die loonopdrachten 
aanvaarden, nu nog maar door economische dwang hiertoe genood
zaakt, zij betere voorwaarden konden bedingen, dan dat zij later eerst 
door directen dwang daartoe zouden overgaan. Behalve hun eigen be
lang was hiermede ook het algemeen Nederlandsch belang gediend: 
arbeiders en machines konden in het land blijven. ' 28 

Dat laatste zou Grijpman moeilijk kunnen volhouden; hij had juist ge
probeerd al zijn machines aan het einde van de oorlog naar Duitsland 
over te brengen. Het beheren van de fabriek in Kiew werd als volgt ver
goelijkt: 'Het avontuurlijke van een verre buitenlandsche reis maakte 
het voorstel voor lieden, die weinig of nooit in het buitenland waren ge
weest aantrekkelij k.' 

De bezem- en boenderfirma die beide heren opgezet hadden, zou aan 
maar liefst vijftig onderduikers werk verschaft hebben. Bruin had er 
volgens zijn advocaat ook voor gezorgd dat zijn eerste echtgenote, van 
'niet-Germaansche afstamming', uit Westerbork vrijgelaten werd. Ver
der had hij haar de hele oorlog door financieel ondersteund en hij had 
geweten dat in haar huis vele joden waren ondergedoken. Zijn ex
echtgenote ondersteunde dit verhaal. Een zestal buurtgenoten schreef 

28 RJOD , Doc I 1-528, Advocaat M. aan de Advocaat-Fiscaal te Amsterdam dd. 
25/7/ 1946. 
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ontlastende verklaringen, waaronder de volgende : 
'Voor hem wil ik instaan en kan ik instaan. 

JsGBT 6(1989) 

Als mijn vriend maar ook wat met dat tuig te maken had gehad. Dan 
had hij voor mijn dood kunnen vallen. 
Maar hij is mijn vriend, die altijd goed voor mij is geweest in de oor
log. n 9 

Het verweer mocht niet baten; Bruin bleef gedetineerd. 
Over De Zwart kon de advocaat niet zoveel fraais melden, maar wel 

dat hij ook de gewezen echtgenote van zijn compagnon had geholpen 
en zo bewezen had dat: 'racisme en nazidom hem verre lagen.' 

De advocaat bleek in De Zwarts zaak succes te hebben; op 9 december 
1946 werd hij voorwaardelijk buiten vervolging gesteld, maar hij diende 
voor I februari 1947 een boete van f 4000,- te betalen. Hij bleek daar 
evenwel niet toe in staat en in april van dat jaar besloot de Procureur 
Fiscaal dat de boete gewijzigd werd inf 1000,-, binnen drie maanden 
te betalen. 

Helaas zijn er geen stukken van de advocaat van Grijpman overgele
verd, maar het is aan te nemen dat <liens verdediging van economische 
collaboratie niet veel anders geweest is. De aanklacht tegen Grijpman 
lag voor de hand: hulp of steun verleend aan de vijand en voordeel ge
trokken uit maatregelen die de vijand genomen had. Dat laatste sloeg 
op het kopen of huren onder dwang van machines van zijn joodse colle
ga's. Het is evenwel merkwaardig dat noch bij de uitspraak van het von
nis tegen hem, noch tegen dat van zijn compagnon, het proces verbaal 
van Best wordt vermeld . In deze zaak was toch we! heel duidelijk naar 
voren gekomen dat ze er niet voor teruggedeinsd hadden de Duitse auto
riteiten te hulp te roepen om een joodse collega onder druk te zetten. 

Al zijn NSB-activiteiten werden gekenmerkt als zich bewust te hebben 
gedragen in strijd met de belangen van het Nederlandse volk. Het Tribu
naal vatte het bijzonder zwaar op 'dat beschuldigde in zijn genoemde 
kwaliteit legergoederen voor de vijand heeft gefabriceerd en dat met 
middelen als bij de dagvaarding omschreven.' [de 'joodse' machines, 
db]3° 

Er werd hem een internering opgelegd van een periode die gelijk stand 
aan die welke hij al vanaf mei 1945 had uitgezeten, een niet ongebruike
lijke straftoemeting in die tijd . Bovendien verloor hij het actief en pas
sief kiesrecht. 

29 RIOD, Doc I 1-528, Advocaat M. aan de Advocaat-Fiscaal te Amsterdam dd . 
25/7I 1946, bijlage. 
30 RIOD, Doc I 1-528, Uitspraak van het Tribunaal (7e Kamer) te Amsterdam dd . 
18/ 12/ 1947. 
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Bij Bruin was de aanklacht gelijkluidend, ook al had hij niet zo'n 
mooie NSB-carriere gehad. De straf vie! een half jaar korter uit, maar 
dat zal te maken hebben gehad met het feit dat hij een half jaar later 
dan Grijpman gedetineerd was . 

Rechtsherstel 

Wat waren nu de na-oorlogse mogelijkheden voor de heer Best? Zou hij 
na zijn sanatorium-verblijf gewoon zijn machines terug kunnen krijgen 
om weer aan het werk te gaan? 

Wij weten niet hoe het in werkelijkheid is gegaan, maar de gang van 
zaken kan er als volgt hebben uitgezien. 

In september 1944 werd door de Nederlandse regering in Londen via 
wetsbesluit E 100 de Raad vour het Rechtsherstel in het leven geroepen; 
de taak van dat lichaam lag al in de naam besloten. Het uitvoerend or-
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gaan ter bevordering van dat rechtsherstel werd het Nederlands Beheers
instituut (NBI), dat de vermogens van politieke delinquenten, 'vijande
lijke onderdanen' en van 'foute' organisaties moest beheren . 

Het was Grijpman begin 1945 niet gelukt alle machines naar Duits
land over te brengen . De in Nederland achtergebleven machines werden 
in juli 1945 door de Centrale Textiel Inspectie weggehaald3

', maar vielen 
formeel onder beheer van het NBI. En misschien zijn de 60 machines, 
die volgens Grijpman in goede staat in Duitsland waren achtergebleven, 
naar Nederland teruggekomen. Best had de Centrale Textiel Inspectie 
geschreven waar de machines waren: 

'Aan de hand van deze gegevens zal het U waarschijnlijk niet moeilijk 
vallen, deze machines uit Bardowick terug naar Nederland te doen 
halen. Hierbij ben ik natuurlijk ge1nteresseerd, aangezien ik mag aan
nemen, dat mijn 10 naaimachines zich er bij bevinden. ' 32 

Best kan zich later ook bij het Nederlands Beheersinstituut vervoegd 
hebben om tot een schikking m.b.t. de door Grijpman 'gekochte' ma
chines te komen, hetgeen een tijdrovende procedure zou voorkomen . 
Hij zou dit voor maart 1948 hebben moeten doen, omdat op dat mo
ment, drie maanden na afloop van Grijpmans detinering, een einde aan 
het NBI-beheer over diens zaken gekomen zou zijn. De Zwart, als getui
ge in de zaak tegen Grijpman en Bruin gehoord, verklaarde : 'Na de be
vrijding heb ik aan de Heer M. Best nog een bedrag van f 1200,- en 
menig materiaal gegeven bij wijze van schadeloosstelling . ' 33 

Als Best niet met het Nederlands Beheers Instituut tot overeenstem
ming zou zijn gekomen, zou hij zich tot de Afdeling Rechtspraak van 
de Raad voor het Rechtsherstel hebben kunnen wenden. Best komt 
evenwel niet voor in de meer dan 200.000 dossiers van die Raad; er zal 
dus sprake geweest zijn van een minnelijke schikking. 

Op de 'Planungssitzungen' van de 'Wirtschaftspriifstelle' zal niet Jang 
over het bedrijf van Mozes Best gesproken zijn; de arisering was hier al 
door zijn niet-joodse collega's doorgevoerd . Mozes Best heeft de oorlog 
overleefd, maar zijn sanatoriumverblijf zal niet voor niets geweest zijn. 

Het joodse aandeel in de Amsterdamse textielbranche is bijna com
pleet vernietigd. Letterlijk vernietigd zelfs, want waar eens de Zwanen
burgerstraat was, staat nu het Muziektheater. En het uitgiftemagazijn 

31 RIOD, Doc 11-528, Verklaring van de cheffin van Grijpman's Confectiebedrijf dd . 
12/ 8/ 1946 voor de PRA te Hilversum . 
32 RIOD, Doc. 11-528, Uitspraak van het Tribunaa/ (7e Kamer) le A ms1erdam dd. 
1811211947. 
33 RIOD , Doc. 11-528, Verklaring van De Zwart dd. 3111 I 1947 a/s getuige bi) de 7e Ka
mer van het Tribunaa/ te Amsterdam. 
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van militaire kleding aan de Conradstraat is nu oak afgebroken; vorig 
jaar was het gebouw in het nieuws als een van de laatste grote Amster
damse krakersbolwerken. In het eerste na-oorlogse verslag van de 
Amsterdamse Kamer van Koophandel en Fabrieken is te lezen dat de 
dossiers van joodse bedrijven overgedragen zijn aan het Nederlandse 
Beheersinstituut; verder niets. 



Het Produktiviteitscentrum Kleinmetaal, 
1953-19591 

H.J. KIJNE 

Inleiding 

Toen in de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog met de economische 
wederopbouw van Nederland een begin was gemaakt kreeg verhoging 
van de industriele arbeidsproduktiviteit een steeds hogere prioriteit in 
het overheidsbeleid. Terwille van de internationale concurrentiepositie 
streefde de overheid loonmatiging na. De werkgevers moesten zich hou
den aan maximumfonen. Wanneer echter de arbeidsproductiviteit toe
nam werd er geacht ruimte te zijn voor loonstijging. Het College van 
Rijksbemiddelaars, dat door de regering belast was met de kontrole op 
de naleving van de loonvoorschriften, kon op grond van het Buitenge
woon Besluit Arbeidsverhoudingen ondernemingen dispensatie verlenen 
ten aanzien van de voor de lonen geldende maxima. 

Een van de belangrijkste gronden voor het verlenen van een dergelijke 
dispensatie was de invoering van zogeheten gemeten tarieven. Wanneer 
bedrijven deze (op arbeids- en tijdstudie gebaseerde) vorm van prestatie
beloning invoerden, waren premies tot 25% van het basisloon, en in de 
metaalindustrie tot 33 1/3% (vanwege lagere basislonen) mogelijk. Bij 
de invoering van gemeten tarieven werden echter een aantal voorwaar
den gesteld. Een belangrijke eis was dat de produktiviteit aantoonbaar 
verbeterde. Daarnaast moesten de tarieven worden opgesteld door, bij 
voorkeur externe, deskundigen, en moest over de tarieven overeenstem
ming worden bereikt met de vakorganisaties. 

Met name ten gevolge van de tweede eis vormde de Nederlandse in-

Bij het schrijven van dit artikel werd gebruik gemaakt van het archief van het Ministe
rie van Economische Zaken, i.h.b. het archief van de Adviseur voor de Productiviteitsbe
vordering, dat zich bevindt in het Algemeen Rijksarchief (ARA), en van archiefmateriaal 
van het PKM, te de Hilt. Daarnaast werden interviews gehouden met (deels oud-) direktie
leden en werknemers van enkele vanaf het begin bij het PKM aangesloten bedrijven. Op 
verzoek van het PKM worden namen van bedrijven en personen niet genoemd. Bijzondere 
dank komt toe aan de heren J. ter Elst, J. Lugtmeier en S. Vlak , oud-medewerkers van 
het PKM. 
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dustrie in de jaren vijftig een vruchtbaar werkterrein voor organisatie
adviesbureaus zoals Berenschot, Ydo, Bosboom/ Hegener en vele ande
ren. 2 Het gemeten tarief was echter alleen interessant als middel tot ver
betering van de arbeidsorganisatie en verhoging van produktiviteit en 
lonen in die sektoren, waar in voldoende grote series werd geproduceerd 
om de kostbare arbeids- en tijdstudie te rechtvaardigen. De bedrijven 
moesten in staat zijn de kosten van externe tariefmakers te dragen of 
zelf tariefmakers in dienst te nemen. Maar verhoging van de arbeidspro
duktiviteit was een noodzaak die niet alleen voor het grootbedrijf gold, 
maar ook voor het kleinbedrijf. 

In dit artikel is de vraag aan de orde hoe getracht werd deze beleids
doelstelling te realiseren in bedrijven met minder dan vijftig werkne
mers. Hierop wordt voor de metaalsector een antwoord gegeven door 
een beschrijving van de eerste zes jaren van het Produktiviteitscentrum 
Kleine Metaalnijverheid (PKM), dat van 1953 tot 1959 gesubsidieerd 
door de overheid, en vanaf 1959 tot op heden als zelfscandig adviesbu
reau in de sektor van de kleinmetaal aktief was en is. 

Produktiviteitscentra 

In oktober 1953 werd de Stichting Produktiviteicscentrum Kleine Me
taalnijverheid (PKM) opgericht onder auspicien van de Commissie Op
voering Produktiviteit (COP), als een van de negen produktiviteitscen
tra die in deze periode werden gesticht. 3 

lnstelling van deze produktiviteitscentra paste in het produktiviteits
beleid, <lat door Dercksen omschreven wordt als 'het beleid gericht op 
het verbeteren van de arbeidsverdeling in en tussen de bedrijven en de 
efficiency van bedrijven' 4

• De COP, zelf opgericht in het najaar van 
1950, had tot algemene taak het bevorderen van 'de produktiviteitsge
dachte' binnen de Nederlandse samenleving, en het daartoe aanwenden 
van gelden die in het kader van de Amerikaanse Marshallhulp ter be
schik king werden gesteld. 

Instelling van produktiviteitscentra ten behoeve van bedrijfstakken 
zonder grootbedrijf valt volgens Dercksen onder COP-aktiviteiten met 

2 H. Kijne, ' Het omgekeerde Taylorisme, over produktiviteitsbeleid en loonpolitiek in 
de jaren vijftig', in 'Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken' (1986), no. 2, 60-70. 
3 Andere produktiviteitscentra werden opgericht in de baksteenindustrie, de confectie
industrie , de grafische industrie, de leerindustrie, de lederwarenindustrie, de schoenin
dustrie, de vlasindustrie en de wasindustrie. 
4 W .J. Dercksen, Industrialisatiepolitiek rondom de jaren vijftig (Assen/ Maastricht 
1986), 155. 
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betrekking tot de externe organisatie van bedrijven: 'Een produktivi
teitscentrum is een orgaan, dat zich de produktiviteitsbevordering van 
de bedrijfstak of branche in haar geheel tot zijn taak rekent. ( ... )De ac
tiviteiten bestaan vooral uit het ten uitvoer brengen van collectieve on
derzoeken en research, bedrijfs-vergelijkingen, het verbeteren van in- en 
extern vervoer, het opzetten van scholing voor kader en uitvoerend per
soneel, doorvoeren van uniforme kostprijskalkulaties en (soms) het ont
wikkelen van normalisatiesystemen'. 5 

De geschiedenis van het PKM zal uitwijzen dat het centrum zich niet 
beperkte tot aktiviteiten met betrekking tot de externe organisatie van 
bedrijven, maar in toenemende mate binnen afzonderlijke bedrijven ac
tief was. 

De eerste maanden 

Het initiatief tot de oprichting van het PKM wordt genomen door de 
Verenigde Bedrijven Smecoma (een cooperatie van smederijen), die op 
30 april 1953 een voorstel aan de ministeriele adviseur voor de produkti
viteitsbevordering doet toekomen. Als reaktie daarop wordt in een nota 
van het Directoraat Generaal Industrialisatie het belang van de kleine 
metaalindustrie geschetst; in 1950 werkt 30% van alle industriearbeiders 
in de metaal. In deze sektor heeft 80% van de bedrijven minder dan vijf
tig man personeel. De nota noemt bedrijven met tussen de IO en 50 per
soneelsleden als een groep die bijzondere aandacht verdient. Deze be
drijven dragen 12% van het nationale produkt bij. 6 

Naar aanleiding van de subsidieaanvraag van Smecoma wint de mi
nisteriele adviseur voor de produktiviteitsbevordering advies in bij een 
aantal vooraanstaande Nederlandse adviesbureaus op het terrein van de 
bedrijfsorganisatie. Als eerste reageert Dr. Ir. M.G. Ydo, oprichter van 
het gelijknamige bureau. De doelgroep van ongeveer 1800 bedrijven, die 
de initiatiefnemers voor ogen staat, is naar de mening van Y do te hete
rogeen om succesvol door een produktiviteitscentrum benaderd te kun
nen worden. 1 In een andere reaktie, afkomstig van Raadgevend Bureau 
Berenschot, wordt gepleit voor de opleiding van calculators (een van de 
specialisteiten van dit bureau) naast of in plaats van de opleiding van 

5 Idem, 170. 
6 ARA, archief Ministerie van Economische Zaken (AEZ), nota 348 I.I. van de Directeur 
Generaal lndustrialisatie. 
7 ARA, AEZ, archief Adviseur voor de Produktiviteitsbevordering (AAP), inv.nr. 479, 
brief van 11-05-1953 van Ydo aan Berger, adviseur voor de produktiviteitsbevordering en 
tevens voorzitter van het College van Rijksbemiddelaars en van het COP. 
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arbeidsanalisten. 8 Waarschijnlijk is dit bureau van mening dat wanneer 
voor- en nacalculatie niet eerst op orde worden gebracht, het geen zin 
heeft arbeidsstudies te laten verrichten. In het uiteindelijke oprichtings
voorstel worden de volgende taken van het PKM genoemd: 
1) Informatie verschaffen aan management, voorlieden en werklieden 
met betrekking tot werkvoorbereiding en kontinuiteit in de produktie. 
2) Organisatieonderzoek in afzonderlijke bedrijven. 
3) Bevordering van subcontractering en differentiatie. 
4) Bevordering van prestatiebeloning. 

Tot het werkterrein van het PKM worden gerekend: machinefabrie
ken, toeleveringsbedrijven, constructie- en smederijbedrijven, bedrijven 
van plaatmetaalartikelen, kleinere gieterijen en bedrijven voor huishou
delijke metaalwaren . Het bestuur van de Stichting PKM wordt gevormd 
door zeven vertegenwoordigers van de werkgevers i11 de metaalnijver
heid, drie vertegenwoordigers van de vakbonden, twee van de overheid 
en een vertegenwoordiger van de grootmetaal. De eerste directeur van 
het PKM, Sybrandy, is van Smecoma afkomstig. In december 1953 wor
den de eerste drie bezoldigde assistenten van het PKM aangesteld. 

Als adviesorgaan van het PKM wordt eind 1953 door de Minister 
voor de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie de produktiviteitsraad 
gei"nstalleerd. Een van de !eden van deze raad is professor L. Zimmer
man, een adviseur van het ministerie van Ekonomische Zaken. De 1,8 
miljoen gulden, die eind 1953 door het ministerie aan het PKM ter be
schikking warden gesteld, bedoeld voor drie jaar, zijn aanzienlijk meer 
dan het oorspronkelijk gevraagde bedrag. Het geld komt beschikbaar 
doordat de Verenigde Staten, op grond van het 'Moody-amendment' in 
de Mutual Security Act, drie miljoen dollar extra overmaken voor de 
verhoging van de arbeidsproduktiviteit in Nederland . Uiteindelijk blijkt 
het PKM er vijf jaar van in stand te kunnen warden gehouden. 

Kostprijsberekening 

De eerste aktiviteiten van het PKM liggen op het gebied van de kost
prijsberekening. Het idee om hiermee te beginnen wordt gemotiveerd 
vanuit de volgende redenering: wanneer bedrijven voldoende gei"nfor
meerd zijn over methoden van kostprijsberekening moet het mogelijk 
zijn hierin uniformiteit aan te brengen. Op basis hiervan is een offerte
vergelijking mogelijk, waardoor zwakke plekken in de sektor van de 
metaalnijverheid onmiddellijk gesignaleerd kunnen warden. Verder dan 

8 Idem, brief van Berenschot, 22-05-1953. 
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dit idee komt het PKM in eerste instantie niet, zodat opnieuw bij de 
organisatie-adviseurs te rade wordt gegaan. In november 1953 wordt 
een gezamelijk voorstel van de adviesbureaus Y do, Berenschot en Bos
boom/Hegener ingediend, waarin de volgende aanpak van de kost
prijsproblematiek wordt bepleit: 
I) De selektie en opleiding van drie districtsleiders. 
2) De instelling van een landelijke werkgroep. 
3) De instelling van regionale werkgroepen. 
4) Het coachen van de districtsleiders. 
5) Het houden van voorlichtingsavonden. 
6) Het onderhouden van kontakten met het PKM. 
7) Het coachen van enkele bedrijven . 
8) Het inventariseren van verdere wensen. 

Uit het stuk blijkt dat de drie 'bureaux', zoals zij vanaf nu in decor
respondentie gaan heten, zichzelf een hoofdrol toedenken bij de uitvoe
ring van deze taken. 9 Onduidelijk is de rol van de assistenten van het 
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PKM, samengeste/d door he! Adviesbureau voor Bedrijfsorganisatie Dr. Ir. M .G. Ydo. 

9 Idem, gezamelijk voorstel van Bosboom/ Hegener, Berenschot en Ydo, 24-11-1953. 
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PKM. De feitelijke cursus kostprijsberekening (KPB) zal niet door hen 
worden verzorgd, hooguit mogen zij als toehoorder aanwezig zijn. In 
eerste instantie worden de ideeen van de bureaus door het PKM overge
nomen. Toegevoegd wordt nog de mogelijkheid om door het CBS bin
nen de sektor kleinmetaal een enquete te laten uitvoeren om te komen 
tot bedrijfsvergelijkingen. Blijkbaar wordt toch getwijfeld aan de moge
lijkheid om kennis over de hele bedrijfstak via uniformering van de 
kostprijsberekening en offertevergelijking te verzamelen. In de eerste 
helft van 1954 zijn er twaalf bijeenkomsten van de landelijke werkgroep 
kostprijsberekening, en zestig tot vij fenzeventig diskussiebijeenkomsten 
van regionale werkgroepen. ' 0 Het materiaal voor deze bijeenkomsten is 
geproduceerd door prof. Zimmerman, en zal in 1958 in gesystematiseer
de vorm door het PKM en het NIVE als Cursus Kostprijsberekening 
worden uitgegeven. Aan de al geformuleerde doelstellingen van de cur
sus wordt nog toegevoegd dat kostprijsberekening ook een hulpmiddel 
is bij het nemen van beslissingen over uitbesteding en toelevering, en bij 
de aanschaf van machines. Eind 1954 zal de landelijke commissie 'uit
besteding, toelevering en specialisatie' zich gaan bezighouden met voor
lichting via PKM-dagen, folders, en later ook met het opstellen van 
standaardovereenkomsten. 

In september 1954 bekritiseren de bureaus het ontbreken van een fol
low up op de kostprijsbijeenkomsten. Zij pleiten voor het opleiden van 
meer distriktsassistenten (door henzelf), en dreigen de samenwerking te 
verbreken als aan deze voorwaarde niet wordt voldaan. Naar aanleiding 
van de kritiek van de bureaus wordt op het Ministerie van Ekonomische 
Zaken een bijeenkomst gehouden van de landelijke werkgroep kost
prijsberekening, waarin de bureaus vertegenwoordigd zijn. Er worden 
hernieuwd afspraken gemaakt over het verzorgen van de regionale 
werkgroepen (door de bureaus), en de plaats van PKM-assistenten (toe
hoorders). Duidelijk is dat de bureaus de ontwikkeling van het PKM tot 
een volwaardige konkurrent vrezen. Anderzijds is Ekonomische Zaken 
bang dat de bureaus een te grote greep uit de voor het PKM beschikbare 
middelen zullen doen. ln oktober 1954 barst de born. Prof. Zimmerman 
verlaat de rijksdienst en begint voor zichzelf. Voor de bureaus is dit on
aanvaardbare konkurrentie. Zij gooien het bijltje erbij neer. Later 
wordt de samenwerking overigens gedeeltelijk hersteld. Qua 
deelnemersaantallen moet de cu;-sus kostprijsberekening als de succes
volle cursus van het PKM worden beschouwd. Er nemen in het totaal 

IO ARA, AEZ, AAP , inv.nr. 481, PKM: verslag over de periode mei-september 1954. 
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770 bedrijven dee! aan vijftig werkgroepen. 11 

Bedrijfsbezoeken 

Door hun starre houding dragen de bureaus belangrijk bij aan de inte
gratie van taken binnen het PKM. Assistenten van het PKM (begin 1955 
zeven in getal) worden nauwer betrokken bij de cursussen, en hun akti
viteiten worden daarop beter afgestemd. De PKM-assistenten hebben, 
naast verplichtingen op landelijke en regionale produktiviteitsdagen, in 
eerste instantie een vormende taak ten opzichte van de, veelal nieuwe, 
ondernemers in de kleine metaalindustrie. Distriktsgewijs worden be
drijven bezocht die voor deelname aan aktiviteiten van het PKM (vooral 
de cursussen) in aanmerking komen. Men hoopt dan de direkteur te 
spreken te krijgen, die in veel gevallen zelf nog in de fabriek meewerkt, 
en soms pas na werktijd aanspreekbaar is. Getracht wordt om vanuit elk 
van de regionale werkgroepen kostprijsberekening (en later ook vanuit 
de andere cursusgroepen) een of twee bedrijfsopdrachten in de wacht te 
slepen. Zulke opdrachten bestaan meestal uit het vervaardigen van 
kostenverdeelstaten, ten behoeve van de bepaling van de stuksprijs, en 
het opstellen van doorlichtingsrapporten. Een veel gebruikte methode is 
het maken van multi-momentopnamen. Dit houdt in dat met identieke 
tijdsintervallen observaties worden gedaan ten aanzien van handelingen 
van individuen of groepen. Door middel van het zo ontstane inzicht in 
de tijdsbesteding kan de kwaliteit van de werkorganisatie bepaald wor
den. 12 Bij dergelijk onderzoek worden werkzaamheden onderverdeeld in 
organiserend werk, persoonlijke verzorging en vaktechnisch werk. Be-

II De volgende kolommen geven een overzicht van de door het PKM verzorgde cursus-
sen: 

KPB BOW WIT 

werkgr. bedr. pers. w. b. p. W. b. p. 
1954 21 330 354 
1955 20 300 321 20 350 387 
1956 9 140 143 10 190 195 II 110 152 
1957 15 115 200 

Van de 350 bedrijven, die in 1955 deelnamen aan de cursus BOW, hadden er 80 nog niet 
eerder aan PKM-cursussen deelgenomen . Van de 190 in 1956 waren er 60 nieuw . De deel
nemers aan de cursus WIT in 1956 hadden al eerder aan cursussen deelgenomen. Met be
trekking tot de deelnemers in 1957 is <lit niet bekend. 
Bron: ARA, AEZ, AAP, verslagen PKM . 
12 Archief PKM, syllabus cursus Bedrijfsorganisatie en Werkvoorbereiding, 29 e.v. 
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drijven betalen in de beginperiode bijna niets tot niets voor de diensten 
van PKM-medewerkers. Dit blijkt een handicap, omdat de nieuwe on
dernemers er, met typisch Hollandse koopmansgeest, vanuit gaan dat 
alle waar naar zijn geld is . Al spoedig wordt dan ook door het PKM ne
gentig gulden per dag voor advies- en onderzoekswerkzaamheden ge
vraagd . Deze verandering past overigens goed bij de benadering van het 
PKM, die door een oud-medewerker wordt samengevat in de vraag: 
'Hoe breng je ze (de ondernemers) aan hun verstand dat alles zijn prijs 

HEEFT DE BAAS HIER IUD VOOR ? 
• 

Afb . 2: 11/ustratie uit de syllabus 'Bedrijfsorganisatie en werkvoorbereiding' van het 
PKM, samengesteld door het Adviesbureau voor Bedrijfsorganisatie Dr. Ir. M.G. Ydo . 
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heeft?' In voorkomende gevallen moeten de ondernemers worden gewe
zen op de risiko's die een positie als toeleveringsbedrijf kan inhouden 
(vooral wanneer men van slechts een afnemer afhankelijk is. Ook bij 
vernieuwingen van het machinepark adviseren de medewerkers. De akti
viteiten van het PKM groeien snel. In het verslag over de tweede helft 
van 1954 is nog sprake van vij ftien bedrij fsopdrachten. 13 In het verslag 
over alleen het derde kwartaal van 1955 is sprake van 852 bedrijfsbezoe
ken ten bate van de vorming van nieuwe cursusgroepen en advisering. 1• 

In heel 1955 worden zestig bedrijfsonderzoeken uitgevoerd, terwijl er 
aan het einde van het jaar nog veertig opdrachten in portefeuille zijn. 15 

Een bijzondere aktiviteit van het PKM in de beginperiode is een cur
sus verspaning, die in samenwerking met de T .H. Delft wordt verzorgd. 
Ook tracht het PKM gesprekken te organiseren binnen sectoren waar 
men elkaar kapot dreigt te konkurreren, om tot afspraken en standaar
disatie te komen (bijvoorbeeld in de produktie van stalen ramen). In ja
nuari 1955 houdt het CBS een enquete onder metaalbedrijven met meer 
dan vijf en minder dan vijftig werknemers. De respons is teleurstellend . 
In het eerste halfjaar van 1955 komen slechts driehonderdvij ftig reakties 
binnen . Uiteindelijk worden het er vierhonderd, 16 blijkbaar te weinig 
om iets zinnigs te zeggen over een populatie van meer dan vijfduizend 
bedrijven. 11 

De Kleinmetaal 

Het soort bedrijven waar het PKM aktief was laat zich moeilijk onder 
een noemer vangen. In de eerste naoorlogse jaren werd in Nederland, 
zoals een gepensioneerde (klein)metaalarbeider zich herinnert, 'nog bij
na alles gemaakt'. Vee! bedrijfjes begonnen door, soms met oorlogs
schroot als enige grondstof, simpele gebruiksvoorwerpen te fabriceren. 
Vaak werd er door een paar mannen, meestal niet in het bezit van enige 
metaalopleiding, in een schuurtje een start gemaakt met zo'n onderne-

13 ARA , AEZ, AAP , inv.nr. 482, PKM: verslag over de tweede helft van 1954. 
14 Idem, PKM : verslag over het derde kwartaal van 1955 . 
15 Idem, inv.nr. 483, PKM: verslag over 1955 . 
16 Idem . 
17 Dit cijfer is gebaseerd op label 16, pag. 84 van dee! 11 van de bedrijventelling van 
1963 (CBS , BOT IA-B , 1963, 11). In dezc label worden de aantallen bedrijven in 1950 en 
1963 vergeleken. Opgeleld zijn de aanlallen , in 1950, van bedrijven in de metallurgische 
industrie, de fabrieken van ij zer- en me1aa lwaren, constructiebedrijven, machinebouw, en 
de transportmiddelenindustrie voor zover vallend onder de metaalindustrie, met tussen de 
5 en 50 werknemers . 
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ming, die ofwel binnen de kortste keren ter ziele was ten gunste van een 
nieuw initiatief, ofwel zou uitgroeien tot een levensvatbaar geheel. Om
dat er nu eenmaal een eigenaar moest zijn,moest een van de nieuwbak
ken ondernemers zijn naam aan de firma geven, wat in de eerste jaren 
nog nauwelijks konsekwenties had. Het bevorderen van de deskundig
heid van het management door het PKM in de jaren vijftig was zeker 
geen overbodige luxe, omdat anders de groep van oprichters van de be
drijfjes overvleugeld zou worden door nieuw personeel, afkomstig van 
de inmiddels weer van de grand gekomen metaal-vakopleidingen. 

Naarmate de bedrijfjes groeiden traden de positieverschillen tussen de 
eigenaar-direkteur en zijn vroegste medewerkers vaak steeds duidelijker 
aan het licht. Waar de eerste zich, in toenemende mate bijgestaan door 
boekhouders en/ of andere professionele administrateurs, bezighield 
met de commerciele leiding van het bedrijf, gaven de laatsten als voor
man of chef leiding aan de feitelijke produktie. Wanneer in de loop van 
de jaren zestig en zeventig de eigenaren-direkteur van een welverdiende 
rust wilden gaan genieten en het bedrijf verkochten of aan erfgenamen 
overdeden, bleek ·pas goed dat de oorspronkelijke voet van gelijkheid 
was verlaten. Menig oud-bedrijfsleider of -voorman, kan nog met bit
terheid navertellen hoe het kortste eind eruit zag. Zo is in veel van deze 
bedrijven binnen een generatie een klassentegenstelling gegroeid. 

De variatie in produkten was groot, en er werd nogal eens van hoofd
produkt gewisseld. Een bedrijf dat begon met het repareren van land
bouwmachines produceerde in de jaren vijftig zelf een hogedrukpomp 
en een spuitmachine voor de fruitteelt, en heeft inmiddels zijn hoofd
produkt in cirkelzaagbladen. Een ander bedrijf begon met de fabricage 
van zinken blikken, om te eindigen als fabrikant van scharnierpijpbeu
gels. Weer een ander bedrijf maakte eerst bezinetanks voor bromfietsen, 
later gashaarden, en is nu een gezond toeleveringsbedrijf voor allerhan
de speciale metaalwaren . 

Bedrijforganiatie en Werkvoorbereiding 

In maart 1955 vindt de eerste korrespondentie plaats met het adviesbu
reau van Y do over het opzetten van een curs us Bedrij fsorganisatie en 
Werkvoorbereiding (BOW). Y do krijgt de opdracht een cursus op te zet
ten met in het totaal 200 bijeenkomsten van twintig werkgroepen, per 
regio gevormd. De eerste zes werkgroepen moeten nog voor oktober 
1955 van start gaan. 

Een sterk gevisualiseerde samenvatting van de cursus BOW, uitgege
ven door het PKM en samengesteld door het Adviesbureau voor Be-
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drijfsorganisatie Dr. Ir. M.G. Ydo, laat zien dat de cursus is opgebouwd 
volgens principes, die ontleend zijn aan het klassieke Amerikaanse 
'scientific management' . De weg naar een hogere produktiviteit ver
loopt tangs de volgende tien stappen: 
I) Het vastleggen van een organisatieschema (ter afbakening van ver
antwoordelij kheden) 
2) Het tekenen van een plattegrond van het bedrijf (ter verbetering van 
de routing) 
3) Het maken van een orderlijst en 
4) Het invoeren van een werkdistributiebord (ter verbetering van de 
planning) 
5) Onderzoek naar de tijdsbesteding van vooral bazen/chefs (ter verbe
tering van het leidinggeven) 
6) Sanering van het gereedschap en 
7) lnstructie werkmethode (standarisatie) 
8) Bepaling tijdnorm 
9) Merit rating (als aanloop tot het instellen van tarieven) 
10) Perfectionering van het systeem. 

Volgens een oud-medewerker van het PKM is bij de organisatie van 
deze curs us het bureau van Y do ingeschakeld, omdat de aanpak van dit 
bureau vooral gericht was op de individuele motivatie van de werkne-

WAAH0/1 C/?OlfJS8ESIWEKll!GEll 

l!J MOETEM NIET SLECHTS HORtN 1 .. NAAST MEDEDELING VAN WAT ER 
q-· -

~ER ZAL GEBEURHi ZODAT Z!J / HOET GEBEUli'EN, MOET OOK HIT ~ 

HET MAA~ HEBBEN TE~.!:! . · f:N HOE WORDEN YEf\KLMf\D ZODAT Z'.! HET 

8fGR'.Jf'EN EN AANVAAR..OE:N 

Afb . 3: lllustratie uit de syllabus 'Bedrijfsorganisatie en werkvoorbereiding' van het 
PKM, samengesteld door he/ Adviesbureau voor Bedrijfsorganisatie Dr. Ir. M.G. Ydo. 
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mer. Het 'plezier in het werk' (de titel van Ydo's dissertatie) wordt vol
gens Ydo vooral weggenomen wanneer een werknemer niet kan door
werken ten gevolge van een gebrekkige werkorganisatie. Aan het instel
len van tarieven hecht Y do minder belang, een goede werkorganisatie 
moet dat in feite overbodig maken. In deze aanpak, die wonderwel 
strookte met de behoefte van kleinere ondernemingen, is veel terug te 
vinden van Ydo's geheel eigen interpretatie van !even en werk van de 
grondlegger van de 'wetenschappelijke bedrijfsvoering' Frederick 
Winslow Taylor, aan wie Ydo inzichten toeschrijft die over het alge
meen pas aan de latere 'Human Relations' beweging worden toege
dicht. 18 

Een voorbeeld: 'Zij moeten niet slechts horen water zal gebeuren zo
dat zij het maar hebben te slikken ... maar. .. naast mededeling van wat 
er moet gebeuren moet ook het waarom en hoe worden verklaard zodat 
zij het begrijpen en aanvaarden'. 19 

Dit citaat uit de samenvatting van de cursus BOW geeft aan hoezeer 
de arbeiders door Ydo als denkende mensen worden beschouwd. Van
daar ook dat de arbeider die in de cursus optreedt een naam draagt: Ti
lanus (in plaats van het obligate Jansen). In de cursus wordt bovendien 
sterk de nadruk gelegd op de verantwoordelijkheid die de leiding ten 
aanzien van de werkvoortgang draagt. Vandaar ook dat het tijdsbeste
dingsonderzoek zich vooral richt op chefs en bazen. Doe! ervan is, te be
reiken dat het vaktechnische werk het grootste tijdsbestanddeel van 
werklieden in beslag neemt, door hen zo min mogelijk organiserend 
werk te laten doen. De combinatie van Taylorisme en Human Relations 
leidt hier en daar tot formuleringen die niet precies overeenkomen met 
de feitelijke bedoelingen. Zo hoeft het afstoten van vaktechnisch werk 
door de chef niet automatisch te betekenen dat de verantwoordelijkheid 
van zijn ondergeschikten toeneemt, zoals de uitgebreide syllabus sugge
reert: 
'Binnen het bedrijf geldt als richtlijn, dat de chef de lagere taken moet 
afstoten, teneinde zoveel mogelijk voor zijn eigenlijke taak vrij te zijn. 
Al te vaak treft men nog de neiging aan dat een chef alles zelf wil doen. 
Op een goede manier delegeren betekent voor de chef echter niet alleen 
dat hij meer tijd krijgt voor zijn eigen werk, maar dat zijn mensen ook 
een gevoel krijgen van verantwoordelijkheid'. 20 Van het klassieke Tay
lorisme heeft Y do geleerd dat de bewijslast ten aanzien van de normstel-

18 M.G . Ydo, Taylor, (Alphen aid Rijn 1955). 
19 Archief PKM, samenvatting cursus Bedrijfsorganisatie en Werkvoorbereiding, 15. 
20 Archief PKM, syllabus cursus Bedriifsorganisatie en Werkvoorbereiding, 3. 
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ling bij de leiding berust, maar ook andere capita van de wetenschappe
lijke bedrijfsvoering worden opgeslagen. Zo wordt met een rekenvoor
beeld aangetoond dat verhoging van de produktiviteit een doelstelling 
is waar de belangen van werkgever en werknemer elkaar ontmoeten. En 
van een credo is de hele cursus doortrokken: 'Voor rechtvaardige tarie
ven zijn standaardomstandigheden nodig' . Om tot betere werkmetho
den te komen dienen dan ook de vragen gesteld te worden die bekend 
zijn uit de Amerikaanse handboeken: 
- Waarom gebeurt <lit? 
- Waarom gebeurt het hier? 
- Waarom gebeurt het nu? 
- Waarom doet hij het? 
- Waarom gebeurt het zo? 

En nadat de mogelijkheid om handelingen weg te laten, te combine
ren of te vereenvoudigen, is nagegaan rest de noodzaak om werkmetho
den vast te leggen, te vergelijken en te instrueren . Bij het instrueren van 
de werkers wordt belangrijk geacht hen inzicht bij te brengen in de 
noodzaak om zo en niet anders te werken, en de haalbaarheid van de 
normen te demonstreren. 

De instruktie van de arbeiders vormt het sluitstuk van de cursus 
BOW, waarop in volgende cursussen wordt voortgeborduurd. Terwijl 
de cursus kostprijsberekening vooral bedoeld was voor de ondernemers 
en (indien aanwezig) hun boekhouders, melden zich voor de cursus Be
drijfsorganisatie en Werkvoorbereiding de eerste bedrijfsleiders en een 
enkele baas of voorman. Aan de cursus BOW wordt in het totaal deelge
nomen door 540 bedrijven, waarvan er 140 nog niet via de cursus kost
prijsberekening met het PKM in aanraking zijn gekomen. 11 

Werkinstruktietechniek en Menselijke Verhoudingen 

In 1956 werd een begin gemaakt met de cursus werkinstruktietechniek 
(WIT), in eerste instantie samen met het NIVE, terwijl in een later sta
dium ook het Nederlands Instituut voor de Personeelsleiding (NIPL) 
werd ingeschakeld. Voor een eerste bijeenkomst werden de ondernemers 
uitgenodigd, vervolgens werden een aantal bijeenkomsten met be
drijfsleiders en bazen gehouden, waaraan in een slotbijeenkomst de on
dernemers (voor zover deze functies niet samenvielen) weer werden toe
gevoegd. De vormende taak van het PKM binnen deze cursus bestond 
er volgens een oud-medewerker vooral in 'het kader uit de overall, en 
in een begeleidende en instruerende rol te praten' . Van deelnemers werd 
verwacht <lat zij demonstraties gaven van werkwijzen, die in het eigen 
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bedrijf werden toegepast. In het totaal werd aan deze cursus door 235 
bedrijven deelgenomen. 11 

Een bijzonder geval binnen het aanbod van het PKM vormde de cur
sus 'Menselijke verhoudingen in het bedrijf', waarvan de handleiding 
samen met het NIVE werd uitgegeven. De toonzetting vindt zijn oor
sprong in de Human Relations beweging: 'De mens heeft zich aangepast 
bij de machine, bij haar taal, ritme en cadenz. Hij gehoorzaamt de wet
ten van het technische slavenproletariaat, n.l. automatisme, uniformi
teit en anonimiteit. Hij imiteert de machine en is zelf een robot gewor
den. Deze robot, deze nieuwe mens is verwisselbaar. Als persoon, als in
dividu heeft de mens geen waarde. Eerbied en liefde voor de mens be
staan niet meer. Deze bestaat nog slechts als nummer in het dossier van 
een bureau. De kategorie mens wordt mechanisch behandeld, volgens 
mechanische instructies, tot uitdrukking komend in fiches, kaartsyste
men en statistieken. Wat daarin vastgelegd wordt, is al wat van de mens 
overblijft. Deze maatschappij stelt zich in op de technische, niet !anger 
op de menselijke behoeften. De wereld loochent de mens als mens'. 21 

Wie niet beter weet zou denken dat hier een kritikaster van de huidige 
gecomputeriseerde informatiemaatschappij aan het woord is. Koningin 
Juliana zei het bij de opening van de 'International Conference on Hu
man Relations' in september 1956 nog weer anders, en werd uitvoerig 
geciteerd: 'Wie nu de menselijke verhoudingen in zijn omgeving wil ver
beteren zal het oude voorschrift moeten volgen: Ken Uzelf, wees Uzelf, 
begin zelf, ga op weg naar de ander. Hoe zal anders ooit ergens de 
bestaansmogelijkheid voor een kleinere of grotere, laat staan voor een 
totale gemeenschap kunnen groeien van bewuste mensen, die en hun 
energie en werkkracht, en hun verstand, wetenschap, technisch kunnen, 
efficiency, en hun vaardigheid kunnen inpassen in het patroon van hun 
!even naast dat wat hun ziel behoeft en wat hun hart hun ingeeft? Het 
is toch zo dat liefde het hoogste is van alle verhoudingen, en dat is het 
geven van het hart?'. 22 

In de handleiding werd aan deze woorden de konklusie verbonden dat 
het scheppen van goede menselijke verhoudingen in de eerste plaats een 
zaak is van het hart. De daarop volgende waarschuwing dat ook het ver
stand niet mag worden uitgesloten kwam waarschijnlijk al te laat. Het 
moet aan de wolligheid van deze inleidende teksten te wijten zijn dat de 
cursus nauwelijks aftrek vond. Bovendien waren de beschrijvingen am
per van toepassing op de situatie in kleinere ondernemingen, waar de 
mechanisering bijvoorbeeld veel minder ver was voortgeschreden dan 

21 Archief PKM, discussiehandleiding no. 6, ' Menselijke verhoudingen in het bedrijf, 2. 
22 Idem, 3. 
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het eerste citaat suggereert, terwijl teveel van wat men in andere cursus
sen had trachten te bereiken weer ter diskussie werd gesteld . In het na
jaar van 1956 konden slechts twee groepen worden gevormd, daarna 
schrapte het PKM de cursus . 23 Ondanks de geringe toepasbaarheid gaf 
de handleiding een interessant overzicht van inzichten, die op het vlak 
van de menselijke verhoudingen in het bedrijf voor en na de tweede we
reldoorlog in de Verenigde Staten waren opgedaan. Achtereenvolgens 
werden de Hawthorne-onderzoekingen en de behoeftenpyramide van de 
'neo-Human Relationist' Maslow behandeld. In de meer praktische ge
deelten werd gewezen op de noodzaak van personeelsintroduktie en 
taakverruiming. 

Overige aktiviteiten en verzelfstandiging 

In het begin van 1956 wordt voor het eerst gediskussieerd over het voort
bestaan van het PKM. Gezien het gebruik dat tot dan toe van de be
schikbare gelden is gemaakt kan het PKM nog drie jaar vooruit. Beslo
ten wordt dat het centrum begin 1959 zelfstandig zal moeten worden, 
anders zal het worden opgeheven. 24 In 1956 neemt het belang van alge
mene voorlichtings- en discussiebijeenkomsten af, en komt de nadruk 
(nog) meer op de cursussen te liggen . Er worden nu ook snelcursussen 
en speciale cursussen kostprijsberekening voor aparte sektoren verzorgd 
(bijvoorbeeld de gieterijen). Daamaast neemt het aantal bedrijfsonder
zoeken toe. In 1956 worden vijfentachtig kostenverdeelstaten gemaakt 
en zeventig organisatieonderzoeken in afzonderlijke bedrijven verricht. 
Deze tendens zet zich in 1957 voort. Het PKM krijgt steeds meer op
drachten op het gebied van werkklassifikatie, merit rating en tarifie
ring. 25 De grote metaalbedrijven voeren vooral in deze periode gemeten 
tarieven in. Dit is in de metaalnijverheid maar zelden mogelijk. Wei is 
binnen de kleinmetaal in de eerste helft van de jaren vijftig een werk
klassifikatie met een indeling van funkties in zes vakgroepen ontwik
keld. Hierdoor is het voor bedrijven, waar met assistentie van het PKM 
werkklassifikatie wordt ingevoerd, mogelijk hogere basislonen te beta
len. Bij merit rating is een premie van 7%, en bij ervaringstarief een pre
mie van 10% mogelijk. Bij de invoering van (niet op arbeidsstudie geba
seerde) ervaringstarieven heeft het PKM een voorkeur voor het Halsey-

23 ARA, AEZ, AAP, inv.nr. 484, PKM: verslag over 1956. 
24 Idem. 
25 Idem, inv .nr. 486, PKM : verslag over 1957 . 
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stelsel, waarbij de arbeider de helft van zijn extra prestatie vergoed 
krijgt. 26 

In individuele gevallen kan van de werkklassifikatie worden afgewe
ken en, met toestemming van de Rijksbemiddelaars, van een nog hoger 
basisloon worden uitgegaan. De metaalnijverheid is op dit gebied flexi
beler dan de grootmetaal, omdat meer combinaties van funkties voor
komen. In de loop van 1957 verschijnt boven rapporten ten behoeve van 
opdracht gevende bedrijven steeds vaker de aanduiding 'niet bestemd 
voor de vakbonden', wat gezien de samenstelling van het bestuur van 
het PKM op zijn minst opmerkelijk mag heten. Het centrum begint zich 
blijkbaar al aardig tot organisatie-adviesbureau te ontwikkelen. Het 
jaar 1958 wordt grotendeels gevuld met de voorbereiding van de ver
zelfstandiging van het PKM. Door de medewerkers worden bedrijven 
geworven om zich aan te sluiten bij het PKM, in de kategorieen 5-15, 
16-30, 31-45 en meer dan 45 werknemers. De kosten van het lidmaat
schap zijn afhankelijk van de omvang van het bedrijf, met een minu
mum van f 62,50. Aangesloten bedrijven hebben, afhankelijk van de 
omvang, recht op 1, 2, 3 of vier mandagen van PKM-medewerkers per 
jaar. Vanaf I januari 1959 kan het PKM, met enige garanties van de 
overheid en onder blijvende auspicien van werkgevers- en werknemers
organisaties, in verzelfstandigde vorm van start gaan. Een lijst van 250 
aangesloten bedrijven in 1964 toont de levensvatbaarheid, en ook het 
feit dat het PKM, als enige van de in de jaren vijftig opgerichte produk
tiviteitscentra, thans nog bestaat getuigt daarvan. 

Conclusies 

Samenvattend kan worden gesteld dat het PKM in de periode tussen 
eind 1953 en 1959 een algemeen vormende (ten opzichte van onderne
mers en kader), een organiserende (binnen de bedrijven) en een regule
rende (tussen bedrijven) taak heeft vervuld. De medewerkers van het 
PKM verrichtten werk van hoog niveau. Zij werden daarbij geholpen 
door het feit, dat gemeten tarieven in de meeste kleine metaalbedrijven 
niet haalbaar bleken te zijn. Waar in de grotere metaalbedrijven geme
ten tarieven vaak alleen in naam werden ingevoerd, om hogere Ionen te 
kunnen betalen en zo onrust en verloop onder het personeel te voorko
men, 2 was de metaalnijverheid op andere methoden van produktiviteits
verhoging aangewezen . 

26 Archief PKM, Handleiding beloningssysteem op basis van het tijdbestedings- en 
prestatieonderzoek, bijlage VI. 
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Helaas zijn over de effecten van het optreden van het PKM geen gede
tailleerde gegevens bekend. Het maatwerk, dat in de kleinere bedrijven 
moest worden geleverd, rechtvaardigt echter het vermoeden <lat de pro
ductiviteitsstijgingen aanzienlijk zijn geweest. Op zijn minst namen 910 
bedrijven deel aan de cursussen van het PKM, waarschijnlijk lag <lit ge
tal nog iets hoger. 11 Daarnaast deed het PKM ook onderzoek in bedrij
ven die niet aan de cursussen deelnamen. Gezien het feit, dat de doel
groep van het PKM in 1950 2522 en in 1963 3812 bedrijven telde,27 een 
niet geringe prestatie in een voor de industrialisatie van Nederland cru
ciale periode. 

27 Gehanteerd zijn cijfers met betrekking tot dezelfde bedrijfsgroepen als in noot 17 , al
leen nu voor bedrijven met tussen de 10 en 50 werknemers, de aanvankelijk doelgroep van 
het PKM. 
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