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De ontwikkeling van de brandspuit
in de zeventiende en achttiende eeuw
HANS WILDEBOER

Inleiding
Zo effectief als tegenwoordig met de modemste apparatuur en met een geoliede
organisatie een brand wordt bestreden, zo weerloos was men ertegen tot ver
in de zeventiende eeuw. De aloude manier van blussen door middel van het
doorgeven van emmers water, betekende in de meeste gevallen niet meer
dan een druppel op een gloeiende plaat. Vooral in de steden was een ongelukje in een smederij, bakkerij , vetsmelterij of het omvallen van een kaars of
stoof vaak niet minder dan een catastrofe.
Omdat de houten huizen met rieten daken veelal dicht op elkaar waren gebouwd, beperkte een brand zich niet tot het pand waarin ze ontstond. Belenden de huizen vlogen ook in brand en soms werd een groot deel van de stad
verwoest, zoals bijvoorbeeld in 1578 gebeurde in Haarlem. 1 Ondanks allerlei
regelmatig vernieuwde voorschriften ten aanzien van bijvoorbeeld de opslag
van brandbare materialen of het optrekken van stenen schoorstenen en gevels
- maatregelen waardoor zich ongetwijfeld minder ongelukken voordeden stond men in bijna aile gevallen machteloos tegenover brand.
Er bestond eind zestiende, begin zeventiende eeuw weI een zekere organisatie van het bluswerk. Steden als Amsterdam of Haarlem waren verdeeld in
een aantal wijken waarin op een aantal vaste plaatsen brandgereedschap was
te vinden. Uithangborden met daarop de afbeelding van een emmer gaven die
plaatsen aan. De ratel- of klapwacht patrouilleerde 's nachts door de stad en
alarmeerde de burgerij bij brand of ander onraad. Boven de stad hielden torenwachters een oogje in het zeil. Bij brand staken ze een rode vlag of een
brandende lantaarn in de richting van de plaats des onheils. De daartoe aangewezen broeders van verschillende gilden wisten in dat geval in welke richting
ze zich moesten spoeden. Onderweg werd het brandgereedschap opgepikt, dat
naast leren emmers uit brandhaken, ladders, zeilen, fakkels, gieters en pekkransen bestond. De brandhaken werden gebruikt om gevels om te trekken,
zodat de vuurhaard vrijkwam en dus beter bestreden kon worden. Niet zelden
Willem Janszoon Verwer, Memoriaelbouck. Dagboek van gebeurtenissen te Haarlem van
J572- J581 (Haarlem 1973) 179-1 8 1.
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werden de (intacte) huizen van buren deels gesloopt om zo het vuur te isoleren.
De zeilen, die natgemaakt werden, moesten het overslaan van het vuur voorkomen. Fakkels, vuurpannen en pekkransen vervulden de rol van schijnwerper:
op die manier kon men zien wat men deed wanneer 's nachts brand uitbrak.
De veiligheidssituatie in de steden aan het begin van de zeventiende eeuw
vroeg eigenlijk om betere maatregelen tegen brand. Bovendien kostte een
brand veel geld: met het afbranden van een gevuld pakhuis of een volgeladen
schip gingen kapitalen in rook op. Pogingen van uitvinders om een antwoord
te vinden op de belangrijkste vraag: 'hoe het water zo snel mogelijk van de
bron - sloot, gracht, pomp of put - in het vuur te krijgen?' konden rekenen op
warme belangstelling. Hier en daar werd voor het eerst geexperimenteerd met
brandspuiten, maar van een grootschalige invoering was nog geen sprake.
Er was in de zeventiende eeuw een toenemende belangstelling voor mechanica en hydraulica, getuige de vele boeken die hierover verschenen. Het waterrijke Nederland vormde een proeftuin bij uitstek voor al diegenen die gefascineerd waren door instrumenten die bij het bemalen van polders, het drooghouden van de lading van schepen, het bierbrouwen, het besproeien van tuinen
en het blussen van branden behulpzaam konden zijn. Onder de octrooien, beschreven in het boek van G. Doorman, zijn er vele die aangevraagd werden
voor vindingen ofverbeteringen van instrumenten die op bovengenoemde terreinen hun nut zouden kunnen hebben?
Het doel van dit artikel is het leveren van een bijdrage aan de kennis over
technische vernieuwing v66r 1800, door het geven van een korte beschrijving
van de ontwikkeling van de brandspuit - een van die instrumenten. Aan de
hand van tekeningen en literatuur wordt geschetst hoe deze ontwikkeling is
veri open, welke mensen erbij waren betrokken en om wat voor instrumenten
het ging. Daarnaast wordt gekeken naar factoren die relevant waren in deze
ontwikkeling, naar de geografische oorsprong van de technische kennis en de
verspreiding daarvan in Nederland. 3
De peri ode v66r 1600 blijft hier buiten beschouwing. Behalve enkele curieuze en summiere gegevens en een incidentele afbeelding is hier over weinig
te vertellen. Zo wordt in beschikbare literatuur onder meer verwezen naar de
vroegst bekende afbeelding van een brandspuit van de Zwitserse mathematicus Jacob Besson (1500-1569). De werking van zijn brandblusapparaat berustte op een schroefprincipe. Het bestond uit een tolvormige koker, die door
middel van een schroefdraad naar voren kon worden gebracht. Eerst werd de
zuiger naar achteren gedraaid, daarna werden koker en trechter met water ge2 G. Doorman, Octrooien voor uitvindingen in de Nederlanden uit de 16e-18e eeuw (Den Haag
1940).
3 c.A. Davids, 'De technische ontwikkeling van Nederland in de vroeg modeme tijd. Literatuur,
problemen en hypothesen, laarboek voor de Geschiedenis van bedijf en techniek, 8 (1991) 9-37.
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Afb. 1: Jacob Besson, 'Machinamentum ut non vulgaire (sicut opinamur) ita singulare, in eiacularuia aqua adversus incenda maxima; cumflamma superanta, nulli propius ad aedes patet aditus '. Gravure door Franciscus Beroaldus, 1565.
Bron: Universiteitsbibliotheek Amsterdam.

vuld. De trechteropening werd op het vuur gericht - de hoogte was instelbaar
- en tenslotte werd het water naar buiten geperst door de zuiger zo snel mogeJijk aan te draaien. Vrouwen droegen het water aan, terwijl mannen de brandspuit bedienden. Het boek van Besson verscheen in 1565. 4

Eerste octrooien
Het eerste octrooi dat door de Staten-Generaal voor een brandspuit werd
5
verleend, dateert van II juni 1614. De Duitser Pauwels Auleander had de
aanvraag ingediend met het verzoek het vijfentwintig of dertig jaar te laten
gelden. Het opschrift luidde: 'Een spuit voor het blusschen van brand en ook
voor oorlogsdoeleinden en voor plantbesproeiing'. Om zeker te zijn van een
goede afzet had het apparaat meerdere gebruiksmogeJijkheden. In het octrooi, dat voor de duur van vijf jaar werd verleend, werden er vijf genoemd.
Naast (a) het blussen van branden waren dat (b) het gebruik als pomp voor
stadsfonteinen, (c) het gebruik als hulpmiddel aan boord van schepen, ener4
5

J. Besson, Theatrum instrumentorum et machinorum (Geneve 1582) afbeelding 52.
Doorman, Octrooien, 126-127.
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zijds voor het varen zelf: de brandspuit werd dan gebruikt voor het natmaken van de zeilen om meer vaart te maken, anderzijds om in een gevecht het
schip zo nat te maken dat de vijand het niet in brand kon schieten. Bij
droogte kon de brandspuit dienen voor (d) het kunstmatig besproeien van
planten en akkers en tenslotte (e) kon hij gebruikt worden om de vijand bij
bestormingen van steden of enteringen van schepen, nat te spuiten waardoor
roeren, musketten en grof geschut onklaar zouden raken.
Het bereik van het instrument werd als voIgt omschreven. De brandspuit kon
het water: 'een aerm dick oft oock dicker ende dunder nae proportie des instruments in de hoochte brengen, conde hooger als eenige huysen comen syn,
jae soo hooch bycans als een man can werpen, ende dat so verde dat men door
het water daer door uytgeschoten aen alle syden voor ende achter aende rechte
hantende oock lincks hy de wyde ende de breede, ja alommentom daer ment
hebben wil alles can bereyken, .. .'
De brandspuit was verkrijgbaar in verschillende afmetingen en er waren
maar enkele mensen nodig voor de bediening.
Het octrooi van Pauwels Auleander is exemplarisch voor alle volgende octrooien die betrekking hadden op brandspuiten . Multifunctionaliteit, bedieningsgemak, technische prestaties en grootte van het instrument bepaalden de
marktwaarde. Het laatste gegeven was niet onbelangrijk. In steden waar de
huizen vaak dicht op elkaar gebouwd waren had men niets aan grote onhandel bare werktuigen die niet eens in de buurt van een brand gebracht konden
worden.
Hoe de brandspuit van Auleandereruit zag is moeilijk te zeggen. Voor zover
bekend zijn er geen afbeeldingen van. Het is niet ondenkbaar dat hij leek op
de vinding van Heinrich Zeising uit Leipzig. Deze presenteerde - ook in 1614
- in een boek over al1erlei waterwerken 'etlichen ktinstliche WasserSprtissen
in Feuersgefahr sehr dienstlich zu gebrauchen,.6 Volgens de inleiding van het
hieraan gewijde hoofdstuk konden deze brandspuiten, bediend door vijf a zes
man, meer bij een brand uitrichten dan honderd personen . Bovendien: wanneer
men er bij een brand bijvoorbeeld drie zou inzetten, kon met een het vuur
worden bestreden terwijl met twee andere de belendende pan den natgehouden
konden worden. Vier kopergravures begeleidden de uitleg die volgde. Op de
eerste is te zien hoe het pompwerk in een speciaal hiertoe gemaakte wagen in
een koperen ketel is geplaatst. Opvallend is dat een rechte balans, waaraan de
zuigerstangen gekoppeld zijn, ontbreekt. In plaats daarvan kunnen beide zuigers onafhankelijk van elkaar bewogen worden. Dat gebeurt indirect: de hand6
1.1. Zeising, Theatri rnachinarurn, Ander Theil, in we/chern Vielerlen Schone Wasserkiinstei
die Wasser durch Rader I Purnpenl Druck und Spriisswerck zu erheben, zusehen (Leipzig 1614)
64-76.
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Afb. 2: Heinrich Zeising. 'Eine schone neue Invention einer Machinae oder Feuer Spriissen
welche in Feuernoth sehr niisslich ZU gebrauchen ist I also das ihres gleichen zuvor noch nie
eifunden gewesenl denn manjessund treffliche grosse Rettung dadurch thun kan ', 1614.
Bron: Universiteitsbibliotheek Amsterdam.

grepen van het stangenstelsel verbonden aan de zuiger zitten een stuk lager.
De inzet (linksboven) toont een kleine uitvoering van de brandspuit.
De tweede gravure toont hetzelfde pompwerk, maar nu geplaatst in een grote
ronde koperen ketel die op een zware slede is gebouwd. De balans, die kan
worden bediend door twaalf tot vierentwintig personen, is nu weI gemaakt uit
een stuk zwaar hout waaraan de zuigerstangen zijn vastgemaakt. Volgens de
beschrijving loopt onder in de bak een pijp vanaf de pomp, via een opening in
de wand naar buiten . Op deze manier kan direct water worden aangetrokken
als de brandspuit in het bluswater is getrokken. Door het afdammen van een
waterloop (een beek) ontstaat een kleine waterplas of poel waardoor dit mogelijk wordt. De opening in de wand moet weI zijn voorzien van een rooster,
omdat anders verstopping optreedt. Het is geen noodzaak om de pomp op deze
manier te gebruiken. Als een stop in het gat werd gedaan, kon het water met
emmers in de bak worden gegoten. Ook hier moest dan weI een rooster worden
gebruikt.
Een derde gravure laat het hele pompwerk in onderdelen zien. Er wordt
precies omschreven hoe men een dergelijke pomp moet maken en welke materialen ervoor nodig zijn: messing voor de cilinders en zuigers, ijzer voor de
zuigerstangen, leer voor de bekleding van de zuigers. Het spuitstuk moet taps
toeiopen, zodat het water met kracht door de smalle opening wordt geperst.
Bovendien geldt dat hoe langer het spuitstuk is, hoe hoger/verder men kan
spuiten. De laatste gravure laat beide brandspuiten in actie zien. Het terugkerend gebruik van de woorden 'kiinstlich' , 'Wasserkiinste', 'Kiinstler' in de
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Afb 3: Heinrich Zeising, a: brandspuit op sLede met baLans uit een stuk. die door 12 tot 24 personen
op en neer bewogen kan worden. b: Het pompsteL in onderdeLen. e: Beide typen van de brandspuit
in aetie. 1614.
Bran: UniversiteitsbibLiotheek Amsterdam.
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tekst geeft aan hoe men tegen deze vinding aankeek. Een brandspuit werd
gemaakt door een kunstenaar en hooguit aangepast door bijvoorbeeld een
smid.
Het blusapparaat dat Salomon de Caus (1575-1626) had opgenomen in zijn
Les raisons des forces mouvantes, dat in 1615 in Frankfurt verscheen, heeft
veel weg van de vinding van Zeising. De begeleidende tekst spreekt ook van
de goede ervaring die ermee in Duitsland was opgedaan. De Franse ingenieur
en architect De Caus - vanaf 1613 in dienst van keurvorst Frederik V van de
Palts - beschrijft een groot aantal 'machines', die de mens tot nut of plezier
kunnen zijn. Elke beschrijving is voorzien van een illustratie. Daaronder dus
ook een machine fort necaissaire par laquelle l'on peut donner grand secours
aux maisons qui seroyent enfiambees. 7 Op de gravure is te zien hoe vier mannen een hefboom hanteren waaraan een zuiger is verbonden die in een enkele
cilinder is geplaatst. Het geheel staat in een ronde houten bak, die met emmers
water wordt gevuld. De metalen buis, in de handen van de man die de waterstraal op het vuur richt, is met deze cilinder verbonden. De twee e\leboogstukken in de pijp maken het mogelijk om het spuitstuk in verschillende
richtingen te draaien. Aan beide zijden van de spuit is een touw bevestigd
waaraan hij naar de plaats des onheils kan worden getrokken.
Tien jaar later, op 26 februari 1625, werd in Engeland een octrooi voor een
brandspuit verleend aan Roger Jones. Zijn broer John, een Londense koopman
die vee I reisde had op een van zijn reizen een brandspuit uit Niirnberg meegenomen. Op basis hiervan ontwikkelden zij:
'a newe profitable and commendable invention art or skill and way of
using an Engine or Instrument artificiallie wrought with scrues and other
devices made of Copper or brasse or other metall for the casting of water, with a spout of Copper or brasse or other metall into any house, shippe or other place taken with fire in such a manner that with the helpe of
tenne men to labor at the said engine or instrument water may be cast
into any house, shippe or other place taken with fire in such abundance
and with such violence that it will quench the fire with more ease and
speed then five hundred men with the helpe of Bucketts and ladders can
performe without it...'
Het octrooi werd verleend voor veertien jaar. Volgens een latere beschrijving door Fuller werd deze uitvinding gefabriceerd en na Jones' dood uitgebreid en verbeterd door William Burroughs uit Lothbury, die tussen 1625 en
1660 zestig van deze brandspuiten heeft vervaardigd. 8
7 S. de Caus, Les raisons desforces mouvantes, avec diverses machines tant utiles que plaisantes
aux queUes sont adjoints plusieurs desseings de grotes etfontaines (Frankfurt 1615) plaat 27, tekst
XX.
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Afb. 4: Salomon de Caus, 'Machine fort necaissaire par laquelle l'on peut donner grand secours
aux maisons qui seroyent eriflambees', 1615.
Bran: Universiteitsbibliotheek Amsterdam.

Op 4 september 1628 werd opniellw aan een DlIitser een octrooi verleend
voor een brandspllit,9 zij het op voorwaarde dat eerst 'volcomen preuve' is
gegeven van zijn inventie. Johannes Heuvelmans lIit Hamburg kwam met twee
soorten waterspuiten: de ene om op straat te gebrlliken bij een grote brand, de
andere om in kleine steegjes, gangen en andere moeilijk bereikbare plaatsen
in te zetten. Net als Auleander gaf hij de mogelijkheid aan van het gebruik op
schepen. Hij voegde er nog een niellwe aan toe:
'ClInnende daer en boven noch de selve spuyten gevuld werden met
stercke wateren, en de daer mede den vyant, soeckende de schepen off
eenige plaetsen ende forten te aborderen in de oogen gespuyt, ende alsoo
verblindt, dat se haer met het gesicht niet connen behelpen'
Helaas zijn ook van deze brandspuit aileen dit soort omschrijvingen overgeleverd, zodat naar uiterlijk en werking geraden moet worden.
Soms zijn beschrijving en afbeelding samen onvoldoede om een goed beeld
te krijgen van een brandspuit. Bijvoorbeeld in het geval van John Bate die in
The mysteries of nature and art (1634) een tweetal brandspuiten opnam. Uit
de beschrijving valt afte leiden dat de een werkte volgens een schroefprincipe,
8 Rhys Jenkins, 'Fire extinguishing engines in England 1625- 1725 ', Transactions ofthe Newcomen Society for the study of the history of engineering and technology, II (\930-31) 16, 17,23,
24.
9 Doonnan, Octrooien, 175.
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zoals bij Besson: de zuiger werd op en neer bewogen over een as voorzien van
schroefdraad. Bij de ander was sprake van het aanzuigen van water door rniddel van een soort blaasbalg. Een opvouwbare leren slang (niet afgebeeld) verbond twee bronzen schalen. De bovenste zat vast aan de tafel, terwijl in de
onderste een inlaatklep voor het water was aangebracht. De onderste schaal
werd tegen de bovenste aan getrokken door een hefboom met daaraan een
stang in de vorm van een omgekeerde u. Beide apparaten dienden in het water
gezet te worden.
Bates' boek moet goed hebben verkocht, want een jaar later verscheen een
tweede uitgebreide druk met een hoofdstuk over 'Squirts and petty engines to
be drawne upon wheeles from place to place, for to quench fire among buildings; the use whereof hath been found very commodious and profitable in
Cities and great Townes'. In deze tweede druk werden zeven modellen geIO
toond, waarvan er vijf waren uitgerust met het cilinderlzuigersysteem.
Soms lag de nadruk van een uitgevonden apparaat op een andere functie
dan het blussen van branden. Zo kreeg Hendrick Nagels uit Den Haag op 1
juli 1642 een octrooi op een 'Spuit voor tuinbesproeiing en brandblussching' II,
een instrument:
't'welck eygentlyck bequaem is omme in Thuynhoven, Boomgaerden
ende Bempden by extraordinaris drooge tyden te gebruycken ende daermede in sUlcken gevalle de Boomen, Heggen en de Gronden met een
soetvloeyende Water in nootsaeckelycke hoochte van onder ende boven
mitsgaders in lengte ende breedte te doen besprengen, gelyck als door
een natuyrlycken regen, ende sulcx daer meede deselve van swarte Vliegen (door dewelcke 't gewormte, rupsen, ende ander ongedierte voornamentlyck voortcomt) te bevryden als oock by occasie van ongeluck van
Brant ende dempinge van dien soo in de Schoorsteenen als anders door
crachtige toevoer ende opspeutinge van Water te connen employeren.'
De brandspuit van de Nurnberger 'Zirkelschmied', werktuigkundige en kunstenaar Johannes (Hans) Hautsch (1595-1670» stond aan de basis van een
nieuwe generatie brandspuiten. Waarschijnlijk maakte hij als eerste gebruik
van een zogenaamde windketel, waardoor een ononderbroken waterstraal
kon worden geproduceerd. Door tussen twee cilinders van een zuigperspomp een gesloten ketel te plaatsen werd hierin de benodigde luchtdruk opgebouwd.
10 Jenkins, Fire extinguishing engines, 17-19. John Bate, The Mysteryes a/Nature andArt IJ.-ondon 1534), Facsimile uitgave in de serie: The English experience. its record in early printed books,
no. 845 (Amsterdam, Norwood N.J. 1977) II, 12 en 18, 19.
11 Doorman, Octrooien, 211.
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Afb. 5a, 5b:John Bate,
a. 'An Engin, which being placed in water will cast the same with violence on high ', 1634.
b. 'An Engin to force water up to a high place: very usefull f or to quench fire amongst buildings,
1634.
Bron: Universiteitsbibliotheek Amsterdam.

Hautsch, bekend door andere bijzondere apparaten, ontwikkelde zijn brandspuit rond 1650. Zowel in 1655 als 1658 verscheen recIamedrukwerk waarop
de brandspuit was afgebeeld. Georg Andreas Bockler nam eveneens een afbeelding op in zijn Theatrum machinarum novum 12, dat in 1661 verscheen
(zie afbeelding 6). De brandspuit was groot en zwaar: hij moest door twee of
drie paarden worden getrokken en kon door maximaal achtentwintig mannen
worden bediend. Hij was geplaatst op een zware houten slede en bestond uit
een tweedelige houten bak, waarvan de bovenste omgekeerd op de rechthoekige onderste was geplaatst. Deze had aan de bovenzijde aan beide uiteinden
ronde gaten, waarin het metemmers aangevoerde water werd gestort. De spuitgast stond boven op de geheel gesloten bovenste bak, waaruit een beweegbare
gebogen spuitpijp kwam . Het binnenwerk was gemaakt van koper, messing
en ijzer. Op de buitenzijde van de brandspuit was een metal en stangenconstructie aangebracht vergelijkbaar met die op de wielen van de eerste
locomotieven . Dit stangenstelsel was verbonden met een zuigperspomp aan
de binnenzijde. Door het bewegen van de stangen - aan elke stang konden
twaalf tot veertien mannen staan - werd de pomp in werking gebracht en werd
het water door het spuitstuk geperst. De kracht van de waterstraal was afhankelijk van het aantal mensen dat de brandspuit bediende. Op dezelfde prent is
12 Georg Andreas Bockler, Theatrum machinarum novum (Ntirnberg 1661) 60-61, afbeelding
154.
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ook nog een kleine uitvoering (rechts naast de grote) te zien. Deze was helemaal van koper, messing en ijzer gemaakt. Hij was handzameren kon zo nodig
een huis binnen worden gedragen. Tenslotte stonden rechtsonder de maten
vermeld van de uiteinden van de spuitpijpen: 0,75 duim voor de kleine en 1,5
duim voor de grote.
Op grond van brieven die de filosoof Gottfried Wilhelm Leibniz in 1707
aan de Franse natuurkundige Denis Papin schreef, toonde Ernst Gerland aan,
dat Hautsch inderdaad de eerste was die werkte met een drukketel. Leibniz,
die grote belangstelling toonde voor economisch belangrijke uitvindingen,
studeerde van 1666 tot 1667 aan de universiteit van Altdorf, vlakbij Niirnberg.
Hij moet ongetwijfeld kennis hebben gehad van de uitvinding van Hautsch.
In een brief van 4 februari 1707 schreef hij aan Papin:
'et cette raison, d'employer la chaleur et force superflue des vapeurs it
contribue aussi, qu' it pres avoir tout considere, j'ai prefere ici comme
vous, l'application de I'air comprime (suivant 1'invention des seringues
incendiaires dues it Hautsch de Nurenberg, qui font un jet perpetuel) a
I' expulsion immediate de I' eau par Ie piston." 13
Op 2 oktober 1659 verleenden de Staten-Generaal de Dordrechtse twijnmolenmaker Jan Janszoon Hudde octrooi op een brandspuit die op de markt
kwam in drie uitvoeringen:
'dewelcke bij tijden van brandt, omtrent kercken, huysen, ende Schepen,
met cleynen arbeyt en de grooten dienst conden werden gebruijkt, het
grootste welcke Instrumenten, omtrent Seven it Acht Tonnen water was
houdende, en in ijeder set continuelyck de quantiteyt van omtrent vier
emmers, in de hoochte uytgevende, het welcke door twee it drie persoonen conde werden vervoert, ende het tweede, door Poorten, off Gangen,
op de plaetsen daer dan brant soude mogen zyn, mede door twee it drie
persoonen conde werden gebracht, en de men met yder set anderhalve
emmer water daermede in den brant (hoe hooch die sou de mogen zyn)
can uit werpen, Ende het cleynste, op Solders door dackvensters, ende
andere enge plaetsen met groote faciliteyt soodanigen dienst connende
doen, ... 14

13 Ernst Hautsch, 'Der Nurnberger Zirkelschmi ed Johann Hautsch (1595-1670) und seine Erfindungen', Mitteilungen des VereinsfiirGeschichte derStadt Niirnberg, 46 (Numberg 1955) 542;
G. Doorman, Techniek en octrooiwezen in hun aanvang Cs-Gravenhage 1953) 15; Doorman,
Octrooien, 38.
14 Doorman, Octrooien, 227.

20

JbGBT 10(1993)

Afb. 6: Johann Hautsch, 'Zwo treffliche Wasser-Spriitzen, in Feuers-Nothen niitzlich zugebrauchen', aldus de bijbehorende tekst uit 1661.
Bron: Universiteitsbibliotheek Amsterdam.

Uit de beschrijving blijkt dat de technische mogeJijkheden van deze brandspuit nog beperkt waren . Er was bijvoorbeeld geen sprake van een ononderbroken waterstraal bij het spuiten. Wei 'in ijeder set', dus van slag op slag.
Dat de Amsterdammers Adriaen Fransz. Pieck, Comelis Jansz. Pomp en
Gerrit Jansz. van der Veer gebruik maakten van een windketel in de door hen
ontwikkelde brandspuit, lijkt zeker. In de octrooi-aanvraag, die werd ingediend bij de Staten van Noord-Holland en West-Friesland op 28 juli 1664 15,
is te lezen dat zij hadden uitgevonden :
'seeckere houten brantspuijten, met ront off vijercant pompwerck met
koperen pijpen, waardoor het water in groote quantiteijt en geduerigh
sonder enigh horten off intermissie, met een eenpaerigen strael werde
gebraght verre boven het dack van de hoochste brouwerije, die in dese
provintie soude mogen wesen, ... '
Zoals ze zelf schreven betrof het een uitvinding die 'voor desen nooijt gesien'
was. Net als in eerder genoemde octrooien werden meerdere gebruiksmogeJijkheden aangegeven. Het bijzondere van dit octrooi is, dat een tekening - ter begeleiding van de aanvraag - bewaard is gebleven (afbeelding 7).
Helaas laat deze tekening aileen de buitenkant zien, waardoor een techniIS Algemeen Rijksarchief Den Haag (ARA), Derde afdeling, Archief van de Staten van NoordHolland en West-Friesland, Minuten van octrooien verleend op de bij de Staten ingediende rekesten 160 1- 1794, inv. nr. 1617, f.40S-v.
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Afb. 7: Adriaen Fransz. Pieek, Comelis Jansz. Pomp en Gerrit Jansz. van der Veer, 'Houte
brantspuijt, met ront of vijereant pompwerek met koperen pijpen'. Potloodtekening, /664.
Bron: Algemeen Rijksarchief Den Haag.

sche vernieuwing zoals de windketel onzichtbaar blijft. Op de tekening zijn
vier hefbomen te zien, draaibaar om horizontale pennen aan het uiteinde en
in het midden een verticale koperen buis, die uitloopt in een spuitpijp. Mogelijk was het laatste stuk van deze spuitpijp verwisselbaar om zo verschillende hoogten te kunnen bereiken. De wateraanvoer geschiedde als vanouds
met emmers water. De octrooitekst gaat als voIgt verder:
'synde de voorsz. houte brantspuijten niet aileen seer nut ende bequam
om den brant in huijsen en andere gebouwen, 't sy in steden off ter platte
lande te lessen, maer oock om me op de groote scheepen de seilen te cunnen begieten tot de hoochste, namentl. bramseilen incluijs daerby
coomende dat die door de hantsaemheijt en goede proportie oock con den
gebraght werden in gangen, en selffs van binnen in de huijsen omme aldaer soowel als van buijten dienst te doen (uijtwysen de affteekeninge
daervan sijnde)'
Deze tussen haakjes geplaatste opmerking lijkt geen betrekking te hebben
op de eerder genoemde, naast de aanvraag ingediende tekening. Wordt hier
gedoeld op een tekening die laat zien hoe in huis en om een huis brand geblust kan worden? Of brengt deze tekening de verschillende gebruiksmogelijkheden zoals die in de tekst genoemd worden in beeld?
In het laatste geval is het niet onmogelijk, omdat het een tekening betrof van
Michiel Comans, die in 1667 in druk verscheen onder de titel 'Afbeelding van
het gebruyk der op nieuw gepracticeerde houte Brandspuyten met kopere binnewerck' (afbeelding 8). Deze ets is in vieren verdeeld. Rechtsboven is de
brandspuit te zien in twee uitvoeringen: groot en middelgroot. De hefbomen
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Afb. 8: 'Afbeelding van het gebruyck der op nieuw gepractiseerde houte Brandspuyten met koper
binnewerck', Ets door Michiel Comans, 1667.
Bron: Rijksprentenkabinet Amsterdam.

zijn in ruststand geplaatst. Volgens de beschrijving van Frederik Muller werd
de plaat gemaakt 'om eene nieuw soort brandspuiten aan te bevelen' 16, een
rec\ameplaat dus om de verkoop van het instrument te bevorderen. Linksboven
is een brand in de mast van een schip afgebeeld. Op de twee onderste afbeeldingen is duidelijk te zien hoe het water wordt aangevoerd door middel van
het doorgeven van emmers water. Ook op deze afbeelding wordt geen blik
gegund in het 'binnewerck' van het apparaat.
Wat opvalt in deze opsomming is het grate aandeel van Duitsers dat succes
had met vindingen op het gebied van blusapparaten. Samenvattend kan over
deze eerste brandspuiten gezegd worden, dat ze allemaal voor verschillende
doeleinden gebruikt konden worden, dat ze in verschillende afmetingen verkrijgbaar waren (handzaamheid, prijsstelling: hoe kleiner hoe goedkoper) en
dat hun prestaties breed werden uitgemeten.
16 F. Muller, Beredeneerde beschrijving van Nederlandse historieplaten, zinneprenten en historische kaarten (Amsterdam 1970) 343.
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Het uiterlijk van deze eerste spuiten en hun werking Iiep waarschijnlijk niet
al te ver uiteen. In hoofdzaak Iijken dit te zijn geweest: een grote bak van hout
of metaal, waarin het water werd verzameld en die werd gevuld met emmers,
die door een menselijke keten werden doorgegeven en een metalen pompstel
dat in deze bak was geplaatst, vermoedelijk uitgevoerd met eenvoudige zuigperscilinders, verbonden met een straalpijp die al dan niet draaibaar was. Het
verschil in afmeting en het gebruikte materiaal bepaalden het gewicht: Of paarden moesten de brandspuit trekken Of twee tot drie personen konden hem
vervoeren.
De windketel was een goede stap vooruit in de ontwikkeling van de brandspuit, maar er bleven nog flink wat nadelen verbonden aan de brandspuiten,
zoals die in de tweede helft van de zeventiende eeuw werden gemaakt. Om te
beginnen was de watertoevoer nog steeds problematisch. Er waren veel mensen nodig voor het doorgeven van de emmers, waarbij veel water verloren
ging. Ten tweede moest de brandspuit dichtbij de brand worden geplaatst,
omdat het bereik van de vaste straalpijp te klein was.
Ondanks de verstelbaarheid van de pijp kon deze niet op de brandhaard
worden gericht. Als gevolg hiervan gebeurden veel ongelukken. Vaak kwam
de gevel van een brandend pand naar beneden omdat de vloerbalken waren
doorgebrand en werden brandspuit en bedienend personeel verpletterd. Op de
derde plaats raakten de spuiten bij vorst vaak ontsteld, omdat vanwege de
onregelmatige toevoer het water in de pompen bevroor. Tenslotte waren ze
veelal erg zwaar en daarmee onhandelbaar. Wanneer eerst paarden moesten
worden ingespannen om het apparaat naar de brand te slepen ging kostbare
tijd verloren. Genoeg aanleiding om te blijven zoeken naar verbetering.

De 'aanbrenger' of slangpomp
Zoals bekend was het de schilder, tevens opzichter en directeur van de Amsterdamse straatverlichting l 7 , Jan van der Heyden (1637-1712), die voor het
eerst gebruik maakte van slangen op brandspuiten. 'Gemoveert door 't zien
der verlegentheden, disordres en sware schade, die telkens bij brand in deze
stad door 't onvermogen der oude spuiten en blusgereetschappen wierden
gel eden " begon hij in 1670 op verbetering te zinnen. De 'oude' spuiten
waarover Van der Heyden sprak waren vermoedelijk van het type Hautsch
en dienden als uitgangspunt. Elk van de zestig wijken waarin Amsterdam
was verdeeld beschikte over een dergelijke brandspuit. 18
17 Joh. C. Breen, 'Jan vanderHeyden', JaarboekAmstelodamum II (1913)29-91, aldaar44-45 ;
Lyckle de Vries, Jan van der Heyden (Amsterdam 1984) 68-73.
18 G. P. Koppers, De Amsterdamse brandweer vroeger en nu (Grave 1988) 13 en A.C. Broeshart,
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Het gebruik van slangen voor het transport van het bluswater betekende een
grote doorbraak: eindelijk was men verlost van het omslachtige en inefficiente
gebruik van brandemmers. Tot dan toe werden slangen van doek gebruikt in
de wijnhandel, waar ze dienden voor het overhevelen van wijn van het ene
naar het andere vat. Samen met zijn broer Nicolaes (1640-1682) verkreeg Jan
op 29 juli 1671 hetoctrooi op watzij noemden een 'aanbrenger' of slangpomp:
'synde een seer bequaem Instrument om door 3,4, 6 off 8 mannen, soo
veel water, voor geval van Brandt in de brantspuyt te crygen, als er van
noode soude wesen om deselve geduyrigh gaende te houden, soo dat
wanneer men dese slanghpomp in su1cken geval soude gebruycken, men
niet van noode soude hebben de Brandt emmers ende leeren om int water te setten, noch menschen om water te scheppen off lange Reyen
vo1cks, om de volle en ledige emmers ma1cander over te geven die nochtans een groote spuyt geen 1/4 van de tyt gaende houden als aileen al in
,19
goed e ord re was toegegaan .
Het was echter een eerste stap: het ging hier om de watertoevoer van de
bron naar de eigenlijke brandspuit, waarmee de waterdragers overbodig
werden. De slangpomp was een enkelvoudige perspomp, vooral bedoeld om
te gebruiken wanneer grote afstanden moesten worden overbrugd tussen het
bluswater en de brand. Het water werd met behulp van een korte slang, met
aan het uiteinde een rieten korf om verstopping van de slang te voorkomen,
uit de gracht opgetrokken en vervolgens doorgepompt naar de eigenlijke
brandspuit. Eventueel konden meerdere slangpompen aan elkaar worden gekoppeld.
De slangpomp werd voor het eerst afgebeeld in een boek van Jan van der
20
Heyden en diens zoon Jan van der Heyden de Jonge , dat negentien jaar later
verscheen (zie afbeelding 12, de inzet, aangegeven met de letter K). Een prent
van J. Mulder van rond 1700 (afbeelding 9) liet nog twee andere typen slangpompen zien. In het midden en rechts een versie die op traditionele wijze
gevuld werd door middel van emmers water: 6f uit de gracht, 6f zoals uiterst
links te zien uit een gewone stadspomp, aangegeven met de letter D. Linksonder een slangpomp die was voorzien van een extra zuigpomp.
Als men het bluswater weI dicht bij de hand had - in Amsterdam was daarvan
meestal weI sprake - dan maakte men gebruik van een houten schraag waartussen een waterbak of -zak was geplaatst die taps toeliep en uitmondde in de
De geschiedenis van de brandweer in Nederland (Rijswijk 1980) 40.
19 Doorman, Octrooien, 296-297 .
20 Jan van der Heide en Jan van der Heide de Jonge, Beschryving der nieuwlijks uitgevonden
en geoctrojeerde slang-brand-spuiten enhaare wijze van brand-blussen tegenwoordig binnenAmsterdam in gebruik zijnde (Amsterdam 1690,) I ste Figuur.
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Afb. 9: 'Afbeelding der Geoctrojeerde Slang-brand spuyten. Vertoonende deszeLJs gestalte, en
manier van gebruik. Nieuwelijk uitgevonden. in practycq gebracht. en naar aile geleegentheeden
van Plaats en Waateren bequaamelyk geschikt'. Ets door J. Mulder naar Jan van der Heyden.
omstreeks 1700.

slang die was gekoppeld aan de brandspuit. Op deze manier ontstond een klein
soort 'watertoren' waardoor het water vanzelf naar de brandspuit gevoerd
werd. Deze waterzak werd op traditionele wijze gevuld met emmers water,
door mensen die op ladders in de gracht stonden.
Aanleiding voor een eerste proef met het geleiden van water door een slang
met behulp van een slangpomp, was een brand - bij vorst - in de beroemde
drukkerij van Joan Blaeu op 22 februari 167221 . Bij deze brand kwam een van
de grote nadelen van de tot dat moment gebruikte spuiten naar voren. Door de
onregelmatige watertoevoer raakten de brandspuiten een voor een onklaar omdat het water in de pompen bevroor. Omdat de broers Van der Heyden op dat
moment bezig waren met de ontwikkeling van hun slangpomp, besloten ze tot
een eerste proef. De slangpomp werd voor het eerst daadwerkelijk en met
succes ingezet bij een brand - een maand later - op 25 maart 1672 in het huis
van een speelkaartenmaker nabij de ReguJierstoren. Het voornaamste zoals ze
zelf schrijven - een 'Spuit-slang' - ontbreekt hier nog.
Overigens was er naast een persoonlijk streven nog een andere reden voor
het zoeken naar verbetering. 1672 was hetjaar waarin de RepubJiek van alle
21 Jan van der Heide en Jan van der Heide de Jonge. Beschryving der slang-brand-spuiten. 15.
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kanten werd aangevallen. Bevreesd voor brandstichting in de stad, droegen
burgemeesteren, op 24 oktober dat jaar, aan Jan van der Heyden de inspectie
van de blusmiddelen op en moedigden zij hem aan deze verder te verbeteren.
De slangpomp is vaak verward met een gemodemiseerde versie van de
schraag met waterzak. Deze had Van der Heyden later voorzien van een zuigpomp, waardoor het vullen met emmers overbodig werd. Dit type slangpomp
is afgebeeld in de tweede druk van het boek uit 1735 van Jan van der Heyden
..
22
en zlJn zoon.

De slangbrandspuit

Op 12 januari 1673, anderhalf jaar na het octrooi op de slangpomp, die een
grote verbetering bracht in de brandbestrijding in Amsterdam, zeUen Jan en
Nicolaes van der Heyden voor het eerst een brandspuit in die was voorzien
van zowel een slang aan de aanvoerzijde als aan de spuitzijde. AI snel bleek
welke enorme voordelen het gebruik van een slang aan de spuitzijde had.
Met een metalen spuitstuk in de hand en de slang achter zich, 'kon een
brandweerman door nauwe stegen lopen, brandende gebouwen ingaan of op
daken klimmen om zo de vuurhaard zo dicht mogeJijk te naderen. Het Amsterdamse stadsbestuur verleende de Van der Heydens in 1676 een uitvinderspremie van drieduizend gulden en een jaarlijks tractement van driehonderdvijftien gulden. Het octrooi op deze vinding, waarvoor ze bij de Staten
van Holland en de Staten-Generaal een aanvraag indienden, werd hen verleend op respectievelijk 15 en 21 september 1677. 23
Ter gelegenheid hiervan verscheen het Bericht, wegens de nieuw-gei'nventeerde en geoctroyeerde slang-brandspuiten uitgevonden door Jan en Nicolaes van der Heiden. 24 Het boek bevatte een grote uitvouwbare prent, voorzien
van een uitleg van de werking van de nieuwe vinding. Daarna volgde een
uiteenzetting waarin oude en nieuwe spuiten met elkaar werden vergeleken.
Aan de hand van branden die zich in Amsterdam hadden voorgedaan werd
deze vergelijking met betrekking tot de effectiviteit en kosten verder uitgewerkt.
Eerst werd de peri ode 1669-1672 behandeld, waarin aileen de oude spuiten
waren gebruikt. Dan volgde een opsomming van branden in de periode 16731676, waarbij de nieuwe spuiten waren ingezet. Het boek besloot met een
22 Idem, Tweede druk, (Amsterdam 1735), na SO, atbeelding IV: 'De exercitieplaats der slang
brandspuiten' .
23 Doorman, Octrooien, 300-301 en 245.
24 Jan en Nicolaes van der Heiden, Bericht, wegens de nieuw- gei'nventeerde en geoctroyeerde
slang-brandspuiten (Amsterdam 1677).
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kostenoverzicht. Hierin werd een drietal aspecten beschreven: het benodigd
kapitaal, de jaarlijkse kosten en het verschil in jaarlijkse kosten tussen oude
en nieuwe brandspuiten. Het zal duidelijk zijn in wiens voordeel deze vergelijking uitviel. De enige afbeelding (zie afbeelding 10), toonde de nieuwe vinding. Volgens de beschrijving konden de spuiten:
'door 3 a 4 persoonen sonder paerden ter vereischte plaetsen gebragt,
door 15 a 16 mannen bearbeid, en door 5 a 6 mannen met water gevuld
worden, die met geJijk getal van 5 a6 Brandemmers, door middel van de
toebehoorige Balk en Slang, by B en C vertoont, de Brandspuit (schoon
verre van het water staende) geduurig met overvloed van water konnen
.
,25
voorslen.
De brandspuit (A) bestond uit een rechthoekige houten bak, waarin een
zuigperspomp was geplaatst. De met leer omklede zuigers waren verbonden
aan een metalen balans met aan de uiteinden ogen waardoor de houten
'handbomen' (D) gestoken werden. Deze balans moest door tenminste acht
mannen op en neer bewogen worden om het water verder te persen. Door
een zeildoekse slang (C), verbonden met een bak in een houten schraag (B)
aan de waterkant, werd het water aangevoerd. Deze slang kon naar behoefte
worden verlengd 'tot op 1, 2, 3 hondert voeten en meer', net als de hittebestendige leren slang (E) die uitmondde in een metalen spuitpijp (F). Verder
werd een spuithuisje (H) getoond, waarin de brandspuit met toebehoren
klaar voor gebruik werd neergezet. Als altijd werd het bereik van de spuit
gedemonstreerd: hier lag die tot in een hoge kerktoren in het midden van de
afbeelding.
Op de kleine plaatjes linksonder zijn brandspuit en toebehoren op een schuit
gezet voor het gebruik op plaatsen waar men aileen via het water bij kon komen
- waaronder de brand op schepen. Rechtsonder zijn de verschillende andere
mogelijkheden om aan bluswater te komen te zien: 'met pompen, putten, backe, fonteynen en buysen in de grondt' en een klein model van de slangbrandspuit 'om in particuliere huysen daer veel goederen worden vertrouwt te gebruycken, als mede by Brouwers, Suykerbackers.'
Wie blusmiddelen nodig had en nieuwsgierig was naar de nieuwe vinding,
kon een demonstratie krijgen, Of bij Jan van der Heyden op de Reguliersgracht
Of bij Nicolaes van der Heyden in de Nieuwe Teertuinen.

25 Ibidem , 3.
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Organisatie
Van der Heyden beperkte zich niet tot de presentatie en de verkoop van zijn
vinding: hij nam zeif de produktie ervan ter hand. In 1679 kocht hij een
pand met erf aan de Koestraat, waar hij een woning met werkplaatsen bouwde. 26 Zijn bemoeienis met de brandbestrijding zorgde ervoor dat niet aileen
de oude spuiten vervangen werden (die in eerste instantie aangepast waren, dat
wil zeggen: van slangen voorzien), maar ook dat de organisatie eromheen
verbeterd werd.
Amsterdam was - zoals eerder gezegd - verdeeld in zestig wijken. In iedere
wijk had men de beschikking over een brandspuit. Deze was opgesteld in een
klein, speciaal voor brandgereedschap gebouwd huisje. Bij een besluit van
burgemeesteren in 1679, genomen naar aanleiding van een request, ingediend
door de overlieden van de verantwoordelijke gilden, werd een aantal vernieuwingen doorgevoerd. In plaats van de oude grote en onhandelbare spuiten
werden nieuwe slangbrandspuiten gemaakt. Overelke brandspuit werden twee
brandmeesters aangesteld. De brandmeesters, meestal overlieden, werd een
'Brand-stok' met het stadswapen gegeven als herkenningsteken.
Elke brandmeester kreeg twee assistenten, een voor toezicht op de pompers
en een voor toezicht op de waterscheppers om 'de zelve geduuriglyk en ordentelyk in actie te houden.' Zij werden gekozen uit zesendertig 'geaffecteerden', meest gildebroeders van de gebenificieerde gilden: de waagdragers, bierdragers, turfdragers en korenmeters. Zij werden aangevuld met niet bij de
schutterij ingedeelde burgers. De geaffecteerden kregen een koperen penning
met een nummer, in te leveren op de plaats van de brand als teken van
aanwezigheid. Verder moesten er in het spuithuisje twee 'flambeaux' (fakkels)
bewaard worden om in donkere nachten gebruikt te kunnen worden, een bij
de waterkant en een bij de brandspuit. Het aantal brandemmers, (zware) brandladders, haken en zeilen werd teruggebracht. 27
Een andere noviteit was het gebruik van de slangbrandspuiten op het water.
Of zoals de tekst in het boek van 1677 luidde:
'En gelijk dese op de straten, naby of verre van 't water staende, gebruikt
worden, op de wijse als by A wordt vertoont, soo zijn se ook seer bequaem om in schuiten te setten, op plaetsen daer tusschen de huisen en 't
water geen straet is, gelijk by I, en in Scheepswalen of Havens, als by K
te sien is; konnende de Slang geleid worden waer 't gelegenheid vereischt.'28
26 Joh. C. Breen, 'De woning van Jan van der Heyden in de Koestraat meteenige bijzonderheeden
uit de geschiedenis dezer straat' , laarboek Amstelodamum JJ (1913) 109-118.
27 Jan van der Heide en Jan van der Heide de Jonge, Beschrijving der slang-brand-spuiten 25-26.
28 Jan en Nicolaes van der Heiden, Bericht, 4.
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Aanvankelijk werden de brandspuiten met schraag en al op een schuit gezet,
later werden ze hierin ingebouwd. Door het uittrekken van een stop in de
bodem van de bak waarin de spuit geplaatst was, liep deze vol en kon direct
met pompen worden begonnen.
In een nieuwe brandkeur, die op 6 april 1685 verscheen, waren aile vernieuwingen vastgelegd. Hieronder ook het besluit om een zevental 'Schouwen of
Schuyten met Brand-spuyten daar in' te plaatsen in de buurt van en bij het
werk aan de schepen. Het havenkwartier werd verdeeld in drie districten. De
schouwen met twee spuiten en schuiten met een spuit werden genummerd met
de letters A tim G en kregen een vaste ligplaats. 29 Zo zou men ook op het
water voldoende blusmiddelen bij de hand hebben. Op iedere schouwspuit
werden een overman en zestien gildebroeders uit het schuitenvoerdersgilde
aangesteld als 'geaffecteerden'. Ze werden geacht bij brand in actie te komen
30
en woonden in de regel in de buurt van de Iigplaats.
In de Beschryving der nieuwlijks uitgevonden en geoctroieerde slangbrandspuiten en haare wijze van brand-blussen door Jan van der Heyden en diens
zoon Jan van der Heyden de Jonge, die in 1690 verscheen, was zo'n schouwspuit afgebeeld (afbeelding 11). Het boek, voorzien van negentien afbeeldingen, gaf een opsomming van de branden die sinds 1677 - de verschijning van
het eerste boek - in Amsterdam waren voorgevallen. Het eerste deel bevatte
een beschrijving van de oude blusmiddelen (emmers, ladders, haken en zeilen), de oude brandspuiten (zonder vermelding van de naam van de fabrikant)
met aile nadelen daaraan verbonden en de nieuwe brandspuiten met aile voordelen. Deel twee gaf een chronologisch overzicht van de branden die in Amsterdam sinds de brand in het oude stadhuis van 1652 waren voorgevallen. In
het nabericht schreven de broers Van der Heyden:
'Doen wy de voorgaande beschryving ondernaamen was Onze intentie
voor een vierde Deel hier aan te voegen, een naaukeurige beschryving
van de in- en uitwendige gestalte der Spuiten en haare deelen, mitsgaders de maaking en zamenvoeging der zelve, der materiaalen, en haare
bereiding .. . ,31
om zo andere brandspuitenmakers - buiten het gebied van het octrooi - terwille te zijn . Maar de ervaring leerde dat zelfs wanneer men een voorbeeld
had gehad, het resultaat niet deugde. Bovendien, als het dan een keer lukte,
29 Handvesten; ofte priviLegiiin ende octroyen; mitsgaders wiLLekeuren, costuimen, ordonnantien en handelingen der stad AmsteLredam (Amsterdam 1747), vierde boek, hoofdstuk IV, 868.
30 Jan van der Heyde en Jan van der Heyde de Jonge, Beschrijving der brand-ordres, en wijze
van brandbLussen, tegenwoordig binnen Amsterdam in gebruik zijnde (Amsterdam 1695) JO.
31 Jan van der Heide en Jan van der Heide de Jonge, Beschryving der sLang-brand-spuiten,
naberigt (na biz. 50).
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Afb. 10: 'AjbeeLdinghe van de Nieu gei"nventeerde en geoctroyeerde Slang-Brandspuyten, Vertoonende des selfs Figuur en manier van gebruyck', Ets door J. StoopendaaL naar Jan van der
Heyden, 1676.
Bron: Rijksprentenkabinet Amsterdam.

raakten de elders gemaakte apparaten in verval (met name de slangen), omdat ze niet goed onderhouden werden.
Aangezien ze zelf in het begin ook allerlei kinderziekten hadden moeten
overwinnen en veel gereedschappen en materialen hadden uitgevonden (die
daardoor elders niet beschikbaar waren) en werkvolk in dienst hadden dat
goed geschoold was in het handwerk van de bouw van de spuiten - er hoefde maar een onderdeel niet te kloppen en het geheel werkte niet - besloten
ze het te laten. Te meer, omdat wanneer de nagemaakte spuiten haperden of
uitvielen, hun vinding in een kwaad daglicht zou komen te staan en zij dan
zouden moeten bewijzen dat deze echt deugde.
Het is jammer dat een dergelijke 'bouwtekening' niet bewaard is gebleven.
Daardoor blijft het enigszins gissen naar de 'inwendige gestalte' bij de intrede
van de slangbrandspuit.
De eerste afbeelding in het boek toont de oude en nieuwe brandspuiten naast
elkaar (afbeelding 12). De verschillen zijn duidelijk zichtbaar: links de oude
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spuit met vaste, maar verwisselbare en draaibare spuitpijp; rechts is de spuitpijp in handen van een brandweerman die een huis binnengaat via een wentel trap en zo de brandhaard kan opzoeken, waar de oude spuit stuit op de gevel.
Het is vooral dit verschil dat in aile volgende afbeeldingen herhaald wordt. Op
de voorgrond wordt een schraag met waterzak neergezet voor de aanvoer van
het water dat via een slang, gemaakt van canvas of zeildoek, naar de brandspuit
wordt geleid. Moet een grote afstand overbrugd worden tussen beschikbaar
bluswater en brand, dan kan een slangpomp (K) worden gebruikt, die:
'het water met kracht door de Slang heen, zelfs ter lengte van duizend
voeten of meerder tot in de Spuit dryft. En hier van diend men zich ook
in bergachtige Steeden, of die opgaande straaten hebben. ,32

Invoering door de VOC

De goede resultaten van de slangbrandspuit waren in Amsterdam aanleiding
voor de Verenigde Oostindische Compagnie om de oude brand spuiten (type
Hautsch), die op het werfterrein op Oostenburg te vinden waren, rond 1680
te vervangen door de nieuwe slangbrandspuiten. Maar niet aileen aan land,
ook op zee zou ze goede diensten kunnen bewijzen, zo moet men toen hebben gedacht.
De Heren XVII gaven de Kamer Amsterdam in 1687 opdracht de nieuwe
brandspuiten aan boord van schepen naar Indie uit te proberen en daarvan
verslag te doen bij aankomst in Batavia. 33 Zoals in eerdere octrooien werd
aangegeven, kon een brandspuit, behalve voor het blussen van brand, nuttig
zijn voor het 'natten' van de zeilen, het gebruik als pomp bij een onverhoopte
'Iekkagie' en het schoonspuiten van het schip. De proef moet succesvol zijn
geweest, want de brandspuit werd opgenomen in de equipagelijst van Oostindievaarders. Hij werd genoemd onder de kop 'Barkas en toebehooren'. De
barkas was de grote sloep op het bovenste dek van het schip. Mogelijk was
de brandspuit hierin opgeborgen tijdens de reis.
Of de scheepsbrandspuit vaak gebruikt werd, is moeilijk te achterhalen. Er
is door sommigen wei getwijfeld aan het nut van zo'n apparaat. De Heren XVII
wijdden er in 1746 een vergadering aan, maar men bleef bij de oude besluiten
hie rover wegens gebleken geschiktheid. Verder werd bepaald dat vanaf dat
moment ieder uitgaand schip met een brandspuit uitgerust moest zijn. Bovendien moest de brandspuit regelmatig worden gebruikt en diende men te zorgen
voor goed onderhoud. 34 Veertien jaar later, in 1760, kwam opnieuw de even32 Jan van der Heide en Jan van der Heide de Jonge, Beschryving der slang-brand-spuiten, 5-6.
33 ARA, Archief VOC (1.04.05) 7354, resoluties van Heren XVII, 20 en 31 oktober 1687.
34 ARA, ArchiefVOC, 7375 resoluties Heren XVII, 31 augustus 1746.
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tuele afschaffing ter sprake, wellicht in een poging tot bezuinigen. Alvorens
te beslissen liet men onderzoeken hoeveel er sinds 1743 was uitgegeven aan
brandspuiten en reparaties. Ook nu was het besluit positief en scherpte men
de regels omtrent het gebruik aan. Om de veertien dagen moest met de brandspuit worden geoefend. Overtreding van deze regel werd beboet met inhouding van twee maanden gage van de verantwoordelijke officier(en) of schipper. Van de oefeningen en van de conditie waarin de brandspuiten verkeerden
moest voortaan aantekening worden gemaakt in de journalen. Een kopie van
de regels moest in de scheepsdoos worden gelegd, opdat niemand daaromtrent
onwetendheid kon veinzen. Ook moest de scheepsdoos een instructie voor
gebruik en onderhoud bevatten ?5
In het wrak van de Hollandia, die in 1743 in een storm bij de Scilly eilanden
op de rotsen liep, zijn restanten gevonden van een scheepsbrandspuit.36 In de
boeken van de Amsterdamse kamer, die het schip had uitgerust, is de betaling
ervan genoteerd. Onder de kop 'Verscheijde behoeften' is onder 31 mei 1743
vermeld:
'Bet(aald) aen Pieter en Wijbrand Almenum voor 3 scheepsbrantspuyten, ieder met 18 voet suijgbuijs en 80 voet leere spuijtslangh en verder
toebehooren a f 370,- 't stuck, 52 lb. geprepareert smeer tot de slangen en
buijsen a 12 stuivers 't lb. en onkosten, sonder kortingh ... f 1143,12.'37
Vader en zoon Almenum hadden de brandspuitenfabriek in 1728 van de familie Van der Heyden overgenomen en zouden tot 1782 de vaste leveranciers van de VOC blijven. De 'suijgbuijs' - volgens 1. Meier een verbetering
die valt toe te schrijven aan Jan van der Heyden de Jonge - was net als de
spuitslang gemaakt van leer en aan de binnenzijde versterkt met ijzeren ringen, zodat hij niet kon dichtklappen vanwege de zuigkracht van de pomp.
Hij kon direct aan de brandspuit worden gekoppeld, zodat een tussenstation
als de aanbrenger niet meer nodig was. WeI moest de brandspuit dan aan de
waterkant staan. Op schepen hoefde deze buis aileen maar over de verschansing naar beneden gelaten te worden. 38

35 ARA, Archief voe, 7382, resoluties Heren XVII, 2oktober 1760, 7383 res. Heren XVII, 1
oktober 1761, 7384, res. H. XVII, 17 maar! 1762.
36 J.B. Kist en J.H.G. Gawronski, Prijs der Zee. Vondsten uit wrakken van Oostindievaarders.
Handleiding bij de tentoonstelling in hel Rijksmuseum (Amsterdam 1980) 8-10.
37 ARA, Archief voe, 7153 joumaal kamer Amsterdam 1740-1744,31 januari 1743, f. 667.
38 J. Meier, 'De beteekenis van Jan van der Heyden op het gebied van het brandwezen' .laarboek
Amstelodamum II (1913) 93-108, aldaar 105-106, Jenkins, 'Fire extinguishing engines', 21.
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Verdere verspreiding

Het succes van de vinding bleef niet beperkt tot Amsterdam en de V.O.C.
Door mond-tot-mond reclame en door de uitstekende public relations van de
Van der Heydens, in de vorm van hun boeken en losse reclameplaten, volgden vele steden het hoofdstedelijke voorbeeld en kochten de nieuwe brandspuit.
In Rotterdam werd deze in 1683 ingevoerd. Veertien grote en kleine spuiten
zouden over de twaalf wijken van de stad verdeeld worden. Negen waren
nieuw, de vijf andere zouden worden aangepast. 39 In Gouda werden in 1687
twee slangbrandspuiten gekocht voor f 1.370. Ze werden geplaatst in de voorkelder van het stadhuis. Nadat enige ervaring met deze spuiten was opgedaan,
40
werd in 1690 een definitief reglement opgesteld voor het gebruik ervan.
In navolging van de kerkmeesters van de St. Bavo, die in 1688 een slangbrandspuit hadden gekocht41 , ging het stadsbestuur van Haarlem een jaar later
hiertoe over. In een bewaard gebleven koopcontract zijn condities en betaalde
42
som vermeld. De stad kocht in 1689 vijfspuiten met toebehoren. Ze moesten
binnen drie maanden worden geleverd. Aan de koop was een onderhoudsplicht
voor de fabrikant verbonden. Twee maal per jaar moesten de spuiten worden
gecontroleerd, waarbij het brandweervolk dan meteen kon worden gei"nstrueerd. De prijs was f 4.650 ofwei f 930 per spuit met toebehoren.
Net als in Amsterdam - waar Van der Heyden zelf aan de top van de organisatie stond als 'generaal-brandmeester' (een benoeming uit 1684) - werd in
Haarlem in 1691 een 'superintendant' aangesteld. 43 Deze droeg zorg voor: de
aanstelling van het personeel (een brandmeester, twee assistenten en acht
geaffecteerden per brandspuit); het laten maken van brandmeesterstokken en
geaffecteerdenpenningen; het plaatsen van de spuithuisjes en het nummeren
ervan en het daarbij horende gereedschap.44
Dordrecht beschikte volgens een verordening uit 1693 over drie slangbrandspuiten. Honderd jaar later waren dat er zeven. In 1790 waren die opgesteld
39 L.J.C.J. van Ravesteyn, 'Het brandwezen te Rotterdam', Rotterdams Jaarboekje, eerste serie,
6 (1899) 97-141 , a1daar 103-107.
40 J.E.J. Gese1schap, Gouda zeven eeuwen stad. Hoofdstukken uit de Geschiedenis van Gouda
(Gouda 1972) 431.
41 GemeentearchiefHaarlem (GAR) , Oud-archief van Kerkvoogden der Nederlands Hervormde Gemeente te Haarlem, 148-11,9 januari 1688.
42 GAR, Loketkast 7.13.4, nr. 25, Contract tusschen de heeren Burgemeesteren en Regeerders
der stadt Haarlem ter Eenre seijde en Jan van der Heijde en soon ter andere seijde nopende de
coop en 1everantie van 5 slange brantspuyten ten behoeve desen stadt, 12 september 1689.
43 GAR, Stadsarchief, Burgemeesterresoluties, Kast 10, nr. 28 ('G Memoriael') f. 187-v., 10
september 1691 .
44 Ibidem, nr. 29 (' H MemoriaeJ') f. 20-r.lv. 17 november 1691.
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Afb. II: 'Afbeelding van een Schip. leggende voor de Scheepstimmerweif van d'Oostindise Compagnie op Oostenburg; 'I welk den 14. Mey 1690 's namiddags omtrent 112 3 uuren schielyk in
vellen brandt raakle ', Els door Jan van der Heyden, 1690.
Bron: Rijksprentenkabinel Amsterdam.

bij de Grote Kerk, bij de beurs naast de vleeshal, in 't Hof, op het Blauwe
bolwerk 'bij den boom', naast de lakenhal, aan de St. Jorispoort en bij de sluis.
De brandmeesters waren meestal jonge leden van de vroedschap. De Dordtse
brandweerlieden kregen voor hun werk een vergoeding: zes gulden voor een
brandmeester, vijf gulden voor een assistent, acht gulden voor een buisvoerder
en vier gulden voor de rest van de manschappen. Zowel in Haarlem als in
Dordrecht werd met premies gewerkt. De eerste spuit die water gaf kreeg de
hoogste premie. Nadeel van dit systeem, dat bedoeld was om te motiveren,
was dat men elkaars materiaal probeerde te saboteren. 45
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De belangstelling voor de brandspuiten reikte tot over de grenzen. Een octrooi verleend aan Wharton en Strode in 1676 markeerde de introductie van
de slangbrandspuit in Engeland. Deze was daar door de Nederlander Theodorus Lattenhouwer ge'introduceerd. Voor het Londense stadsbestuur had hij een
demonstratie gegeven. Naast een bonus van honderd pond leverde hem dat
'
.
46
een beste 11mg voor meer spUlten op.
Ook veel Duitse steden gingen over tot de aanschaf van nieuwe spuiten.
Dresden deed dat bijvoorbeeld in 1686 en Berlijn in 1728. In Frankrijk werd
in 1699 door Lodewijk XI\, aan de edelman Dumourrier Duperrier een octrooi
voor dertig jaar verleend op een brandspuit, gebaseerd op de vinding van Van
der Heyden.47 Bij het bezoek van tsaar Peter I aan Amsterdam in 1697, behoorden Van der Heyden en diens zoon tot degenen die gevraagd werd mee
terug te gaan naar Rusland. De tsaar bleek onder de indruk van beider technisch
vernuft. De Van der Heydens gingen echter niet op het verzoek in.48

Technische ontwikkeling in de achttiende eeuw
Hoewel de brandspuit, zoals Van der Heyden die aan het eind van de zeventiende eeuw ontwikkelde, tot in de negentiende eeuw eigenlijk niet wezenJijk veranderde, was het niet helemaal stil op het gebied van de brandbestrijdingstechniek. Vanaf het midden van de achttiende eeuw ontstonden in
de Republiek onder invloed van de verlichting de eerste wetenschappelijke
genootschappen. Om hun doeistelling, de verheffing van het vaderland, te
reaJiseren, pubJiceerden deze genootschappen verhandelingen van leden en
schreven ze prijsvragen uit. Deze bestreken een breed terrein, dat Jiep van
economische hervormingen tot verbetering van de opvoeding en het schoolsysteem.
Een van de meer beroemde leden en secretaris van de 'Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen' (opgericht in 1752) was Martinus van Marum.
Van Marum, vooral bekend door zijn electriseermachine, heeft zich gedurende
een lange peri ode beziggehouden met het verschijnsel vuur. Tussen 1777 en
1797 hield hij 1ezingen met titels als 'Over de verbranding in het algemeen
beschouwd' , 'Beschouwing van het brandblusschen en vergeJijking met het
45 M.E. van Rijn , Brand! De brandweer in en om Dordrecht (Dordrecht 1987).
46 Jenkins , 'Fire extinguishing engines '. 21.
47 L. MerL • 'Die Geschichte des Feuer16schwesens· . Beitrdge zur Geschichte der Technik und
Industrie. lahrbuch des Vereins deutscher Ingenieure (i n 1933 voortgezet als: Technik- geschichte) 16 (1926,) 162-182, a1daar 166 (Dresden, Ber1ijn). 179 (Frankrijk).
48 L.J. Scheltema. Peter de Groote. Keizer van RusLand in HoLLand en te Zaandam in 1697 en
171 7 (Amsterdam 1814) 167.
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Zweedsche bluschmiddel met het water' , 'Over de middelen ter blussching of
stuiting van brand in 't werk gesteld. Aanprijzing van het gebruik van eene
kleine brandspuit' en 'Het zuigen, en de werking der zuigpomp' .49 Deze werden dan afgedrukt in de Nieuwe Algemeene Konst- en Letterbode. Op 8 en 11
mei 1797 deed Van Marum proeven met een vinding van zijn hand: een kleine
draagbare handbrandspuit. Daarbij liet hij in Haarlem een daartoe gebouwd
houten huis in brand steken om het vuur vervolgens met zijn brandspuit te
doyen. Deze proef heeft hij een jaar later Uuli 1798) over de grens, in Gotha,
50
nog eens herhaald.
Van Marum schreef dat het geen nieuwe vinding was, maar dat het nieuwe
schuilde in de manier waarop de brandspuit werd gebruikt. Hij ging uitvoerig
in op de wijze van blussen. Het 'bevochtigen van hetgeen in brand staat .. . '
moet 'op eene geregelde wyze' geschieden. Men moest er daarom op letten:
'dat men den straal zodanig bestuure, dat de geheele oppervlakte van het
geen in brand staat, achtervolgens, door het water bevochtigd en gebluscht worde, en weI zodanige eene wyze, dat 'er tusschen beide geene
brandende plaatsen overblyven: want zo men hier niet op let, dan doet de
hitte van de vlam, welke hier en daar blyft aanhouden, ras wegdampen
het water waar mede het gebluschte hout nog bevochtigd is, en dit geraakt dan weder op nieuw in brand.'
Hij sprak de wens uit dat, nu zijn proeven zo goed geslaagd waren en het
spuitje voor 'slegts 12 ducaten' te koop was, 'veele gegoede lieden en byzonderlyk ook de eigenaars van fabriken, waar in brandstoffen gebruikt
worden' ter beveiliging van hun bezit zouden overgaan tot het plaatsen van
dergelijke brandspuiten. Twee jaar eerder al had hij in Haarlem een voorstel
gedaan om elke buurt te voorzien van zijn brandspuit. Deze was sinds 1778
in produktie en werd eerst gemaakt door J. Paauw in Leiden, later door 1.
Overbeek in Haarlem en 1.H. Onderdewijngaard Canzius in Delft. 51
49 J.G. de Bruyn, 'Van Marum Bibliography', R.J. Forbes ed., Martinus van Marum, Life and
Work (Haarlem 1969) 6 din ., dl. 1, Chapter 5 (287-360), Section II, Public lectures (1777-1797),
ms 5-15 (1794), ms 6-5 (3 en 17-1-1795), ms 6-6 (1-2-1795), ms 7-9 (6-1-1796).
50 'Proefneemingen door Van Marum met een.kleine handbrandspuit, gedaan te Haarlem op 8
en II mei 1797' , Nieuwe Algemeene Konst- en Letterbode, no. 177, 19 Mei 1797, ' Berigt nopens
de Herhaalde Proefneming van Dr. Van Harum, met zyne Manier van brandblussching, te Gotha,
in july 1798 (getrokken uit de Kaizerlich Previlegirter Reichs-Anzeiger van Maandag 3 Augustus
deezes jaars)" Nieuwe Algemeene Konst- en Letterbode, no. 244, 31 augustus 1798.
51 Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen in Haarlem (HMW), Archief Van Marum,
'Bericht aangaande het gebruik van eene draagbare brandspuit, om daar mede, op 't spoedigste,
brand te blusschen' Drukproef van een artikel van Van Marum, geplaatst in de Nieuwe Algemeene
Konst- en Letterbode, 16 juni 1797. Zie oak: J.H Onderdewijngaard Canzius, Verslag der proefneming van Van Marum te Haarlem, op het brandblusschen genomen, getrokken uit verscheiden
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Bij de Oeconomische Tak, een dochterinstelling van de Hollandsche Maatschappij die tot doelstelling had het publiceren en ten uitvoer leggen van nieuwe ideeen op economisch gebied, kwamen vele verhandelingen over verschillende onderwerpen binnen. Daaronder waren regelmatig bijdragen over
brandspuiten. Een inzending van Cornel is Vonck, schout en secretaris in
Streefkerk, werd in juli 1787 met een zilveren medaille bekroond. Zijn vinding
bestond uit een Y-vorrnig koppelingstuk, dat Of in de aanvoerslang kon worden
geplaatst (waardoor twee brandspuiten van water werden voorzien) Of direct
op de brandspuit zelf kon worden gemonteerd (waardoor met twee slangen
kon worden gespoten). Zowel het departement Amsterdam als dat van Rotterdam, die over deze inzending advies uitbrachten, zagen het nut van de vinding
vooral in het gebruik op het platteland, waar de huizen meestallaag en mak52
kelijk benaderbaar waren.
Hendrik Walpot Thomaszoon, een brandmeester uit Dordrecht, zocht de verbetering in de - naar zijn ondervinding - kwetsbare slangen. De gebreken zaten
naar zijn oordeel op twee punten: het tijdrovende 'aan woelen' van de linnen
slang aan toevoerpomp, perspomp en koppelstukken, dat een bepaalde vaardigheid vereiste, waarover niet veel mensen beschikten en de ongelijkvorrnigheid van de 'schroeven', waarmee de leren spuitslang aan de brandspuit was
bevestigd. Als een slang onverhoopt kapot ging en het niet lukte om deze met
touw en een los stuk leer, gevoerd met schaapswol provisorisch te repareren,
werd het noodzakelijk om te zien naar een andere slang, of vanwege de ongelijkvorrnigheid van de schroeven naar een andere brandspuit. Met beide problemen ging kostbare tijd verloren. Zijn uitvinding bestond uit een aantal koperen koppelingstukken, die onderling uitwisselbaar waren. Zijn idee was om
de linnen slang in stukken te verdelen. Elk stuk kreeg aan de uiteinden zo'n
gestandaardiseerd koppelingstuk. Op deze manier hoefde men aileen het kapotte gedeelte te vervangen. Op de brandspuiten werden dezelfde koppelingstukken gemonteerd, zodat makkelijk en snel slangen konden worden aangekoppeld. Het departement Rotterdam gaf het ad vies de verhandeling van de
Dordtse brandmeester te belonen met de 'tweede gouden medaille' .53

nommers der N.A.K.L.: benevens ene beschrijving der draagbare brandspuit, by die proefneemingen gebruikt, en vervaardigt wordende in de fabricq van mathematische, physische en andere instrumenten van Onderdewijngaard Canzius (Delft 1805).
52 GAH, Archief Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel te Haarlem 17771921 , 37 (1788) 10.
53 GAH, ArchiefNederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel te Haarlem, 40 (1791)
8 (brief), 41 (1792) 6 (tekening en adviezen).
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Verzekering
Minder goed dan de brandbestrijdingsmiddelen ontwikkelden zich sinds de
tweede helft van de zeventiende eeuw de voorzieningen voor de opvang van
de gevolgen van brand. Slachtoffers bleven over het algemeen aangewezen
op liefdadigheid of op steun van buren en familie. De belangstelling voor
een verzekering tegen de risico's van brand was gering. Grote branden kwamen niet vaak genoeg voor om iedereen ervan te overtuigen dat ook zijzelf
getroffen zouden kunnen worden. Van brandverzekering was in de zeventiende eeuw aileen op kleine schaal sprake. In de Zaanstreek bijvoorbeeld
sloten olieslagers onderlinge verzekeringen af voor brandschade aan oliehoudend zaad en koeken en later ook voor het afbranden van hun molens.
De oudst bekende overeenkomst dateert van 1663. Onderlinge verzekering
was eveneens gangbaar in de traankokerijen, waar traanolie werd geproduceerd. Er waren wei plannen om brandverzekeringsmaatschappijen op te
richten die niet op bepaalde brandgevaarlijke industrieen waren gericht,
maar dat gebeurde in Nederland pas in de achttiende eeuw. Mogelijk heeft
de toegenomen beheersbaarheid van branden door het gebruik van betere
blusmiddelen hieraan bijgedragen.
In navolging van Londen, dat in 1666 door een brand grotendeels in de as
was gelegd maar desondanks pas in 1681 haar eerste brandverzekeringsmaatschappij kreeg, werd in 1720 de Maatschappij van Assurantie, Disconteering
en Beleening der stad Rotterdam opgericht. De enige concurrent was een maatschappij te Middelburg. Naast transportverzekering deden deze maatschappijen aan brandverzekering, zowel van industrie!e objecten als van woonhuizen.
De omvang van deze tak van verzekeringen bleef tijdens de eerste helft van
de achttiende eeuw echter beperkt. In 1747 was het premie-inkomen uit brand
van de Stad Rotterdam niet hoger dan f 700. De post 'Assurantie voor risico
van brand' in de balans van dit jaar kwam hiermee op een bed rag van f 24.640
credit, een bed rag dat in jaren zonder schade met de geboekte premiebedragen
toenam. Op een oorspronkelijk kapitaal van f 12.600.000 waren dit marginale
bedragen. 54
In de tweede helft van de achttiende eeuw was het in Amsterdam gebruikelijk
om het risico voor schade aan grote, voor die tijd kapitaalintensieve objecten
te dekken door het sluiten van een brandverzekering via de beurs. De beurs
54 B.P.A. Gales en J.LJ.M. van Gerwen, Sporen van Leven en schade. Een geschiedenis en brannenoverzicht van het Nederlandse verzekeringswezen (Amsterdam 1988) 62. Zie voorde Stad Rotterdam: G. van Rhijn, 'Geschiedenis van (Ie Maatschappij van Assurantie, Disconteering en Beleening der stad Rotterdam ', Rotterdamsjaarboekje, eerste serie, 6 (1899) of: Paul Th. van de Laare
en H.H. Vleesenbeek, Van oude naar nieLiwe HooJdpoort: de geschiedenis van het Assurantieconcern Stad Rotterdam Anno 1720 N. V, 1720-1990 (Rotterdam 1990).
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Afb. 12: 'A-Afbeelding van d' oude Brandspuiten, doende haar werking; en van d ' andere gereetschappen die daar aen behooren als Lere Emmers M, Leren N, Haken 0 , en Zeylen P.
B Afbeelding van de nieuwe Brandspuiten, genaamt SLANGBRANDSPUYTEN, doende mede
haar werking', Ets door Jan van de Heyden, z.j. (tussen 1677 en 1690).
Bron: Rijksprentenkabinet Amsterdam.
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kon in het geval van een aanzienlijke schadepost een groot kapitaal samenbrengen, afkomstig van een veelheid van particuliere verzekeraars, die elk
slechts voor een relatief kleine som aansprakeJijk waren. Deze techniek had
zijn waarde bewezen in de zeeverzekering.
Zo bracht Mees in 1770 assuradeurs bijeen, die voor een jaar 'opstal van
huysen, Schuuren en verdere Gebouwen of getimmerte & gereedschappen'
van een plantage 'alsmeede de Negers ofte Slaaven' , alles met een waarde van
vier ton 'Hollands courant geld', verzekerden tegen brandschade, maar ook
tegen aardbevingen en "t afloopen of Revolteeren' van de slaven. De eerste
assurantiemaatschappijen die zich op brand specialiseerden, waren de Assuran tie Compagnie en de Assurantie Maatschappij voor Brand, allebei in 1771
in Amsterdam opgericht. 55

Besluit
De ontwikkeling van de brandspuit kwam pas goed op gang in de tweede
helft van de zeventiende eeuw. Aanvankelijk waren het vooral buitenlanders
die succes hadden met vindingen op dit terrein (Besson, Zeising, Auleander,
De Caus, Heuvelmans, Hautsch), maar dat veranderde in de jaren zestig toen
- voorafgegaan door de Dordrechtenaar Hudde - de Amsterdammers Pieck,
Pomp en Van der Veer en iets later Van der Heyden zich er mee bezig gingen houden. Er was in de Republiek een gunstig klimaat voor technische innovatie. Individuele steden en dorpen beschikten over een grote autonomie,
die vaak tot uiting kwam in een protectionistische politiek. Deze kan in het
voordeel gewerkt hebben van potentiele vernieuwers. Steden wedijverden
met elkaar wat betreft de verbetering van lokale produkten en het aantrek ken van nieuwe economische activiteiten, die het welzijn en de werkgelegenheid van de inwoners beloofden te verbeteren. Ideale omstandigheden
voor uitvinders, die konden profiteren van de door lokale overheden aan hen
verstrekte privileges en soms zelfs steden tegen elkaar konden uitspelen.
Een belangrijke factor hierin was het octrooisysteem zoals dat toen bestond.
Volgens de economische theorie die hierover is geformuleerd, wordt technische innovatie aangemoedigd door het zodanig aanpassen van de institutionele
omgeving datde particuliere winst op een uitvinding de sociale winst benadert:
aileen als de eigendomsrechten op hun intellectuele produkten verzekerd zijn,
zullen individuen of groepen bereid zijn grote (financiele) inspanningen te
leveren om nieuwe apparaten te ontwikkelen. Aan de andere kant moeten de

SS Gales en Van Gerwen, Sporen, 63.

WILDEBOER ONTWIKKELING V AN DE BRANDSPUIT

41

regelingen zo geformuleerd zijn, dat de samenleving als geheel van de uitvindingen zal kunnen profiteren.
De belangen van een particuliere uitvinder werden beschermd door het verlenen van exc1usieve rechten hun innovaties in praktijk te brengen, het bestraffen van overtreders en octrooien te behandelen als onvervreemdbaar eigendom, dat kon worden gekocht, verkocht, geschonken of geerfd. De belangen
van de samenleving waren beschermd door het instellen van een termijn waarin deze rechten golden (eerst vijf tot twaalf jaar, later meestal vijftien) en de
verplichting voor aanvragers om hun uitvinding snel in praktijk te brengen.
Beide partijen konden profiteren van de regel dat uitvinders een tekening,
beschrijving of model moesten leveren aan de octrooiverlener. Octrooihouders
konden ze gebruiken als bewijs om de concurrentie op afstand te houden,
terwijl een neutrale partij ze kon gebruiken om frau de aan het licht te brengen. 56 Op deze manier kon niemand anders dan de uitvinder zelf profiteren
van de eventuele opbrengst. Succes met uitvindingen zorgde op deze manier
voor een stimulans om bestaande slecht functionerende 'machines' te verbetereno
Daarnaast was de Republiek een land waar boeken en drukwerken met veel
gemak geproduceerd konden worden. Afbeeldingen en korte beschrijvingen
vonden zo snel hun weg naar de eventuele afnemer. Vooral Van der Heyden
heeft dit uitgebuit. Door de uitgave van zijn boeken en prenten zorgde hij voor
een snelle verspreiding van kennis omtrent brandspuiten. In de brandspuit van
Van der Heyden yond de ontwikkeling van apparaten op dit gebied zijn voorlopig hoogtepunt. Tot in de negentiende eeuw, toen ook hier het gebruik van
stoom zijn intrede deed, zouden er in zijn ontwerp geen wezenlijke veranderingen optreden, hooguit wat kleine aanpassingen .

56 Doorman, Octrooien, 9-34. CA. Davids 'Technological change and the economic expansion
of the Dutch Republic, 1580-1680' ,in Karel Davids en Lo Noordegraaf (red) The Dutch economy
in the Golden Age. Nine studies (Amsterdam 1993) 79-104. aldaar 94-96.

Innovatie in de waterbouw in de late Middeleeuwen: sluizen en paalwerk te Spaarndam
PETRA J.E.M. V AN DAM

Inleiding*
Het beeld dat men uit de secundaire literatuur over de laat-middeleeuwse
waterbouw verkrijgt is meestal negatief gekleurd en maakt een statische indruk : Aile kunstwerken waren nog van hout en Iicht ontvlambaar, de dijken
waren niet meer dan simpele, aarden kaden, de sluizen dreven bij storm
regelmatig weg, de landmeting was niet bijzonder nauwkeurig en de kaarttekenkunst was men nog niet machtig. Van rechtshistorici krijgt men zelfs de
indruk dat bij het onderhoud nauwelijks regels gehanteerd werden . Pas in de
zestiende eeuw zouden er innovaties zijn gekomen. De achtergrond hiervoor
was enerzijds de vooruitgang in de wetenschap en anderzijds de opkomst
van de grote aannemers in de bedijkingsprojecten. Nieuwe sluis- en dijkvormen deden dan ook hun intrede; de driehoeksmeting bracht de cartografie
op gang. Door professionalisering konden ervaringsdeskundigen uitgroeien
tot ingenieurs avant-Ia-Iettre, met als bekendste voorbeeld Andries Vierlingh
l
uit Steenbergen.
Het is onzeker of deze visie wei kan worden gehandhaafd. Wat bijvoorbeeld
te denken van de introductie en snelle verspreiding van de poldermolen in de
vijftiende eeuw?2 Geheel buiten beschouwing bleef tot nog toe de sociale context van innovaties, die juist in de recente geschiedschrijving van de techniek
zo benadrukt wordt. 3 De stand van de geschiedenis van de waterbouw heeft
Er zijn inmiddels verscheidene professionaliseringsmodellen in omloop. Zie voor een korte
opsomming bijvoorbeeld H. Lintsen, Ingenieurs in Nederland in de negentiende eeuw, (Den Haag
1980). Veelal wordt professionalisering pas in de negentiende eeuw geplaatst, K. van Berkel, In
het voetspoor van Stevin, Geschiedenis van de natuurwetenschap in Nederland 1580- 1940, (Amsterdam 1985), hoofdstuk V. Deelname aan deze discussie valt hier buiten de vraagstelling. C.
Baars publiceerde een reeks portretten van Nederlandse bedijkingsdeskundigen uit de zestiende
tot de achttiende eeuw, te beginnen met Vierlingh, in het Polytechnisch tijdschrift editie Civiele
techniek, nrs. 37-40 (1982-1985).
2
A. BickerCaarten, Middeleeuwse watermolens in Hollands polderland, 140718 rondom 1500
(Wormerveer 1990). Ook opgemerkt door Ruud van der Helm, ' Oat nye verloren dyckagie: een
geschiedkundig onderzoek naar de oorzaken van de ondergang van de Grote Waard en een beschrijving van het bedijkingsproject tussen Broek en Zevenbergen in dejaren 1410-1412', doctoraal scriptie Middeleeuwse geschiedenis, Leiden 1988, 17.
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alles te maken met de achtergrond van de traditionele beoefenaars van de
waterstaatsgeschiedenis en de ontsluiting van de (archief)bronnen. Behoorde
waterstaatsgeschiedenis in de negentiende eeuw nog tot de 'algemene'
(politi eke) geschiedenis,4 in de twintigste eeuw werd de waterstaatsgeschiedenis een speciaJisme voor rechtshistorici,5 historisch-geografen 6 en ingenieurs.7 Rechtshistorici hadden geen belangstelling voor technische bronnen,
de andere beoefenaars hadden dat wei, maar waren in het algemeen aangewezen op gedrukte bronnen. Daaronder beyond zich een aantal tractaten, maar
de archiefbronnen zijn grotendeels nog onontgonnen terrein.
Het is te verwachten dat dit gaat veranderen. De aandacht voor het milieu en
ook de contacten met de derde wereld hebben de belangstelling gewekt voor
de 'prirnitieve' technologie die het middeleeuwse Holland in haar agrarische
maatschappijfase gebruikte in de beheersing van de natuur. 8 Bovendien komen
nieuwe bronnen beschikbaar, niet in het rninst dankzij de archeologen. Het
meest spectaculaire, recente voorbeeld is de opgraving uit 1989-90 van de
Rotterdamse Willemsspoortunnel, waarbij onder andere een dertiende- en een
veertiende-eeuwse sluis aan het Iicht zijn gekomen en waar ook een zeldzaam
3
Zie bijvoorbeeld A. Wegener Sleeswyk, ' Geschiedenis van de middeleeuwse techniek' , in:
Leidschrift 8 (1992) 23-43 .
R. Fruin, ' Over de opkomst van het Hoogheemraadschap Rijnland', Verslagen en Medede4
lingen van de Koninklijke Nederlalldse Academie der Wetenschappen, afdeling Letteren 3e reeks,
dee I 5 (1888) 275-356; I.H.Gosses, De vorming vall het graafschap Holland (1915), herdrukt in
Verspreide geschriften (1946).
5
SJ. Fockema-Andreae, He! Hoogheemraadschap van Rijnland. 2ijn recht en zijn bestuur
van den vroegsten tijd tot 1857 (Lei den 1934, facsimile herdruk Alphen aan den Rijn 1982); H.
van der Linden, De cope. Bijdrage tot de rechtsgeschiedenis van de openlegging der HollandsUtrechtse laagvlakte (Assen 1956); O. Moorman van Kappen, Tieler- en Bommelerwaarden
1327-1977, hoofdstuk I 'De historische ontwikkeling van het waterschapswezen, dijk- en waterschapsrecht in de Tieler- en Bommelerwaarden tot in het begin der negentiende eeuw' (TielZaltbommel 1977).
6
A.A. Beekman, Het dijk- en waterschapsrecht in Nederland voor 1795 (Den Haag 1905);
M.K.E. Gottschalk, Stormvloeden en rivieroverstromingen in Nederland, 11(1400-1600) (Assen
1975); G.I. Borger, 'Ontwatering en grondgebruik in de midde1eeuwse veenontginningen in Nederland' , Geograjisch Tijdschrift 10 (1976) 343-353; I. Beenakker, Van Rentersluze tot strijkmolen (Alphen aan den Rijn 1988); B. Augustyn, Zeespiegelrijzing, transgressiefasen en stormvloeden in maritiem Vlaanderen tot het einde van de xvie eeuw (Brussel 1992).
7
F.W. Conrad, Verspreide bijlagen (1849 z.p!.); H.A.M. Dibbits, Nederland-Water/and, een
historisch technisch overzicht, (Utrecht 1950); J. van Veen, Dredge,drain, reclaim, the art of a
nation (Den Haag 1949); Vierlingh, A. Tractaat van dijckagie, J. de Hullu (red.), inleiding door
A.G. Verhoeven, Rijksgeschiedkundige Publicatien kJeine serie, nr. 20 (Den Haag 1920, facsimile
herdruk Nederlandse Vereniging voor kust- en oeverwerken Rotterdam 1973).
Strijd tegen het water, het beheer van land en water in het Zuiderzeegebied, J.J.J .M. Been8
akker, H.S. Danner, (red.) (Zutphen 1992) inleiding bij de permanente tentoonstelling in het
Zuiderzeemuseum, Enkhuizen.
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Afb. I: Straomgebied en grenzen van het Hoogheemraadschap van Rijnland, ca. 1840.
Bron: L Giebels (red.), Waterbeweging rand Gouda van circa 1100 tot heden. Leiden 1988, 11.
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gedetailleerd dijkprofiel gemaakt kon worden. Maar ook binnen het historisch
onderzoek worden nieuwe bronnen aangeboord.
De belangrijkste bron voor het onderstaande onderzoek over het sluizencomplex te Spaarndam is een serie vijftiende-eeuwse sluisbestekken, voor zover
bekend de oudste sluisbestekken van Nederland. De bestekken zijn overgeleverd achterin een van de eerste netregisters van bestuurlijke verordeningen,
besluiten en rechterlijke uitspraken van hetHoogheemraadschap van Rijnland,
aangelegd in het midden van de vijftiende eeuw, vermoedelijk als een soort
modelformulieren . Het onderzoek is voorts gebaseerd op recent vervaardigde
inhoudsopgaven op de protocollen (kladnotulen) van hetHoogheernraadschap
van Rijnland en de uitgave van de oudste ambachtsrekeningen (dorpsboekhouding).'O
De vraag naar de stand der waterbouw in de late Middeleeuwen valt uiteen
in twee delen: Ten eerste, welke technologische ontwikkelingen traden op?
Aangezien het onderzoek zich in een aanvangsfase bevindt is het van belang
hierbij ook aandacht te schenken aan de vorm en specifieke ontwikkeling
van de bronnen. De tweede vraag is, in hoeverre al een aanzet gegeven kan
worden tot het schetsen van de sociale context van technologische ontwikkeling, waarbij ook de ecologische niet veronachtzaamd kan worden. Deze
vraagstelling wordt toegepast op het sluiscomplex te Spaarndam, in het
bijzonder twee spuisluizen van 1443 en 1458, en de beschoeiing, het zogenaamde paalwerk.

De sluizen te Spaarndam

In de monding van het Spaarne aan het IJ beyond zich in de vijftiende eeuw
een dam met een zevental sluizen. Dit complex werd in circa 1375 aangelegd en gefinancierd door de 42 Rijnlandse ambachten (dorpen) tussen het IJ
9

A.B . Diibken, A.J. Guiran, M.e. van Trierum, Archeologische kroniek 1987-1990, Boorba-

fans 2 (1992). Ik zie uit naar het moment waarop overgegaan kan worden van de archeologische

analyse en interpretatie van de gegevens naar een hi storische interpretatie en inpassing in het beeld
van de ontwikkeling van de Nederlandse sluis, hopelijk in confrontatie metde historische gegevens
die in dit artikel aangevoerd worden.
10 J.H.M. Sioof, Inhoudsopgave van het oudste protocol van bestuurshandelingen van dijkgraaf
en hoogheemraden van Rijnland, 1444-1457, Oud-archief nr. 14. Leiden 1984, met index en
concordans, aanwezig op studiezaal Oud-archief Rijnland; Sioof, J.H.M. , Idem 1461-1883, OAR
15; Sioof, J.H.M. , Aanvulling op de in 1984 verschenen inhoudsopgave van het protocol van
bestuurshandelingen enz.: a. presentielijst bestuursleden b. noten uit de inhoudsopgave, Leiden
1988; Sioof, J.H.M., De oudste ambachtsrekeningen 1437-1442, Oud-archiefnr. 893, teksten met
aantekeningen en index, Leiden 1985.
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Het U

Spaarne

Afb. 2: Spaarndam ca. 1500. Bron: S.l. Fockema-Andreae, Het hoogheemraadschap van Rijnland. Zijn recht en zijn bestuur van den vroegsten tijd tot 1857. Leiden 1934,facs. Alphen aid
Rijn 1982, 51. Van de Spaarndam bestaan geen Middeleeuwse afbeeldingen.

en de landseheiding met Delfland, die via deze dam hun wateroversehot
loosden (zie afbeelding 1 en 2). Het jaarlijkse onderhoud aan de sluizen en
de beschoeiing van de dam en aanliggende dijkgedeelten van de Spaarndammerdijk was in handen van deze ambachten. De hoogheemraden van Rijnland hielden jaarlijks inspectiedagen (schouwen), om erop toe te zien dat de
ambaehten aan hun onderhoudsverpliehtingen hadden voldaan.
De meest westelijk gelegen Grote Sluis was bestemd voor het seheepvaartverkeer tussen het Spaarne en het IJ. Deze zogenaamde sehutsluis wordt hier
verder buiten beschouwing gelaten, omdat hiervan geen vijftiende eeuwse
bronnen overgeleverd zijn. De overige sluizen waren uitwateringssluizen, ook
wei spuisluizen genoemd. In tegenstelling tot de schutsluis waren de spuisluizen van boven dieht, de dijk liep over de sluis gewoon door. Een spuisluis is
in wezen een rioolbuis die het water over vrij lange afstanden door een dijk of
dam heen voert en die met een klep afsluitbaar is. Uit areheologiseh onderzoek
blijkt dat de oudste spuisluizen bestonden uit een uitgeholde boomstam. In het
Fries-Gronings kustgebied is een exemplaar teruggevonden uit de vroege
twaalfde eeuw. De spuisluis was hier al geevolueerd tot een koker met een
lengte van 30 meter, geconstrueerd uit planken en balken en voorzien van een
klep, die bij eb en vloed vanzelf open en dicht ging, gestuurd door de
11
getijdenbeweging. Tot dit type, de stijlkoker, behoorden ook de Spaarndamse sluizen.

V AN DAM W ATERBOUW IN DE LATE MIDDELEEUWEN

47

De zes spuisluizen bij Spaarndam die de ontwikkeJing van circa tweehonderd jaar later representeren, waren zo'n drie meter hoog en drieenhalf tot
12
vierenhalf meter breed. De bronnen geven niet aan wat de lengte van de
sluizen was, soms werd naar de oude sluis verwezen: 'als vanouts'. De lengte
was natuurlijk direct gerelateerd aan de breedte van de dam, maar die is ook
niet overgeleverd voor deze periode. Wei wordt het aantal gebinten genoemd
die als een reeks achter elkaar staande ribben het skelet van de sluis uitmaakte.
Ervan uitgaande dat de verhouding tussen lengte en aantal ribben min of meer
constant was kan op basis van de Rotterdamse sluizen de lengte van de Spaarndamse geschat worden op ongeveer twintig meter.

Sluisbestekken als historische bron
Ais uitgangspunt van de analyse van de Spaarndamse bestedingen worden
twee bestedingen vergeleken: de oudste besteding van de Hoge sluis uit
1443 met die van de Noordwijker sluis van 1457 (zie afschrift in bijlage).
Gelegen in dezelfde dam en met dezelfde uitwateringsfunctie mogen deze
sluizen beschouwd worden als typologische eenheid. In de jaren vijftig zien
we ook dat de verbeteringen die door de hoogheemraden bevolen worden
voor aile sluizen geJijkelijk bestemd waren.
De besteding van de Noordwijker sluis is de eerste van een serie uit een
periode, waarin volgens de protocollen vernieuwingen doorgevoerd werden.
Het ligt voor de hand dat deze maatregelen nauw samenhingen met de grote
stormvloed van 20 oktober 1452, die doorbraken van de Spaarndammerdijk
veroorzaakte. De dam had het wei gehouden, maar de grenzen waren kennelijk
wei bereikt. In 1453 bevolen de hoogheemraden betere schotdeuren aan te
brengen aan de zeezijde van de uitwateringssluizen te Spaarndam voor 'als
noit is voir de slach van den water' (tegen de - hevige - golfslag bij noodweer,
een soort stormvloeddeuren).13 Kort daarna ging men nog een stap verder door
afdakjes te bouwen boven de nieuwe deuren. Vanaf 1462 is het onderhoud aan
deze zogenaamde 'huisjes' traceerbaar in de verslagen van de schouwen in de
protocollen (zie afbeelding 3).
Op zoek naar deze technische innovaties wijd ik eerst enige aandacht aan de
besteding als historische bron. Hoe is zo'n besteding opgebouwd? Wat zijn de
formele, uiterlijke verschillen? De besteding deel ik in drie delen: inleiding,
technische bepalingen en voorwaarden.
II H.R. Reinders, "Een dertiende-eeuwse sluis in de Oude Ried bij Buitenpost", in: Terpen en
wierden in het Fries-Groningse kustgebied, M. Bierma e.a. (red.) (Groningen 1988) 260-269.
12 Zie bijlage, bepalingen nrs. 1.10,1.11 , 2.13 en 2.14.
13 Archief Hoogheemraadschap van Rijnland, Oud-archief Rijnland (OAR) 14, f. 82v b.
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Inleiding en voorwaarden bestaan uit een aantal algemene en financieeljuridische bepalingen. De inleiding bevat de datering van de besteding, de
naam van de sluis en een aanduiding van de aanbesteders. Bij de aanbesteding
treden de hoogheemraden van Rijnland samen op met de groep Rijnlandse
dorpen die de sluis in onderhoud hadden. Onder de voorwaarden zijn bepalingen opgenomen over de borgstelling van de aannemers, de opleveringsdatum,
de muntkoers, de vervaldagen van de betalingstermijnen en de bevoegdheid
van de hoogheemraden van Rijnland tot bestraffing van eventuele nalatigheid.
Voorts worden de namen van de aannemers vastgesteld, de prijs waarvoor het
werk aangenomen wordt, de hoogte van het 'ritsoen' (een soort leges voor de
hoogheemraden) en tenslotte de hoogte van de wijnkoop. De aannemer betaalde de wijn die gedronken werd tijdens een ritueel ter bekrachtiging van de
overeenkomst. Dit ritueel, waarbij wijnkoopslieden als getuigen optraden, had
in deze peri ode de functie van de latere gang naar de notaris. 14
Bij vergelijking van inleiding en voorwaarden van beide bestedingen blijkt
dat de formele indeling van het document nog niet vast lag. De volgorde en
indeling van de bepalingen in rubrieken wisselt. Ook is de voorwaarde ten
aanzien van de kwaliteit van het bouwmateriaal bij de Hoge sluis twee keer
opgenomen, zowel bij het technische gedeelte (1.18), als bij de voorwaarden
(1.25). Bij Noordwijk komt deze bepaling aileen in het technische gedeelte
voor (2.26). Bij latere bestekken worden de algemene bepalingen betreffende
de materiaalkwaliteit, de te gebruiken maatstandaard (de Leidse of Rijnlandse
voet, 1.14, 2.27) evenals de bepaling omtrent de wijze waarop het hout moet
worden opgemeten (2.25) opgenomen in het technische gedeelte, ter afsluiting
van de opsomming van houten onderdelen. 15
Het latere bestek kent een logischer indeling en ordening van de bepalingen
dan het eerste: rubricering per sluisdeel en per onderwerp, geordend van
bijzonder naar algemeen en uitgesplitst naar materiaal. De bijzondere bepalingen verschillen per sluis, zoals bijvoorbeeld de specifieke maten. De meer
algemene bepalingen worden telkens ongewijzigd herhaald, bijvoorbeeld betreffende de houtkwaliteit. Voorts wordt uitgebreider en preciezer ingegaan
op de maten .
Het is tekenend dat de beschouwde documenten als 'bestedingen' omschreven worden. Aanvankelijk heeft inderdaad de aanbesteding, dus de bestuurlijke kant van de transactie, de nadruk . In 1457 is dat omgeslagen, de technische beschrijving is uitgegroeid tot het hoofdbestanddeel van de besteding.
Vergelijking met een nog ouder bestek, dat van de Gouwesluis bij Alphen aan
14 Enkele minder technische aspecten van de bestekken werk ik verder uit in een bijdrage in
de artikelenbundel over de Noordelijke uitwatering van het Hoogheemraadschap van Rijnland onder redactie van L.A.M. Giebels, 1994.
15 Ook de bepaling dat het oude hout naar de aannemer gaat (2.28) valt hieronder.
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den Rijn van 1434, maakt deze ontwikkeling nog duidelijker. Hierin ontbreekt
zelfs iedere maatopgave of constructiebeschrijving.

Innovatie in sluisbouw

Hoe zit nu zo'n spuisluis in elkaar? Globaal gezien wordt per gedeeJte van
de sluis beschreven uit welke onderdelen het bestaat, evenwel wordt niet altijd expliciet aangegeven welk gedeelte het betreft. De volgorde lijkt die van
de constructie te zijn. Begonnen wordt met het skelet, gevormd door de gebinten (1.3-1.7, 2.3-2.9). Deze gebinten worden vaak als een soort prefabconstructie buiten de bouwput in elkaar gezet; het gebinte waarin de deur
komt te hangen wordt wat steviger uitgevoerd (l.4, 2.4, 2.6). Dan voIgt de
bodem (1.8-9, 2.10-11), opgebouwd uit een roosterwerk van diverse typen
balken en planken. Van aile samenstellende onderdelen worden aileen
breedte- en diktematen geven. Daarom voigt meteen de breedte en hoogte
van de sluis binnenin gemeten (1.9-11, 2.13, 2.14), zodat de timmerman zelf
alle andere maten kan afleiden. De deur be staat uit een raamwerk, beslagen
met planken (1.13, 2.15, 2.16). Het deurgebinte moet natuurlijk behoorlijke
krachten kunnen weerstaan, niet alleen het gewicht van de deur maar ook de
formidabele kracht waarmee de deur bij hoogwater dichtslaat. Daarom
wordt het deurgebinte geschoord met schuine balken (1.15-16, 2.19-20).
Hiervan worden er twee tegen de sluiswanden bevestigd, natuurlijk in de
stijlen van de gebinten. De derde wordt in de bodembalk bevestigd. Deze
beschrijving doet vermoeden dat het deurgebinte een derde vertic ale stijl in
het midden bevatte, hetgeen zou inhouden dat het een dubbele deur betreft.
Dit ligt gezien de breedte van de sluis wei voor de hand, maar de bestekken
geven hierover geen verdere aanwijzingen. Tenslotte wordt het geraamte
van de koker bekleed met planken (1.17, 2.14). Net zoals in de scheepsbouw
gebruikelijk is worden wanden en deksel waterdicht gemaakt door de reten
te stoppen met mos, dat met dunne latjes en nagels of sintels wordt vastgezet
(2.18). In deze bestekken wordt dus aileen de eigenlijke houten koker van de
sluis beschreven. Niets wordt meegedeeld over kunstwerken aan de buitenkanten van de sluis bij de openingen, bijvoorbeeld een stortbed op de bodem
bij de uitgang tegen het uitschuren. Dit zijn geen specifieke (kostbare) timmermansklussen; mogelijk werden ze door de ambachten zelf uitgevoerd,
evenals de paalbeschoeiing.
Welke belangrijke verschillen zijn er tussen de Hoge sluis van 1443 en de
Noordwijker sluis van 1457? Enerzijds blijven in het Noordwijker bestek
verwijzingen naar de oude toestand "als van outs" en "nae oude constumen"
nagenoeg geheeJ achterwege en hiervoor komt het gebruik van precieze maten,
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Afb. 3: Paalwerk en huisjes baven sluizen ap een zeedijk. Diemerdijk ca. 1700. Bran: N. Listingh.
Incitamentum et adiumentum ... etc. Amsterdam 1702.

kwaliteitsbepalingen en constructies in de plaats. Dat is niet vreemd want er
worden nieuwe constructies ingevoerd. Ten eerste wordt de bodem van de
Noordwijker sluis gefundeerd met slikhouten (2.11). Ten tweede wordt de
deurconstructie aanmerkelijk verbeterd. De fundering wordt verzwaard door
onder de slikhouten paa\tjes (heistokken) te heien (2.5). Het deurgebinte wordt
voorzien van een zware drempe\ en een slagba\k om de klap van de deur op
te vangen (2.17, 2.18). Het deurgebinte wordt bovendien verstevigd door in
plaats van drie nu vijf schoren aan te brengen (2.19). De twee extra schoren
worden op de vloerbalken bevestigd om de krachten uitgeoefend op de slagbalk over te brengen op de gebinten. Tenslotte wordt de constructie van de
vleuge\gebintes die zich bevinden aan de in- en uitstroomopeningen van de
sluis voorzien van 'calveren'. De betekenis hiervan is niet geheel duidelijk.
Waarschijnlijk is dat deze vernieuwing gericht is op versteviging van de vleu16
gelwanden, die direct bloot staan aan de golfslag.

16 Voor de visualisering van deze bestekken: Tileman van der Horst, Theatrum mach ina rum
universale (Amsterdam 1736) met uitvoerige platen; J.H. Harte, Valledig leerbaek der sluizen en
waterbauwkunde ... etc., (Gorinchem 1852) met platen; DJ. Storm Buijsing, Waterbauwkunde.
Handleiding tat de kennis derwaterbawkunde (Breda 1864); M.e. Koole, Waterbauwkundige canstructies (z.p!. 1910) met platen atlas. Voorts dank ik if. E. Stamhuis te Bennekom, emeritus
hoogleraar weg- en waterbouwkunde te Wageningen voor zijn vriendelijke adviezen bij de technische interpretatie van de bestekken.
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Bij de huidige stand van het onderzoek is nog niet geheel duidelijk of de
vernieuwingen behalve versterking van de bestaande constructie tevens de
overgang op een nieuw deurtype inhoudt. Wordt de oude kle!,deur vervangen
door een valdeur? (zie afbeelding 4) Het onderheien van het deurgebinte doet
dit wei vermoeden. Ook het aanbrengen van afdakjes zou hierop kunnen wijzen. Deze dienden namelijk ter bescherming van de deuren tegen weersinvloeden als ze in ruststand boven de sluis hingen. Voorde klepdeuren die in
de sluiskoker verbleven was een dergelijke bescherming onnodig. 17 In het bestek zijn de constructie van een windas en het vastzetten van de deur met
touwen niet opgenomen. Een bevel hiertoe komt wei in de protocollen voor.
Het is echter mogelijk dat deze afwerking door de ambachten zelf werd verzorgd.
Bij de interpretatie van de verschillen tussen de twee bestekken is het opmerkelijk dat de Noordwijkersluis met al de verbeteringen niet noemenswaardig duurder uitviel dan de Roge sluis. Zijn een aantal van de elementen die ik
als vernieuwingen kenmerk toch uitvoeriger beschrijvingen van constructies
die bij de Roge sluis wei al toegepast werden, maar niet uitvoerig beschreven?
Mogelijk geldt dit voor de versterking van het vleugelgebinte. De vernieuwingen betreffende de deurconstructie zijn echter een logisch samenhangend geheel.
De aangetoonde technologische vernieuwing kan mede verklaren waarom
de bestekken toenemen in precisie. De vernieuwingen vereisen een meer gedetailleerde beschrijving. Innovatie en bronontwikkeling gaan hand in hand.

Innovatie in paalwerk
Behalve de sluizen hadden de Rijnlandse ambachten ook het paalwerk van
de Spaarndam onder hun hoede. Vit de schouwbevelen blijkt dat de Spaarndam en de Spaarndammerdijk, op de plaatsen waar zij aansloot op de sluizen van de Spaarndam, van een palenscherm voorzien waren en deze situatie is terug te vinden op de kaarten die in de zestiende eeuw ontstaan. Langs
de gedeelten van de dijk waar geen palen stonden lag nog voldoende voorland om de dijk te beschermen tegen de dagelijkse slijtage. Wellicht werden
de stukken dijk beschermd met een van de andere, minder kostbare technieken, wier- of rietriemen. Met deze materialen werd een soort stootkussen
gefabriceerd voor de dijk dat met houten paaltjes vastgezet werd.
17 Anderzijds komen op oudere afbeeldingen sluizen met windassen voor zonder huisjes, bijvoorbeeld bij het Vlaamse Nieuwpoort 1416 in W. Prevenier, W. Blockmans, De Bourgondische
Nederlanden, Antwerpen 1983, 21.
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Een palenscherm bestond uit palen die in de grond voor de dijk geslagen
werden, aan de bovenzijde aan elkaar verbonden met dekplaten of sloven en
achterwaarts in de dijk verankerd met de zogenaamde intangen (zie afbeelding
3, Diemerdijk).
Volgens de protocollen was het onderhoudswerk aan de beschoeiing per
strekkende meter toegewezen aan de individuele ambachten. Volgens de
ambachtsrekeningen van 1437-1442 reisden de ambachtsbewaarders inderdaad zelf naar Haarlem en Leiden om hout in te kopen en naar de Spaarndam
om zelf het hout te verwerken of toe te zien op ambachtslieden, lieden die
waarschijnlijk afkomstig waren uit het eigen ambacht. 18 In 1454 klaagden de
hoogheemraden dat het paalwerk aan de Spaarndam niet hoog genoeg was en
niet overal even goed aansloot, zodat de palen losgeslagen werden met hoog
water. Om de kwaliteit van het palenscherm te verbeteren stelden de
hoogheemraden voor het onderhoudswerk in het vervolg door hun te laten
uitbesteden, waartoe de ambachten een vaste jaarlijkse bijdrage zouden moeten betalen. Opvallend is dat ook deze aetie vrij kort viel na de stormvloed van
1452.
De ambachten weigerden in te stemmen met deze stap, die een afname van
19
hun autonomie impliceerde. Als tussenweg verordonneerden de hoogheemraden vervolgens in 1456 een verbetering van de construetiewijze, zodat
het paalwerk beter aaneensloot: de dekplaten moesten met ijzeren bouten op
elkaar vastgemaakt worden. Voorts bepaalden zij dat de ambaehten voortaan
20
tegelijk hun onderhoudswerk moesten komen verriehten. Vanaf 1462 moesten de onderdelen voor het paalwerk ook aan bepaalde minimale afmetingen
voldoen. 21.In 1468 kregen de hoogheemraden voor een keer hun zin. Het herstel van het plaatwerk aan de Spaarndam werd uitbesteed aan een aannemer,
maar hier werd (nog) bij vermeld dat de onderhoudsplichtigen zelf het gereed
gekomen werk met riet en aarde moehten aanvullen zoals men vanouds ge22
woon was. In 1491 werd een tweede officiele poging door de hoogheemraden
met meer succes bekroond. Een keur werd uitgevaardigd, waarin bepaald werd
dat de ambachten binnen de maand mei hun onderhoudswerk uitbesteed moesten hebben .23 Vanaf 1492 staat inderdaad in de protoeollen per onderhoudsbevel aangegeven aan welke aannemer het ambaeht het onderhoudswerk
18 Sloof leidt dit laatste af uit de oudste ambachtsrekeningen in 'Rijnland en het Spaarne in de
late Middeleeuwen' in: De loop van her Spaarne, de geschiedenis van een rivier. B.C. Sliggers
(red.) Historische werkgroep Haarlem (Haarlem 1987), 17-35, 17.
19 Sloof, Inhoudsopgave OAR 14, f. 94v a en lOOb.
20 Sloof, Inhoudsopgave OAR 14, f. 118v a.
21 Sloof, Inhoudsopgave OAR 15, f. 6b en 6v a.
22 Sloof, Inhoudsopgave OAR 15, f. 25.
23 OAR 16, f. 55.
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Afb.4: Valdeur, schofdeur ofschuifdeur, Leidschendam ca. 1762. Tekenaar N. Terburgh. Foto
Hoogheemraadschap van Rijnland: a. stijlen b. bovenbint c. onderdrempel of slagbalk e. spil

g. sloven of kloosterbalken o. dam- of baard- of palingplanken

had uitbesteed en voor welke som. Hiermee in overeenstemrning is dat in de
ambachtsrekeningen na deze datum aileen nog de kosten van de aanbesteding
vermeld staan?4 De uitbesteding door hoogheemraden voor aile dorpen samen
werd uiteindelijk pas na de grote damdoorbraken en reorganisatie van 1514
doorgevoerd.
De gang van zaken betreffende het paalwerk laat zien dat de hoogheemraden
de kwaliteitsverbetering van het paalscherm op twee manieren probeerden te
verwezenlijken. Enerzijds werd een technische verbetering van de constructie
bevolen, anderzijds werd er na het overwinnen van particularistische tegenstand van de ambachten enige reorganisatie doorgevoerd, gericht op professionalisering van het onderhoud.
Het beschreven proces, waarbij ambachten een deel van hun bevoegdheden
overdragen aan de hoogheemraden, maakt deel uit van een institutioneel centralisatieproces dat in de waterstaatsliteratuur 'gemeenmaking' genoemd
wordt. Onderhoud dat aanvankelijk door de dorpen zelf en onafhankelijk van
elkaar wordt uitgevoerd, wordt later namens alle dorpen tegelijk aanbesteed
door de hoogheemraden. Hierbij kan een tussenstap zijn dat dorpen verplicht
worden zelf een aannemer in dienst te nemen.

24

Zegwaard 1503, OAR 8365; Oudshoom 150213, OAR 6260.
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Conc1usie

Het begrip statisch blijkt op de waterbouwkunde in de Middeleeuwen niet
van toepassing te zijn. De eerste schriftelijke bronnen van het houten sluizencomplex te Spaarndam uit de vijftiende eeuw tonen interessante innovaties, met name op het punt van de deurconstructie en de fundering van de
sluizen.
Echter, technologische innovatie was geen autonome ontwikkeling. In de
recente techniekgeschiedenis wordt het accent gelegd op de sociale context
voor innovatie. Innovatie wordt dan specifiek gedefinieerd als het daadwerkelijk invoeren van een technische vernieuwing. Belangrijk hierbij wordt geacht wie of welke groep beslist over de het ter beschikking stellen van de
middelen om een innovatie te financieren. 25
Ten aanzien van de sluizen is in het voorgaande gebleken dat de invoering
van technische vernieuwingen geen grote problemen en vertragingen opleverden. De innovatie die de hoogheemraden bevolen was binnen drie jaar gerealiseerd. De uitbesteding van de sluisvernieuwing bleek grotendeels in handen
van de hoogheemraden te liggen. Bij het paalwerk lagen de zaken anders. De
hoogheemraden trachten technologische vernieuwing en professionalisering
te realiseren via centralisatie van het onderhoud. De succesvolle weerstand
tegen de zogenaamde gemeenmaking had tot gevolg dat de centralisatie uitgesteld werd tot de zestiende eeuw en dat er zo'n veertig jaar verliep voordat
de professionalisering lukte.
De institutionele ontwikkeling blijkt dus als onderdeel van de sociale context een belangrijke factor bij innovatie. Echter, de chronologie van de eerste
pogingen tot innovatie van de hoogheemraden, vlak na de stormvloed van
1452, is aanleiding hier behalve op de maatschappelijke ook op de ecologische
context te wijzen.
Het is inmiddels algemeen bekend dat het Braudeliaanse uitgangspunt, de
natuur als statische factor te beschouwen ten opzichte van de maatschappelijke
ontwikkelingen, voor het laatmiddeleeuwse Holland niet opgaat. 26 Aanleiding
voor de diverse acties van de hoogheemraden leek in eerste instantie vooral
de stormvloed van 1452. Daarnaast echter trad een belangrijke structurele wijziging op in het natuurlijk milieu: de vergroting van de Zuiderzee en de verwijding van de zeegaten tussen de Waddeneilanden. Hierdoor nam de vloedhoogte van het water in de Zuiderzee toe en werd ook de getijdenbeweging
27
sterker merkbaar. De vloed zal in het trechtervormige IJ in verhouding nog
2S A. Wegener Sleeswyk, ' Geschiedenis van de middeleeuwse techniek' 2S.
26 GJ. Borger, 'Draining-digging-dredging; the creation of a new landscape in the peat areas
of the low countries' in: J.T.A. Verhoeven (ed.), Fens and bogs in the NetherLands: vegetation,
history, nutrient dynamics and conservation (Kluwer 1992) 131-171, met selectieve bibliografie.
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snelJer in hoogte toegenomen zijn dan in de Zuiderzee. De afslag van de eilanden voltrok zich schoksgewijs en het is aannemelijk dat juist na grote
stormvloeden, zoals die van 1452, de toenemende kracht van het water extra
merkbaar was.
Het sluizencomplex te Spaarndam levert markante voorbeelden op van innovaties in de vijftiende-eeuwse waterbouw. De dynamiek in de natuurlijke
omgeving vormde een belangrijke prikkel tot vernieuwing. Bepalend voor de
tempo-verschiIIen bij het invoeren van innovaties blijkt echter de mate van
institutionele centralisatie geweest te zijn.

• Dank aan c.A. Davids en R. Stein voor hun opbouwende, kritische commentaar bij de totstandkoming van dit artikel.

27

M.K.E. Gottschalk, Stormvloeden dl. 2, 103.
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Bijlagen
Afschrift van twee bestekken van spuisluizen afkomstig uit het netregister
OAR 12, bewaard in het archief van het Hoogheemraadschap van Rijnland
te Leiden . Kopjes en nummering van mij, P. van Dam.
Hoge sluyse, 1443, OAR 12, f 110, nr. 9

Inleiding
1.1. Anno '43 negentien dage in meye.
1.2. Item in aldusdanige voirwairden ende manieren soe willen die heemraden
van Rijnlant besteden een nyeuwe sluyse te maken gehieten die hoge
sluyse toebehorende die van de Aer ende van de Scoet, Riedewijck
en de Nyeuwerkerck mit horen medeplegers.
Technische bepalingen
1.3. Inden ersten soe sellen dair in wesen 42 gebinden en de over dat anderde
gecarbeelt.
1.4. Item dat doirgebint mit die twie vlogelbinden voetscant viercant.
1.5. Item die gordinge die sullen wesen tien dumen breet ende vijff dick.
1.6. Item die balcken die sellen wesen tien ende een halven dume.
1.7. Item die stilen die sellen wesen tien dumen dick.
1.8 . Item die quespen sullen wesen 8 ende een half duum dick.
1.9. Item dat cloosterhout sel wesen 12 dumen breet ende 5 1;2 dick .
1.10. Item die sluyse sel wesen 12 ende 1/2 vuet wijt.
1.11 . Item die hoecht sel wesen tien voet.
1. 12. Item die stilen ende dat raemt dair die doer off gemaict is die sellen breet
wesen tien duymen ende 1/2 dick.

1.13. Item die plancken dair sij mede gestopt sullen wesen 11/2 duum dick.
1.14. Item aile dit werck sel wesen Leydsche voet ende die voet 12 duum .
28
1.15 . Item die scoren beneden in die sluyse die selve wesen drie.
1.16. Die een sel leggen midden tegens die doerstijl gelegert up die quespen,
die ander twe aen die zijden streckende an dat doerbint ende gelegert
an die stijlen .
1.17. Ende die plancken boiven ende besijden ende aile houtwerck nae dat
scampelioen.
1.18. Ende aile houtwerck sel wesen van goeden canthoutendeDeventers hout
wercbair sonder spint off roetolm.

28

Seoren: sehoren.
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Voorwaarden
1.19. Ende soe wie dese sluyse anneemt te maken die sel borge setten voir die
sluyse dair den heemraden ende den lande die die sluyse toebehoirt
angenoecht.
1.20. Ende dese sluyse selmen leveren te vollen gemaict tot Sinte Lambrechtsdage van hout, van aerde, van ijser als hair toebehoirt.
1.21. Item soe wil die heemrade dese sluyse besteden bij ponden 15 voir een
pont off payment hoeren wairde.
1.22. Ende die dage van betalinge sullen wesen een derdendeel binnen ses
weken ende dat ander derdendeel binnen ses weken dairnae, ende dat
derde derdendeel tot die Barnisse scouwe als die sluyse upgelevert is
te vollen prijse.
1.23. Item soe sullen die gene die die sluyse annemen den heemraden geven
voir horen ende horen dienren ritsoen als vanouts gewoenlic is, dat's
te weten 12 nobel en de een nobel te wijncoep.
1.24. Item worde die sluyse niet gemaict totten voirnoemden dage dat woude
die heernraden corrigeren tot hair selfs goetduncken.
1.25. Item voirt soe sel dese sluyse gemaict wesen van hout, ijser ende aerde
als (f. II Ov) een goede sluyse toe behoirt nae ouden costumen .
1.26. Item dese sluyse heeft angenomen te maken Clais Dircxsoon tymmerman
ende Due Florijssoon van Leyden om 585 Lb.
1.27. Item die heemraden die dese sluyse besteden waren Poelgeest, AIcmade,
Boechorst, Paeds ende Scoten.
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Sluus van Noortich, 1457, OAR 12, f 113, nr. 15
Inleiding
2.1. Upten seventienden dach van maerte anna 14 ende 57 soe waren vergadert tot Haerlem die heemrade van Rijnlant als here Willem van Alcmade,
Jan van Poelgeest ende Ysbrant van Scoten in den name van hem allen om
die bestedinge van twie slusen te weten daer die een of was die sluus van
Noortich mit die van Arleveen, Zegwaert ende Zoetermeer. Ende die ander
was die sluus van Aelsmaer met die van Hasaertsoude, Sassemen ende Randenburch.
Technische bepalingen
2.2. Item so sijn dese twie sluysen voirscreven besteedt in manieren en de voirwaerden hierna gescreven.
2.3. Item eerst so sullen in elcx van dese sluysen wesen 42 gebinden ende
sullen over dat anderde bint gecarbeelt wesen geJijken die balcken dick
behalve dat scotdoirbint dair ofte verstaen is dat men elke sluus na dese
gescreven voirwairde besteet is.
(f. 113v)
2.4. Item dat scotdoerbint sel dat voerste bine 9 wesen ende sel gepent wesen
in die cloesterhouten.
2.5. Item dat slichout dat voir in de sluus in de tij leggen sel, sel dick wesen
10 duem vierant en de daer sel men ny palen onderheyen daer dat slichout upleggen sel ende daer sel dat slichout in gepent wesen ende dat
sel soe seer uutsteken dat men dat scotdoerbint dair op setten mach ende
daer beneden geplanct an die palen voir die sluus.
2.6. Item dat doerbint sel wesen 15 duem viercant.
2.7. Item die twie vlogelbinde sullen wesen voetskant viercant ende die vlogelbinde sellen wesen mjt 4 sty len ende 4 calveren ende een balck
boven op die sluus geleereo om die aerde te scutten.
2.8. Item die balcken sullen wesen 10'12 duem dick viercant.
2.9. Item die stijlen sullen wesen 10 duem viercant.
2.10. Item die quespen sullen wesen 8 duem viercant.
2.11 . Item die cloesterhouten sullen wesen 12 duem breet ende 6 duem dick.
2.12. Item die gordinge sel wesen 10 duem breet ende vijf duem dick.
2.13. Item dese sluus sel wijt wesen tusschen die sijdelplanken te meten
14112 voet ende 2 duem .

29
30

Ook zo in bestek 16, f. 11 5.
Gelegen ?
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2.14. Item dese sluus sel hoech wesen tusschen die quespen ende die balcken
10 voet.
2.15. Item dat raemt daer die doer of wesen sel dat sel wesen 10 duem breet
ende vijf duem dick.
2.16. Item die plancken daer die doeren mede gestopt sullen wesen sullen dick
wesen 2 duem ende van goeden ouden gaven droegen planken gemaect.
2.17. Item dat doerbint sel gewrocht wesen mit twie balcken ende mit een
dreppel daer die slachbalcken of wesen sullen 15 duem viercant en de
die stijlen ende dreppelen dairnae.
2.18. Item so sel wesen gewrocht op die slachbalck tusschen die balcken in
dat doirbint 3 calveren ende daer een scotplanck op ende sel dick we sen
2 duem ende dat weI gespongt ende gemost..(onleesbaar) ...
2.19. Item so sullen daer wesen vijf scoerbanden in die sluus en de sulllen lanck
wesen 15 voet daer die drie of leggen sullen, te weten een midden
tegens die doer stijl ende die ander twie an elke sijde een beneden in
die sluus gelegert op die quespen ende sellen we sen 10 duem viercant.
2.20. Ende noch die ander twie an elke sij een van der sluus gelegert an die
stijlen streckende an die slachbalck ende sellen wesen 10 duem breet
ende 6 duem dick.
2.21 . Item onder den bodem van der sluus sullen wesen 11 slickhouten en de
sullen dick wesen 7 duem viercant sonder veerste in de tijc sel wesen
10 duem viercant ende des gelijcx selt wesen dat onder dat doerbint
leggen sel.
2.22. Item dese voirscreven sluus sel gemaict wesen van der lancte dat die
oude sluus is ende niet corter.
2.23.Item so sel den nuwen boem 3 ) van der sluus leggen also laech als den
bodem van der sluus nu leyt ende niet hoger.
(f. 114)
2.24. Item alle verplanken die tot die voirscreven sluus wesen sullen die sullen
wesen van der dicte dat dat scampelyoen is dat men hem dair of geven
sel.
2.25 . Item aile dit voirs. houtwerck sel sijn maet houden op dat c\eyn eynde
te meten.
2.26. Item aile dit voirs . houtwerck van dese voirs. sluus set wesen van goeden
Deventersen kanthout sonder spint ende sonder rootollem wercbair op
sijn maet.
2.27. Item at dit voirs. werck sel gewrocht wesen bij Leydsche roede voet ende
die voet 12 duem.32
31 Lees: bodem.
32 In 1578 wordt verordonneerd de Rijn1andse maten en gewichten gelijk te maken aan die van
Leiden als de hoofdstad van Rijnland vol gens SJ. Fockema-Andreae, 'LeidsenRijnlandsgewicht',
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2.28. Item diegeen die dese sluus annemen te maken die sullen dat hout van
der ouder sluus selve hebben ende houden.
Van den yserwerck
2.29. Item daer die gordinge mede gespijkert sel wesen daer sullen die spijkeren of wesen die 3 uut een pont en de des so sel men 't spijkeren op elke
eynde mit 2 spijkeren ende anders een.
2.30. Item die spijkeren daer dat deckeles mede gespijkert sel wesen sullen
wesen die ses uut een pont. Ende dat deckeles sel gespijkert wesen in
elke planck op elke bint 2 spijkeren.
2.31. Item die sijdelplancken sullen gespijkert wesen in elke planck op elke
stijl mit 2 spijkeren. Ende sullen wesen die 10 uut een pont.
2.32. Item op dat doerbint sullen die planken gespijkert wesen elke planck mit
vijf spijkeren als die sijdelplanken gespijkert worden ende die planken
weI gemost.
2.33. Item den bodem sel gespijkert wesen mit middelnagel.

Voorwaarden
2.34. Item so wie dese voirsc. sluus anneemt te maken die sel borge setten voir
die sluus dair den hogen hiemraden ende die landen die die sluus toebehoren angenoecht.
2.35. Ende dese voirs. sluus sel men te vollen op leveren gemaict tot Sinte
Bertelmeesdage naistcomende van hout, van ijser ende van aerde nader
bestedinge voirscreven.
2.36. Item so willen die hoge hiemrade dese voirs . sluus besteden bij ponden
15 nye placken voir een lb. gerekent.
2.37. Item die dage van betalinge sullen wesen den eersten dach ses weken
nader bestedinge, den anderden dach ses weken dairna, den derden
dach sel wesen als die voirs. sluus gemaict ende te vollen opgelevert is
ten prijse van den hogen hiemraden.

Leids Jaarboekje 49 (1957),60-64. In de sluisbestekken van de sluizen te Halfweg vanaf 1552
worden Rijnlandse voeten gebruikt. Haewel het niet is uit te sluiten dat in de eerdere peri ode een
verschil is geweest tllssen de Leidse en Rijnlandse voet, ga ik er voor als nog van uit dat de Leidse
vaet in deze periode gelijk is aan de Rijnlandse voet, die in deze periode in de meeste Rijnlandse
documenten gebruikt wordt. De Rijnlandse voet = 31,4 centimeter; de Rijnlandse duim = 2,62
cm. Er gaan 12 duimen in een voet. Hier wordt in ieder geval niet het 1 I-tallige stelsel gehanteerd
dat bij houtmaten ook weI gebruikelijk was, zie bijvoorbeeld SJ. Fockema-Andreae, 'De Rijnlandsche roede. Geschiedenis eener oud-Nederlandsche landmaat' , Tijdschrift Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, 2e serie, dl 49 (1932), afl. 5, 635-657.
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2.38 . Item worde dese voirsereven sluus niet gemaiet ten voirnoemden dag
nader bestedinge voirsereven van den hiemraden hiervoir gesereven
dat wouden sij eorrigieren nader misdaet.
2.39. Item so sullen die geen die dese sluus annemen den hogen hiernraden
gheven voir hen ende voir horen dienaren te ritsoen als vanouts gewoenlie is 12 engelsehen nobel en de ene nobel te wijneoop.
2.40. Item so heeft die eerste sluus van Noortieh angenomen te maken Dire
Phillipsz. van Bosseh om vijfhondert 90 lb., borge Bouwen Hugez.
ende Dire Claesz.
2.41 . Item die anderde sluus van Aelsmaer heeft angenomen te maken Florijs
Gerijtsz. om vijf hondert 88 lb., borge Dire Jansz. van der Horne, Dire
Louwez. ende Willem Reynoutsz.
(f. 114v)
2.42. Item so hadde elcx van den hiemrade te ritsoen van dese voirs. twie slusen
2 engelsehe nobel.
2.43 . Item elcx van horen twie boden 1 engelsehe nobel.
2.44. Item elken hiemraet voir horen kneehten 1/2 engelsehe nobel.

Intellectueel erfgoed
Bedrijfsgeschiedenis in de Verenigde Staten en Nederland, 1925-1940

F.M.M. DE GOEY

Inleiding
Over het ontstaan van bedrijfsgeschiedenis in de Verenigde Staten en Nederland is weinig in onze taal geschreven. Alleen Joh. de Vries heeft in zijn
artikel uit 1974 aandacht besteed aan dit onderwerp.' Andere auteurs die
2
hierover schrijven baseren zich vrijwel steeds op De Vries. De aanleiding
voor dit onderzoek vormt de volgende constatering: tussen de eerste leerstoel economische geschiedenis in de Verenigde Staten en die in Nederland
3
ligt 22 jaar; bij de leerstoelen bedrijfsgeschiedenis is dat ruim 60 jaar. Dat
is een aanzienlijk verschil. Hoe valt dit te verklaren? Was men in Nederland
niet op de hoogte van het bestaan van bedrijfsgeschiedenis? Yond men het
soms niet belangrijk of interessant genoeg?
In dit artikel staan twee vragen centraal: (1) hoe en waarom is bedrijfsgeschiedenis in de Verenigde Staten ontstaan en (2) wisten Nederlandse historici
van het bestaan van bedrijfsgeschiedenis en, zo ja, is hiervan iets terug te
vinden in hun werk? Op deze vragen zal een voorlopig antwoord geformuleerd
4
worden. Nader onderzoek is nodig. De twee vragen geven ook de structuur
Joh. de Vries, 'De stand derbedrijfsgeschiedenis in Nederland', in: P.A.M. Geurts en F.A.M.
Messing, Theoretische en methodologische aspecten van de economische en sociale geschiedenis
(Den Haag, 1979) Deel II, 109-137 (oorsprookeJijk in: ESHjB, 1974, 1-22). Zie ook: idem, 'Bedrijfsgeschiedenis' , in: H. Baudet en H. van der Meulen (red.), Kernproblemen der economische
geschiedenis (Groningen, 1978) 180-192. Voor een Engelse versie inzake het ontstaan van bedrijfsgeschiedenis: B.E. Supple, 'American business history - A survey' , in: Business History
(1958) 63-76. Voor een Duitse versie: H. Jaeger, 'Gegenwart und Zukunft der historische Unternehmerforschung ' in: Tradition (1972) 107-124.
2
Zie recentelijk nog: J.F.E. Blasing, Hoofdlijnen van de moderne bedrijJsgeschiedenis (Leiden!Antwerpen, 1990).
3
De eerste leerstoel werd in 1892 opgericht, in Nederland gebeurde dat in 1914. Bij bedrijfsgeschiedenis was dat anders. De eerste leerstoel in de Verenigde Staten dateert uit 1927, in Nederland is dat 1988 (prof. dr. H.H. Vleesenbeek, EUR). Het al of niet geInstitutionaliseerd zijn
van bedrijfsgeschiedenis vormt op zich geen afdoende bewijs voor het al of niet bestaan van bedrijfshistorisch onderzoek, maar is wei een eerste indicator.
4
Over de maatschappelijke context waarin economische geschiedenis is ontstaan en ontwik-
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van het artikel aan. In het eerste deel van deze bijdrage zal het ontstaan van
bedrijfsgeschiedenis als subdiscipline binnen de economische geschiedenis
worden behandeld. De aandacht zal vooral uitgaan naar de universiteit van
Harvard en de Harvard Business School (HBS). Voor dit deel zullen we het
genoemde artikel van De Vries als kapstok gebruiken. In het tweede deel komt
de vraag aan de orde of Nederlandse historici op de hoogte waren van het
nieuwe onderzoeksveld. Het onderzoek beperkt zich tot de periode 19251940. Het eerste jaartal is gekozen omdat toen de Business Historical Society
werd opgericht die de leerstoel bedrijfsgeschiedenis instelde, terwijl 1940 staat
voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog waardoor Nederland werd
afgesneden van de Amerikaanse historici, zodat van contact al helemaal geen
sprake meer kon zijn. Het onderzoek is verricht aan de hand van bestaande
literatuur. Op basis hiervan is gepoogd een netwerkanalyse te maken en tevens
een historiografisch overzicht te geven. Het voordeel hiervan is dat niet aileen
relaties tussen personen en organisaties worden onderzocht, maar tevens de
mogelijke invloed op het (bedrijfs)historisch onderzoek. Een nadeel is dat het
van de lezer de nodige aandacht vergt om de connecties tussen personen en
stromingen niet uit het oog te verIiezen.

Muckrakers en bedrijfsgeschiedenis
Zoals gezegd dient het artikel van De Vries als kapstok voor het eerste deel
van deze bijdrage. De Vries wijst in zijn artikel namelijk twee algemene
oorzaken aan: de 'muckrakers' en de toenemende belangstelling van economisch-historici voor het bedrijfsleven. Daarnaast noemt hij nog een specifieke oorzaak: de rol van Wallace B. Donham, destijds decaan van de Harvard
Business School. Aan de hand van deze drie factoren zal het ontstaan van
bedrijfsgeschiedenis worden onderzocht. 5
keld weten we relatief weinig, aldus Leo Noordegraaf in de Inleiding van ldeeen en ideologieen. Dit geldt nog meer voor bedrijfsgeschiedenis. WeI zijn we gei'nformeerd over de institutionalisering; niet over de inhoud van de vakken, het aantal studenten, de onderwerpen van de
scripties, enz.
5
In zijn overzichtsartikel over het ontstaan van economische geschiedenis in de Verenigde
Staten noemt Cole de volgende reeks invloeden: 'muckrakers', Duitse Historische School van economen (fasentheorie), de 'take-off gedachte van Arnold Toynbee (het label: Industrial Revolution), intellectuele critici van de industriele samenleving (o.a. Th. Veblen). Speciaal voorbedrijfsgeschiedenis noemt Cole nog de ideeen van H. Spencer's Sociaal Darwinisme ('survival of the
fittest': concurrentie tussen bedrijven), Carnegie's 'gospel of wealth' en F.W. Taylor's scientific
management. Algemene invloed ging uit van het werk van de Federale commissie voor Arbeid
(Carol D. Wright) en Frederick J. Turner's concept van de ' frontier' -samenleving. A.H. Cole, 'Economic history in the United States: formative years of adiscipline', in: Journal ofEconomic History
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De 'muckrakers' hebben, zo wordt algemeen aangenomen, een belangrijke
impuls gegeven tot het aanwakkeren van een belangstelling voor de geschiedenis van bedrijven . Deze interesse was echter in hoofdzaak negatief gericht;
'muckrak' betekent mestvork. Ret waren vooraljournalisten van grote kranten
en tijdschriften die hier het voortouw namen. Ret leidende tijdschrift van de
'muckrackers' was McClure's Magazine. Teneinde meer lezers te trekken gingen journalisten op zoek naar allerlei schandalen en sensatieverhalen. Ret bedrijfsleven, met name de spoorwegen, die beschouwd kunnen worden als de
eerste in de categorie 'big business', vormde een gemakkelijke prooi. Er gebeurde altijd wei ergens een ongeluk; de tarieven waren natuurlijk te hoog en
bovendien leek de cOITuptie hoogtij te vieren. Kortom, er was volop gelegenheid om ondernemers aan te vall en. Zij werden in deze peri ode beschouwd als
'Robber Barons' . 'For decades specific groups had been flailing away at business ; now the distrust and dislike had piled up to the point where the muckraking suddenly became a national vogue. The muckrakers took their case to the
people and got action, a fact which shrewd observers fully noted. These writers
thundered out their denunciations in boldface type in the popular magazines
which now had huge circulation,.6
Een bekend 'muckrackers' boek was Ida M. Tarbell's History of the Standard Oil Company (1904). Volgens Cutlip en Center werd het toentertijd beschreven als ' ... a fearless unmasking of moral criminality masquerading under
the robes of respectability and Christianity'. Cole beschouwt het boek desondanks als een van de eerste belangrijke studies over een Amerikaans bedrijf.7
Tedlow komt tot een aantal van ruim 2000 negatieve publikaties over het
bedrijfsleven tussen 1903 en 1912. 8 De journalisten richtten hun pijlen vooral
op de bedrijven die over waren gegaan tot de vorming van pools, holding
companies en trust's. Rierdoor was een enorme concentratie van geld en macht
ontstaan die velen angst inboezemde. In 1879 was bijvoorbeeld de Standard
Oil Trust opgericht, in 1882 verbeterd in de Standard Trust. In datzelfde jaar
hadden 41 aandeelhouders in 40 verschillende bedrijven, die 90 procent van
de raffinagecapaciteit controleerden, hun aandelen overgedragen aan negen
zogenaamde trustee 's ("vertrouwensmannen"). Ret voorbeeld van de Standard
Trust yond snel navolging bij andere producenten, zoals in de katoen (1884),
distilleerderijen (1887), lijnzaadolie (1885) en zelfs behang (1892). Ret was
de tijd van ' big business' met ondernemers als A. Carnegie, J.D. Rockefeller
(JEff), (december, 1968) 565.
6
Scott M. Cutlip en Allen H. Center, Effective public relations (New York. 1952).47
7
Cole. 'ForfrU1tive years'. 565. Tarbell schreef in 1925 overigens een positiever boek over
Elbert H. Gary. van 1901 tot 1927 directeur van US Steel.
8 R.S. Tedlow. 'Adverti si ng and public relations ' . in: G. Porter (ed.). Encyclopedia ofAmerican
economic history. Studies of the principal movements and ideas (New York. 1980) deel II. 689.
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en J.P. Morgan. De houding tegenover het publiek was er een van 'let the
public keep its hands off' , zoals Gras schreef. Bekender is de uitdrukking 'the
public be damned', die aan een directeur van een spoorwegmaatschappij
(Commodore William H. Vanderbilt) wordt toegeschreven. 9
De reactie op deze concentratie van geld en macht, alsmede het onhandige
en ruwe optreden van de ondernemers, liet niet lang op zich wachten. De
Verenigde Staten werden overspoeld door een golf van protest. 10 Onder druk
van de bevolking en de kleine ondernemers werden wetten aangenomen tegen
het vormen van pools, trusts en het verkrijgen van monopolies. Galambos en
Pratt noemen drie mechanismen waarmee de overheid haar greep op de bedrijven probeerde te vergroten: het instellen van onafhankelijke commissies,
het strenger controleren van de grote banken en het verbieden van monopolievorming. Een voorbeeld van de eerste categorie was de in 1887 aangenomen
Interstate Commerce Act en de daarbij behorende commissie. Deze commissies werden belast met het vaststellen van een 'eerlijk tarief', gebaseerd op
' ... a fair rate of return on a fair value of investment'. Door het instellen van de
Federal Reserve System (FED), die optrad als een 'banker's bank', kreeg de
11
regering meer greep op het financiele en monetaire beleid.
Interessant voor dit artikel is vooral de anti-trust wetgeving. In 1890 werd
de Sherman Anti -Trust Act aangenomen. Hierin werd ' ... every contract, combination in the form oftrust or otherwise' onwettig verklaard. Op basis hiervan
werden verschillende trusts aangepakt, zoals Standard Oil en American Tobacco in 1911. Consequent was men echter niet, waardoor het werkelijke effect van de anti-trust wetgeving eerder politiek dan economisch was. De
rechtszaken leverden natuurlijk wei de nodige artikelen op in de massapers,
die een enorme groei te zien gaf. In 1890 werden in de Verenigde Staten nog
wekelijks (exc1usief de Zondag) 8.387.000 kranten verkocht. In 1900 was dit
gestegen tot 15.102.000 en in 1910 tot 24.212.000 stukS. 12
Wat deden de bedrijven tegen de 'muckrakers'? 'For a while they sat helplessly by, inarticulate and frustrated, waiting apprehensively for the next issue
of McClure's Magazine to come from the press, .13 Ondernemers raakten er
gaandeweg van overtuigd dat ze meer aandacht moesten besteden aan de contacten met overheid, vakbonden en publiek. Volgens sommigen ontstond
9
Richard S. Tedlow, Keeping the corporate image: public relations and business, 1900-1950
(Greenwich, Connecticut, 1979) 2. Het is overigens niet zeker dat Vanderbilt deze uitspraak heeft
gedaan. Naderhand heeft hij het weer ontkend.
10 Cutlip en Center, Public relations, 44.
II L. Galambos en 1. Pratt, The rise of the corporate commonwealth. U.S. business and public
policy in the twentieth century (New York, 1988) 44-70.
12 Melvin L. De Fleur en Sandra Ball-Rokeach, Theories of mass communication (New York,
1975, 3rd ed), 30.
13 Cutlip en Center, Public relations, 47-48; Vgl. Tedlow, Keeping the corporate image. 18-20.
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mede door de 'muckraking' de Public Relations (PR). Raucher en Tedlow
14
beschouwen het als een van de factoren die hieraan een bijdrage leverde. Wei
werd op initiatief van PR-functionarissen gereageerd op de aantijgingen door
het belichten van de positieve kanten van het bedrijfsleven. Dit gebeurde onder
andere door het uitgeven van boeken.
Zo ontstond een vorm van 'bedrijfsgeschiedenis' met een duidelijk doe\. De
schijn van neutraliteit kregen deze boeken door het inschakelen van wetenschappers. Volgens Gibb, die dit genre aanduidt met de term 'commemorative
histories', misten deze publikaties echter grotendeels hun doe\. Ze waren noch
een effectief defensiemiddel, noch een bijdrage aan de geschiedschrijving
over het bedrijfsleven. 15 Hij wijst er voorts op dat rond 1914 veel Amerikaanse
bedrijven 50 of zelfs 100 jaar bestonden, zodat ook zonder het optreden van
de ' muckrakers' veel opdrachten werden gegeven voor het schrijven van gedenkboeken. Het idee hiervoor, aldus Gibb, hadden de Amerikanen zeer waarschijnlijk afgekeken van Europa waar het publiceren van jubileumboeken al
veellanger bestond. Deze 'puff jobs', zo genoemd door Gibb omdat ze meestal
in zeer korte tijd geschreven moesten worden, hadden als bijkomend voordeel
dat ze aftrekbaar waren voor de belasting. Ook als ze niet direct bijdroegen
aan het verbeteren van het imago, dan bleven de kosten voor het bedrijf toch
binnen de perken. Naast de (auto)biografie en de meer verhalende exposes,
voegde zich zodoende een nieuw genre: de gedenkboeken. Een vierde soort,
de wetenschappelijke of moderne bedrijfsgeschiedenis, ontstond in de tweede
helft van de jaren twintig. Gibb constateert terecht dat de scheidslijn tussen de
vier typen vaak alles behalve duidelijk was. In feite is dit nog steeds het geva\.
Door de nauwe band tussen de gedenkboeken en Public relations enerzijds
en gedenkboeken en wetenschappelijk onderzoek anderzijds, was bedrijfsgeschiedenis lange tijd 'verdacht'. Volgens Redlich kwam dat ook omdat in het
'Charter' van de Business Historical Society (1925), waarover verderop meer,
16
passages stonden die hiertoe aanleiding gaven . Johnson wijst er in een reactie
op, dat de door Redlich aangehaa\de passage voor meerdere interpretaties vat17
baar is.
Het verband tussen de 'muckrakers' en het ontstaan van de moderne bedrijfsgeschiedenis is mijns inziens echter niet eenduidig. Toen in 1927 de eerste
14 A. Raucher, Public relations and business, 1900-1929 (Baltimore, 1968) v-xi, 1- 17; Tedlow,
Keeping the corporate image, 18-20.
15 G.S. Gibb, 'Introduction ' in: Lorna M. Daniells, Studies in enterprise (Boston, 1957). Gibb
concludeert: "Business itself answered the charges with contemporary accounts, but these were
largely ineffectual either as a weapon of defense or as a historical contribution".
16 F. Redlich, 'Approaches to business history' , in: Business History Re view ( 1962) 62.
17 A.M. Johnson, 'Comment' op F. Red lich, 'Approaches to business history' in: Business History Review (1962) 76.
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leerstoel bedrijfsgeschiedenis werd ingesteld, was de agitatie tegen het bedrijfsleven namelijk al geheel verdwenen. Ret tegenovergestelde was zelfs het
geval. De ondernemer had nooit eerder zoveel status en prestige als juist in de
jaren twintig van deze eeuw! Kroos en Gilbert constateren: 'The early twentieth century began the golden age in the status of business, and in the 1920' s
the golden age reached its peak. As Wiliam Feather on Nation's Business
wrote in 1926, "There is no doubt that the American businessman is the foremost hero of the American public today". For a time during the Progressive
Era (de peri ode 1880 - 1914, FdG.) business and the business system had been
pummeled by criticism. So able had this criticism been that some business
leaders had found their own faith considerably shaken. But by the twenties,
this had disappeared. By then almost everyone was happy with business. The
anti-business writers had all but disappeared' .18 Ook Cochran en Tedlow wijzen er op dat er in de peri ode na 1920 sprake was van een goede samenwerking
tussen bedrijfsleven, politiek en pers.19 Van agitatie of 'met mest gooien' was
na 1920 tot aan de crisis van de jaren dertig geen sprake meer. Integendeel, de
ondernemer was de held van de Amerikanen.
Welke oorzaken kunnen worden genoemd voor deze opvallende verandering
in de publieke ::lpinie? Door het militaire succes in de Eerste Wereldoorlog en
de hausse na 1918 in de Verenigde Staten was de waardering voor ondernemers weer toegenomen. Bovendien waren de krantenmagnaten inmiddels zelf
opgeklommen tot de categorie 'Big Business', zodat zij geen belang meer
hadden bij het aan de kaak stellen van wantoestanden in het bedrijfsleven.
Voor hen gold eerder dat zij de bestaande waarden en normen inzake bezit en
ondernemingsvrijheid moesten bevestigen. Illustratief is in dit verband wellicht dat juist in deze peri ode bladen als Time, News Week, Business Week en
Fortune verschenen, waarin het bedrijfsleven op een meer positieve manier
20
werd belicht. Een rol speelde ook de positieve werking van de 'Public Relations' die door steeds meer bedrijven werd ontwikkeld. Deze slaagde er zelfs
in de populariteit van de opkomende vakbonden te overtreffen.
De verandering van sentimenten was na de eeuwwisseling begonnen toen
een nieuwe generatie ondernemers de leiding in de grote bedrijven overnam.
Zij verschilden van hun voorgangers in de manier waarop met publiek, pers
en politiek werd omgegaan: 'Changes in economic and political institutions
also led the businessman to put more emphasis on functions that had previously been neglected. Public relations, labor relations, and government relations assumed an importance they had never enjoyed in the past. Business
18
19
the
20

H.E. Krooss en Ch. Gilbert, American business history (New Jersey, 1972),324.
Th.C. Cochran, Business in American life. A history (New York, 1972) 328; Tedlow, Keeping
corporate image, 31-34.
Cochran, Business in American life , 289.

68

JbGBT 10(1993)

literature devoted more space tot the businessman's social responsibility,.21
Hieruit blijkt dat het ondernemingsklimaat omstreeks het midden van de jaren
twintig aanmerkelijk verschilde van de peri ode 1900-1914, toen 'muckracking'
een soort nationale sport was. Het bedrijfsleven werd veel positiever benaderd.
In dit klimaat ontstond ook de cursus 'business history' en werd de eerste
leerstoel ingesteld, zoals we nog zullen zien.

Economische geschiedenis en bedrijfsgeschiedenis
Een tweede impuls voor het ontstaan van bedrijfsgeschiedenis ging, volgens
De Vries, uit van economisch-historici. Zij deden steeds meer onderzoek
naar de geschiedenis van het kapitalisme, daartoe gestimuleerd door de industrialisatie en de ontwikkeling van de grote bedrijven. 22 Aangezien bedrijfsgeschiedenis wordt beschouwd als een subdiscipline van eonomische geschiedenis is het zinvol kort stil te staan bij het ontstaan van economische
geschiedenis.
In het midden van de negentiende eeuw ontstond in Duitsland de 'Wirtschafsgeschichte'; rond 1890 werd in Engeland en Amerika begonnen met
'economic history'. Natuurlijk werd ook daarvoor al bij historisch onderzoek
gelet op economische aspecten, maar dit gebeurde naast politieke, militaire
en/of religieuze factoren. Van een benadering waarin aan economische variabelen een fundamenteel belang werd gehecht ter verklaring van de geschiedenis was nog geen sprake. Gras ziet als belangrijkste bron waaruit economische
geschiedenis is ontstaan het onderzoek naar de handelsgeschiedenis ('commercial history'). Hieraan zou Nederland een grote bijdrage hebben geleverd:
'Perhaps the Low Countries and ancient history are really the two parents, or
rather grandparents, of commercial history' .23 Deze belangstelling kwam
voort uit de vraag waaraan de welvaart van sommige landen te danken was.
De Industriele Revolutie maakte de verschillen aileen maar groter. In Adam
Smith's (1727-1790) Inquiry into the nature and causes of the wealth of nations (1776) wordt bijvoorbeeld vee I aandacht besteed aan economische factoren. Van Dillen beschouwt Smith niet aileen als de vader der economie, maar
tevens als de vader der economische geschiedenis?4
21 Krooss en Gilbert, American business history, 247-248.
22 De Vries, 'Stand der bedrijfsgeschiedenis', 114.
23 N.S.B. Gras, 'The rise and development of economic history' , in: Economic History Review,
vol. I, no. I (1927) 15. Met 'commercial history ' wordt bedoeld: "the history of economic phenomena .. treated from the commercial point of view".
24 J.G. van Dillen, 'De sociaal- economische geschiedenis in haar verhouding tot economie,
sociologie en politieke geschiedenis' (openbare les, 1934) in: idem, Mensen en achtergronden
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Volgens Gras was er in de tweede helft van de achtiende eeuw en de negentiende eeuw sprake van een verwijdering tussen de economische theorie en
economische geschiedenis. In de klassieke economische theorie, met name de
'political economy' die in Engeland werd gepraktiseerd, werd een verwijzing
naar historische gebeurtenissen ter ondersteuning van het betoog geheel uitgebannen. Onder invloed van Ricardo, Mill en Bentham veranderde de economische theorie in een min of meer mathematische wetenschap. Van de oorspronkelijke uitgangspunten, met een nadruk op morele waarden, bleef weinig
over. Het streven was van economie een zuivere wetenschap te maken naar
het voorbeeld van de natuurwetenschappen. Hierbij hoorde ook het gebruik
van de deductieve methode.
Geheel anders was de situatie in Duitsland, waar economen van de Historische School, onder andere Von Thunen, Schmoller, Bucher, Weber en Sombart, actief waren. Zij bestudeerden economische verschijnselen en instituties
(bedrijven en ondernemers) en hadden niet aileen oog voor economische
aspecten, maar ook voor sociale, politieke en mentale aspecten. Op deze manier hoopten zij een totaalbeeld te krijgen van de economische orde. Zeer veel
interesse hadden zij voor de constructie van fasen (,stufentheorie') op basis
van historisch onderzoek. Anders dan de Engelse 'political economy' was hun
methode inductief van karakter. Tussen de verschillende Duitse vertegenwoordigers waren er echter aanzienlijke verschillen. Schumpeter verdeelt de
Duitse Historische School daarom in drie 'generaties': de oude, jonge en jongste school die ieder min of meer een eigen programma hadden.25 Tot de jongste
generatie behoort Richard Ehrenberg, die volgens Redlich de eer toekomt als
eerste te hebben gezien dat bedrijfsgeschiedenis zich als afzonderlijk vakge26
bied kon ontwikkelen.
Door de landbouwcrisis in het laatste kwart van de negentiende eeuw ontstond bij veel economen onvrede over de aansluiting tussen de economische
theorie en de actuele situatie die zij meemaakten. De duur en ernst van de crisis
viel met de gangbare economische theorie niet goed te verklaren. Ook de toenemende bemoeienis van de overheid met de economie vie I niet te rijmen met

(Groningen, 1964) 3.
25 1.A. Schumpeter, History of economic analysis, (New York, 1976, ge druk) 808-816.
26 Redlich, 'Approaches', 61. Ehrenberg was gedurende lange tijd van zijn leven zelf ondernemer, zodat zijn belangstelling voor bedrijven niet vreemd is. Overigens had hij vooral belangstelling voor het boerenbedrijf. Hij was later hoogleraar te Rostock. Pogingen om zijn aanpak in
West-Duitsland (aan de universiteit van Leipzig) verder te ontwikkelen werden gefrusteerd door
andere Duitse hoogleraren, zoals Weber en Schmoller. Zij waren fel gekant tegen de onderzoeksmethode en -vragen van Ehrenberg. De benoeming ging uiteindelijk niet door. Volgens Locke
hebben Weber en Schmoller zich in deze affaire niet van hun beste kant laten zien. RobertR. Locke,
The end of the practical man (London, 1984) 119-121.
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de ideeen van 'laissez-faire'. Hierdoor kregen economen, aldus Harte, steeds
meer belangsteIIing voor het verleden. 27

In de geschiedwetenschap vonden ook belangrijke veranderingen plaats. Om
te beginnen werd de geschiedenis meer en meer gezien als een proces dat
niet aileen om een beschrijving, maar ook om een verklaring vroeg. Belangrijk was tevens de notie dat er sprake was van vooruitgang ('the idea of progress'). Blaas: 'De vooruitgangsidee maakte de geschiedenis definitief onherhaalbaar, onornkeerbaar en daarmede ook tot een proces, tot een zich
door en in de tijd ontwikkelend geheel' .28 Terwijl economen zich meer en
meer gingen interesseren voor geschiedenis, kregen historici in het laatste
kwart van de negentiende eeuw belangstelling voor economische en sociale
aspecten. Tot dan toe hadden historici zich vooral bezig gehouden met politieke, staatkundige, militaire en kerkgeschiedenis. Deze, door Green als
'drum and trumpet history' bestempelde geschiedschrijving, kreeg concUf29
rentie van economische en later ook sociale geschiedenis. Grote invloed op
deze verandering in het aandachtsveld van (bedrijfs)historici had het werk
van Marx en Engels?O
Economische geschiedenis werd voor 1900 op een aantal Amerikaanse universiteiten onderwezen. Voorlopers waren de Johns Hopkins Universiteit
en de universiteiten van Columbia en Harvard. Vol gens Parker volgde Harvard voornamelijk de Engelse traditie van de politieke economie, maar ook
de Duitse stroming was herkenbaar. 31 Het voortouw werd hier genomen
door twee jonge economen: Charles F. Dunbar en Frank W. Taussig. Zij
wilden de klassieke economie modificeren en gebruikten tijdens de colleges
voorbeelden uit de geschiedenis. In 1871 gaf Dunbar een cursus 'political
economy', die evolueerde in een college over de geschiedenis van het economisch denken (188 I). Toen Dunbar ziek werd, nam Taussig de colleges
over. De inhoud van de CUfsussen, waarvan men zich volgens Cole niet al te
27 N.B. Harte, 'Introduction: the making of economic history ' , in: N.B. Harte (ed.), The study
of economic history. Collected inaugural lectures 1893-1970 (London , 1971) xiv-xvi; D.C. Coleman, History and the economic past. An account of the rise and decline of economic history in
Britain (Oxford, 1987), met name vanaf pagina 37; voorde Amerikaanse ontwikkeling: Gras, ' Rise
and development', 21.
28 P.B.M. Blaas, 'Ter inleiding: histori sche tijd' , in: idem, Geschiedenis als wetenschap (Den
Haag, 1979) 5. Deze vooruitgangsgedachte werd in Duitsland uitgewerkt in de gedachte van fasen
of 'stages' ('stufentheorie').
29 Harte, 'Economic history' , xix-xx.
30 H.M. Larson, 'Business hi story: Retrospect and prospect' , in: BHR (1947) 175.
31 William N. Parker, 'An historical introduction', in: W.N. Parker (ed.), Economic history and
the modern economist (Oxford, 1986) 1-5.
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vee I moet voorstellen, werden meer en meer gevuld met economisch-historische onderwerpen. Zo gaf Taussig een collegecyc1us over de geschiedenis
van de Tariefwetgeving, wat later zijn specialiteit werd. Ook de bankgeschiedenis, geschiedenis van financiele wetgeving en de econornische geschiedenis van Europa en de VS werden behandeld.
Parker beschouwt Taussig als een vertegenwoordiger van de Engelse politieke economie.32 Hij had daarnaast echter ook interesse voor de creatieve rol
die ondernemers in de economie speelden en gebruikte sociaal- psychologische theorieen. 33 Later vormden zijn colleges mede een inspiratiebron voor het
ontstaan van een andere stroming: de ondernemersgeschiedenis. 34 Op initiatief
van Dunbar en Taussig werd de Engelsman William J. Ashley uitgenodigd het
yak economische geschiedenis verder te ontwikkelen. Daarvoor werd in 1892
aan de economische faculteit de eerste leerstoel economische geschiedenis
ingesteld.
Andere Amerikaanse universiteiten bleven niet achter en volgden het voorbeeld van Harvard. Ook in Europa werden rond de eeuwwisseling hoogleraren
benoemd: in Manchester (G. Unwin) en Londen (L. Knowles), Marseille (P.
Masson) en Parijs (H. Hauser). In Nederland werd N.W. Postumus in 1913 de
eerste hoogleraar economische geschiedenis 'inzonderheid van de nieuwere
tijd' aan de Nederlandsche Handels-Hoogeschool (later genoemd: Nederlandsche Economische Hoogeschool) te Rotterdam. Gelijktijdig werd G.W. Kernkamp benoemd tot buitengewoon hoogleraar economische geschiedenis van
Nederland 'tot het eind der 18e eeuw' .35
William James Ashley (1860-1927) studeerde in Oxford en werd sterk
be'invloed door Arnold Toynbee (1852-1883) - die daar doceerde tot zijn
vroege overlijden - en Schmoller in Berlijn. Tussen 1880 en 1885 bezocht
hij Schmoller zelfs enkele malen en raakte op die manier goed bekend met
het werk en de aanpak van de Duitse Historische school. 36 In 1885 werd hij
benoemd tot hoogleraar 'Political Economy and Constitutional History' aan
32 Parker, 'Historical introduction', I
33 Zie: F.W. Taussig, Inventors and money-makers. Lectures on some relations between economics and psychology delivered at Brown University in connection with the celebration of the
I 50th anniversary of the foundation of the university (New York, 1915). Taussig was ' Henry Lee
professor of economics' aan Harvard, vol gens Schumpeter " .. one of the greatest teachers of economics who ever lived", zie: Schumpeter, History of economic analysis, 870.
34 Het ligt in de bedoeling over het ontstaan van de ondememersgeschiedenis een soortgelijk
artikel te schrijven.
35 Schumpeter, History of economic analysis, 822. P.H. Winkelman, 'De introductie van de
economische en sociale geschiedenis in Nederland' , in: H. Baudet en H. van der Meulen, Kern·
problemen der economische geschiedenis (Groningen, 1978) 339.
36 Harte, ' Economic history' , xxi-xxii.
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de universiteit van Toronto. In het Engelse milieu van deze Canadese stad
voelde hij zich, aldus zijn dochter, beter thuis dan in Boston. Ashley publiceerde in 1888 het eerste deel van zijn Introduction to English Economic
History and Theory. Het tweede deel volgde in 1893, toen hij al benoemd
was in Harvard. In 1901 verliet hij Harvard en keerde terug naar Engeland.
Op de universiteit van Birmingham werd hij belast met de oprichting van de
Faculty of Commerce (bedrijfskunde).37 Volgens Cole heeft Ashley een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het yak economische geschiedenis .
Ashley werd opgevolgd door Edwin Francis Gay (1878-1946). De loopbaan
van Gay vertoont opvallende overeenkomsten met die van Posthumus, zodat
hun wegen elkaar wei moesten kruisen, hetgeen ook gebeurde. In zijn wetenschappelijke werk had Gay een voorkeur voor het verzamelen van feiten (met
name cijfers voor statistische verwerking) en weinig belangstelling voor methodologie. Hij publiceerde weinig. Wei nam hij talloze initiatieven tot de
oprichting van commissies, tijdschriften en verenigingen. 38 Net als Ashley was
ook Gay be'invloed door het werk van Schmoller. Hij verbleef zelfs een kleine
tien jaar in Duitsland en promoveerde in 1902 aan de universiteit van Berlijn.
Zijn dissertatie ging over de 'enclosures' in Engeland. Na zijn benoeming tot
hoogleraar maakte de economische geschiedenis in de VS een bloeiperiode
door die tot de jaren twintig duurde. Bij Gay promoveerden verschillende
bekende economisch-historici, zoals: Chester W. Wright, Abbott P. Usher (later de opvolger van Gay), Norman S.B. Gras en Arthur H. Cole (jarenlang
assistent van Gay en bibliothecaris van de Baker Library). Volgens Gras kwam
Gay het dichtste bij de vorming van een eigen school van economische geschiedenis in de Verenigde Staten. In 1908 werd Gay de eerste decaan van de
Harvard Business School. Hij bleef decaan tot 1918 toen een carriere in het
bedrijfsleven (bij een New Yorkse krant) hem meer leek te trekken. Tijdens
de Eerste Wereldoorlog was Gay hoofd van het Central Bureau of Planning
and Statistics, waar zijn belangstelling voor statistiek goed van pas kwam . Met
Wesley C. Mitchell richtte Gay in 1920 het National Bureau of Economic
Research op. Dit particuliere instituut werd internationaal bekend. Volgens
Cole geloofden de oprichters dat men door het verzamelen van gegevens in
staat zou zijn sociale problemen op te lossen. Gay keerde omstreeks 1926
37 A. Ashley, William James Ashley. A life (London, 1932); Harte, 'Economic history' , xx. Voor
zijn belangstelling voor bedrijfskunde: WJ. Ashley, Commercial education (London, 1926) en
W.l. Ashley, 'The place of economic hi story in university studies ', in: Economic History Review,
vol. I , no. I (1927) 8- 10.
38 W.N. Parker, 'Through growth and beyond: three decades in economic and business history',
in: L.P. Cain en PJ. Uselding (ed.), Business enterprise and economic change (Kent State University Press, 1973) 28. Zie ook noot 14 alhier.
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terug naar Harvard en raakte betrokken bij de ontwikkeling van bedrijfsgeschiedenis. Met geld van de Rockefeller Foundation wist Gay later een internationaal onderzoek te starten naar de geschiedenis van prijzen. Deelnemers
in het werk van de International Scientific Committee on Price History waren
verder Beveridge in Engeland, Hauser in Frankrijk, en Posthumus. Over de
resultaten van het onderzoek wordt verschillend gedacht. Wei is het tekenend
voor de groeiende internationale contacten tussen economisch-historici tijdens
het interbellum. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was Gay actief betrokken
bij de oprichting van de Economic History Association (1941), waarvan hij
ook de eerste voorzitter werd, het daaraan gelieerde Journal of Economic History (JEH). Tenslotte moet ook nog een ander initiatief worden genoemd: The
Committee on Research in Economic History (CREH). Voorzitter van deze
commissie was Arhur H. Cole. Hieruit ontstond kort na de oorlog de tweede
39
stroming: ondernemersgeschiedenis.

Harvard University en de 'case method'
De derde oorzaak voor het ontstaan van bedrijfsgeschiedenis die De Vries
noemt was de rol van Wallace B. Donham, decaan van de Harvard Business
40
School. Donham zou ook degene zijn die de naam en de methode bedacht.
Donham had zijn ideeen echter weer van een ander, zoals we zullen zien.
In 1986 vierde de Harvard universiteit haar 350ste verjaardag. Tot het midden van negentiende eeuw werd de universiteit vooral bezocht door zonen van
de gegoede burgerij uit Boston en omgeving. In het curriculum veranderde
lange tijd weinig. De nadruk lag op een klassiek wetenschappelijke vorming:
het aanleren van de juiste morele waarden en een besef van verantwoordelijkheid. Onder Charles William Eliot (1834-1926), president van Harvard, vond
een ingrijpende modernisering plaats van zowel het curriculum, als de gehanteerde onderwijsmethode. De universiteit poogde nog steeds 'goede burgers'
op te lei den, maar daarnaast werd meer de nadruk gelegd op praktische kennis.
'We seek to train doers, achievers, men whose succesful careers are much
subservient to the pubic good. We are not interested here in producing languid

39 Over Cole: Th.C. Cochran, 'Arthur Harrison Cole 1889-1974', in: BHR (1975) 1-5; Over de
denkbeelden van Cole, zie: A.H. Cole, 'Business history and economic theory' in: JEH (1946)
45-53; A.H. Cole, 'What is business history?', in: BHR (1962) 98-106; A.H. Cole, 'Aggregative
business history', in: BHR (1965) 287-300; A.H. Cole, 'The stone that the builders rejected' in:
Tradition (1968). Over de CREH: A.H. Cole, 'The Committee on Research in Economic History:
An historical sketch ', in: JEH (1970) 723-741.
40 De Vries, 'Stand der bedrijfsgeschiedenis', 114-115.
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observers of the world, mere spectators in the game of life, or fastidious critics
41
of other men's labors' , aldus Eliot.
Eliot benoemde tijdens zijn presidentschap onorthodoxe stafleden. Ben ervan was Christopher Columbus Langdell. Deze jurist ontwikkelde voor de
Harvard Law School een noviteit, de 'case method'. Met deze onderwijsme42
thode is Harvard wereldberoemd geworden. De 'case method' werd voor
heteerst toegepastin 1871 bij hetonderdeel 'contract law', ' ... whereby a "logic
of the law" was relentlessly applied to judicial- reasoning, without regard to
the political and economic pressures that, in fact, bore upon the case' .43 De
'case method' kwam in het kort op het volgende neer. Studenten kregen een
probleem voorgeschoteld, bijvoorbeeld een bedrijf met produktieproblemen,
met daarbij de nodige informatie over het bedrijf. Ze kregen de opdracht om
een oplossing te bedenken en hierover na enkele dagen verslag te doen. Naar
aanleiding van de verschillende mogelijke oplossingen die werden aangedragen, volgde een discussie. Vervolgens werd nagegaan wat het bedrijfin kwestie feitelijk had gedaan en inhoeverre dit een goede of slechte beslissing was.
Juist door het gebruik van historische gevallen kon men laten zien wat de
gevolgen van een bepaalde beslissing van het management waren.
Volgens Redlich ging het om een radicale breuk met bestaande onderwijs45
methoden. 44 De methode werd op den duur in bijna aile faculteiten ingevoerd ,
zoals de Graduate School of Arts and Sciences (1872) en de Harvard Business
School (1908). Ondanks de vernieuwingen op Harvard, waren er ook minpunten . Veel belangstelling voor de geschiedwetenschap had men bijvoorbeeld
niet: ' ... the past was a foreign land, rarely visisted' .46
Kort voor zijn pensionering ontwikkelde Eliot nog het plan voor een school
voor diplomaten en ambtenaren. Daarbij speelde vermoedelijk een rol het feit
dat de Verenigde Staten een steeds prominentere plaats in de wereldpolitiek
gingen spelen. Men denke aan de oorlog met Spanje over Cuba (1898), de
bezetting van de Philippijnen, Guam, Puerto Rico en de Panama-kanaal zone
(1914). Naar aanleiding van het idee van Eliot werd een commissie gevormd
41 Richard Norton Smith, The Harvard century. The making of a university to a nation (New
York, 1986) 29.
42 Norton Smith, Harvard, 39. De case method word! nog steeds gebruikt op Harvard. Voor
een kritische reflectie zie: J.P. Mark, The empire builders; inside the Harvard Business School
(New York, 1987).
43 Cochran, Business in American life, 192-193.
44 F. Redlich, Steeped in two cultures. A selection essays written by Fritz Redlich (New York,
1971 ) 253.
45 Melvin T. Copeland, 'The genesis of the case method in business instruction' in: Malcolm
P. McNair, The case method at the Harvard Business School. Papers presented by present and
past members of the faculty and staff (New York, 1954) 25.
46 Norton Smith, Harvard, 30.
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bestaande uit drie hoogleraren van de universiteit, te weten: Taussig, Gay en
McVane. Deze commissie adviseerde om geen school voor 'public service'
op te richten, maar een voor 'public and private business' .47 Uiteindelijk verkoos men aileen een school op te richten voor het bedrijfsleven.

De Harvard Business School (1908)
De uitvoering van het plan voor een business school werd vertraagd door de
paniek op Wall street en de economische recessie van 1907 in de Verenigde
Staten. Bovendien ging Eliot juist in die tijd met pensioen. In 1909 werd hij
opgevolgd door A. Lawrence Lowell (1856-1936). Lowell had aan de Harvard Law School gestudeerd en gaf hier naderhand ook colleges. Van 1909
tot 1933 bleef hij president van de Harvard universiteit. Lowell nam als
standpunt in dat Harvard niet moest doen wat anderen al deden: 'I think that
we had better do things that nobody does,.48 Hij was tegen gespecialiseerde
opleidingen waarin het accent lag op kennis. Dit bleek uit zijn opvatting
over de doelstelling van de Harvard Business School. In 1920 formuleerde
hij als doelstelling: ' ... become good citizens in the society of wich they are a
part' .49 De 'case method' speelde daarbij een hoofdrol en kon bij Lowell rekenen op een warme belangstelling. Als rechtenstudent en later als docent,
was hij vertrouwd met deze onderwijsmethode. Lowell wilde managers aan
de hand van probleemgevallen trainen in het nemen van beslissingen, zoals
ook juristen en artsen werden opgeleid. Theoretische vorming had in zijn
ogen weinig zin: 'Generally speaking all business not of routine nature presents itself in the form of problems' en ' ... administration is essentially a decision-making process' .50 Het lesgeven aan de hand van de 'case method'
kwam echter langzaam op gang. De docenten hadden een voorkeur voor het
geven van hoorcolleges. Bovendien was er ook weinig bruikbaar materiaal.
Niettemin was rond 1924 al het onderwijs op de Harvard Business School
gebaseerd op deze methode.
De Graduate School of Business Administration (kortweg: Harvard Business School) werd op 8 april 1908 opgericht. De eerste jaren moest de school
het doen met weinig middelen. Toen de jaren succesvol waren verlopen en de
school had bewezen in een behoefte te voorzien, werden plannen gemaakt voor
47 Melvin T. Copeland, And mark an era. The story a/the Harvard Business School (Bostonfforonto, 1958) 2-6; Norton Smith, Harvard, 56.
48 Copeland, Mark an era, 6.
49 Copeland, Mark an era, 80.
50 Copeland, Mark an era, 80. Ashley, de eerste hoogleraar economische geschiedenis verbonden aan Harvard, was positief over de methode. Zie: Ashley, Commercial education, 116-126.
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uitbreiding van de school. De 'fundraising campaign' van 1924 was een groot
succes. Een neef van president Lowell, bisschop William Lawrence, wist tijdens een partij golf de New Yorkse bankier George Baker tot een gift van 5
miljoen dollar te bewegen. 51 Ook de General Education Board, in 1902 opgericht door Rockefeller, gaf geld voor uitbreiding van de school. Op de campus,
die was gevestigd aan de overzijde van de Charles Rivier waar het complex
van de universiteit lag, werden vee I nieuwe gebouwen gevestigd. Uit dank
voor zijn gift, kreeg de bibliotheek de naam: Baker Library. De bibliotheek
ontwikkelde zich tot een van de belangrijkste van Amerika.
Harvard was overigens niet de eerste business school. In 1881 was de Wharton School of Finance and Economy aan de universiteit van Pennsylvania
opgericht. In 1989 volgden Chicago en Californie en in 1900 Portmouth College en de universiteit van New York (de laatste als deeltijdstudie). Een belangrijk verschil met Harvard was de toelatingseis. Voor Harvard was een
zogenaamde 'bachelor degree' nodig, dat wil zeggen dat de studenten al tenminste vier jaar studie achter de rug hadden. Daarbij maakte het overigens
weinig uit war men had gestudeerd. Centraal stonden immers vaardigheden en
niet kennis.
Het klimaat waarin de Harvard Business School werd opgericht was niet
louter positief. Reeds is genoemd de economische crisis van 1907. Het bedrijfsleven reageerde, volgens Copeland, sceptisch op de komst van de Harvard Business School. Men vroeg zich ondermeer af of management wei op
een universiteit kon worden geleerd. Ook Gay wijst, in een terugblik op zijn
jaren als decaan, op de afwachtende houding van de bedrijven. 52 In het jaar
van de oprichting waren ook de 'muckrakers' , zoals we hebben geconstateerd,
nog zeer actief. Alles wat met het bedrijfsleven, met name 'big business', te
maken had werd kritisch bekeken. President Th. Roosevelt (1901-1909) voerde actief campagne tegen ' ... certain malefactors of great wealth' .53
Als eerste decaan van de Harvard Business School werd de reeds genoemde
prof. E.F. Gay benoemd. Gay bleef decaan van 1908 tot 1918. Als 'bouwdecaan' had hij een grote invloed op de inrichting van de studie. De nadruk
kwam te liggen op een brede, algemene opleiding met praktische kennis.
Hierin werd hij gesteund door de president van Harvard. Gay had een grote
belangstelling voor het werk van Frederik Winslow Taylor (1856-1915) en
51 Norton Smith, Harvard, 64. Baker vormde metJ .P. Morgan en J. Stillman dedrie belangrijkste
bankiers van de Verenigde Staten. Zie: Galambos en Pratt, Rise of the corporate commonwealth,
66.
52 E.F. Gay, 'The founding of the Harvard Business School', in: HBR (1927) 398-399. Rede
bij de opening van de Baker Library in 1927.
53 Copeland, Mark an era, 18.
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diens 'scientific management'. Op uitnodiging van Gay gaf Taylor enkele
colleges. Volgens Richard Norton Smith vormde het werk van Taylor zelfs
54
het fundament waarop de Harvard Business School was gebouwd. Het was
een van Taylors medewerkers, Carl G.L. Barth (1860-1939), die decaan Gay
ervan wist te overtuigen de ideeen van Taylor als 'founding concept' voor
de school te gebruiken.55 In 1918 vertrok Gay naar de New York Evening
Post, maar lang hield hij het daar niet uit. In 1926 keerde hij terug naar Harvard en stimuleerde de ontwikkeling van de cursus 'business history' als onderdeel van de opleiding van managers.

Academische vorming van managers in de Verenigde Staten
De oprichting van 'business schools' (zoals de Harvard Business School)
moet gezien worden tegen de economische achtergrond van de Verenigde
Staten. Steeds meer afgestudeerden gingen naar het bedrijfsleven. In 1896
was dat 35 procent, maar in 1916 al meer dan 55 procent. 56 Dit had tenminste twee oorzaken, namelijk: de groeiende behoefte aan hoger geschoolde
krachten voor managementfuncties en het tekort aan banen in de traditionele
sectoren (overheid, onderwijs en rechtbanken).
V 66r 1900 had het bedrijfsleven weinig interesse getoond voor academisch
onderwijs. Men hechtte meer belang aan een technische opleiding ('engineering'). Andere vaardigheden konden beter op de werkvloer geleerd worden.
'Management was regarded by most of its practioners as more an art than a
science. Railroad executives, the earliest large group of big business, thought
that their problems had to be solved by experience rather than by reading or
theory'. 57Deze houding veranderde echter toen de bedrijven steeds groter werden en de nadruk meer kwam te liggen op verkoop dan op produktie. Zowel
voor de complexere interne organisatie, als de externe relaties (met overheid,
vakbonden en consumenten) waren anders opgeleide mensen nodig. Een lou54 Norton Smith, Harvard, 36. Over de invloed van Taylor merkt hij op: " ...whose ideas (bedoeld
wordt Taylor. FdG) of impersonel scientific management laid the foundation for HBS".
55 L. Urwick (ed.), The golden book of management. A historical record of the life and work
of seventy pioneers (New York/London, 1987, oorspronkelijke uitgave 1956) 80-84; Jay M. Shafritz en J. Steven Ott, 'Classical organization theory' in: idem, Classics of organization theory
(Belmont, Ca., 1992, 3rd edition) 31.
56 O.D. Young (president General Electric), Rede ter gelegenheid van de opening van de Baker
Library in 1927, in: HBR (1927) 386. Het is niet duidelijk of het gaat om aileen undergraduates
of ook graduates. De stijging is deels natuurlijk ook het gevolg van het ontstaan van allerlei cursussen op managementgebied (als gevolg van de toenemende vraag) en de oprichting van andere
business schools.
57 Cochran, Business in American life, 181-182.
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ter technische scholing voldeed, volgens Krooss en Gilbert, vaak niet meer.
Inhoeverre deze opvatting juist is valt te betwijfelen. Niettemin gebruikten de
'business schools' het als argument om propaganda te maken voor hun oplei58
ding.
Het ontstaan van grote bedrijven tegen het einde van de negentiende eeuw
zorgde voor een geweldige toename van de produktiecapaciteit. Massaproduktie kon echter aileen bestaan bij de gratie van massaconsumptie. Zoals
Krooss en Gilbert schrijven: 'Massproduction had brought a new set of problems. To be used economically and efficiently, they required mass-consumption markets' .59 In het veri eden was aan het afzetten van de produkten weinig
aandacht besteed. De business schools reageerden hierop door nieuwe vakken
aan te bieden die zich toelegden op technieken om de verkoop te stimuleren.
In 1912 verzorgde Melvin T. Copeland samen met A.W. Shaw aan de Harvard
Business School een cursus 'commercial organization'. Twee jaar later werd
de naam veranderd in 'marketing,.60
Ais tweede reden voor de oprichting van 'business schools' noemde ik het
ontbreken van voldoende banen in tradionele sectoren, zoals bij de overheid,
het onderwijs en de rechtbanken. Dit werd onder andere veroorzaakt door de
explosieve groei van het aantal studenten als gevolg van de toename van de
bevolking in de Verenigde Staten. Het aantal business schools kon mede hierdoor tussen 1914 en 1920 groeien van 25 naar 45. Toen stonden er 36.000
studenten ingeschreven. In 1928 telde de VS al 89 business schools en was
61
het aantal studenten gestegen naar 67.000. Cochran constateert: 'Following
world War I "a veritable craze" for business education swept over the country ' .62 Hiermee kon de groei van het aantal banen in het onderwijs en bij de
overheid geen gelijke tred houden. Veel afgestudeerden zochten daarom emplooi bij bedrijven.
Vit het voorgaande spreekt een duidelijke tendens tot professionalisering
van de opleiding tot manager. De Harvard Business School had, zoals eerder
geconstateerd, een uitgesproken aversie tegen het opleiden specialisten. Argumenten hiervoor waren onder andere: het feit dat het promotiebeleid van
bedrijven vooral gebaseerd was op de lengte van het dienstverband; de stu58 Zie over de ontwikkeling van het onderwijs aan managers en ingenieurs: Robert R. Locke,
The end of the practical man. Entrepreneurship and higher education in Germany, France, and
Great Britain, 1880- 1940 (London, 1984); en idem, Management andhighereducationsince 1940.
The influence of America and Japan on West Germany, Great Britain, and France (Cambridge,
1989)
59 Krooss en Gilbert, American business history, 148.
60 Copeland, 'Genesis of the case method', 26. Copeland en Shaw worden beschouwd als picniers op het gebied van de marketing.
61 Cochran, Business in American life, 284.
62 Cochran, Business in American life , 284.
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denten wilden zoveel mogelijk opties openhouden en men zou gaan werken
in zeer uiteenlopende bedrijven waarvoor niet een opleiding bestond. 63 Door
de sterke toename van het aantal business schools groeide de onderlinge concurrentie en moesten nieuwe cursussen worden aangeboden om studenten te
trekken. Harvard, hoe wei aIleen toegankelijk voor 'graduates', probeerde dat
onder andere met het vak 'bedrijfsgeschiedenis' . Cole wijst er op dat er al
wetenschappers actief waren op het terrein van bedrijfsgeschiedenis, of wat
daar op leek. Hij noemt onder andere de universiteit van Pennsylvania en de
Wharton School of Finance. 64

Donham en het ontstaan van de cursus 'bedrijfsgeschiedenis'
Na het vertrek van Gay in 1918 nam Wallace B. Donham (1877- 1954) de
functie van decaan over. Hij bleef decaan tot 1942. Donham was een jurist
met ervaring in het bedrijfsleven. In 1901 was hij afgestudeerd aan de Harvard Law School. Tijdens zijn studie was hij asssistent geweest van Harvard
president Lowell. Donham was een grote voorstander van het gebruik van
de 'problem method', hetgeen in 1921 op initiatief van hem de 'case method' ging heten. Onder zijn bewind nam het aantal studenten aan de Harvard
Business School, zoals we hebben gezien, snel toe. Dit betekende onder andere dat de wetenschappelijke staf groeide en dat de campus moest worden
uitgebreid. Voor dit laatste werd, zoals in Amerika gebruikelijk is bij particuliere scholen, een beroep gedaan op het bedrijfsleven. Zo kreeg Donham,
behalve van de bankier Baker en de Rockefeller Foundation, geld van de gebroeders Straus.
Na zijn benoeming had Donham een vriend aangesteld om een plan te ontwikkelen voor de toekomst van de HBS. George Woodbridge schreef een
rapport, dat door Gras wordt aangeduid als 'The Bible'. Hierin werden drie
nieuwe aandachtsgebieden genoemd: 'human relations', 'business ethics' en
' business history' .65 In tegenstelling tot Gay was Donham niet erg gecharmeerd van Taylor's scientific management. Hij was, volgens Larson, meer
beYvloed door ideeen die George Elton Mayo (1880-1949) later zou uitwerken
in zijn 'Human Relations' -theorie. Mayo zou van 1926 tot 1947 op de Harvard
Business School zijn wetenschappelijk onderzoek verrichten. 66 Donham had,
63 Norton Smith, Harvard, 70; Copeland, Mark an era, 44.
64 Cole, 'Fonnative years' , 563-564.
65 N.S.B . Gras, 'Past, present en future ofthe Business Historical Society' , in: BHR (1950) 1-12.
66 Over Donhams voorkeur voor 'human relations' zie: H.M. Larson, Guide to Business History
(Boston. 1950),6. Over G. Elton Mayo: Urwick, Golden book of management, 220-224 en Shafritz/Ott, 'The organizational behavorial perspective, or human resource theory', in: idem, Classics
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meer dan zijn voorganger Gay, oog voor de sociale aspecten van het ondernemen. Dit blijkt ook uit zijn belangstelling voor de ethiek van het ondernemen,
67
waarover hij enkele artikelen schreef. Het derde aandachtspunt was de geschiedenis van het ondernemen, of 'business history'. 'In his survey of needs
Woodbridge put down business history as an essential, much, I fancy as St.
Thomas Aquinas put business dealings into his Theological Summary - just
for the sake of a rounded treatment of his subject. Later Woodbridge participated in the creation of the Business Historical Society ', aldus Gras. 68 Volgens
Gras was het dus niet Donham die de naam bedacht, maar Woodbridge. Ook
de 'case method' was geen uitvinding van Donham, maar een methode die al
veel langer bestond op de universiteit van Harvard. Toch had Donham een
belangrijke inbreng.
In het collegejaar 1911-1912 was de cursus 'Business Policy' voor het eerst
gegeven. Het ging hier om een tweedejaars yak waarbij het management
vanaf de top centraal stond. In deze cursus werd gepoogd vakken en vaardigheden uit het eerste jaar zoveel mogelijk te integreren. Volgens Ashley,
die in Engeland poogde een soortgelijke cursus op te zetten, ging het om een
cursus ' ...wich looks at business phenoma from the point of view of those
responsible for the running of a concern . It should consist in a survey of the
several problems wich do in fact confront a business concern in the course
of its operations, and in an analysis of the considerations for and against various possible courses' .69 Hierin is al duidelijk de specifieke bedrijfshistorische benadering te herkennen. Ashley suggereerde als lesmateriaal: verslagen en notulen van directievergaderingen, jaarverslagen, enzovoort.
Volgens Larson was er behoefte aan een cursus waarin een indruk kon worden gegeven van de fundamentele veranderingen die hadden plaatsgevonden
in het bedrijfsleven, waarbij deze veranderingen konden worden verklaard en
tevens de sociale functie van ondernemingen aan bod kwam. 70 Bij de bestaande
cursussen bestond deze mogelijkheid onvoldoende. Larson zegt hierover:
' ... those fields looked towards business problems from overlapping but otherwise seperate premises. He (bedoeld wordt Donham, FdG) sensed the growing
problems of business itself and of business as a social institution, and he saw
the need of developing business administrators with broad training and ethical
standards wich characterised such professions as law and medicine' .7 1 Voor
in organization theory, 144.
67 Zie bijvoorbeeld: W.E. Donham, 'The emerging profession of business' en 'The social significance of business' , in: HBR ( 1927) 401-405 en 406-419.
68 Gras, 'Past, present en future ', 1-12.
69 Ashley, Commercial education, 113
70 Larson, Guide to business history, 6-7
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Donham was dat aanleiding een nieuwe cursus te starten. 'For our purpose we
need business history, written not primarily from mass data such as the census
reports, but from the study of specific situations as they came to business men
and their communities in the past, so that we may compare understandingly
these situations with current conditions. Research of this type should be undertaken in the environment of the School as soon as practicable. Without such
research and instruction, our task cannot properly be performed', aldus Donham.72 We zien bij bedrijfsgeschiedenis een soortgelijke ontwikkeling als bij
het ontstaan van het vak marketing. Toen er behoefte was aan specialisten om
de verkoop te stimuleren begonnen business schools met een vak als marketing. Donham wist echter dat ondernemers over het algemeen weinig belangstelling hadden voor het verleden. 'Research in the past has less appeal to the
business man than the study of contemporary problems, and funds are not so
readily available. Yet for the long pull, the importance of such studies is paramount, and resources must be found to make intensive studies of the genesis
and development of business problems and the social currents wich create
them or wich they create. I am not discounting the work of the economic
historians, but just as I believe that much economic theory will be developed
by Schools of Business because of the opportunities wich the close contacts
with industry and the facts of industry afford the faculties of these schools, so
I am convinced that we need economic or business historians working in the
environment of business faculties and writing to the business man with an
intimate appreciation of his viewpoint and the problems,.73

De eerste leerstoel bedrijfsgeschiedenis (1927)

In 1925 werd in Boston, Massachusetts, de Business Historical Society Incorporated opgericht. 74 Deze vereniging begon met het verzamelen van materiaal over de geschiedenis van bedrijven: brochures, boeken, archieven en
dergelijke. Tot de initiatiefnemers behoorden onder andere decaan Wallace
B. Donham en Edwin F. Gay, die inmiddels weer hoogleraar in Harvard
was. Het doel van de vereniging was ' ... to promote better understanding of
the essential unity of financial, commercial and industrial activity throughout the world; its inseparable relation to the welfare of man and its power
71 H.M. Larson, 'Business history: Retrospect and prospect' , in: BHR (1947), 186.
72 Geciteerd in: Redlich, 'Approaches', 61-62.
73 W.B. Donham, 'The social significance of business', in: HBR (1927) 418.
74 Cole, 'Formative years' , 577. Volgens Cole viel de vereniging in de crisis van de jaren dertig
uitelkaar. Zie ook: De Vries, 'Stand der bedrijfsgeschiedenis', 113. De vereniging werd in 1964
geliquideerd, maar was volgens De Vries al in de jaren vijftig inactief geworden.
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as an international, intersectional and interclass binding force; to cooperate
in work to this end; and to aid in the advancement of the science and the
profession of business' .75 De manier waarop men dit wilde bereiken was:
'To stimulate interest in, and investigation and expert study of, the beginnings and evolution of finance, commerce and industry, and alone, or in cooperation with others, to provide for research in this field of inquiry' .76 De
Business Historical Society publiceerde vanaf 1926 een 'Bulletin', waarvan
de naam in 1954 werd veranderd in de Business History Review (BHR). Het
aantal leden, waaronder ook vee I ondernemers, was groot. Teneinde nog
meer leden te werven werd een commissie ingesteld, met uiteraard Gay als
voorzitter. De comrnissie kwam met het plan om 'tien dollar-leden' te werven (in plaats van de gebruikelijke contributie van 25 dollar). Ook N.S.B.
Gras, hiervoor waarschijnlijk gevraagd door zijn leermeester Gay, werd in
1926 lid van de vereniging en nam bovendien plaats in de comrnissie. 77
Een volgende stap van de verening was het krijgen van een leerstoel bedrijfsgeschiedenis. De 'Isidor Straus Chair of Business History' werd in 1927 ingesteld door de gelijknamige familie. Het was Donham geweest die hiertoe
het initiatief had genomen.78 Cole vermoedt dat op aanraden van Gay decaan
Donham vervolgens de Canadese historicus Gras benaderde voor de nieuwe
leerstoel.79 In juli 1927 verklaarde Donham: 'He (Gras, FdG) is coming to the
School next year to start a course in Business History in the effect to get it
back to the problems of individuals. On any other basis than that, a study of
the object is futile' .80
Norman Scott Brien Gras (1884-1956) had onder Gay zijn proefschrift geschreven over de Engelse korenmarkt (1915). Gras had, aldus Cole, voor
zijn benoeming weinig belangstelling getoond voor bedrijfsgeschiedenis. 81
Dit is volgens Larson niet helemaal juist. Gras was van 1918 tot 1927 ver75 Charter of The Busines Historical Society, Incorporated, in: Bulletin ofthe Business Historical
Society, Vol. I (june, 1926) 11 .
76 Charter of The Business Historical Society, Incorporated, in: Bulletin of the Business Historical Society, Vol. I (june 1926) 11-12.
77 Gras, 'Past, present en future ', 3. Over de beginjaren schrijft Gras: "The Society was established in a period when money was plentiful, when men were optimistic and short-sighted, and
when business was becoming recognized as America's great contribution to the world".
78 De gebroeders Straus (Herbert, Jesse en Percy) hadden zelf op Harvard gestudeerd. Copeland,
Mark an era, 10-11
79 Cole, 'Aggregative business history', 289.
80 Bulletin of the Business Historical Society Inc., Vol. II (Juli, 1927). Volgens Cole heeft Donham vermoedelijk Gay benaderd met de vraag wie benoemd zou kunnen worden. Cole, 'Aggregative business hi story ', 289.
81 Cole, 'Aggregative business history ', 289-290. Cole constateert: "Nor had Gras actually displayed an interest in business history prior to his call to the School".

DE GOEY BEDRIJFSGESClllEDENIS

83

bonden geweest aan de Universiteit van Minnesota. Hier gaf hij een cursus
voor eerste jaars studenten over de ondernemer. Ook Redlich wijst erop dat
de belangstelling van Gras voor zijn benoeming 'een draai in de goede rich82
ting' had genomen. Gras bleef tot 1950 als hoogleraar 'business history'
aan Harvard verbonden. Hij was, evenals zijn leermeester Gay, sterk beYnvloed door de economen van de Duitse Historische School, zoals dat van
Richard Ehrenberg en Werner Sombart. De belangstelling van Gras ging uit
naar de constructie van verschillende fasen of stadia. 'Business History'
bleef nog enige tijd dee I uitmaken van de cursus 'Business Policy'. Vanaf
het cursusjaar 1930 veranderde dat en werd bedrijfsgeschiedenis een zelfstandige door Gras verzorgde cursus.
Aanvankelijk had Gras een heel ruime definitie van bedrijfsgeschiedenis. In
1930 definieerde hij bedrijfsgeschiedenis als ' ... the story of how factors of
production have been combined by those who seek primarily a profit in the
form of money,.83 De ruime definitie had het mogelijk gemaakt om in 1928
een tijdschrift op te richten: The Journal of Economic and Business History
(JEBH). Gras en Gay waren hiervan de redacteuren. De opvattingen en interessen van Gras en Gay bleken echter toch teveel van elkaar te verschillen.
In 1931 was de relatie dermate slecht geworden dat het zelfs tot een breuk
kwam tussen Gras en Gay. Het tijdschrift hield in 1932 op te bestaan. Naast
het persoonlijke element, betekende dit ook dat bedrijfsgeschiedenis en economische geschiedenis ieder hun eigen weg gingen. 84
Gras concentreerde zich steeds meer op het verzamelen van 'case studies'.
Concreet betekende dit de geschiedenissen van afzonderlijke bedrijven ('company histories') en biografieen van ondernemers. 'He (Gras, FdG) seems, in
fact, to have been most affected by the contemporary predilection of the Business School for instruction in the so called 'case' method - the presentation of
real, if usually disguised situations in business, from wich the instructor could
82 Larson, 'Retrospect', 185; Redlich, 'Approaches', 62. Over het werk van Gras: 'Norman Scott
Brien Gras (1884-1956)" in: BHR (1956) 357-360.
83 Verslag lezing Gras tijdens een congres van de American Historical Association te Boston
(MA), dec. 1930, in: American History Review (AHR) Vol. 36, no. 3 (april, 1931).
84 Cole, 'Aggregative business history', 290. De aanleiding was, aldus Cole, die zich daarbij
baseert op uitlatingen van Gay, een verschil van mening over de kwaliteit van een aangeboden
artikel voor het tijdschrift. Vgl . Redlich, 'Approaches', 64. Gras heeft daar zo zijn eigen opvatting
over: 'The editor, Prof. Gay, insisted on keeping business history out of the Journal and I insisted
on putting it in. The editor resigned". Hierna stopte de vereniging met financiele steun aan het
blad, waarop ook de Harvard Business School haar bijdrage staakte. Volgens Gras werd de uitgave
'uitgesteld': " ... a euphemism for killed. The whole plan displayed an ignorance of all concerned
with the meaning of the birth of the new subject of business history". Zie: Gras, 'Past, present and
future', 3-4.
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(and was supposed to) raise questions as to the propriety and wisdom of the
policies adopted by the actor or actors in the particular situation - for debate
by the students of the specific c1ass,.85 Voor het onderwijs aileen al was een
grote verzameling cases nodig, waar Gras met zijn assistente Henrietta M.
Larson (1894-1962) aan werkte. In 1939 resulteerde dat in een Casebook in
American Business History. Hierin werden geschiedenissen van bedrijven gepresenteerd, vanaf de Middeleeuwen tot 1920. Het boek werd na de publikatie
op verschillende andere scholen gebruikt. 86 De crisis van de jaren dertig was
mede van invloed op de keuze voor 'company histories'. Gras dacht op deze
manier makkelijker aan geld te komen van de bedrijven voor het verrichten
van onderzoek: ' ... in order to raise funds from commerce and industry it was
necessary to narrow business history to company history to meet the requirements of sponsors' .87 Het is mijns inziens echter zeer aannemelijk dat Gras,
gezien de betekenis van de 'case method' op de HBS, zich ook zonder de
economische crisis steeds meer had toegelegd op 'company histories'. De crisisjaren hebben dit wellicht aileen versneld.
Publikaties die op de 'case method' waren gebaseerd verschenen vanaf 1931
in de serie Harvard Studies in Business History. Hoewel Gras aanvankelijk
een zeer brede definitie hanteerde, werd deze steeds meer toegespitst op de
'case method', met een nadruk op de 'business administration'. Bedrijfsgeschiedenis werd, volgens Williamson, uiteindelijk gedefinieerd als ' ... ahistory
of business administration in action'. 88
De identificatie van Gras met 'company histories' is niet helemaal terecht.
Het verrichten van 'case studies' was in de tijd toen Gras begon praktisch de
enige mogeJijkheid om aan bedrijfsgeschiedenissen van niveau te komen.
Op basis van een groot aantal 'company histories' wilde Gras komen tot studies op bedrijfstakniveau en uiteindelijk de geschiedenis van het bedrijfsleyen beschrijven, waarmee de evolutie van het kapitalisme zou worden ver89
duidelijkt. Hieruit blijkt duidelijk de invloed van de Duitse Historische
School. Een poging tot synthese deed Gras in zijn boek Business and Capitalism: An introduction to Business History (1939). 'Gras presented a stages
theory in wich each stage was dominated by a different, distinctive form of
85 Cole, ' Aggregative business history', 290.
86 zie het overzicht: H. Holton , 'Survey of the teaching of business history', in: BHR (1949)
96-103.
87 Cole, 'Formative years', 576- 577; Sheila Marriner (ed.), Business and Businessmen (Liverpool, 1978) 5.
88 H.F. Williamson, 'Business History and Economic History', in: JEH (1966) 408.
89 Zie bijvoorbeeld: N.S.B. Gras, 'Are you writing a business history?', in: BHR (1944) 7475.
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"capitalism" and a different type of businessman. The metamorphosis from
one stage to the next resulted primarily from forces in the external economic
environment, such as wars, longwave price movements, and the competion
set in motion by market forces. The entrepreneur or businessman in all this
is a somewhat passive figure with a greater resemblance to a mechanical abstraction than to a human personality', aldus Krooss en Gilbert. Vol gens
Larson was het boek een mijlpaal in de historiografie. Het model van Gras is
echter door zijn opvolgers niet verder uitgewerkt. 9o
Na de Tweede Wereldoorlog werd door Gras de Business History Foundation Inc. opgericht (1947).91 Deze instelling hield zich bezig met het werven
van fondsen voor bedrijfshistorisch onderzoek en moest tevens dienen als
buffer tussen wetenschappers en hun opdrachtgevers (de bedrijven). Een van
de eerste bedrijven die een opdracht verstrekte was Standard Oil Co. (New
Jersey), hetgeen resulteerde in een driedelig werk over deze multinational geschreven door Larson, Gras, Ralph. W. Hidy en Muriel E. Hidy . Larson publiceerde in 1948-1949 nog een belangrijk werk: Guide to Business History,
een bibliografisch overzicht waarin zo'n 5.000 boeken worden besproken.92
Gras legde de basis voor de 'Harvardschool' met betrekking tot de bedrijfsgeschiedenis. Twee elementen zijn daarin belangrijk. Ten eerste staan case
studies centraal. Ten tweede Iigt het accent op het bestuderen van de 'business administration', die bestaat uit: de 'policy' (strategie, FdG), 'control'
(accounting) en 'management'. In 1935 gaf Gras zelf aan vooral geYnteresserd te zijn in ' .. .the business history of business men and firms', ofweI:
' ... the history of business enterprise-how business has been organized and
controlled through administration and management' .93 Het ging hem vooral
om de interne organisatie van bedrijven. Deze keuze had direct te maken
met de plaats van bedrijfsgeschiedenis op de Harvard Business School. Er
was behoefte aan concrete en praktisch toepasbare kennis, niet aan geromantiseerde verhalen over ondernemers of bedrijven. De lijn van werken die
Gras uitzette, is na diens pensionering in 1950 voortgezet door Henrietta M.
Larson, George S. Gibb (medewerker vanaf 1952, editor van de Business
90 L. Galambos, 'Business history and the theory of the growth of the firm' , herdrukt in: B.E.
Supple, Business history (London, 1977) 29-30. Een andere synthese publiceert Gras in 1949: 'Behavior of business men in a changing world', in: F Krooss en Gilbert, American business history,
13. BHR (1940) 1-65.
91 Larson, 'Retrospect', 191 ; H.M. Larson, The Business Historical Foundation Incorp.', in:
HBR (1950) 51-54.
92 Over het werk van Larson: R.W. Hidy en M.EHidy, 'HenriettaM. Larson: an appreciation',
in: BHR (1962) 3-10.
93 N.S.B. Gras, 'Business history ' , in: The Economic History Review, vol. 4., no. 4 (april 1034)
385.
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History Review, 1941 -1949) en Thomas R. Navin jr. (van 1941-1947 associate professor). Tot 1957 bleef de leerstoel onbezet en leidde bedrijfsgeschiedenis een onzeker bestaan. In 1957 werd uiteindelijk a1s opvolger benoemd: Ralph W. Hidy. Hidy bleef hoogleraar tot 1971. 94 Sindsdien is Alfred D. Chandler jr. (1971 - nu) hoogleraar bedrijfsgeschiedenis. Een belangrijk verschil tussen Gras en Chandler is dat deze laatste zich niet
bezighoudt met 'company history', dat wil zeggen het bestuderen van zoveel mogelijk verschijnselen bij een bedrijf, maar in plaats daarvan aandacht
besteedt aan steeds hetzelfde aspect bij verschillende ondernemingen .95
Hiermee is de eerste vraag, hoe en waarom is bedrijfsgeschiedenis in de
Verenigde Staten ontstaan, beantwoord. Wat kunnen we nu constateren over
de twee algemene factoren en de specifieke factor die De Vries noemt. We
hebben gezien dat de vaak genoemde factor 'muckrakers' vee I minder van
betekenis is geweest dan meestal wordt aangenomen. De 'muckracking' was
tentijde van het ontstaan van de cursus bedrijfsgeschiedenis nagenoeg verdwenen ; de waardering voor ondernemers was ze1fs tot ongekende hoogte gestegen. De journalistieke agitatie heeft weI geleid tot het verschijnen van allerhande publikaties (met name gedenkboeken), die echter niet onder de categorie
bedrijfsgeschiedenis vallen. WeI is er een heel duidelijke en belangrijke link
te zien tussen economische geschiedenis, zoals in Duitsland en Engeland ontwikke1d, en de Amerikaanse economisch-historici. Invloeden van de Duitse
Historische School waren zichtbaar in Harvard. De rol van decaan Donham is
tenslotte misschien weI op een belangrijk moment doorslaggevend geweest,
maar hij is niet de ontdekker van bedrijfsgeschiedenis. De eer valt George
Woodbridge toe. Bij een aantal mensen leefden allanger ideeen die leken op
bedrijfsgeschiedenis, zoals E.F. Gay, A.H. Cole en N.S.B. Gras. Donham was
echter in de positie om zo'n cursus in het curriculum op te laten nemen. In het
volgende gedeelte zal de situatie in Nederland onderzocht worden.

94 Over Hidy: A.M. Johnson, ' Ralph Willard Hidy (1905-1977)' , in: BHR (1978) 155-165.
95 A.D. Chandler jr. , 'Introduction' in: Strategy and Structure. Chapters in the history of the
industrial enterprise (Cambridge, 1991 reprint) ; A.D. Chandler jr., 'Comparative business history'
in: D.C. Coleman en P. Mathias, Ente rprise and history. Essays in the honour of Charles Wilson
(Cambridge, 1984) 26; A.D. Chandler jr. , 'Business history as institutional history' , in: G.Rogers
Tay lor en L.F. Ellsworth, Approaches to American economic history (Charlottesville, 1971); Thomas, K. McGraw, The essential Alfred Chandler. Towards a historical theory of big business (Boston, 199 1)
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De receptie van bedrijfsgeschiedenis in Nederland
De tweede vraag die gesteld werd luidde: wisten de Nederlandse historici
van het bestaan van bedrijfsgeschiedenis in de Verenigde Staten en, zo ja, is
hiervan iets terug te vinden in hun werk? Zoals reeds aan het begin opgemerkt, liet de institutionalisering van bedrijfsgeschiedenis lang op zich
wachten. Ook zonder een leerstoel is het echter mogelijk dat een yak tot ontwikkeling komt. Opgemerkt moet nog worden dat hier aileen gekeken is
naar de historici. Buiten beschouwing blijft de vraag in hoeverre er in Nederland, bijvoorbeeld bij het bedrijfsleven, behoefte was aan bedrijfshistorisch onderzoek.
Een belangrijke vraag is wanneer er gesproken kan worden van een bedrijfshistorische studie? Een duidelijke maatstaf is wenselijk, omdat er tussen 1914
en 1945, aldus De Vries, in Nederland circa 400 publikaties verschenen, waarvan 44% door "naamlozen".96 Het is echter zeer moeilijk om een harde grens
te trekken tussen bijvoorbeeld gedenkboeken pur-sang en wetenschappelijke
werken. Om de mogelijke invloed van de Verenigde Staten op Nederland te
kunnen onderzoeken ben ik uitgegaan van de gedachte dat de door Gras c.s.
ontwikkelde aanpak herkenbaar moet zijn. Deze aanpak omvat de volgende
vier punten. Ten eerste dient de nadruk gelegd te worden op de interne organisatie, door Gras aangeduid als 'policy' en 'management'. Ten tweede moet
de studie geschreven zijn vanuit het gezichtspunt van de leiding van het bedrijf; dit is de specifiek bedrijfshistorische invalshoek. Het derde criterium is
dat voor het onderzoek het bedrijfsarchief de belangrijkste bron vormt. Als
laatste punt is uitgegaan van de bij Gras overheersende gedachte dat 'case
studies' de bouwstenen vormen vooreen bedrijfstakstudie, die weereen noodzakelijk onderdeel zijn van een alomvattende studie over het bedrijfsleven.
Hier is sprake van een inductieve methode.
Tijdens het interbellum waren de volgende personen in meer of mindere
mate actief op het gebied van bedrijfsgeschiedenis: M.G. de Boer, F.C. Gerretson, G.M. Greup, J. de Iongh, A.M. de Jong, W.F. Lichtenauer, W.M.F
Mansvelt, CJ. Westermann, PJ. van Winter. 97 Ik voeg hier de volgende drie
personen bij: N.W. Posthumus, Z.W. Sneller en J.G. van Dillen. Deze drie
doceerden tijdens het interbellum op universitair niveau economische geschiedenis. We mogen verwachten dat zij de ontwikkeling van het vakgebied (zoals
het ontstaan van een subdiscipline als bedrijfsgeschiedenis) hebben bijgehouden. Het zou te ver voeren om aile publikaties van deze personen hier te be-

96
97

De Vries, 'Stand der bedrijfsgeschiedenis', 126.
Ibidem, 130.
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spreken. Ik beperk mij derhalve tot een aantal algemene opmerkingen en zal
slechts bij enkele personen en boeken stilstaan. 98

Instutionele en persoonlijke contacten?
Waren Nederlandse historici bekend met het bestaan van bedrijfsgeschiedenis in de Verenigde Staten? Hiervoor zijn in principe drie wegen mogelijk:
(1) middels het lezen van boeken en tijdschriften, (2) via persoonlijke contacten en (3) langs institutionele weg.
Door de aankoop van boeken of het bestuderen ervan kon men van het bestaan van bedrijfsgeschiedenis op de hoogte komen. Het is echter niet mogelijk
te achterhalen welke boeken wanneer zijn aangeschaft door deze personen of
door de universiteitsbibliotheken. Het boek van Gras (Business and Capitalisme: an introduction to business history) verscheen overigens pas in 1939.
Voor tijdschriften geldt dezelfde moeilijkheid als voor boeken. Wei mogen
we aannemen dat de hoogleraren en andere historici de buitenlandse vakbladen
bijhielden, zoals de American History Review (1895), American Economic
Review (1880) en de Economic History Review (1927). Wellicht lazen zij ook
het korte tijd verschenen Journal of Business en Economic History (19281932). Gebleken is dat Gras en Larson regelmatig in deze bladen publiceerden.
Een paar voorbeelden ter illustratie. In de American History Review van april
1931 staat een verslag van een bijeenkomst van de American Historical Association die in het najaar van 1930 te Boston werd gehouden. In een van de
sessies trad de Business Historical Society op als gastheer. Uiteraard was het
onderwerp van de bijeenkomst bedrijfsgeschiedenis. Gras (aangeduid als 'professor of business history') hield een lezing, waarna gediscussieerd werd over
het object van 'business history' en de relatie met economische geschiedenis. 99
De Economic History Review van 1934 be vat een artikel van Gras over 'business history'. 100 Ook als Nederlandse historici deze bladen niet lazen, konden
ze op de hoogte zijn van de inhoud. In De Economist en het TijdschriJt voor
Geschiedenis (TvG) waren rubrieken opgenomen waarin de inhoud van buiten1andse bladen werd besproken. In het TvG was dat bijvoorbeeld de American History Review. Dat de historici deze bladen kenden blijkt onder andere
uit de open bare les van Van Dillen uit 1934 tergelegenheid van zijn privaat98 Hiervoor is gekeken naar levensbesehrijvingen, boeken en publikaties van de genoemde historiei. Bovendien is van een drietal toonaangevende vakbladen de inhoud onderzoeht betreffende
de jaren 1925-1940, te weten: het Tijdschrift voor Geschiedenis (TvG) ,De Economist en het Economisch-Historisch laarboek (EHj8).
99 American History Review, vol. 36., no. 3, (april 1931).
100 N.S.B. Gras, 'Business history', 385-398.
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docentschap aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Van Dillen verwijst hier naar
het artikel van Gras uit 1927 in de Economic History Review over het ontstaan
IOI
van economische geschiedenis.
Andere informatie wijst op het bestaan van persoonlijke en institutionele
contacten. Van 1927 tot 1936 behoorde de Business Historical Society uit
Boston tot de instellingen die lid waren van het NEHA en contributie betaalden. 102 Waarschijnlijk is het lidmaatschap gestopt door de economische crisis,
waardoor bezuinigingen aan de orde van de dag waren, terwijl ook aanwijzingen zijn gevonden dat de Amerikaanse vereniging min of meer uit elkaar viel
in deze peri ode. 103 Het werk van het NEHA leek in veel opzichten op dat van
de Amerikanen: verzamelen en conserveren van bedrijfsarchieven, indien mogelijk ook onderzoek stimuleren. Het lijkt waarschijnlijk dat Posthumus en
andere bestuursleden van het NEHA derhalve wisten van het bestaan van bedrijfsgeschiedenis in Amerika. Dit vermoeden wordt verder ondersteund door
het volgende.
Van 4 juli tot 15 september 1929 organiseerde het NEHA een economischhistorische tentoonstelling. Deze heeft in belangrijke mate bijgedrage aan het
vergroten van de bekendheid van het NEHA in Europa en daarbuiten . Jane de
longh heeft als adjunct- secretaris van het uitvoerend comite veel werk verzet
voor deze tentoonstelling. Een uitgebreid verslag is opgenomen in het jaarver104
slag van het NEHA over 1929. Door middel van contacten werden uit heel
Europa schilderijen geleend voor de tentoonstelling. Ook uit de Verenigde
Staten kwam een kleine verzameling. Hiervoor was Gras in Boston aangeschreven. Deze had een stadgenoot opgedragen voor de inzending te zorgen.
Hoe het NEHA aan de naam van Gras is gekomen is niet bekend. Waarschijnlijk vloeide dit voort uit de relatie met de Business Historical Society.
Via een ander comite kwam Posthumus in contact met de Amerikanen Edwin
F. Gay en Arthur H. Cole. Zij waren, zoals we hebben gezien, nauw betrokken
bij het ontstaan van bedrijfsgeschiedenis in Harvard. Met steun van de Rockefeller Foundation, waarmee Gay goede banden had, werd een internationaal
onderzoeksteam opgericht. Het initiatief hiertoe ging uit van Gay en de En101 Van Dillen, 'De sociaal-economische geschiedenis', 32-52. Zie alhier noot 2.
102 Van het bestaan van het NEHA was men in Amerika op de hoogte, zo blijkt uit een bericht
in het Bulletin uit 1930 (vol. 4, no. 6, biz. 13-1 4), waarin een overzicht wordt gegeven van Europese
verenigingen die zich met het verzamelen van bedrijfsarchieven e.d. bezighielden.
103 N a 1935 neemt Gras, op verzoek van Donham, de lei ding van de vereniging opzich. Hij zoekt
aans1uiting bij andere vereningen, zoals de American Historical Association. Met Larson wordt
ook het Bulletin, dat in de beginjaren niet het niveau van een wetenschappelijk tijdschrift heeft,
wetenschappelijkervan inhoud. Gras, 'Past, present and future', 1-12; vgl. Cole, 'Formative years',
577.

104 Zie ook: E.J. Fischer, J.L.J.M. van Gerwen en 1.1. Seegers (red.), De Vereeniging het NederLandsch Economisch Historisch Archie! 1914-1989 (Amsterdam, 1989) 119-129.
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gelse hoogleraar William Beveridge die beide gei'nteresseerd waren in prijsgeschiedenis. De International Committe on Price History ontstond in de loop
van 1930. Naast Gay en Beveridge namen deel: namens Frankrijk H. Hauser,
M. Elsas vertegenwoordigde Duitsland en A.F. Pribam voor Oostenrijk. In
1930 kwamen Gay en Cole (die secretaris was van het comite) naar het NEHA
om met Posthumus te praten over zijn eventuele deelname. In het jaarverslag
van het NEHA deed Posthumus verslag van deze ontmoeting. Hij bleek goed
op de hoogte te zijn van de werkzaamheden van de Amerikanen . Van Cole
wist hij diens bemoeienis met de Baker Library en Gay kende hij van het
National Bureau of Research. Er werd tevens gesproken over de oprichting
van een internationale economisch-historische vereniging.105 Zouden zij ook
gepraat hebben over bedrijfsgeschiedenis? Posthumus accepteerde de uitnodiging tot deelname in het onderzoek naar de prijsgeschiedenis. Op het NEHA
werd, indachtig Posthumus karakter, het Nederlandse Instituut voor Prijsgeschiedenis opgericht. 106
In zijn overzichtsartikel over de bedrijfsgeschiedenis in Nederland suggereert K10mpmaker dat op het Nederlands Economisch Instituut (1929) van de
Nederlandsche Handelshoogeschool (NHH, later: NEH) te Rotterdam, plannen bestonden voor onderzoek naar de geschiedenis van bedrijven. Uit de door
hem aangehaalde passage in het gedenkboek van Van Stuijvenberg over de
NEH is dit echter niet af te leiden. 107
We kunnen voorlopig concIuderen dat men in Nederland zeer waarschijnlijk
weI wist van het bestaan van bedrijfsgeschiedenis in Harvard. Dan wordt het
interessant om na te gaan of hiervan iets is terug te vinden in hun publikaties.

De academische gedenkhoekenschrijvers
Vinden we in de Nederlandse bedrijfsgeschiedenissen uit het interbellum
iets terug van de Harvard-methode? We doen dit aan de hand van de eerder
105 Jaarverslag NEHA; bestuur, directeur en Commissie voor de publicatieen, 1930, in: EHjB
(1931)
106 Over het werk van het comite: A.H. Cole en R. Crandall, 'The International Committee on
Price History ', in: fEH, vol. 24, no. 3 (1964) 381-388.
107 H. Klompmaker, 'Business history in Holland', in: BHR (1964) 504. Klompmaker schrijfr:
"On page 189 he (Van Stuijvenberg, FdG) shows that due to financial problems the original plans
for the investigation of the economics and history of business were not fully put into operation".
Bij Van Stuyvenberg staat slechts dar: "Op het gebied van de rechtswetenschappen, de koloniale
economie, de economische aardrijkskunde en geschiedenis werden geen onderzoekingen ingesteld ; de bedrijfseconomie kwam nauwelijks aan bod. Hiertoe was in 1929 bewust besloten". J.H,
van Stuijvenberg, De Nederlandsche Economische Hoogeschool /913-1963 (Rotterdam, 1963)
189.

DE GOEY BEDRlJFSGESClllEDENIS

91

gefomuleerde criteria. Ais eerste besteed ik aandacht aan de historici die niet
als docent aan een universiteit verbonden waren, maar wei professionele
historici waren. In bijna aile gevallen zijn de publikaties van deze auteurs
het gevolg van een opdracht door een bedrijf. We hebben hier te maken met
'contract research'. In een tweetal gevallen was het zelfs zo dat de auteurs in
dienst waren van het opdrachtgevende bedrijf. Dit geldt voor Mansvelt (Nederlandsche Handel Maatschappij, eerst deel 1924, tweede deel 1927) en
De long (De Nederlandsche Bank, 1930).108 Ret boek van Mansvelt wordt
door De Vries beschouwd als de eerste moderne of wetenschappelijke bedrijfsgeschiedenis. 109 Daar is het nodige voor te zeggen. Niet aileen heeft
Mansvelt zich vooral gericht op het beleid van de directie, hij heeft ook uitvoerig gebruik gemaakt van het archief van de NRM. Dit werd ook opgemerkt door G.M. Verrijn Stuart bij de bespreking van het eerste deel over de
NHM in De Economist. Volgens Verrijn Stuart was het werk van Mansvelt
' ... niet een gelegenheidsgeschrift, een eendagsvlieg, het is een boek van blijvende betekenis'. Dit was zijns inziens vooral te danken aan het gebruik van
het archief van de NHM en de uitvoerige 'descriptie van het gevoerde beleid'.
Naar aanleiding van het verschijnen van het tweede dee I constateerde dezelfde recensent dat er ' .. .heel wat meer te zien (is) dan enkel het gedenkboek van een jubilerende instelling. Ret werk is geworden een der belangrijkste bijdragen tot de economische geschiedenis van ons land in de 1ge
eeuw ' . 110 Een vee I neutral ere bespreking wijdde M.G. de Boer aan het boek
in het Tijdschrift voor Geschiedenis (TvG). 111
Contract research werd ook veel gedaan door de genoemde M.G. de Boer
(1867 -1942), die beschouwd wordt als de grondlegger van de moderne Nederlandse maritieme geschiedenis. In zijn 'Levensherinneringen 1867-1942'
geeft hij een goede indruk van de wijze waarop dergelijke opdrachten werden
geworven. Deels door toeval, deels door ontmoetingen en contacten uit eerdere
11 2
opdrachten. Ret werk van De Boer is veelal gebaseerd op gepubliceerde
bronnen en in een aantal gevallen ook op archiefmateriaal. De nadruk in zijn
werk ligt mijns inziens echter veel meer op de activiteiten en resultaten van
108 Over De long: M.W. Holtrop, 'A.M. de long, 1893-1969', in: ESHjB (1971) 350-354; H.
van Riel , 'In memoriam mr. A.M. de long 1893-1969', in: BMGN (1971) 235-236.
109 De Vries, 'Bedrijfsgeschiedenis', 183.
110 G.M. Verrijn Stuart, Bespreking van Mansvelt's NHM (dee I I), in: De Economist (1924),
813 ; dee I II, 566.
111 M.G. de Boer, Bespreking NHM (dee I I en II), in: Tijdschrift voor geschiedenis, jaargang
40 (deel I) en jaargang 42 (dee I II).
112 M.G. de Boer, Levensherinneringen 1867-1942 (in privebezit, gebruikt is de fotokopie van
P.B .M. Blaas), 103 e.v.; P.B.M. Blaas en l. Vogel , ' Onder A.M. Kollewijn en M.G. de Boer. Het
Tijdschrift voor Geschiedeni s van 1886 tot 1920 met een inhoudsanalyse over de periode 18861960' , in: TvG (1986) 379.
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het bedrijf (bijvoorbeeld de ontwikkeling van de vloot, economische omstandigheden, en dergelijke) dan op de interne organisatie en/of besluitvorming.
Hiervan is al vee I meer sprake in het werk van Jane de Iongh en J.C. Westermann.
Jane de Iongh (1901-1982) was in de peri ode tussen de twee wereldoorlogen
als enige Nederlandse vrouw actief bezig met bedrijfsgeschiedenis. Na haar
academische opleiding, afgerond met een promotie (Erasmus ' denkbeelden
over staat en regeering, 1927), kreeg ze via Posthumus een aanstelling bij het
NEHA. Daar werd De Iongh ingezet bij het opbouwen van de Economisch
Historische Bibliotheek (EHB). Tot 1935 bleef ze dit werk doen, waarna ze
ontslag nam om zich te concentreren op haar belangstelling voor de vrouwenbeweging. WeI aanvaardde ze een bestuursfunctie bij het IISG. Tussen 1927
en 1940 kreeg De Iongh vier opdrachten voor het schrijven van een gedenkboek. Slechts twee zijn daadwerkelijk verschenen: over de Vereniging voor
den Effectenhandel (1927) en de papierfabriek Van Gelder & Zonen (1934).
Het eerst genoemde werk beschouwde De Iongh zelf als 'niet-wetenschappelijk' , dat gold niet voor het tweede boek. In het voorwoord staat een duidelijk
standpunt over het nut van bedrijfsgeschiedenis, namelijk een bijdrage leveren
aan de economische geschiedenis van Nederland. Dit kon volgens haar het
beste geschieden door 'zoveel mogelijk archieven van particuliere bedrijven
te onderzoeken' . Minder fortuinlijk was De Iongh bij haar volgende twee opdrachten voor respectievelijk BoIs (1938) en de bank Lippmann, Rosenthal &
Co. (1940). Het manuscript van het boek over BoIs yond geen genade in de
ogen van de directie, waarschijnlijk, aldus Den Hartog, omdat De Iongh ondanks intensief speuren geen bewijzen yond voor de 'oprichtingsdatum' van
1575. Het boek over de Amsterdamse bank werd onderbroken door het uitbreken van de oorlog. In het manuscript dat voor BoIs werd geschreven geeft De
Iongh haar visie op de bruikbaarheid van gedenkboeken: 'Terwijl de geschiedenis van elk afzonderlijk bedrijf licht werpt op enkele facetten van het economisch en maatschappelijk verleden, die op zichzelf misschien vooral antiquarische en anecdotische beteekenis hebben, zal toch uit de steeds toenemende hoeveelheid kennis welke van dergelijke onderzoekingen het resultaat is,
een beter inzicht kunnen ontstaan in de algemeene tendenzen die den mensch
als maatschappelijk en economisch wezen en in de omstandigheden die als
hem al s zoodanig doen slagen'.1 J3 Is dit een echo van Gras of een toevallige
gelijkenis in opvattingen ?
Johannes Cornelis Westermann (1905-1945) studeerde geschiedenis aan de
Uni versiteit van Amsterdam. Na het doctoraal-examen werd hij assistent van
11 3 Thea den Hartog, 'Waar mijn schrijftafel staat is mijn vader/and '. Leven en werk van de
historica dr. Jane de longh (1 901 -1982) (Rotterdam, 1991). 88-89. Ongepubliceerde doctoraalscriptie Faculteit der Hi stori sche en Kunstwetenschappen, EUR.
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Posthumus aan de UvA en kon zijn belangstelling voor de economische geschiedenis zich ontwikkelen. Dankzij de Holland-American Foundation (onderdeel van de Rockefeller Foundation) kon hij zijn dissertatie-onderzoek naar
de handelsrelaties tussen Nederland en de Verenigde Staten afronden (1935).
Nadien vulde hij zijn inkomen aan door tal van opdrachten: de Amsterdamse
Kamer van Koophandel (1936, Ie deel), de blikindustrie (1938-1939, ter gelegenheid van hetjubileum van de Verblifa), firma Crone (1940), KPM (1941,
samen met De Boer) en firma Goedkoop (1942). Posthuum verscheen tenslotte
het werk over de ijzer- en staalindustrie (1948, in opdracht van DEMKA). Kort
voor zijn overlijden was hij begonnen met een boek over de Amsterdamsche
Bank. Daarnaast publiceerde hij enkele artikelen in onder andere het EHJB en
het TvG. Veel van de publikaties zijn gebaseerd op archiefstudies. Voor het
boek over de KPM reisde hij naar Indie om ter plekke onderzoek te doen. De
boeken over de blik-, ijzer- en staalindustrie behoren tot het beste dat tijdens
het interbellum is verschenen. Westermann wist de directies van beide bedrijven er kennelijk van te overtuigen niet aileen een 'company history' te schrijven, maar tevens het bedrijf in een bredere context te plaatsten, door ook de
relaties met andere bedrijven en instellingen (bijvoorbeeld de overheid) te
belichten. Naast interne aangelegenheden komen ook de externe relaties aan
bod. Volgens Van Winter wilde Westermann hiermee 'bouwstoffen' aandragen voor een samenvattend boek over de econornische geschiedenis van Ne114
derland. Kort voor zijn overlijden, hij was toen waarnemend-directeur van
hetNEHA, ontwikkelde Westermann een plan om ditstreven gestalte te geven.
Aan het NEHA zou een studiefonds moeten komen om het econornisch-historisch onderzoek te stimuleren. Hierdoor zou de historicus niet meer zo afhankelijk worden van het toeval (waarschijnlijk doelde hij op het contract
research dat naar zijn mening ook te laag werd gehonoreerd). Zijn plan vond
echter geen weerklank.115
In 1939 verscheen het tweedeJige werk van F.e. Gerretson (1884-1958) over
de Koninklijke Olie/Shel1. Gericke vindt het boek 'grandioos' .116 De recensent
in het TvG (J. van Hinte) is niet in aile opzichten tevreden met het resultaat.
Zo constateert hij: 'Zijn dichterlijk talent heeft hem de behandeling van menig
ietwat pijnlijk detail vergemakkelijkt en hem meermalen een ideeele achter114 J.G. van Dillen, 'In memoriam Dr. J.e. Westermann', in: TvG (1948) 1-2; PJ. van Winter,
'Johannes Comelis Westermann 1905-1945' , in: idem, Verkenning en onderzoek (Groningen,
1965) 406-411, inclusief bibliografie.
115 In verzekerde bewaring. Liber amoricum, aangeboden aan 1.B.l. Bollerman ter geLegenheid
van zijn (uitgesteLde) afscheid aLs voorzitter van het NEHA doorbestuur, directie en medewerkers
(Amsterdam, 1992) 13-14.
116 F. Gericke, ' Frederick Carel Gerretson 1884- 1958', in: laarboek voor de Maatschappij der
NederLandsche Letterkunde (Leiden, 1959-1960) 91.
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grond doen zien, waar meer nuchter aangelegden slechts gewinzucht of handelsgeest speuren'. Volgens Van Hinte speelt 'het toeval' een te grote rol in
het boek van Gerretson, terwijl de gegeven verklaringen te veel neerkomen op
het 'verdedigen van een bepaald beleid'. Toch gaat het om ' ... een belangwekkende bijdrage tot de geschiedenis van de Koninklijke, namelijk haar geschiedenis van het standpunt van haar comrnissarissen en directeuren' .117
In deze gedenkboeken, en de besprekingen daarvan in vakbladen, zijn geen
aanwijzingen gevonden dat men op de hoogte was van het bestaan van bedrijfsgeschiedenis in de Verenigde Staten. Het woord 'business history' of
het Nederlandse equivalent ben ik niet tegengekomen. De publikaties worden ook meestal gezien als een bijdrage aan de economische geschiedenis
van Nederland. Sommigen besteden veel aandacht aan de interne organisatie
(de 'business administration'), maar dit zijn eerder uitzonderingen. WeI
wordt steeds meer gebruik gemaakt van het bedrijfsarchief, zodat vanzelf
meer het gezichtspunt van de directie wordt belicht. Bij een enkeling, met
name De Iongh en Westermann, vinden we de opvatting dat economische
geschiedenis slechts zinvol kan worden beoefend vanuit de bedrijfsgeschiedenis. Gedenkboeken ('case studies' ) moeten het materiaalleveren voor een
economische geschiedenis. 118

Posthumus, Sneller en Van Dillen
De tweede groep zijn de historici met een universitaire aanstelling in de periode 1913-1940. Tollebeek dateert de doorbraak van de economische en sociale geschiedenis in Nederland in het interbellum. Dragers van deze vernieuwing en verbreding van de geschiedwetenschap waren G.W. Kernkamp,
H. Brugmans, H. Th. Colenbrander, N.W. Posthumus, Z.W. Sneller en GJ.
van Dillen.1 19 Kernkamp had al snel een grote belangstelling voor de econo11 7 J. van Hinte, Bespreking van Gerretson' s De Koninklijke (2 delen), in: TvG (1939), 261-263.
Deel I is geschreven in samenwerking met een commisssaris en deel II met een adviseur van de
directie.
118 Dit is een opvatting die door veel economisch-historici wordt gehuldigd, ook in Nederland.
Zie bijv. J.F.E. Blasing, In het spoor van de korver (Leiden, 1986) x-xi.
119 1. Tollebeek, De toga van Fruin. Denken over geschiedenis in Nederland sinds 1860 (Amsterdam, 1990) 131 e.v.; P.H. Winkelman, 'De introductie van economische en sociale geschiedenis in Nederland' , in: Baudet en Van der Meulen, Kernproblernen, 339-348; W.J. Wieringa,
'De ontplooiing van de economische en sociale geschiedenis in Nederland ' , in: idem, Kernproblernen, 349-355; P.W. Klein, 'De beoefening van de economische geschiedenis in Nederland;
een globaal overzicht' , in: P.W. Klein (red.) Vanstapelrnarkt tot welvaartsstaat (Rotterdam, 1975)
135-139. J.L. van Zanden, 'Dutch economic history of the period 1500-1940: A review of the
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mische geschiedenis en schreef onder andere in 1898 een artikel over het
gildensysteem. Volgens Dorsman had Kernkamp echter een te brede belangstelling om zich geheel toe te leggen op de economische geschiedenis en een
diepgaande studie naar een specifiek onderwerp te verrichten. 120 Voor deze
bijdrage is vooral het werk van Posthumus, Sneller en Van Dillen van belang, omdat zij op academisch niveau economische geschiedenis doceerden
en onderzoek deden. Ook van deze drie personen zijn de belangrijkste publikaties onderzocht.
Nicolaas Wilhelmus Posthumus (1880-1960) werd in 1913 benoemd tot
hoogleraar 'economische geschiedenis inzonderheid van de nieuwere tijd' aan
de Nederlandsche Handels-Hoogeschool. In 1922 verruilde hij Rotterdam
voor Amsterdam, waar hij verbonden was aan zowel de economische als de
letterenfaculteit. Posthumus kan wei beschouwd worden als de grondlegger
van de economische geschiedenis in Nederland. Hij nam voorts het initiatief
tot de oprichting van talloze instituten, zoals het NEHA, IISG en het RlOD. 121
Dat hij naast zijn organisatorische werkzaamheden nog tijd yond voor onderzoek is opmerkelijk. Tot zijn bekendste werken behoren: De geschiedenis van
de Leidsche lakenindustrie (dissertatie, 1906, deel I. Delen II en III verschenen
in 1939) en het onderzoek naar de Nederlandse prijsgeschiedenis. Noordegraaf
beschouwt Posthumus' proefschrift als vernieuwend, zowel inhoudelijk als
methodologisch. U. Brugmans vindt het 'een model ener industriegeschiedenis', terwijl Van Dillen constateert dat het 'geen ontspanningslectuur is'. De
oorzaak voor deze gemengde gevoelens over de publikaties van Posthumus is
het feit dat ze sterk kwantitatief van karakter zijn. Posthumus had een grote
belangstelling voor cijfers. Het openbaar maken daarvan achtte hij van grote
betekenis. De interesse voor bronnenpublikaties blijkt ook uit zijn werk in de
reeks van's Rijks Geschiedkundige Publicatieen (RGP).J22 Al deze werken
zijn echter niet te beschouwen als bedrijfsgeschiedenis in de zin zoals hier
present state of affairs', in: P. Boomgaard, e.a. (red.), Economic and social history of the Netherlands (Amsterdam, 1989) 9-29. Niet geheel correct deelt Van Zanden Joel Mokyr en Jan de
Vries in bij de 'Anglo-saxon historians' (13).
120 L. Dorsman, G. W. Kernkamp. Historicusen democraat 1864-1943 (Groningen, 1990)81-88,
91-100.
121 Vooreen uitgebreide levensschets: L. Noordegraaf, 'Nicolaas WilhelmusPosthumus, 18801960. Van gloeiend marxist tot entrepreneur', in: 1.C.H. Blom e.a. , Een brandpunt vangeleerdheid
in de hoofdstad. De universiteit van Amsterdam rond 1900 in vijftien portretten (HilversumlAmsterdam, 1992) 287-312; idem, in: Noordegraaf,ldeeen en ideologieen. Studies overeconomische
en sociale geschiedschrijving in Nederland 1894-/991 (Amsterdam, 1991) 727-752.
122 Over het werk van de RGP: K.Kooijmans en I.P. de Valk, 'Eene dienende ondememeing.
De Rijkscommissie voor Vaderlandsche Gc:schiedenis en haar Bureau 1902-1968', in: 1. Kooijmans e.a., Bron en publikatie. Voordrachten en opstellen (Den Haag, 1985). Voor de RGP publiceerde Posthumus 6 delen met in totaal zo'n 5000 bladzijden.
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gedefinieerd. Ze vallen eerder in de categorie bronnenpublikatie of economi123
sche geschiedenis. Het geldt ook voor het werk van Sneller.
Zeger Willem Sneller (1882-1950) werd in 1922 hoogleraar econornische
geschiedenis aan de NEH als opvolger van Posthumus. In 1939 werd hij tevens
bijzonder hoogleraar economische geschiedenis te Leiden. Opvallend aan het
wetenschappelijk werk van Sneller is, aldus Van Winter, het haast 'programmatische karakter'. In een rede uit 1925 gaf Sneller aan een geschiedenis van
de nijverheid te willen schrijven en een overzichtswerk over de landbouwgeschiedenis. Dat laaste is er ook gekomen (1943), doch een samenvattend boek
over de ontwikkeling van de industrie in Nederland lukte niet. Wei heeft hij
door eigen onderzoek en door het werk van promovendi in de reeks "Rotterdamse Bijdragen aan de Economische Geschiedenis" de nodige bouwstenen
hiervoor aangedragen. Over vier eeuwen steenkolenhandel verscheen in 1946
wei een overzichtswerk. In zijn publicaties toonde Sneller zich voornamelijk
een economisch-historicus. 124 Toch geeft hij de indruk wei op de hoogte te zijn
geweest van het bestaan van bedrijfsgeschiedenis. In 1930 bespreekt Sneller
voor De Economist een boek over de branderijen in Nederland. Daarbij merkt
hij op: 'De economische geschiedenis van Nederland heeft in het huidig stadium harer ontwikkeling aan niets zozeer behoefte als aan goede bedrijfsbeschrijvingen. In Duitschland is men - onder invloed van Schmoller en zijn
school - met de historische bedrijfsbeschrijvingen reeds zeer ver; Frankrijk
volgde dit goede voorbeeld en ook in Nederland, waar Posthumus voor de
Middeleeuwsche lakenindustrie baanbrekend werk verrichtte, zagen reeds enkele goede bedrijfsbeschrijvingen het Iicht'. Wat Sneller precies bedoelt met
'historische bedrijfsbeschrijvingen' wordt niet helemaal duidelijk. Uit de recensie blijkt dat het ondermeer gaat om aandacht voor 'het bedrijf en zijn
personeel' en techniekgeschiedenis. Volgens Sneller Iigt de 'historische bedrijfsbeschrijving ' ... op het snijvlak van geschiedenis en bedrijfsleer, welke
laatste een onderdeel vormt der economische wetenschap' .125 Bedrijfsleer omvatte overwegend de theorische kant van het ondernemen, terwijl bedrijfskun123 Voorhet werk van Posthumus: P.C. Jansen en Z.M. Zappey, Bibliografie van de geschriften
van N. W. Posthumus (1880-1960). Zie ook het aangehaalde werk van Noordegraaf en de publikatie
In verzekerde be waring (NEHA, Amsterdam, 1992).
124 Over Sneller: P.J. van Winter, 'Herdenking van Z.W. Sneller 1882-1950', in: laarboek voor
de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (1951-1952) 264-281; I.J. Brugmans,
'Z.W. Sneller 1882-1950', in: EHjB (1952) 266-269; T.S. Jansma, 'Z.W. Sneller', in: laarboek
van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1950-1951 (Leiden, 1952) 186-193. PJ. Bouman, 'Professor dr Z.W. Sneller als hoogleeraar 1922-1947', in: Economisch-historische opstellen
(Amsterdam, 1947) 7-11; J.H. Kernkamp en J. van Heijst, Ten geleide' in: Z W. Sneller. Bijdragen
tot de economische geschiedenis (Utrecht!Antwerpen, 1968).
125 Z.W. Sneller bespreking van PJ. Dobbelaar, De branderijen in Holland tot het begin der 1ge
eeuw (Rotterdam, 1930) in: De Economist (1930) 881 e.v.
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de de praktische invulling leverde. Bedrijfsleer had weinig belangstelling voor
de (historische) ervaringen uit het bedrijfsleven.
Johannes Gerard van Dillen (1883-1969) promoveerde in 1915 op Het economisch karakter der Middeleeuwsche stad, waarin hij de fasentheorie van
Karl Bucher (van de Duitse Historische School) aanvocht. Hierna werd hij
privaatdocent aan de Universiteit van Amsterdamse en gaftot 1921 onderwijs
op het terrein van de economische geschiedenis, toen het werd overgenomen
door Posthumus. Van Dillen werd onderdirecteur van het Bureau voor ' s Rijks
Geschiedkundige Publicatieen (RGP). Dat gaf hem de gelegenheid uitgebreid
bronnenonderzoek te doen, onder andere naar de geschiedenis van de wisselbanken. In de bronnenpublikaties was het toen echter niet gebruikelijk om ook
uitgebreide historische inleidingen te schrijven. De 'Regelen' van het Histo126
risch Genootschap hie\den dit tegen. In 1920 aanvaardde Van Dillen ook
het redacteurschap van het Tijdschrift voor Geschiedenis. Hiervoor heeft hij
talloze boekbesprekingen gemaakt en artikelen geschreven. In 1934 kreeg hij
dankzij Kernkamp een aanstelling als privaatdocent aan de universiteit van
Utrecht, waar hij later ook hoogleraar werd. Volgens Van Tijn en Brugmans
'behoort het werk van Van Dillen tot het gebied van de economische geschie127
denis.
We kunnen stellen dat in het werk van deze Nederlandse historici nauwelijks
iets is te vinden van bedrijfsgeschiedenis, zoals door Gras in Harvard ontwikkeld. Dit geldt meer voor de universitaire historici dan voor de groep die vooral
'contract research' deed. Dit komt mijns inziens voornamelijk omdat de stap
van bedrijfsgeschiedenis (via de case method) naar gedenkboek relatief klein
is.

Siotbeschouwing
In het voorgaande zijn twee vragen gesteld. De eerste vraag luidde: hoe en
waarom is bedrijfsgeschiedenis in de Verenigde Staten ontstaan? Hiervoor
126 Sneller wijst op deze beperking bij een bespreking van de RGP-publikatie van Van Dillen
over bedrijfsleven en gildewezen in Amsterdam (1929, deel I; 1933, deel II). Volgens Sneller hield
Van Dillen zich al niet meer helemaal aan deze Regelen, omdat deze hier wei een historische inleiding gaf. Zie Sneller in De Economist (1930). In artikel 71 van de RegeLs voor het uitgeven van
historische bescheiden, vastgesteld door het bestuur van het Historisch Genootschap te Utrecht,
(Amsterdam, 1915) staat: "Historische beschouwingen over en historische toelichting van den inhoud van den uitgegeven tekst zijn onnodig".
127 1.1. Brugmans, 'J.G. van Dillen 1883-1969' , in: ESHjB (1971) 265-270; Th. van Tijn, 'J.G.
van Dillen 1883-1969. Een standvastig middenman ' , in: TvG (1970) 343- 345; T.S. Jansma, 'J.G.
van Dillen 1883-1969' , in: laarboek van de Maatschappij der NederLandse Letterkunde 19721973 (Lei den, 1974) 106-11 1.
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zijn verschillende factoren verantwoordelijk geweest. De betekenis van het
'muckraking' wordt, zoals ik heb proberen aan te tonen, overschat. Het
geestelijke klimaat waarin de cursus 'business history' ontstond was niet
meer zo anti-bedrijfsleven als rond de eeuwwisseling. Eerder was het tegenovergestelde het geval. Het verband tussen 'muckraking' en bedrijfsgeschiedenis is daarom niet eenduidig. Belangrijker zijn mijns inziens de veranderingen in het bedrijfsleven zelf. Er ontstond behoefte aan anders opgeleide
managers. Dit leidde tot het ontstaan van nieuwe cursussen, zoals 'marketing' en ' business history '. Daarbij speelde ook de concurrentie tussen de scholen een rol. Het dwong de 'business schools' alert te reageren op de signalen
uit het bedrijfsleven. Vanuit de economische geschiedenis kwamen impul sen, met name het werk van de economen van de Duitse Historische School
moet hier genoemd worden. De belangrijkste wetenschappers waren hierdoor be"invloed. Via W.J. Ashley, E.F. Gay en N.S.B. Gras is de connectie
tussen de Duitse Historische School, econornische en bedrijfsgeschiedenis
snel gelegd.
Op het beslissende moment hebben verschillende personen hun stempel gedrukt op de ontwikkeling van het yak bedrijfsgeschiedenis. Om te beginnen
was dat Gay, als hoogleraar economische geschiedenis, eerste decaan van de
Harvard Business School en tutor van verschillende economisch-historici, zoals A.H. Cole en Gras. Gras werd, op aanraden van Gay, in 1927 de eerste
hoogleraar bedrijfsgeschiedenis ter wereld. W.B. Donham, de tweede decaan
van de Harvard Business School, nam hiertoe het initiatief. Bedrijfsgeschiedenis werd daarna op meerdere ' business schools' ingevoerd als yak.
De plaats van bedrijfsgeschiedenis aan een school voor managers en de crisis
van de jaren dertig, zorgde ervoor dat bedrijfsgeschiedenis vooral een praktische invulling kreeg. De nadruk kwam hierdoor te liggen op 'company histories' . Dit is naar mijn mening een ongelukkige ontwikkeling geweest, omdat
hiermee het verschil met de gedenkboeken onduidelijk bleef, terwijl bedrijfsgeschiedenis lange tijd enkel oog had voor de interne organisatie van bedrijyen. Pas na 1945 wist de bedrijfsgeschiedenis in de Verenigde Staten zich
hieraan te ontworstelen, mede door het werk van Arthur H. Cole en zijn Research Center for Entrepreneurial History, eveneens gevestigd te Harvard.
De tweede vraag luidde: wisten Nederlandse historici van het bestaan van
bedrijfsgeschiedenis af, en zo ja, is hiervan iets terug te vinden in hun werk?
Op het eerste gedeelte van de vraag kan mijns inziens positief geantwoord
worden . Het is zeer aannemelijk dat de Nederlanders op de hoogte waren,
dit geldt zeker voor een kleine kring van historici: Posthumus, mensen verbonden aan het NEHA (De Iongh en Westermann) en Van Dillen (de groep
rond het Tijdschrift voor Geschiedenis). In de publikaties is hiervan echter
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weinig te merken. Wei kwam het steeds vaker voor dat het bedrijfsarchief
werd gebruikt als bron en ook de annotatie werd uitgebreider. Dit hangt
mijns inziens meer samen met de al langer bestaande belangstelling voor
bronnenpublikaties (vergelijk het werk van de RGP) en de professionalisering van het yak. Van de in Harvard gebruikelijke concentratie op de 'busi ness administration' is echter weinig te merken. De schrijvers van jubileumboeken beschouwden zich zelf meer als econornisch-historici dan als bedrijfshistorici.
Waarom sloeg de bedrijfsgeschiedenis in Nederland niet aan? Ik geef hiervoor een aantal mogelijke verklaringen. Om te beginnen moeten we constateren dat bedrijfskunde, anders dan in het buitenland, niet voor 1940 in Nederland tot ontwikkeling kwam . Wellicht had dit de belangstelling voor bedrijfsgeschiedenis kunnen stimuleren . Overigens wordt bij verreweg de meeste be128
drijfskunde-opleidingen in Nederland geen bedrijfsgeschiedenis gedoceerd.
Een mogelijkheid is ook, dat de Nederlandse historici niets nieuws zagen in
de wetenschappelijke bedrijfsgeschiedenis a la Gras. Het gebeurde wei vaker
dat wetenschappers (bijvoorbeeld juristen) zich waagden aan het schrijven van
een gedenkboek voor een bedrijf. Het object en de speciale optiek van bedrijfsgeschiedenis was in hun ogen misschien weinig anders dan dat van de economische geschiedenis. Wellicht ook was het verschil tussen een moderne bedrijfsgeschiedenis en een jubileumboek te gering om een andere aanpak te
rechtvaardigen. Een laatste mogelijke verklaring zou kunnen luiden, dat men
nog teveel bezig was met het ontwikkelen van economische geschiedenis om
al gelijk een nieuwe subdiscipline te omarmen. Zoals we hebben gezien viel
de doorbraak van de economische geschiedenis in het interbellum. AI vrij snel
kwamen daar andere (sub)disciplines bij, zoals: sociale geschiedenis en sociologie. Tegenover deze nieuwkomers, maar ook de gevestigde vakken, moest
economische geschiedenis zich profileren. In oraties (bijvoorbeeld Van Dillen, 1934, en Sneller, 1939) en artikelen in vakbladen werd hieraan vee I aandacht besteed. Bedrijfsgeschiedenis kreeg die aandacht (voorlopig) niet. Dat
veranderde pas ver na de Tweede Wereldoorlog.

128 L. Karsten en H. de Man, Bedrijfskunde: een nieuwe loot aan de academische starn?, in: Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek (Amsterdam, 1992) deel 9, 292-329.

Van 'unvollkommene Waare' tot kwaliteitsprodukt
De ontwikkeling van de kaarsenindustrie in Nederland,
1800-1880.

E. BERKERS EN E. HOMBURG

'Die gewohnlichen hollandischen Kerzengiesser, liefem eine in allen Theilen
sehr unvollkommene Waare', schreef de Duitse observator Nemnich in
1809. 1 Driekwart eeuw later zou zo'n uitspraak iedere grond hebben gemist.
Ten eerste bestonden de 'gewone Nederlandse kaarsengieters', zoals Nemnich ze had aangetroffen nagenoeg niet meer; hun aantal was afgenomen
van circa 300 in 1800 tot minder dan 30 in 1880. En ten tweede was de kwaliteit van wat toen voor een 'gewone' Nederlandse kaars doorging, dusdanig
dat zij tot de beste in de wereld behoorde. De kaarsennijverheid was in dit
tijdvak getransformeerd van een ambacht, waarin kaarsen doorgaans handmatig en zonder enige chemische hulprniddelen gemaakt werden, naar een
grootschalige industrie, waarin verschillende chernische processen werden
uitgevoerd en waar de machines het handwerk voor een groot deel hadden
vervangen. Het produkt was meeveranderd, niet zozeer qua uiterlijk als wei
wat samenstelling en eigenschappen betrof. Een complex van factoren - van
economische, technische, wetenschappelijke en handelspolitieke aard - heeft
dit proces bepaald en heeft Nederland in de tweede helft van de vorige eeuw
een chemische industrietak opgeleverd die intemationaal meetelde. Maar
voor het zover was werden heel wat wegen bewandeld, ook doodlopende.
Dit artikel wil deze ontwikkeling beschrijven en verklaren, waarbij helaas
maar weinig aandacht be steed kan worden aan die wegen, die achteraf als
doodlopend beschouwd moeten worden .

P.A. Nemnich, Origina/·Beitrdge zur eigentlichen Kenntniss von Holland, I, (Tiibingen
1809),326. Een bewerkte en verkorte versie van dit artikel verschijnt onder de titel stearinekaarsen
in deel vier van Geschiedenis van de techniek in Nederland (Zutphen 1993).
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Een ambacht met een onvolkomen produkt.
Vanouds werden er in Nederland twee soorten kaarsen gemaakt, waartussen
zowel in technische, sociale als economische zin een wereld van verschil bestond, de waskaars en de smeerkaars. 2 Waskaarsen maakte men uit bijenwas. De kwaliteit ervan was uitstekend; ze dropen, walmden of stonken niet,
maar hun prijs was hoog. Omdat ze zo duur waren, werden waskaarsen
slechts op kleine schaal gebruikt. De belangrijkste markten vormden de
joodse en de katholieke godshuizen en de huishoudens van gegoede families. Aan het begin van de negentiende eeuw telde Nederland ruim honderd
waskaarsenmakerijen die, geheel conform de kerkelijke functie van die
kaarsen, grotendeels in Brabant en Limburg waren gevestigd en daarnaast in
3
en rond (hetjoodse) Amsterdam.
Voor het gewone yolk en de rniddenklassen was er de smeerkaars. Deze
kaars werd gemaakt van uitgesmolten dierlijke vetten, ook smeer of talk geheten, zoals rundvet en schapenvet. De smeerkaarsenmakerijen waren in Nederland in het begin van de negentiende eeuw klein van omvang en groot in
aantal. Kaarsenmakerijen waren doorgaans eenmansbedrijfjes. Slechts in enkele gevallen had een kaarsenmaker een knecht in dienst. Het is onmogelijk
om het juiste aantal vetkaarsenmakers te bepalen om de simpele reden dat
verschillende bedrijfstellingen in het geheel geen melding maken van kaarsenmakerijen, omdat men dit ambacht niet waardig achtte tot de 'fabrijken en
trafijken' te rekenen. Van de ruim 300 smeerkaarsenmakerijen in Nederland
omstreeks 1800 bevonden zich er meer dan 200 in (Noord- en Zuid-) Holland,
waarvan ongeveer 100 in Amsterdam aileen. Deze concentratie in het westen
van het land had te maken met het feit dat daar de meeste mensen woonden
en omdat een deel van de benodigde smeer uit het Oostzeegebied, met name
uit Rusland, werd aangevoerd. Een havenstad als Amsterdam was daarom een
natuurlijk centrum voor de smeersmeiterij en de daarop voortbouwende kaarsenmakerij.4
2
De spermacetikaars laten we hier, vanwege haar relatief geringe betekenis op de kaarsenmarkt, buiten beschouwing.
3
PJ. Kasteleyn, De waschbLeeker en waschkaarsenmaaker, meeretufeeLs naar het Fransche
van den heere Duhamel du Manceau (Dordrecht 1792); U . Brugmans, Statistieken van de NederLandse nijverheid uit de eerste helft der 1ge eeuw (,s-Gravenhage 1956), I, 4()()-401; D'Alphonse, Aper(:u sur La Hollatufe (,s-Gravenhage 1900), 283; Nemnich, OriginaL-Beitriige, I, 80.
4
D' Alphonse vermeldde het bestaan van 258 smeerkaarsenmakerijen in 1811/12, maar in dat
totaal zijn de provincies Gelderland, Noord-Brabant, Zeeland en Limburg niet begrepen. Op basis
van de door Brugmans uitgegeven statistiek uit 1819 (waarin de belangrijke provincie Noord-Hollandjuist ontbreekt!) kan men het totale aantal kaarsenmakerijen omstreeks 1810 schatten op ongeveer 330. D' Alphonse, Aper(:u sur La Hollatufe, 337; Brugmans, Statistieken, 1,36-37,303-304;
Aigemeen Rijksarchief: Goldberg collectie, no. 45; H.A. Diederiks, Eenstad in verval. Amsterdam
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Afb. I: De Nederlandse stearinekaarsen genoten in de tweede helft van de vorige eeuw internationalefaam. De Stearinekaarsenfabriek 'Apollo' was met hoor produkten aanwezig op de wereldtentoonsteLling van J878 in Parijs.

Aan het einde van de achttiende en het begin van de negentiende eeuw
kenden aIle smeerkaarsenmakers in hoofdlijnen dezelfde produktiewijze.5
Men smolt vet, zuiverde het en dompelde de pitten erin. Deze methode werd
het kaarsentrekken genoemd. De pitten die de kaarsenmaker gebruikte, waren
doorgaans van katoen, dat uit West-Indie of de Levant werd aangevoerd en
hier te lande werd gesponnen. De kaarsenmaker draaide de ingekochte katoen
zo dik en lang als de kaarsen vereisten. Voor de kwaliteit van de kaars was de
juiste dikte en de zuiverheid van de pit van groot belang. De pit moest ill goede
verhouding staan tot de dikte van de kaars en de smeltbaarheid van het smeer.
Een te dunne pit veroorzaakte het 'druipen' van de kaars, omdat de vlam meer
smeer smolt dan ze kon verteren, terwijl een te dikke pit slechts een klein
vlammetje tot gevolg had. Een niet goed gedraaide pit kon een zogenaamde
'dief' veroorzaken: een draadje tiet los en veroorzaakte een licht druipen aan
een kant van de kaars.
De kaarsenmaker kon ook, als het vet gezuiverd en de pit gedraaid was, het
gesmolten vet in vormen gieten . Dit werd het kaarsengieten genoemd. Deze
methode werd in Nederland beduidend minder toegepast dan het trekken omdat het veel duurder was. Het kostte meer tijd en de gereedschappen die men
nodig had, waren kostbaarder. Hierdoor waren gegoten kaarsen een halve stuiver per pond duurder dan hun getrokken soortgenoten. Dit deed de meeste
fabrikanten afzien van deze manier van produceren, temeer daar gegoten kaarsen niet per definitie beter waren dan getrokkene. 6 In 22 uur (de tijd die een
omstreeks 1800, demogratisch, economisch, ruimtelijk (dissertatie Universtiteit van Amsterdam 1982), 200.
S
Zie voor een gedetailleerde beschrijving: De Kaarsenmaaker (Dordrecht 1789).
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kaarsengieter nodig had om 800 kaarsen volledig gereed te maken) kon een
kaarsentrekker maar liefst 3400 stuks van hetzelfde gewicht vervaardigen. Als
men dit verschil vervolgens omzet naar een besparing van loonkosten en men
bedenkt dat de gereedschappen van een gieter beduidend kostbaarder waren
(aileen al 800 tinnenlloden vormen !), is de voorkeur voor het trek ken van
kaarsen in Nederland goed te begrijpen. Aileen bij dure soorten kaarsen en
voor het maken van zogenaamde 'compositiekaarsen' loonde het om kaarsen
te gieten.
Smeerkaarsen waren veel goedkoper dan waskaarsen. Hun kwaliteit als
Iichtbron was echter ook een stuk lager. Terwijl bijenwas boven de 60° C
vloeibaar wordt, smelten rundvet en schapenvet reeds bij ongeveer 40° C. In
warme streken zijn smeerkaarsen dan ook slecht te gebruiken. In de negentiende eeuw was dat voor Nederland vooral in verband met de kolonien van
belang. Bovendien bracht dit lage smeltpunt met zich mee dat smeerkaarsen
al snel gingen druipen en dat de pit en het vet niet in hetzelfde tempo opbrandden, waardoor de kaarsen ging walmen en de pitten vaak 'gesnoten' moesten
worden.
Deze gebreken vertoonden smeerkaarsen al eeuwenlang. In oude geschriften
treft men regelmatig k1achten aan over de gebrekkige kwaliteit van kaarsen.
Toen aan het einde van de achttiende eeuw de Argandlamp - een sterk verbeterde olielamp - opkwam, nam het aantal klachten over de smeerkaars echter
explosief toe. Gebreken waarmee men zich min of meer verzoend had, waren
opeens niet meer acceptabel toen er een concurrerende lichtbron was.

Compositiekaarsen
In de vroeg-negentiende eeuwse literatuur kan men vele voorbeelden aantreffen van pogingen om de kwaliteit van de smeerkaars te verbeteren. Enerzijds werd getracht de pit te verbeteren (zodat walmen niet meer plaats yond
en men niet meer hoefde te 'snuiten'), anderzijds wilde men, door middel
van het toevoegen van een andere stof aan het vet, het smeltpunt van de talk
verhogen (zodat het druipen werd tegengegaan). Een combinatie van beide
remedies yond ook plaats.7 Daarnaast gingen verschillende kaarsenmakers
er toe over meer aandacht te besteden aan de selectie van de te gebruiken
dierlijke vetten. Zij bereidden de zogeheten compositiekaarsen uit zorgvuldig vastgestelde mengsels van rundvet en schapenvet, waaraan soms ook
een hoeveelheid bijenwas was toegevoegd. In de jaren dertig was de gebrui6
De Kaarsenmaaker, 27.
7
Zie bijv.: Algemeene Konst- en Letterbode (1802), II, 126; ibidem (1817), II, 221; Encyclopaedia Britannica (Edinburgh 1810), 129.
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keJijke compositiekaars een kaars van witte was met (schapen)talk, die
' ... door elkander gekookt zijnde, in tinne, blikke of glazen vormen gegoten
worden [... J en geschied zonder bijvoeging van eenig ander bestanddeel, op
de gebruikelijke wijze.,8
De meest befaamde Nederlandse kaarsen in het begin van de negentiende
eeuw werden in de kaarsenmakerij van de hernhutter-gemeenschap van Zeist
gemaakt. Door een selectie en menging van de gebruikte vetten wist men onder
de naam van 'oeconomische-compositiekaarsen' een betere vetkaars te maken
dan in Nederland gebruikelijk was. In 1778 had Martin Brouwer de uit 1754
stammende kaarsenmakerij van de hernhutters van Jakob Skangel overgenomen. Skangel wenste bij de overgave van zijn bedrijfje aan Brouwer tien tot
twaalf vormen voor eigen gebruik te behouden om door 'klyne proeven, meerdere voordeelen en verbeeteringen uit te vinden en zulks dan M. Brouwer ten
voordeelen van zijne kaersenmakerij te communiceeren.'9 Wellicht dat het de
proeven van Skangel waren, die de Zeister kaarsen een goede naam en een
verbeterde concurrentiepositie opleverden. Een van de ondernemers, die
Brouwers kaarsen als voorbeeld nam, was A. Raket te Amsterdam. Ook hij
vervaardigde begin 1ge eeuw zogenaamde gegoten oeconomische kaarsen en
trachtte zodoende een beter produkt te leveren dan zijn collega's. Hij wist
echter zijn firma niet lang in werking te houden. In 1826 werd zijn fabriekje
met de inventaris geveild.
Ook riepen sommige kaarsenmakers de chemie te hulp om hun produkt te
verbeteren. Verschillende, vooral buitenlandse chemici onderzochten welke
gevolgen de toevoeging van bepaalde chemicalien, zoals metaalzouten had op
de kwaliteit van de vetkaars als lichtbron.1O Verschillende kaarsenmakers
trachtten nog tot ver in de eeuw nieuwe composities te vervaardigen, die harder
waren dan de 'normale'. Zo verkreeg P. Willems te Overschie in 1837 een
octrooi op een verbeterde samenstelling van de compositiekaars. Aan het
mengsei van witte was en schapentalk voegde hij witte gom en rotsaluin toe.
Deze kaarsen waren, vol gens hem, met name geschikt voor scheepsgebruik. J J
Hoewel al deze pogingen tezamen genomen zeker enig effect sorteerden,
bleef de kwaliteit van de vetkaars al met al toch ver onder de maat. Het was
8
ARA: min. van Binnenlandse Zaken, afdeling Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, "Toelichting op eene nota van aanmerkingen, nopens het gevraagde octrooi door P. Willems te Overschie.", d.d . 9-5-1837.
9 Rijksarchief Utrecht: Vorsteherarchiv van de Evangelische Briidergemeinde Zeist, no. 645.
10 E.A.M. Berkers, 'Een nieuw licht', in: Geschiedenis van de techniek in Nederland, ill (Zutphen 1993); De kaarsenmaaker, Algemeene Konst- en Letterbode (1802), 11,126; idem (1816),
11, 45; idem (1817), 11, 221; Encyclopedia Brittanica, V (Edinburgh 1810), 126-129; Nemnich,
Original-Beitriige, 326.
II Doorman, Octrooiwezen en techniek der 1ge eeuw, 194; ARA: min. van BiZa, afdeling OKW,
d.d. 9-5-1837.
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Afb. 2: Het interieur van een waskaarsenmakerij omstreeks 1800. De waskaars, een kwalitatief
goed produkt, gold lange tijd als voorbeeld voor de vetkaars, maar was aanmerkelijk duurder,
waardoor ze nauwelijks concurrerend was.
Bron: P.l. Kasteleyn, De waschbleeker en waschkaarsenmaaker (Dordrecht 1792), plaat I).
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daarom niet minder dan een revolutie toen er omstreeks 1830 een kaars op de
markt verscheen die ook uit dierlijke vetten werd gemaakt maar die niet droop
of walmde: de stearinekaars.

Stearinekaarsen
De uitvinding van de stearinekaars was het resultaat van fundamenteel en
grondig onderzoek naar de chemische samenstelling van dierlijke vetten, dat
vanaf omstreeks 1810 door enkele Franse chernici was ondemomen. Dit onderzoek werd zeker met een praktisch oogmerk verricht, maar - en dat is essentieel in dit verband - het ging daarbij niet om de kwaliteit van kaarsen
maar om het vinden van verbeteringen in de zeepziederij. De centrale figuur
in het Franse chemische onderzoek naar olien en vetten was de toen nog
jonge Parijse chemicus Michel Eugene Chevreul (1786-1889). Zijn experimen ten leidden tot een helder beeld van de samenstelling van vetten. 12 Omstreeks 1816 was hij tot de concIusie gekomen dat aile dierlijke vetten opgebouwd waren uit een combinatie van glycerine en vetzuren zoals margarinezuur en oliezuur. Enkele jaren later ontdekte hij nog een derde vetzuur, het
stearinezuur (toen ook weI talkzuur genoemd). Uit stearinezuur en glycerine, margarinezuur en glycerine, en oliezuur en glycerine kunnen drie simpeIe vetten gevormd worden - stearine, margarine en ole'ine geheten - die in
een wisselende verhouding in aile natuurlijke vetten voorkomen. Deze vetten, net als de daarmee corresponderende vetzuren, hebben een verschillend
smeltpunt. Stearine en stearinezuur smelten bij ongeveer 70° C, (Chevreuls)
margarine en margarinezuur bij ongeveer 60° C en oleYne en oliezuur bij 0
tot 10° C. Dierlijke vetten met een relatief hoog smelpunt, zoals rundvet en
schapenvet die bij ongeveer 40° C smelten, bevatten vooral stearine en margarine, terwijl een vet als reuzel dat reeds bij ongeveer 27° C smelt meer
ole'ine bevat.
Chevreul scheidde deze vetzuren op basis van hun verschillende oplosbaarheid in alcohol, maar al weldra bleek het praktischer vetten (en vetzuren) te
scheiden op basis van verschillen in smeltpunt met behulp van een pers. Een
mengsel van bijvoorbeeld twee vetten werd daarbij op een temperatuur gebracht die tussen het smeltpunt van de ene en dat van de andere component
lag, waarna bij het opvoeren van de druk van de pers het vloeibare vet eruit
droop en het vaste vet achterbleef. Stearine(zuur) en margarine(zuur) kunnen
12 Voor het werk van Chrevreul zie: AA Costa, Michel Eugene Chevreul, pioneer of organic
chemistry (Madison (WI) 1962); P. Baud, L'/ndustrie chimique en France (Parijs 1932), m.n. 148149; AJ. Ihde, The development ofmodern chemistry (New York 1964), 168-169; l.R. Partington,
A history of chemistry, IV (Londen 1964),246-248.
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op die wijze niet van elkaar gescheiden worden omdat hun smeltpunten te dicht
bij elkaar liggen, maar het olei"ne (of het oliezuur) is zo heel goed te scheiden
van het stearine en het margarine, of van een mengsel van beide. Deze afscheiding van het olei"ne zou een van de belangrijkste grondslagen gaan vormen van
13
de toekomstige stearinekaarsenindustrie. Later onderzoek zou overigens uitwijzen dat Chevreuls margarinezuur geen zuivere chemische verbinding was,
maareen mengsel van stearinezuuren een vetzuurdat vooral in palmolie bleek
voor te komen, het zogenaamde palmitinezuur.
Henri Braconnot (1780-1855), apotheker en hoogleraar botanie te Nancy,
was de eerste die experimenteerde met het scheiden van dierlijke vetten in een
vloeibare en een vaste component door middel van persing. Hem lukte het in
1815 of 1816 om het stearine van het olei"ne te scheiden door schapenvet te
persen tussen poreus papier. Braconnot was, twee tot drie jaar later, ook de
eerste die de resultaten van dit onderzoek naar vetten toepaste op de kaarsenindustrie. Hij realiseerde zich dat het verwijderen van het vloeibare olei"ne een
veel vaster vet (stearine) opleverde dan het oorspronkelijke schapenvet. Voorl4
al na zuivering - en gedeeltelijke verzeping - met behulp van alkali en zuur,
ontstond er een produkt dat volgens Braconnot in veel opzichten op (bijen)was
leek. Met deze 'kunstwas' (stearine, al dan niet vermengd met stearinezuur)
was het mogelijk kaarsen uit vet te maken die veel minder dropen dan de
klassieke smeerkaars. Waar de kaarsenmaker al zo lang mee worstelde - het
lage smeltpunt van het vet - kon nu worden aangepakt. Niet door het toevoegen
van verscheidene stoffen aan het vet zoals men lange tijd geprobeerd had, maar
juist door de smeer te ontdoen van het bestanddeel met een laag smeltpunt
(olei"ne) werd de mogelijkheid geopend om smeerkaarsen harder te maken . In
1818 nam Braconnot, samen met zijn vriend de apotheker Simmonnin daarop
een octrooi. Een groot succes werden de kaarsen van Braconnot en zijn navolgers echter niet. Mede doordat Braconnot, zo kan men achteraf vaststellen, de
rol van de glycerine niet goed onderkende en niet duidelijk op de noodzaak
van het verzepen wees. Daardoor bleven de op die wijze gemaakte kaarsen
enigszins druipen, omdat tijdens het verbranden de stearine gedeeltelijk ontleedde in en het vloeibare glycerine, dat ook tot druipen aanleiding gaf. IS Wei
13 Het werd in de kaarsenindustrie gebruikelijk om de vaste component steeds stearine te noemen, ook als deze een niet geringe hoeveelheid palmi tine bevatte. Ook hieronder zal bij die gewoonte worden aangesloten. De lezer moet daarbij wei bedenken dat wanneer er over stearine
gesproken wordt, het altijd om een mengsel van stearine en palmitine gaat.
14 Verzepen is het koken van een vet met een alkali, zodat een zeep ontstaat.
15 Het ole"lne was toen ook net door Chevreul ontdekt. De term stearine is een anachronisme.
Chevreul noemde die component toen nog margarine. Voor de duidelijkheid hanteren we in de
tekst de latere terminologie. Wagner (red.), lahres-Bericht 3 (1857), 453; Baud, L'lndustrie chimique en France, 148-149; Ihde, Development of modern chemistry, 169; Partington, History of
chemistry, 248.
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hebben verschillende kaarsenmakers geexperimenteerd met het verbeteren
van hun kaarsen langs de door Braconnot aangewezen weg.
Ook Chevreul ging er, vermoedelijk door Braconnot gei"nspireerd, toe over
om de resultaten van zijn onderzoek toe te passen op de kaarsenmakerij. Begin
1825 kregen hij en zijn Parijse collega-chemicus losef-Louis Gay-Lussac
(1778-1850) een Frans en een Engels octrooi op de vervaardiging van stearinezure kaarsen. Vol gens hun methode werd eerst de glycerine uit het vet verwijderd door het vet te verzepen met potas of soda. Vervolgens werd het verzeepte
vet geneutraliseerd door er zwavelzuur aan toe te voegen, waarna het oliezuur
uit het resulterende mengsel vetzuren werd geperst. Wat overbleef was het
vastere stearinezuur (en palmitinezuur), waarvan de kaarsen getrokken konden
worden. 16 Daarmee was in principe de technische grondslag voor een stearinekaarsenindustrie gelegd. Daar de latere industrielen het stearinezuur waarvan ze hun kaarsen maakten in de praktijk hardnekkig stearine bleven noemen,
is het vooral voor de beginjaren van deze tak van industrie moeilijk om vast
te stellen of bepaalde bedrijven hun kaarsen maakten op de wijze die door
Braconnot aangegeven was (dus uit stearine, zonder verzeping), of op de wijze
van Chevreul en Gay-Lussac (uit stearinezuur). Zeker is in ieder geval dat de
produktie van stearinekaarsen zonder verzeping in de loop van de jaren '30
van de vorige eeuw in onbruik raakte. Na ongeveer 1840 werden aile stearinekaarsen uit stearinezuur gemaakt.
De Franse ingenieur 1. de Cambaceres open de reeds in 1825 of kort daarna
een kaarsenfabriek waar hij de methode van Chevreul en Gay-Lussac in praktijk bracht. Om uit het vee I minder vloeibare stearinezuur kaarsen te maken
bleek het nodig een andere pit te ontwikkelen die het stearinezuur goed opzoog. De Cambaceres slaagde daarin en bracht de eerste stearinekaarsen op de
17
markt. De definitieve doorbraak van de stearinekaars volgde zes jaar later.
In 1831 richtten A. de Milly, een door de luli-revolutie brodeloos geworden
kamerheer van koning Karel X, en de arts Motard in Parijs namelijk een nieuwe stearinekaarsenfabriek op, waarin zij een aantal cruciale innovaties introduceerden die van de stearinekaars een betaalbaar en kwalitatief goed produkt
maakten. In de eerste plaats slaagden zij erin de produktie van het stearinezuur
aanzienlijk goedkoper te maken door de verzeping van het vet niet met potas
of soda uit te voeren maar met de veel goedkopere gebluste kalk, en door de
scheiding van het stearine- en het oliezuur te vervolmaken door op de gebruikeJijke koude persing een warme persing te laten volgen in een speciaal daartoe
ontworpen hydraulische pers. Hierdoor werd de opbrengst aan stearine aan16 Wagner (red.), lahres-Bericht, 1 (1855),398; M. Crosland, Gay-Lussac, scientist and bourgeois (Cambridge 1978), 194-195.
17 Wagner (red.), lahres-Bericht 1 (1855),399; idem, 3 (1857),453-454; Baud, L'Industrie
chimique en France, 149.

BERKERS EN HOMBURG KAARSENINDUSTRIE IN NEDERLAND

Fj . u .

109

*.--------

GlII.m.~
••

=CI

~=
7',/=
. '=
.

Afb. 3: Plattegrand van een laat achttiende-eeuwse smeersmelterij (linksonder) en een pers
(rechts). Alvorens het vet voor het kaarsmaken geschikt was, diende het gesmolten te worden en
van de vezels, vliezen, bloed en andere onzuiverheden te worden ontdaan. Hiertoe stampte men
het fijn en bracht het in de ketel al roerend aan de kook (fig. 2). Het gesmolten vet liet men
vervolgens via een kraan (fig. 3) aflopen in een trag, waarin een zeefwas geplaatst (fig. 4) en van
daamit opnieuw via een kraan naar een tweede trag (fig. 5) overgeheveld. Het residu werd in de,
met een zogenaamde brauwdoek voorziene pers geschept, waarin de massa zo krachtig mogelijk
werd uitgeperst. Wat overbleef, kanenbrood genaamd, werd verkocht als hondevoer.
Bran: De Kaarsenmaker (Dordrecht 1789, plaat I).

zienlijk verhoogd en werden de produktiekosten navenant lager. Bovendien
voerden zij in hun fabriek overal stoornketels in om de vaten waarin de chemische reacties plaatsvonden met stoom in plaats van met een open vuur te
verwarmen. In de tweede plaats verbeterden zij de kwaliteit van de kaars door
de pitten in boorzuur te dompelen, hetgeen de opname van het stearinezuur in
de pit verbeterde, en door (bijen)was toe te voegen aan de stearinekaars. Dit
laatste was nodig, omdat de op zich gewenste verhoging van het smeltpunt
van de kaars een nieuw probleem had doen ontstaan. De kaarsen waren weliswaar harder maar ook bros geworden en konden 's winters gemakkelijk barsten. Door het toevoegen van enige was aan het stearinezuur wist De Milly dit
euvel te voorkomen. Ook de kosten van de eigenlijke kaarsenproduktie werden
door De Milly en Motard verlaagd. In plaats van de kaarsen te trekken, wat
tot dan toe de meest gebruikelijke methode was, gingen zij ertoe over de kaarsen te gieten, een werkwijze die zich veel beter leende tot mechanisatie. Een
adequate marketing deed de rest. De Milly en Motard verkochten hun 'bougies
de I' etoi Ie' namelijk niet als een verbeterde smeerkaars, maar als een goedkope
waskaars. Onder de benaming 'patent-waskaars' begon de stearinekaars zijn
opmars op de Europese markt. In 1834 kregen De Milly en Motard op een
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industrietentoonstelling in Parijs een prijs voor hun nieuwe produkt. Kort daarna werden er in Frankrijk en daarbuiten vele nieuwe stearinekaarsenfabrieken
18
opgericht. Ook de Nederlandse reactie liet niet lang op zich wachten.

Het begin van de Nederlandse stearinekaarsen-fabricage
Verschillende van de innovaties die De Milly en Motard in Parijs op industriele schaal in de praktijk brachten, kan men reeds aantreffen in het eerste
Nederlandse octrooi op de bereiding van stearinekaarsen, dat in november
1827 aan de Parijzenaar E. de Precorbin werd verleend. Dit octrooi, dat de
bereiding van de stof 'Cirogene' uit smeer betrof en de bereiding van een
soort waskaarsen daaruit, was een zogeheten invoeringsoctrooi van een uit
maart 1826 daterend Engels octrooi op naam van ene Nicolas Maniclair.
Naast de verwijzing naar waskaarsen is het opvallend dat de verzeping met
gebluste kalk reeds in dit octrooi wordt genoemd. In mei 1829 kocht de
Brusselse fabrikant Carolus Brugelman het octrooi. Het is ons niet bekend
of hij ook een stearinekaarsenfabriek oprichtte. 19 Een tweede Nederlands octrooi op de bereiding van margarinezuur (stearine- en palmitinezuur) ter vervaardiging van 'waskaarsen' dateert uit februari 1836. Het stond op naam
van de Parijzenaar V.B. Mesnidot. 20
Vit de tijd van het octrooi van Mesnidot dateren ook de eerste Noordnederlandse stearinekaarsenfabrieken. Wie precies de eerste was, de Vtrechtse
smeersmelter J.A. Verkerk of de Amsterdamse waskaarsenmaker P.J. Faure,
is op basis van de beschikbare informatie niet vast te stellen. Het bedrijf van
Faure werd in 1839 overgenomen door N.D. Brandon. In diezelfde tijd startte
ook de Amsterdammer Hubert een stearinekaarsenfabriek (in 1839 overgenomen door Th.J. Zeeman), terwijl in 1841 in Breda de uit Brussel afkomstige
Ch.A.F. Quanonne volgde.

18 Wagner, lahres-Bericht 2 (1856), 389 en 3 (1857),454; [Muspratt], Chemistry, 436-438 ;
Baud, L'lndustrie chimique en France, 149-150; F. Sherwood Taylor, A history of industriaL chemistry (Londen 1957),207; Crosland, Gay-Lussac, 195.
19 ARA: min. BiZa, afd. OKW, 1827, no. 4364 en 19-10-1829, no. 4490; zieook G. Doorman,
Het NederLandsch octrooiwezen en de techniek der 1ge eeuw Cs-Gravenhage 1947), nr. 284 en
439.
20 ARA: min. BiZa, afd. OKW, 1-2-1836; zie ook Doorman, Nederlandsch octrooiwezen, nr.
621.
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Faure (Amsterdam)
Op het moment dat Philip Josef Faure de fabricage van stearinekaarsen ter
hand nam, ergens tussen 1833 en 1839, was hij slechts kort in het yak. In
Amsterdamse adresboeken van omstreeks 1820 stond een zekere P. Faure
als handelaar in koffie, thee en cacao en als fabrikant van chocolade te boek.
Mogelijk gaat het daarbij om dezelfde persoon. Zeker is in ieder geval dat
PJ. Faure in 1833 van de familie Van Laar voor zeker f 10.000 de ruim
twee eeuwen oude gerenommeerde wasblekerij en waskaarsenmakerij 'de
Honingbij' kocht, die gelegen was aan de Boerenwetering aan de rand van
de stad. Faure nam na aankoop onmiddellijk verschillende initiatieven. Hij
verzocht toestemming voor de plaatsing van een stoommachine, veranderde
de naam van de fabriek in 'De Bijenkorf' en wist bij Willem I gedaan te
krijgen dat zijn bedrijf voortaan het predicaat 'Koninklijk' mocht dragen.
Weldra ontdekte hij echter dat zijn waskaarsen minder goed verkochten dan
hij had gehoopt. Een grote invoer van stearinekaarsen en 'patent-waskaarsen'
vanuit Engeland, Frankrijk, Duitsland en Belgie drukte de prijzen voor waskaarsen op de Nederlandse markt en belemmerde de afzet. Faure besloot
daarom zelf de 'stearine of patent-waskaarsen' te gaan maken uit een mengsel van was en stearine. Hij had daarmee echter geen succes, hetgeen door
zijn opvolger Brandon toegeschreven werd aan 'eene minder goede bewerking of aan de bestaande vooringenomenheid der gebruikers voor dat wat
uitlandig wordt gefabriceerd.'21 Faure maakte zodoende weinig of geen
winst en verkocht zijn bedrijf in 1839 voor slechts f 2.400, waarbij hij wei
het recht behield zelf de gereedschappen publiek te verkopen. Via tussenpersonen kwam het bedrijf toen in handen van N.D. Brandon, die hieronder
ter sprake zal komen. 22

21 GemeentearchiefHaarlem: archiefNederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel,
1841, no. 7.
22 Naamregister van aUe de kooplieden (... ) enfabricanten der stad Amsterdam, 1809, 1811,
1814 en 1825; Gemeentearchief Amsterdam: notaris Rutger Jan Toe Laer, no. 20789, d.d. 25-101833; GA Amsterdam: notaris Pieter Louwerse, no. 20492, d.d. 8-4-1839; ARA: min. BiZa, afd.
Nationale Nijverheid, 29-10-1833, no. 420; idem, 15-11-1833, no. 421; idem, 10-3-1834, no. 222
en 21-11-1834, no. 226 (deze twee wei in de index, maar niet aangetroffen); idem, 12-6-1839,
no. 484; en idem, 4-12-1839, no. 491; zie ook H.J.M. Roetemeijer, 'Wasblekerij "De Honingbij"
en Koninklijke Waskaarsenfabriek', Ons Amsterdam 22 (1970), 322-328; en 1. MacLean,'Ook
de kaarsenmaker had milieuproblemen ', Nederlandse Chemische Industrie 18 (1976), 528.
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Verkerk (Utrecht)
De start van de Utrechtse fabricage van stearinekaarsen is beter te dateren.
In een in 1837 geschreven verslag over de nijverheid in Utrecht blijkt dat de
daar al tien jaar werkzame smeersmelter en kaarsenmaker J.A. Verkerk zich
beijverd had 'om zijne kaarsen eene grootere vastheid te geven, voor zoo
veel dit zonder te groote aanwending van moeite en kosten geschieden kan,
[door] de meer vaste vetstoffen van de vloeibare olie af te scheiden, en de
eerste inzonderheid voor zijn beste gegotene kaarsen aan te wenden.'23
Dat het daarbij ging om de produktie van stearinekaarsen blijkt uit een rapport dat in augustus 1837 op last van de overheid geschreven werd door de
Utrechtse chemisch geschoolde medici N.C. en PJ.I. de Fremery, die moesten
adviseren over een verzoek om een lening van f 10.000, die Verkerk in maart
1837 bij het Fonds voor Nationale Nijverheid had ingediend. Volgens vader
en zoon De Fremery liet Verkerk, nadat hij de smeer gezuiverd had, waarin
hij ook een buitenlandse vemieuwing had geintroduceerd, deze grondstof een
'bewerking' ondergaan die ervoor zorgde dat 'de stearine en margarine C.. .)
vaster [worden] omdat zij in acidum stearicum en margaricum overgaan ( ... ).
De reeds bij de gewone temperatuur vloeibare ole"ine gaat in insgelijks vloeibaar acidum ole"icum over.' Waama het oliezuur op mechanische wijze Cdoor
persen) gemakkelijk van het stearinezuur en margarinezuur gescheiden kon
worden. Verkerk noemde het vaste vet stearine en het vloeibare vet oleine.
Volgens de twee Utrechtse geleerden maakte Verkerk evenwel stearinezuur
en oliezuur en was Verkerks 'verwisseling van namen en zaken C... ) alleen aan
niet genoegzame kennis der scheikunde toe te schrijven.'24
Het moge zo zijn dat Verkerk stearinekaarsen maakte, feit is wei dat hij dat
deed op een uiterst beperkte schaal en waarschijnlijk slechts gedurende enkele
jaren. Toen Verkerk in 1837 een lening vroeg, werkten er 4 tot 7 mannelijke
werklieden in zijn bedrijf, terwijl er een jaaromzet van ongeveer f 25.000
gehaald werd. De lening uit het nationale Fonds meende Verkerk nodig te
hebben voor de verplaatsing van zijn bedrijf. Op de plaats waar hij zat kon hij
niet uitbreiden en geen stoomketel plaatsen voor het uitsmelten van de smeer.
De produktie van harde stearinekaarsen paste in het expansieplan dat deze
fabricage bood, of, in de woorden van de heren De Fremery, de mogelijkheid
de afzet met name in de richting van de 'overzeesche bezittingen' te vergroten
'waar eene zoo hoge temperatuur heerscht. ,25 Toen Verkerk in 1840 uiteindelijk uit het Fonds een voorschot van f 12.000 kreeg, gebruikte hij het geld
23 'Bijdragen voor de nijverheid (... )" Tijdschrift fer bevordering van nijverheid (in het vervolg
TvN) 4 (1837), 482-483.
24 RA Utrecht Joumalen van de Gouvemeurs, 30-8-1837, no. 5835.
25 Ibidem.
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Afb.4: VerbeterdJornuis voor smeersmelterijen, in 1835 door de Fransman d'Arcet ontwikkeld
en door Verkerk in Nederland toegepast. De stank en rook, waarmee het smelten van het smeer
gepaard ging werden met dil saarI ingemetselde Jornuizen en daaraan gekoppelde schoorstenen
aanmerkelijk verminderd; voor de arbeiders althans.
Bran: Tijdschrijt ter bevordering van nijverheid, 1837, plaat VII.

inderdaad voor de verplaatsing van zijn bedrijf en voor de plaatsing van een
stoomketel, maar een stearinefabricage op grote schaal richtte hij niet in. Zijn
in 1837 geformuleerde devies, aileen zaken te ondernemen die zonder grote
'moeite en kosten' gerealiseerd konden worden, bleef vermoedelijk zijn leidraad. Verkerk had reeds in 1837 enige verbeteringen in het smelten van de
smeer en het gieten van de kaarsen doorgevoerd en alles wijst erop dat op die
activiteiten het zwaartepunt van Verkerks werkzaamheid lag.
In een verslag van de activiteiten van zijn bedrijf over de jaren 1840 en 1841
in het Tijdschrift ter bevordering van nijverheid wordt de fabricage van de
harde stearinekaarsen al niet meer genoemd. In 1852 meldde de Utrechtse
Kamer van Koophandel dat het bedrijf kwijnde en dat Verkerks kaarsen nauwelijks nog konden concurreren tegen het toenemend gebruik van gas en lampen. In die tijd had Verkerk nog slechts 2 mannen en 1 jongen in dienst. Dit
zou tot zijn overlijden in 1862 nagenoeg onveranderd blijven. Na zijn dood
zette zijn vrouw het bedrijf voort, totdat de fabricage van smeer en kaarsen in
26
1875 definitief werd gestaakt.
26 RA Utrecht: 10umalen van de Gouveneurs, 30-8-1837, no. 5835; R. Kattenwinkel, 'De industrie van de stad Utrecht vanaf de Franse tijd tot 1900' (type-script Utrecht 1952), 58, 75, 83,
92, \03, 115, 123, 130, 139; ARA: min. BiZa, afd . Nat. Nijv., 3-4-1837, no. 455; ARA: idem,
8-12-1837, no. 463; ARA: idem, 10-3-1841 , no. 636en 14-4-1841, no. 637; ARA: min. Finantien,
amortisatiesyndicaat, 1844, no. 1879; Gemeentearchief Utrecht: notaris Wigman, 18-2-1841, no.
3698; Bijdragen voor de nijverheid (... ), TvN (1843),390-391; Gemeenteverslagen Utrecht, 1853-

114

JbGBT \0(1993)

Hubert en Zeeman (Amsterdam)

In hetzelfde jaar dat Brandon het bedrijf van Faure overnam, waagde ook de
Amsterdamse zeepzieder Thomas Johannes Zeeman zich op het terrein van
de staerinekaarsen. Hij kocht de reeds bestaande 'Stearine Patent Waskaarsen Fabriek' van Hubert aan de Overtoomse Weg te Amsterdam, waarvan
we niet weten wanneer dat bedrijf de fabricage van de nieuwe kaarsen startteo Toen Zeeman het bedrijf kocht was er reeds een stoommachine geinstalleerd, hetgeen extra steun geeft aan het vermoeden dat door Hubert inderdaad stearinekaarsen werden gemaakt. Zeeman breidde het bedrijf sterk uit,
installeerde nieuwe werktuigen om 'met andere fabrieken in prijs en kwaliteit te kunnen wedijveren' en verzocht in september 1839 om de toekenning
van een octrooi 'op eene nieuwe wijze om kaarsen uit stearine van vetten,
gemengd met was, te vervaardigen.'27 Het octrooi behelsde een mengeling
van reeds in het buitenland bekende processen en door hernzelf uitgedokterde verbeteringen. In grote lijnen volgde Zeeman de kalk-verzeping, de neutralisatie en zwavelzuur en de warme persing van De Milly. Daarna voerde
hij echter een extra zuiveringsstap in, waarbij eieren (mogelijk in navolging
van de suikerraffinage) en oxaalzuur werden toegevoegd. In februari 1840
toonde Zeeman enige door hem gemaakte kaarsen aan de Amsterdamse Kamer van Koophandel. Nadien wordt er van het bedrijf geen teken van leven
meer vernomen.28

Quanonne (Breda)29

Afgezien van het bedrijf van Zeeman, waarvan op grond van de octrooibeschrijving duidelijk is dat er werkelijk stearinezuur werd gemaakt, weten we
met betrekking tot de hierboven genoemde bedrijven eigenlijk bitter weinig
over de toegepaste fabricage-techniek. Op basis van het getuigenis van de
heren Fremery mogen we vermoeden dat Verkerk werkelijk stearinezuur
maakte, maar de praktische kennis van deze geleerden mag niet overschat
1874; MacLean, 'Ook de kaarsenmaker' , 527-528.
27 GA Amsterdam: archief Kamer van Koophandel, notulen 1836-1841 , no. 9 (20-2-1840);
idem, KvK, ingekomen stukken 1840, no. 14 (10-2-1840).
28 GA Amsterdam: archief Kamer van Koophandel, notulen 1836-1841 , no. 9 (20-2-1840);
idem, KvK, ingekomen stukken 1840, no. 14 (10-2-1840); ARA: min. BiZa, afd. OKW, 12-111839, no. 4692; ARA: min. BiZa, afd. Nat. Nijv., 4-12-1839, no. 491.
29 Met dank aan Marcel Duijghuisen; GA Breda: gemeenteverslagen over 1851, p. 34 en 1853,
p. 24; ARA: min. BiZa, afd. Nat. Nijv., 28-12-1847, no. 372; idem, 21-1-1848, no. 720; ARA:
Tweede Kamer, 5-12-1851, no. 897; GA Amsterdam: arch. Kamervan Koophandel, notulen 18511852, no. 12, verbaal 11-12-1851.
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worden. Het is zeker niet uit te sluiten dat Verkerk het proces van Braconnot
toepaste, gevolgd door een oppervlakkige zuivering met zwavelzuur (in
plaats van een verzeping). Over het door Faure toegepaste procede weten we
nog minder. Anders ligt dat voor de vierde stearinekaarsenfabriek die in Nederland werd opgericht. Deze in 1841 in Breda opgerichte fabriek praktiseerde namelijk noch de methode van Braconnot, noch het proces van Chevreul. De reden is simpel. Er werd namelijk helemaal geen stearinezuur gemaakt. De eigenaren van het bedrijf - de Bredase koopman Adriaan Loonen
Czn. en de uit Brussel afkomstige Charles Quanonne - importeerden hun
stearinezuur kant en klaar uit Belgie en goten er in Breda aileen kaarsen van.
Op die wijze omzeilden zij het hoge invoerrecht op stearinekaarsen en
maakten ze gebruik van de lage invoerrechten op vet, waaraan stearine(zuur)
gelijk was gesteld. 30
Het ging het bedrijf aanvankelijk bepaald voor de wind. Terwijl Verkerk en
Zeeman de fabricage van stearinekaarsen staakten, gaf het Bredase bedrijf
werk aan 20 arbeiders. Toen de Nederlandse regering in 1845 het invoerrecht
op stearine van 80 cent tot 8 gulden per 100 kilo verhoogde, kwam de Bredase
firma echter in moeilijkheden. Een jarenlang debat tussen Quanonne en de
Nederlandse overheid volgde, waarin zich als tegenpartij van Quanonne ook
de Amsterdamse fabrikant Brandon mengde. Brandon, die als fabrikant van
stearine(zuur) veel belang had bij het verhoogde invoerrecht, trok daarbij aan
het langste eind. In december 1853 sloot de fabriek in Breda en vertrok Quanonne weer naar Brussel.

Brandon (Amsterdam)
Van aile stearinefabrieken die tussen ongeveer 1835 en 1841 in Nederland
werden opgericht was er een die weldra met kop en schouders boven aile
andere uit zou steken: de fabriek van Brandon. Voordat de joodse koopman
en winkelier Nathan Diaz Brandon (1803-1874) in april 1839 voor slechts
f 2.400 de Amsterdamse wasblekerij en Koninklijke Waskaarsenfabriek
'de Bijenkorf' kocht, stond hij in Amsterdamse adresgidsen te boek als
handelaar in manufacturen, mode-artikelen, quincaillerien (huishoudelij ke artikelen), wasdoek en leder. Waarom hij zich op het terrein van de
kaarsenfabricage begaf is niet bekend. Vermoedelijk had hij vanwege
zijn handel in wasdoek reeds contact met de wasblekerij van Faure. In ieder geval kende Brandon 'het Perceel' van Faure reeds goed zo bleek bij
30 GABreda: afd. 1-3/4, inv. nc. 166, no. 14, 15-2-1841, en idem, inv. nr. 6\0, no. 14,4-3-1841;
ARA: min. BiZA, afd. Nat. Nijv., 28-12-1847, no. 372; idem, 21-1-1848, no. 720.
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de aankoop, waarbij geen nadere beschrijving in de koopacte hoefde te wordenopgenomen.3 J
Brandon was een ondernemer van allure. Een van zijn voornaamste redenen
om juist het bedrijf van Faure te kopen was de uitstekende ligging ervan. De
wasblekerij beschikte over een ruim terrein, terwijl haar plaats aan de rand van
de stad aile gelegenheid bood het bedrijf verder te vergroten. Direct nadat hij
de kaarsenmakerij had gekocht, pakte hij de zaken groot aan. Wetend dat de
'patent-waskaarsen' van Faure geen succes geweest waren en er van overtuigd
dat hij zich op de markt van de stearinekaarsen aileen zou kunnen handhaven
indien 'de kwaliteit [van zijn kaarsen] in allen deele aan die der buitenlandsche
gelijk wordt; zoo niet [deze] overtreft', bezocht hij in de zomer van 1839 'zelve
de voornaamste fabrieken van dit artikel te Parijs' om zich van de laatste details
van de fabricage op de hoogte te stelIen, om daar werktuigen te kopen en vooral
om vandaar 'kundige en ervaren werklieden [te] doen overkomen [die] de
vereischt wordende scheikundige kennis bezaten.'32 Dat de kaarsenindustrie
zich in de richting van een chemische bedrijfstak ontwikkelde had Brandon
toen scherp voor ogen. Niet zonder voldoening kon Brandon de Adrninistrateur der Nationale Nijverheid reeds in december 1839 melden in zijn opzet
volledig te zijn geslaagd. De produktie van stearinekaarsen was toen op gang
33
gebracht en de afzet nam dagelijks toe.
Ook de jaren daarop bleef hij voortdurend investeren. Stoommachines werden geYnstalleerd en nieuwe werktuigen aangeschaft. Toen Brandon zijn bedrijf in 1851 omzette in een vennootschap onder firma, bracht hij zijn fabriek
voor f 100.000 in. De bedrijfsgebouwen stonden toen voor slechts f 10.000
op de ba1ans, maar de apparaten en werktuigen die Brandon had aangeschaft
voor een veelvoud daarvan. (In 1856 waren de apparaten en werktuigen
f 60.000 waard. Het is echter niet precies duidelijk wat er tussen 1851 en 1856
is aangeschaft). Voor de oprichting en voortzetting van een stearine-fabriek
waren vol gens Brandon, zo schreef hij in 1851 aan de Tweede Kamer, 'Tonnen-Gouds vereischt, en [die] zijn [... ] dan ook door [hem] aan Zyne fabriek
ten koste gelegd.' Uit deze woorden spreekt een visie die volledig afwijkt van
de ondernemersfilosofie van mensen als Verkerk, Faure en mogelijk Zee34
man.
31 Centraal Bureau voor de Genealogie, dossier Meurs in collectie Goudswaard; Gepriviligeerd
naamregister ofadresboekje van al de kooplieden, bankiers, handeldrijvenden ofnegotiedoenden,
mitsgaders die der winkeliers en fabrijkanten der stad Amsterdam ... , voor het jaar 1835 tot mei
1836; GA Amsterdam: notaris P. Louwerse, no . 20492, 8-4-1839 en 18-4-1839.
32 GA Haarlem: archiefNedl. Mij. voor Nijv. en Handel, 1841, no. 7.
33 ARA: min. BiZa, afd. Nat. Nijv., 4-12- 1839, no. 491.
34 ARA: min. BiZa, afd. Nat. Nijv., inv. nr. 640, 8-7-1841, no.191; idem, inv. nr. 738,13-4-1849,
no. 102; ARA: Tweede Kamer, 5-12-1851 , nr. 897; GA Amsterdam: notarieel archief, R.I. toe
Laer, no. 20818, 21-2-1851; idem, no. 20829,13-1-1857.
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Afb. 5: Een horizontale hydraulische pers, zoals die omstreeks J875 in Gouda werd gebruikt. De
ijzeren platen, waartussen de vetzuren werden geperst, werden door stoom verwarmd.
Bran: Eigen Haa rd (1 877), 350.

Ook op commercieel gebied was Brandon uitermate actief. Toen hij in november 1839 vern am dat zijn stadsgenoot Zeeman de bereiding van stearinekaarsen geoctrooieerd had, schreef hij een kalme brief aan de Administrateur
van Nationale Nijverheid, waarin hij uitlegde dat hij zich eerder dan Zeeman
op dit terrein begeven had. Met kerende post kreeg hij antwoord dat hem
inderdaad geen strobreed in de weg zou worden gelegd. De jaren daarna bracht
Brandon zijn produkt onder de aandacht van de Maatschappij ter Bevordering
van Nijverheid, die hem in 1841 de zi Iveren medaille verleende en presenteerde hij zich op tentoonstellingen. Net als Verkerk prees Brandon aanvankelijk
in 1839 en 1840 zijn 'patent-waskaarsen' (stearinekaarsen) speciaal aan als
een produkt dat ' bestand [was] tegen heete klimaten' en daarom bijzonder
geschikt ' tot verzending naar Oost- en West-Indie.' Smeerkaarsen konden
daar niet gebruikt worden en waskaarsen waren daarvoor, sinds de stearinekaars bestond, eigenlijk te duur. Vermoedelijk was het op deze niche-markt
dat de nieuwe kaars met succes kon worden gelanceerd.
Weldra betrad Brandon ook andere markten. Hij leverde een breed assortiment, dat uit waskaarsen en stearinekaarsen voor vele specifieke toepassingen
bestond (zoal s speciale kaarsen voor de Loge der Vrijmetselaren en kaarsen
voor muzieklessenaars), hetgeen maakte dat hij in vele marktsegmenten actief
was: van de duurdere kwaliteitskaarsen tot goedkope kaarsen voor het grotere
publiek. Op die markten kon Brandon de concurrentie met de buitenlandse
stearinekaarsenfabrieken goed aan, omdat hij, volgens een bericht uit 1846,
even goede maar aanmerkelijk goedkopere kaarsen leverde. De fabriek van
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Brandon groeide dan ook fors. In 1851 gaf hij reeds werk aan 100 arbeiders.
Hij produceerde toen 210.000 kilo stearine en stearinekaarsen per jaar. Daarvan exporteerde hij ongeveer 125.000 kilo per jaar en zette hij 84.000 kilo af
op de binnenlandse markt. De totale binnenlandse consumptie aan stearine
bedroeg toen slechts 110.000 kilo, waarvan 26.000 kilo uit Belgie kwam (Quanonne). Het gehele restant werd door Brandon geleverd. Hij was toen, afgezien
van de kaarsengieterij van Quanonne, de enige Nederlandse stearinekaarsen35
producent. Binnen enkele jaren zou die situatie evenwel volledig veranderen.

Nieuwe grondstofTen en technieken: het ontstaan van het grootbedrijf
Hoe groot Brandons bedrijf in 1851 ook was in het Iicht van de toen heersende verhoudingen in Nederland, de groei die daarna inzette zou deze omyang volledig overschaduwen. In de loop van de jaren '50 begon de Nederlandse stearinekaarsenindustrie aan een proces van expansieve groei dat aanhield tot in de jaren '70 en dat zijn gelijke niet vindt binnen de Nederlandse
chemische industrie. Bij de start van zijn bedrijf in 1839 was Brandon er
heilig van overtuigd dat de kostprijs van stearinekaarsen dusdanig hoog was
'dat zij nimmer het algemeen gebruik der smeerkaarsen zullen vervangen.'36
Na 1850 vaagde de stearinekaarsenindustrie, samen met de gas- en de lampenindustrie, de traditionele kaarsenmakerij echter in enkele decennia volledig weg. Van de 264 smeerkaarsenmakers in Nederland in 1850 bestonden
er in 1860 nog slechts 158 en in 1878 was hun aantal tot 27 gedaald. In 1890
waren er nog maar twaalf bedrijven over. Dat dit gebeurde had te maken
met enorme prijsdalingen die in de fabricage van stearinekaarsen werden gerealiseerd. Deze prijsdalingen werden op hun beurt mogelijk door de inzet
van een goedkope, ruim voorradige nieuwe grondstof, palmolie, en met
technische innovaties in het produktieproces, waarbij onder andere de zwavelzure verzeping voor de kalk-verzeping in de plaats kwam.

35 ARA: min. BiZa, afd . Nat. Nijv. , no.484, 12-6-1839; idem, no. 491,4-12-1839; ARA: Tweede
Kamer, 5-12-1851 , no. 897; RA Utrecht: Gemeentebestuur na 1814, no. 1221; Handelingen der
64e algemeene vergadering van de Nederlandse Maatschappij fer bevordering van Nijverheid
(HaarJem 1841),588; TvN, 10 (1846),109; MacLean, 'Ook de kaarsenmaker', 528.
36 GA Haarlem: archief Ned!. Mij. voor Nijv. en Handel, 1841, no. 7.
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Palmolie
Met Chevreul's bevindingen betreffende de samenstelling van vetten was
het in principe mogelijk geworden ook uit andere vette stoffen dan smeer of
talk kaarsen te maken. Plantaardige olit~n, die veel goedkoper waren dan
smeer, lagen daarvoor het meest voor de hand. Vanaf ongeveer 1830 werden
in Europa in toenemende mate kokos- en palmolie aangevoerd, die een belofte inhielden voor de jonge stearinekaarsenindustrie. 37 De Nederlandse regering stond welwillend tegenover deze nieuwe ontwikkelingen in verband
met de potentiele rol van de kolonien als leverancier van grondstoffen: 'in
het belang der overzeesche bezittingen lOU het voorzeker wenschelijk zijn,
indien een voortbrengsel zoo als de olie der kokos-noot het welk vatbaar is
om in groote hoeveelheden te worden voortgebracht, eene verhoogde waarde bekomen en een voorwerp van uitvoer naar Europa worden kan', stelde
de directeur kolonien bijvoorbeeld in 1830, naar aanleiding van een door
een Engelsman ingediend octrooi .38 Experimenten door buitenlandse fabrikanten van stearinekaarsen wezen even weI uit dat kokos-olie een minder geschikte grondstof was dan palmolie.
Vanaf ongeveer 1840 kwam in Nederland de invoer van palmolie goed op
gang, hoewel aanvankelijk nog niet als grondstof voor de kaarsenindustrie.
Naast firma's als Boelen, Bunge & Co. en G. de Vries & Zonen, trad vanaf
1846 ook N.D. Brandon als handelaar in palmolie op, een activiteit die paste
in zijn beleid om naast zijn kaarsenfabriek ook een belangrijke machtspositie
in de handel in smeer, talk, ruwe stearine en andere vette stoffen op de bouwen.
In 1851 associeerde hij zich, onder de firma Nathan Diaz Brandon, met zijn
broer Mozes Brandon Mondolpho en met de Amsterdamse commissionair en
scheepsreder Dirk van den Berg. Dit gaf zijn handel in palmolie en vetten een
nog grotere impuls. In 1856 stonden voorraden palmolie bij Brandon voor
39
ruim f 50.000 op de balans.
De eerste experimenten in Nederland om palmolie als grondstof voor kaarsen te gebruiken, werden in de eerste helft van de jaren '50 in de fabriek van
Brandon uitgevoerd door de Delftse hoogleraar S.A. Bleekrode. Deze onderhield uitstekende contacten met G.F. Wilson, directeur van een grote kaarsenfabriek in Londen (zie onder) en bezocht de Londense fabriek verschillende
37 Zo verkreeg J. Stevenson uit Rotterdam al in 1830 een octrooi in Nederland op de invoering
van de vervaardiging van kaarsen uit de kokos-olie. Zie: Doorman, Nederlandsch octrooiwezen,
nr. 528; S.A. Bleekrode, 'De industrie der vetstoffen', De Volksvlijt (1855),233.
38 ARA: brief van de directie der kolonien van het min. van Waterstaat, Nat. Nijv. en Kot. aan
de administrateur van de Nat. Nijv. betreffende het octrooi van Stevenson, no. 387, d.d. 16-4-1830
39 G. de Vries & Zonen 1775-1950 (Amsterdam 1950),96-100; GA Amsterdam: notaris R.J.
toe Laer, no. 20818, 21-2-1851; idem, no. 20829, 30-1-1857.
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40
malen. De experimenten van Bleekrode en de mensen van Brandon hadden
succes. Palmolie werd te Amsterdam op grote schaal ingevoerd, waarna aile
latere Nederlandse stearinekaarsenfabrieken dat voorbeeld volgden. De duurte
van het smeer in ons land spee\de hierbij een belangrijke rol. Het bestaan van
grote abattoirs rond steden als Parijs en Brussel zorgde ervoor dat in die landen
de grondstof smeer veel goedkoper was dan in Nederland. In ons land waren
zulke grote slachthuizen, mede door tegenwerking van de slagers, zelfs wet41
telijk verboden. Door een deel van de talk te vervangen door palmolie verdween dit nadeel ten opzichte van hun Belgische en Franse collega's grotendeels. Door het handelsnetwerk dat Nederland met de kolonien had en bezig
was met Afrika op te zetten, veranderde de achterstand op grondstoffengebied
zelfs in een voorsprong. Palmolie werd op grote schaal in Amsterdam en Rotterdam aangevoerd en de Nederlandse stearinekaarsenindustrie ontwikkelde
zich tot een trafiek nieuwe stijl, die grondstoffen van overzee aanvoerde en
haar produkt vooral naar het buitenland exporteerde. Verschillen met de oude
trafieknijverheid vormden de steeds belangrijker rol die chemische en technische kennis gingen spelen, de enorme schaal waarop er geproduceerd werd en
de grote kapitalen die daartoe nodig waren.
Een ruime aanvoer van palmolie had zeker invloed op de prijs maar maakte
nog niet dat die olie automatisch als grondstof voor stearinekaarsen gebruikt
kon worden . Wanneer men in de gebruikelijke kalkzure verzeping van De
Milly de smeer simpelweg door palmolie verving waren de resultaten slecht.
Pas na verschillende aanpassingen in het produktieproces was de goedkope
tropische grondstof te gebruiken. Voor een dee I kwam dit doordat het smeltpunt van palmitinezuur, dat ruim in de palmolie voorkwam, ongeveer 7° C
lager ligt dan het smeltpunt van stearinezuur. Kaarsen met teveel palmitinezuur hadden dan ook niet de vereiste hardheid. Men loste dit uiteindelijk op
door de palmolie in combinatie met smeer te gebruiken.42 Daarnaast waren
produktie-technische aanpassingen vereist.
Het is vooral aan het technische pionierswerk van de door G.F. Wilson geleide Price 's Patent-Candle Company te danken dat palmolie een reguliere
grondstof werd voor de kaarsenindustrie. Dit Londense bedrijf, dat een zeer
grote hoeveelheid octrooien op haar naam had staan, was een gigant onder de
stearinekaarsenfabrieken. AI in 1855 had Wilson 800 arbeiders in dienst.

40 Bleekrode. ' De industrie der vetstoffen', 235; S.A. Bleekrode, 'De klapper- (kokos-) olie',
De Volksvlijt (1857), 393-417, m.n. 408-414.
41 ARA: Tweede Kamer, no. 897, 5-12- 1851 (rekest van Brandon); P.A. Koolmees, Vleeskeuring en openbare slachthuizen in Nederland 1875-1985 (Utrecht 1991), m.n. 29-33.
42 G.A. Gouda: archief K.S.K. Gouda, notulen van de aandeelhoudersvergadering, d.d. 30-11860.
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Zwavelzuur
De invoering van palmolie als grondstof maakte een wijziging in de produktietechniek zeer gewenst en dat was de verzeping. Palmolie kon weliswaar
op de beproefde wijze met gebluste kalk verzeept worden, maar de uiteindelijke opbrengst aan vast stearinezuur (incl. palmitinezuur) werd zo 15% lager dan bij het gebruik van smeer. Een reeds langer bekende methode om
olien en vetten met zwavelzuur te verzepen - die als bijkomend voordeel had
dat in een proces direct de vetzuren werden gevormd - leek dit nadeel niet te
hebben. Daar stond echter als belangrijk bezwaar tegenover dat de vetzuren
die zo vrijkwamen gedeeltelijk door het zwavelzuur verkoolden, waardoor
de stearine als een zwarte massa uit de verzepingskuipen kwam. In 1836
verzeepte de Franse chemicus E. Fremy in zijn laboratorium olijfolie met
zwavelzuur en verkreeg daaruit een mooi wit produkt, doordat hij door destillatie met behulp van stoom het zwarte koolstofresidu en de vetzuren van
elkaar wist te scheiden. Het destillatieproces was aanvankelijk echter kostbaar, het duurde 15 tot 20 uren, en de temperatuurregeling vergde een grote
mate van nauwkeurigheid. Ook was het product niet altijd zo mooi als dat
43
van de kalkverzeping.
Vijf jaar na Fremy wisten Wilson en zijn medewerkers in Londen deze problemen echter grotendeels op te lossen en voor het eerst de stap te zetten naar
de industriele toepassing van het nieuwe procede. Zij werkten de zwavelzure
verzeping, gevolgd door stoomdestillatie, uit tot een proces dat op grote schaal
industrieel kon worden toegepast. Een groot voordeel boven de kalkverzeping
was dat stearinekaarsenfabrieken flexibeler werden ten aanzien van de gebruikte grondstoffen, terwijl ze ook minder zuiver vet konden gebruiken.
Daarnaast werd het, naarmate de zwavelzure verzeping en de destillatie technisch meer werden ontwikkeld, in de loop van de jaren '50 steeds duidelijker
dat er met de nieuwe verzepingsmethode een veel hogere opbrengst kon worden gehaald. De verzeping door middel van zwavelzuur leverde zo'n 60%
vaste vetzuren op, terwijl met kalk slechts 45% stearine uit het vet kon worden
afgescheiden. Toen dat eenduidig kwam vast te staan, waren de dagen van de
kalkverzeping geteld. Op de Wereldtentoonstelling in Parijs in 1855 expo seerden 61 stearinekaarsenfabrieken, waarvan er 44 uitsluitend de kalkverzeping
toepasten, 16 bedrijven (waaronder mogelijk Brandon) hanteerden de zwavelzure verzeping en de kalkverzeping naast elkaar, terwijl er slechts een bedrijf
was - Price' s Patent-Candle Company - waar uitsluitend de methode met zwavelzuur werd gebruikt. Op de Wereldtentoonstelling in Londen in 1862 was
43 Bleekrode, 'De kJapper- (kokos-) olie' , 412; [Musprattj, Chemistry, 439; TvN (1878),514515.
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de doorbraak van de zwavelzure verzeping een feit. Onder de 100 stearinekaarsenfabrieken die daar hun produkten aanboden, waren de bedrijven die de
kalkverzeping gebruikten met 54 weliswaar nog in de meerderheid, doch maar
liefst 40 fabrieken waren nu tot het uitsluitend gebruik van de zwavelzure
methode overgegaan. Zeven bedrijven combineerden beide werkwijzen. In
Engeland, Belgie, Nederland en Zweden waren vrijwel aile fabrieken overgeschakeld op het gebruik van zwavelzuur. In Frankrijk, Italie en Oostenrijk
overheerste de oude methode, maar deze bedrijven leden zwaar onder de EngeIse, Belgische en Nederlandse concurrentie. 44
De hier geschetste nieuwe ontwikkelingen kunnen goed gemustreerd worden met behulp van invoer- en uitvoercijfers. Tussen 1847 en 1856 voerde
Nederland gemiddeld per jaar ongeveer 360.000 kilo palmolie in, waarvan
toen slechts ongeveer 20% binnenlands verwerkt werd. Tussen 1857 en 1866
steeg het gemiddelde jaarlijkse verbruik reeds tot meer dan 4.000.000 kilo. In
1867 voerde Nederland 10.000.000 kilo palmolie in, die volledig binnenlands
werd verwerkt, in 1870 ging hetom 10.800.000 kiloen in 1875 om 13.800.000
kilo.45 Het moge duidelijk zijn dat het zwaartepunt van de expansie tussen
1856 en 1867 lag. Toen werden ook de meeste nieuwe fabrieken opgericht.
De uitvoercijfers van stearinekaarsen bevestigen dat beeld. Tussen 1850 en
1860 steeg de uitvoer van stearinekaarsen - in geld uitgedrukt - tot het tien46
voudige.
Deze groei werd niet aileen door Brandon gerealiseerd. Zijn succes trok
concurrenten aan . In de jaren vijftig betekende het opzetten van een stearinekaarsenfabriek echter iets heel anders dan twintig jaar daarvoor. Palmolie als
grondstof en de zwavelzure verzeping gaven een hoger financieel rendement
dan de oude kalkverzeping van dierlijk vet, maar de aanschaf van de benodigde
werktuigen, waaronder destillatie-apparaten en de toen onvermijdelijke kaarsengietmachines, vergde grote kapitalen. Aileen wie op een grote schaal opereerde kon zich handhaven. Dit was de reden waarom vrijwel aile nieuwe
kaarsenfabrieken in de vorm van een naamloze vennootschap werden opgezet,
zoals hieronder zal blijken. De enige stearinekaarsenfabriek die het in 1858
nog op kleine schaal probeerde - de vanouds gerenommeerde zeep- en kaarsenfabriek van de hernhutters in Zeist - gaf de bereiding van stearine(kaarsen)
al spoedig Op.47
44 Wagner, lahres-Bericht, I (1855),401-413 ; idem, 3 (1857), 454-455; idem, 10 (1864), 627640; TvN (1868), 21-22; F. W. Krecke, Handleiding derchemische technologie (Gorinchem 1889),
41-47 ; Eigen Haard (1 877), 343.
45 Statistiek van in-, uit· en doorvoer, 1847· 1875.
46 P.H. Ritter (red.), Eene Halve Eeuw ( 1848-1898). Nederland onder de regering van Koning
Willem den derde en het regentschap van Koningin Emma , dl. I (Amsterdam 1898), 313.
47 ARA: Nat. Nijv., 18- 12-1858, no. 882; RA Utrecht: EBG Zeist, Vorsteher Archiv, no. 644,
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De NV Stearine-Kaarsenfabriek 'Gouda'
De eerste binnenlandse concurrent die Brandon na 1850 kreeg, was een bedrijf dat in 1853 in Gouda werd opgericht. De initiator ervan was de plaatselijke apotheker A.A.G. van Iterson (1803-1897). Deze had in Utrecht avondcolleges scheikunde gevolgd bij PJ.1. de Fremery.48 In 1853 associeerde
Van Iterson zich met de firma Schoneveld, Westerbaan & Co. in zijn woonplaats. Dit bedrijf, dat aardappelstroop produceerde, lag's zomers stil omdat
men de grondstof zoveel mogeJijk vers wilde verwerken. Dientengevolge
was men op zoek naar mogelijkheden om ook gedurende de zomermaanden
de machines te gebruiken. Van Iterson kwam met het idee dat de fabricage
49
van stearinekaarsen een mogelijkheid bood. De bestaande firma werd onder de oude naam voortgezet met het zeer bescheiden kapitaal van
f 20.000. 50 De resultaten waren hoopgevend en men besloot omstreeks 1857
de zaken groter aan te pakken. Duidelijk was dat het bedrijf moest overstappen van de kalk- naar de zwavelzure verzeping en dat daar behoorlijk wat
kapitaal voor nodig was. In navolging van Brandon, die zijn bedrijf in 1857
omzette in een NV, richtte men daarom in 1858 ook een naamloze vennootschap op, met een kapitaal van f 225.000. Tevens diende het bedrijf ervoor
te zorgen dat de technische kennis die het nieuwe procede vereiste in huis
51
werd gehaald.
In de oprichtingsvergadering van de NV Stearine-Kaarsenfabriek 'Gouda'
werd de situatie waar het bedrijf voor stond als voIgt getypeerd: 'De lage
prijzen ( ... ) echter in het buitenland als gevolg eener nieuwe manier van voortbrengen (zwavelzure verzeping), noopen om de wijze van werken te veranderen, en deze meer in te rigten overeenkomstig de wetenschap en de ervaring,
ten einde gelijken tred te houden met de vreemden, de concurrentie met goed
gevolg het hoofd te bieden en zich eene billijke winst te verzekeren. Dienovereenkomstig heeft [de firma Schoneveld, Westerbaan & Co.] zich verstaan met
eenen fabriekant in Belgie en een procede gekocht, waamaar men goed en
goedkoop kan fabriceren, kortom waarmede men het voorgestelde doel bereiken kan, (... ) De invoering der nieuwe wijze van werken eischt echter eene
uitbreiding van kapitaal. ,52
Het procede waar het om ging was afkomstig van de Brusselse firma De
Roubaix, Jenar & Co. De essentie ervan betrof het destillatieproces van het

48
49

50
51

52

25-2-1859; TvN ( 1864),467.
Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek, dl. X, 410.
Eigen Haard (1877), 342.

GA Gouda: notaris W.J. Drooglever Fortuijn, 18 mrt. 1853.
Eigen Haard (1877),342; Roetemeijer, ' Wasblekerij "de Honingbij"', 328.
GA Gouda: archief K.S.K. 'Gouda', nr. 54, 24 feb . 1858.
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door zwavelzuur verzeepte vet en de palmolie, die nu ook in Gouda zijn intrede
deed. De Belgische specialisten leverden de benodigde apparatuur en personeel om alles in Gouda te installeren, zodat er optimale resultaten zouden
worden bereikt. De Roubaix, Jenar & Co. verzekerde dat het proces bij het
gebruik van 60% palmolie en 40% talk een opbrengst zou hebben van 90%
vetzuren, waarvan 49% oleine-zuur en 51 % stearine-zuur en palmitine-zuur,
53
met een smeltpunt van 50°c. Door verbeteringen in het proces konden echter
al snel betere resultaten worden geboekt. Ret percentage stearine wist men op
te voeren van 51 % tot 60% (tabell).54 Met de aankoop van dit proces in 1858
had in Gouda de kalkverzeping afgedaan. Ret kostenaspect was daarbij doorslaggevend geweest, de iets rnindere kwaliteit van de stearine die men uit de
palmolie kreeg, nam men voor lief.55
Ret grondstofverbruik, dat tussen 1859 en 1865 toenam van 333 tot 2295
duizend kilo, illustreert de enorme groei die de fabriek in de aanvangsjaren
doormaakte. Duidelijk is ook dat het bedrijf zich vrij nauwkeurig aan het recept
(60% palmolie / 40% vet) van de Brusselse firma hield.56 De groei van de
ondemerning komt ook in het arbeidersaantal terug, dat in diezelfde peri ode
toenam van 115 tot 265, en in 1872 zelfs de vierhonderd passeerde. 57
Uit een beschrijving van het produktieproces uit 1877 en een goedereninventaris uit 1880 blijkt dat de Goudse fabriek toen nog steeds de werkwijze
toepaste die men van de Brusselse firma overgenomen had. Wei was de omyang van het produktie-apparaat sinds de oprichting spectaculair vergroot. In
1880 waren er maar liefst tien grote destilleerketels, vier uitdamptoestellen,
negen koude persen, zeven warme persen, een warme en koude pers, zeven
stoomketels, vijf stoommachines, 162 gietmachines en zes rogneermachines. 58
In hoofdlijnen verliep de produktie in Gouda als voigt. Voordat men tot
verzeping overging, werden het vet en de palmolie gesmolten en gereinigd
met behulp van stoom en zwavelzuur. Voor de daaropvolgende verzeping
werd 4 a 5% zwavelzuur gebruikt. 59 Ret mengsel werd vervolgens in water
gewassen, zodat de vetzuren met het verdunde zwavelzuur en de opgeloste
glycerine boven kwamen drijven. De afgetapte, onzuivere vetzuren werden
met oververhitte stoom gedestilleerd. Ret mengsel van gedestilleerde vetzuren
en water werd daama gekoeld, waama men het water, dat zwaarder was en
53 GA Gouda: archief K.S.K., nr. 3.
54 GA Gouda: archief K.S.K. 'Gouda', jaarverslagen 1859-1872.
55 GA Gouda: archief K.S.K., nr. 54, 30 jan. 1861.
56 GA Gouda, ArchiefK.S.K. Gouda, Jaarverslagen 1859- 1865.
57 H.F. Wessels, Gouda, proeve eener stadsmonographie (Utrecht 1939),84; GA Gouda: archief
K.S.K. Gouda, jaarverslagen en notulen van aandeelhoudersvergaderingen.
58 Eigen Haard ( 1877), 342-360; GA Gouda: archief K.S.K. ' Gouda', jaarverslag 1860; idem,
inv. nr. 618, lij st van werktuigen 1880.
59 Eigen Haard (1877),343.
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Afb. 6: Een zogenaamde rogneermachine, die in de jaren zeventig in Gouda in gebruik was.
Hiermee werden de kaarsen geborsteLd en op Lengte gesneden.
Bron: Eigen Haard (1 877), 351 .

zich op de bodem van de koelbak beyond, kon aftappen. Zo hield men louter
mooie witte vetzuren over. 60
Na nogmaals wassen en afkoelen, vormden zich grote koeken vetzuur. Uit
deze brokken perste men in hydraulische persen de olei"ne, eerst met een 'koude ' en vervolgens met een 'warme' persing, zodat palmitinezuur en stearinezuur van het oliezuur werden gescheiden. Er volgde een allerlaatste zuivering
met zwavelzuur, om de kleine hoeveelheid ijzer te verwijderen die tijdens het
persen was opgenomen. Eindelijk kon men dan tot het gieten overgaan, een
handeling die inmiddels gemechaniseerd was. Voor het gieten werd de stearine
zover afgekoeld dat ze reeds enigzins kristalliseerde. Zo verkreeg men een
romige massa die in voorverwarmde vormen werd gegoten. De gedeeltelijk
gekristalliseerde stearine smolt aan de randen en werd mooi glad nadat men
de vormen met koud water afkoelde. In de rogneerkamer tenslotte werden de
kaarsen machinaal op lengte gesneden en vervolgens ingepakt.

60

Ibidem, 343-344.
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TABEL 1. Halffabrikatenproduktie NV Stearine-Kaarsenjabriek Gouda,1860-1872

verwerkte gezui %
verde grondstof
stearine
(x 1000 kg.)
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872

%

%

olelne

glycerine

691*
945*
1015
1626
2050
2295

59
61

27
28

3287
4953
5500
4867
5616
6143

61
59
58
61
61
61

31
33
34
31
31
31

15
22
14
II

8
8
8
8
8
8

N.B. *= betreft ongezuiverde grondstoffen.

Aan de hand van de bewaard gebleven boekhouding van de fabriek te Gouda is een ander verschijnsel goed waar te nemen: de toenemende betekenis
van de nevenprodukten glycerine en ole"ine. Stearinekaarsen en het half-fabrikaat stearine bleven de voornaamste handelsprodukten van Gouda en de
andere grote kaarsenmakerijen, maar de gemiddelde verkoopprijs van de
stearine daalde van meer dan f 90 (per 100 kg.) in 1862 tot f 78 in 1868. Dit
zette de winstmarge onder druk. Olelne en in mindere mate glycerine werden daardoor bijprodukten die men zo goed mogelijk moest zien te verkopen. In de hoeveelheden, zoals in Gouda en Amsterdam geproduceerd, werden zij mede winstbepalend. Ole"ine - dat aan de wollenstoffen- en de zeepindustrie geleverd werd - speelde al langer een rol, maar vanaf het begin van
de jaren zestig begon glycerine ook een waardevol nevenprodukt te worden.
Het yond onder andere toepassing in de cosmetica-industrie en voor medicinaal gebruik, en later in de textielindustrie. 61 Rond 1877 werd in Gouda
meer dan f 50.000 voor de verkochte glycerine ontvangen .

61 Bleekrode, 'De industrie der vetstoffen ' , 223-227; ' Het glycerin, eene nuttige en hoogst belangrijke stofvoorde weverij, verwerij , drukkerij en de appretuur' , De Volksvlijt (1874),221-224.
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De NV Koninklijke Fabriek van Waskaarsen

In de jaren '50 steeg de vraag naar stearinekaarsen zo sterk dat Brandon er
nauwelijks last van had dat er met de oprichting van de Goudse stearinefabriek in 1853 een nieuwe concurrent op de markt verschenen was. Vanaf
1855 bleek dat de vraag naar kaarsen de produktiecapaciteit van de Amsterdamse fabriek voortdurend oversteeg, zodat Brandon in 1857 tot forse uit62
breidingen besloot. Expansie was des te meer geboden omdat er sinds kort
een serieuze Nederlandse concurrent bijgekomen was. Op 1 januari 1857
was namelijk mede-directeur Dirk van den Berg uit de firma N.D. Brandon
getreden en een half jaar later had hij de NV Hollandsche Stearine Fabriek
opgericht, die stearine, oleine en stearinekaarsen ging vervaardigen.
Ook de nieuwe ontwikkelingen in verzepingsmethodes en grondstoffen
noopten tot nieuwe investeringen. Zoveel kapitaal was nodig dat men in oktober 1857 het besluit nam een naamloze vennootschap op te richten, met een
kapitaal van f 500.000. 63 De directie bestond aanvankelijk uit N.D. Brandon,
M. Brandon Mondolpho, J.C.L. Druijvestijn en H.F.J. Gueritault, een waarschijnlijk uit Frankrijk afkomstige civiel ingenieur, die tot die tijd technisch
directeur was geweest van de suikerraffinaderij van Van Oordt in Rotterdam.
In maart 1865 werd Gueritault opgevolgd door de toen slechts 23 jaar oude
'civiel ingenieur' L.A.H. Hartogh, die naar zijn zeggen voor die tijd reeds
veertien jaar bij de koper- en ijzerpletterij van LJ. Enthoven in Den Haag had
64
gewerkt. Injuni 1866 werd hij door de aandeelhouders met algemene stemmen gekozen als derde directeur naast de gebroeders Brandon. 65
Reeds voor de omzetting van de firma N.D. Brandon in een NV was het
bedrijf, naar aanleiding van de in 1855 door Bleekrode uitgevoerde proeven,
van de kalkverzeping overgestapt op de zwavelzure verzeping. 66 Blijkbaar
voldeed het proces niet in aile opzichten, want in oktober 1860 nam de fabriek
een octrooi over dat de Antwerpse koopman L.A. MUlier 24 augustus van dat
jaar in Nederland verkregen had. Muller had' ... eene nieuwe verbeterde wijze
uitgevonden voor de verwerking van onzijdige vette lichamen in vette zuren
en glycerine en in de daarstelling van wijzigingen in de resultaten en zamenstelling van distilleertoestellen, ten gevolge waarvan, eene vereenvoudiging
62 GA Amsterdam: circulaire van Brandon, N.38.08.011.
63 MacLean, 'Ook de kaarsenmaker', 528; GA Amsterdam: notaris Teengs, 30 nov. 1857.
64 Het waren toen verschillende bestuurscrises. GA Amsterdam: notaris Teengs, 29 apri I 1859;
notaris D. van Dijk, 4 mrt. 1865 en 14 sept. 1865; 1. Giele, Een Kwaad Leven, dl. I (Nijmegen
1981),178,180.
65 GA Amsterdam: notaris D. van Dijk, 17 juli 1866.
66 Ritter (red.), Eene halve eeuw, 313. Een ander feit dat hierop wijst, is dat op 18 maart 1857
een vergunning werd gekregen voorhet plaatsen van een destilleertoestel; MacLean, 'Ook de kaarsenmaker' , 529.
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in de werktuigen vereischt voor de fabricatie en eene betere bereiding van het
olei'ne geschikt tot het vervaardigen van kaarsen en ten gebruike bij de wolbereiding wordt verkregen.,67
Het octrooi van Milller ging uit van de zwavelzure verzepingsmethode en
behelsde een aantal verbeteringen. Het bevatte voorstellen voor een betere
opstelling en afregeling van de apparatuur voor de zwavelzure-verzeping, zodat een hoger rendement werd verkregen dan met de kalkverzeping. Ook gaf
het aan, dat het zwavelzuur na de verzeping gedeelteJijk teruggewonnen kon
worden, zodat het opnieuw kon worden gebruikt. Milller ontwikkelde bovendien een nieuw apparaat, bestemd voor het omzetten van oliezuur met zwavelof stikstofoxide, om ook dit weinig waardevolle zuur geschikt te maken om
er kaarsen van te vervaardigen (vetharding). Tenslotte verbeterde Milller de
destillatie-apparatuur aanzienlijk en gaf hij aan hoe de diverse apparaten verwarmd konden worden met behulp van een gesloten stoomcircuit. Het eindresultaat van dit alles was dat er na de koude en warme persing meer stearine
overbleef dan met kalk-verzeping het geval was en daar ging het om.
Toch lijkt het bedrijf van Brandon niet erg enthousiast te zijn geweest over
de resultaten die in de praktijk met de methode van Milller werden behaald.
Begin jaren zestig sloot men namelijk een overeenkomst met de Brusselse
firma De Roubaix, Jenar & Co, die het proces geleverd had waar de fabriek in
Gouda grote successen mee behaalde. Toen Hartogh in 1866 directeur werd,
stelde hij voor 'dat contract verder voort te zetten ten einde de noodige kennis
te verkrijgen, om tot de meest mogelijke rendementen te komen, [en net] zulke
prachtige resultaten [te krijgen als de fabriek in Gouda].' Hartogh bezocht zelf
de stearinekaarsenfabriek te Gouda, waar hij alles te zien kreeg, in ruil voor
de belofte dat hij nooit personeel van 'Gouda' in dienst zou nemen. 68
Onder leiding van Hartogh groeide de Koninklijke Fabriek van Waskaarsen
enorm. Nadat de fabriek in 1869 gedeeltelijk was afgebrand, besloot men tot
forse investeringen en grote uitbreiding van de fabriek. In de jaren daarop
stegen de productiecijfers van 3.600.000 pakken kaarsen in 1870 tot
11.000.000 pakken twee jaar daarna. Daarna had het bedrijf het enige jaren
moeilijk ten gevolge van de algehele economische malaise na de (beurs)crisis
van 1873. Hoewel de fabriek omstreeks 1880 uitgroeide tot een zaak waar wei
500 tot 600 mannen en vrouwen werkten, drukten schulden waarschijnlijk
zwaar op het bedrijf. Het jaar 1882 was ronduit een ongeluksjaar. In 1883
moest de NY liquideren. Het kwam toen in handen van het Duitse bankiershuis
67 ARA: min. BiZa, octrooiaanvraag L.A. Muller, 4 mei 1860; verbeteringen diede Koninklijke
Fabriek van Waskaarsen op dit octrooi aanbracht en op eigen naam liet octrooieren, wijzigden de
essentie van Muliers octrooi niet, zie ARA: min. BiZa, 4 okt. 1860. Zie ook Doorman, Nederlandsch octrooiwezen, nrs. 3133 en 3171.
68 GA Amsterdam: notaris D. van Dijk, 13 sept. 1872.
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Oppenheim. In 1906 nam de NV Stearine-Kaarsenfabriek 'Gouda' de Koninklijke Fabriek van Waskaarsen uiteindelijk over en besloot tot sluiting en afbraak van de fabriek. De produktie werd toen in Gouda geconcentreerd.

Nog drie grote fabrieken
Naast de twee hierboven beschreven ondernemingen werden er omstreeks
1860 nog drie grote stearinekaarsenfabrieken opgericht. Twee van hen was
echter geen lang leven beschoren. De NY Hollandsche Stearinefabriek, in
1857 met een aandelenkapitaal van f 250.000 opgericht door een voormali69
ge mede-vennoot van Brandon, sloot in 1867 alweer de poorten. In 1864
volgde de NV Nederlandsche Palmitinefabriek. Dit was een bedrijf dat op
een zeer grote schaal werd opgezet, voornamelijk door Amsterdamse reders
en zeehandelaren. Het aandelenkapitaal dat maar Iiefst f 800.000 bedroeg,
werd bij de oprichting voor de helft gestort met de statutaire bepaling dat de
rest binnen zes jaar diende te volgen. Na een moeizame start, omdat de gemeente Amsterdam het bedrijf tijdelijk liet sluiten vanwege de grote vervuiling van het oppervlaktewater door de fabriek, waren er in 1867 reeds 320
arbeiders in dienst. Als chernische bedrijfsleider trok men in 1870 Dr. Henri
IJssel de Schepper (1844-1909) aan, die opgeleid was in Hannover en in
Gottingen, waar hij ook promoveerde. Het grote bedrijf kon de concurrentie
echter niet volhouden en werd in 1872 geJiquideerd. IJssel de Schepper
bracht het vervolgens in 1880 tot directeur van de Goudse stearinekaarsenfa70
briek.
Ook Rotterdamse reders en handelaren begaven zich op het pad van de stearinefabricage. In 1864 richtten zij de NY Stearine-Kaarsenfabriek Rotterdam
op, waarvan de fabriek te Schiedam gevestigd werd. In 1870 ging de fabriek
in andere handen over en werd de naam in NY Stearine-Kaarsenfabriek 'Apollo'
veranderd. De chemische leiding van dat bedrijf was in handen van de chemicus en apotheker GJ. Jacobson A.B.zn, die ooit ook nog in de garancine-industrie had gediend. 71
Tabel 2 geeft een beeld van de economische ontwikkeling van de vijf grootste Nederlandse stearinekaarsenfabrieken, uitgedrukt in aantallen arbeiders.

69 Mac Lean, 'Ook de kaarsenmaker' , 531.
70 Mac Lean, 'Ook de kaarsenmaker', 531; vgl. ook GA Gouda: archief KS.K , notulen van
de vergaderingen van de directie en commissarissen, no. 54, 2-4-1864.
71 ARA, min. van Justitie, no. 971; Schmitz, Schiedam in de Tweede helft van de negentiende
eeuw, 50-51 ; Mac Lean, 'Ook de kaarsenmaker', 531 -532.
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Afb. 7: De Koninklijke Fabriek van Waskaarsen aan de Boerenwetering te Amsterdam in 1906.
getekend door H.M. Misset. Omdat hetfabrieksterrein door water was omgeven, was het pontje
(linksvoor) de enige mogelijkheid defabriek te verlaten. Deze situatie. waarin werknemers eenvoudig tot overwerk konden worden gedwongen. leidde tot vragen van de commissie bij de arbeisenquetes aan het eind van de jaren tachtig.
Bron: Historisch TopograJisch Atlas van het Gemeente-archieJ Amsterdam.
TABEL 2. Arbeidersaantallen stearinekaarsenfabrieken. 1855-1880

laar

Koninkl.
fabr. v.
waskaars.

Stearine
kaarsenfabr.
Gouda

Stearinekaarsenfabr.
Schiedam

1855
1860
1865
1870
1875
1880

c.90
?
185
?
c.320
c.520

40
115
265
366
?
4
489

73
140
280
349

Hollandse
Stearinefabriek

Nederl.
Palmitine
Fabriek

1 = 1859; 2= 1866; 3 = 1871 ;4= 188 1.
Bron: Giele, Een kwaad Leven. 188; Schmitz, Schiedam, 51; Wessels. Gouda, 84; MacLean,
'Ook de kaarsenmaker'; GA Gouda: jaarverslagen en notulen aandeelhoudersvergaderingen;
Stat. lb. 1857,322; 1858,324; Provo Verslag Noord-Holland 1866, 521; Provo Verslag NoordHolland 1871.

Na de sluiting van de Nederlandsche Palmitinefabriek in 1872 waren er dus
nog maar drie stearinekaarsenfabrieken in Nederland, elk met enige honderden arbeiders. Tot de sluiting van de Amsterdamse fabriek in 1906 bleef de
bedrijfstak in economisch opzicht betrekkelijk stabiel. Spectaculaire groei
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als in de jaren vijftig en zestig trad niet meer op. In technisch opzicht veranderde er weI het een en ander. De produktie werd verder gemechaniseerd, de
chemische processen scherper gecontroleerd en de produkten en de tussenprodukten werden in een steeds grotere graad van zuiverheid afgeJeverd.
Via die produkten en tussenprodukten raakte de kaarsenindustrie in een toenemende mate verbonden met andere onderdelen van de chemische industrie,
als de zeepindustrie. Er ontstond een aparte deelsector binnen de chemische
bedrijfstak, die op chernie van olien en vetten gebaseerd was . Een voorbeeld
is de verwerking van glycerine. Tot ongeveer 1864 was dit een nutteloze afvalstof. Na die tijd namen de stearinekaarsenfabrieken en later andere chemische bedrijven de raffinage ervan ter hand en begon de verkoop van het bijprodukt een essentiele bijdrage aan het bedrijfsrendement te leveren.

Een chemische bedrijfstak met een kwaliteitsprodukt
De kaarsennijverheid in Nederland had tussen 1800 en 1880 een ware gedaanteverwisseling ondergaan. Zowel het produkt, de techniek van vervaardigen als de werkplek waren volledig veranderd. Het aantal kaarsenmakers,
dat in een of twee ruimtes met een enkele knecht voor de regionale markt
kaarsen produceerde was drastisch afgenomen. De vele slechte eigenschappen van de vroeg-negentiende eeuwse vetkaars, maakte haar bijzonder
kwetsbaar in de concurrentiestrijd met alternatieve lichtbronnen. De zoektocht naar mogelijkheden de kaars te verbeteren, via verbeterde pitten en di verse vormen van compositiekaarsen, resulteerde uiteindelijk in de stearinekaars. Aan gedurfd ondernemerschap van mensen als Brandon en Van Iterson is het te danken dat de Nederlandse stearinekaars halverwege de vorige
eeuw internationaal ging meetellen. Bekroningen op diverse wereldtentoonstellingen die Nederlandse fabrikanten van stearinekaarsen ten dee I vielen,
.
h'lervan.72
getmgen
Nieuwe afzetmarkten werden verkregen en de (internationale) concurrentiestrijd die om deze markten werd gevoerd noopte tot kostenbesparingen bij de
bedrijven. Gebruikmakend van wetenschappelijke en technische ontdekkingen werden nieuwe produktietechnieken toegepast en alternatieve grondstoffen aangewend.
Het gebruik van palmolie als grondstof, gekoppeld aan de invoering van de
zwavelzure verzeping, vormde de grondslag voor de geweldige expansie van
72 De NY Koninklijke Fabriek van Waskaarsen en de NY Stearine-kaarsenfabriek Gouda werden bijvoorbeeld bekroond op de tentoonstelling van 1862 te Londen, terwijl de NY Hollandsche
Stearinefabriek er een eervolle vermelding kreeg; F.W. van Eeden, ' De intemationale tentoonste lling te Londen in 1862', TvN 26 ( 1863), 671 en 674.
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de Nederlandse stearinekaarsenindustrie. Door een steeds betere kennis van
het produktieproces, verbeterde methoden en apparaten, konden het rendement en de kwaliteit worden verhoogd. Ret traditionele onderscheid tussen
goede, maar dure (=was)kaarsen en 'onvolkomene' (=smeer)kaarsen was voor
een deel opgeheven door een nieuw produkt: de stearinekaars.
De kaarsennijverheid werd een volwaardige tak van de chemische industrie.
Niet aileen bediende ze zich van chemische produktieprocessen en werd ze
geleid door chemisch geschoolde directeuren, ook was ze middels haar nevenprodukten verbonden geraakt met tal van andere chemische bedrijven. Ret
traditionele ambacht van kaarsenmaker was omstreeks 1880 verdwenen, een
nieuwe chemische bedrijfstak was ontstaan.

De vermogensontwikkeling van Nederlands
grootste industriele bedrijven, 1913-1950
E.S.A. BLOEMEN, A.W. FRANSEN, J. KOK, J.L. VAN ZANDEN

1. Inleiding
In dit artikel wordt op een vrijmoedige manier gebruik gemaakt van het
werk van de Amerikaanse bedrijfshistoricus A.D. Chandler. In zijn in 1990
verschenen hoofdwerk Scale and scope. The dynamics of industrial capitalism analyseert hij op basis van balanscijfers de collectieve geschiedenis van
de tweehonderd grootste industrieIe bedrijven van respectievelijk de Verenigde Staten, Duitsland en Groot-Brittannie, vanaf de tweede industriele
1
revolutie tot en met de Tweede Wereldoorlog. Wij hebben hetzelfde gedaan
voor de honderd grootste industriele bedrijven van het veel kleinere Nederland.
Kenmerkend voor de succesvolle grote concerns was volgens Chandler hun
neiging steeds meer fasen van de produktie in eigen bedrijf te concentreren,
hun aanbod van produkten steeds meer te varieren en ten slotte hun activiteiten
over vele landen uit te breiden . De concurrentieslag werd voor deze concerns
een gevecht om aandelen in de wereldmarkt. Volgens Chandler is het sleutelwoord voor hun succes het opzetten van een modern management, waarbij
lei ding en eigendom van een bedrijf gescheiden werden. Aileen ervaren,
professionele managers slaagden erin de bedrijfsorganisatie toe te snijden op
de potentiele schaalvoordelen die de moderne technologie van de tweede industriele revolutie bood. Ondernemingen die als eerste de nieuwe mogelijkheden in hun bedrijfstak benutten bleven vaak langdurig de ranglijst aanvoereno Voor 'uitdagers ' was het heel moeilijk vanuit een achterstandspositie de
toetredingsbarrieres te overwinnen . Vandaar dat de zogenaamde prime movers
vee1allangdurig op ongeveer dezelfde positie in de ranglijsten zijn te vinden.
Om enkele Amerikaanse voorbeelden te noemen: United States Steel Corporation was zowel in 1917 als in 1930 het grootste bedrijf van de Verenigde
Staten en stond in 1948 op de derde plaats. De positie van het chemische
concern E.I. du Pont de Nemours bekleedde respectievelijk de achtste, de
A. Chandler. Scale and scope. The dynamics of industrial capitalism (CambridgeJLonden
1990). VoorGroot-Brittanni e waren geen balanscij fers beschikbaaren gebruiktehij de marktwaarde van de aandelen.
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twaalfde en de achtste plaats. General Electric bezette de elfde, de vijftiende
en de negende plaats.
In het spoor van Chandler worden momenteel ranglijsten van de grootste
ondernemingen in verschillende Europese landen opgesteld en bestudeerd. 2
Wat Nederland betreft wijzen we op de een dezer dagen te verschijnen studie
van K.E. Sluyterman en H.J.M. Winkelman. Uitgaande van de Nederlandse
'top honderd' van 1930, relativeren zij Chandlers stelling dat het succesvolle
concern synoniem is met modern management en dat het familiebedrijf gedoemd was te 'falen,.3
In het onderhavige artikel kiezen we een andere invalshoek. Het type managementstijl is niet het uitgangspunt. In plaats daarvan hanteren we een meer
open benadering. In een eerder door ons gemaakte analyse van de Nederlandse
'top honderd' in de twintigste eeuw is gebleken dat de bedrijven die deze
toppen uitmaakten gezamenlijk een krachtige groei, zowel naar binnenlandse
4
maatstaven als in internationaal opzicht, wisten te realiseren. Met name de
groei tussen 1930 en 1950 sprong emit, hetgeen opmerkelijk is, gezien de
bepaald niet geringe schade die crisis en oorlog toebrachten aan de Nederlandse econornie. We stellen ons in dit artikel ten doel deze ontwikkeEng in kaart
te brengen en waar mogelijk verklaringen aan te dragen, zonder een bepaalde
variabele bij voorbaat centraal te stellen. We gaan uit van de ranglijsten voor
de jaren 1913, 1930 en 1950 om een vergelijking met de 'Chandler-landen'
mogelijk te maken .
In het eerste deel van dit artikel introduceren we de ranglijsten en stellen we
een aantal algemene vragen met betrekking tot de industriele vermogens en
hun ontwikkeling tussen 1913 en 1950. Om welke vermogensomvang gaat het
en hoe groot is de spreiding rond het gemiddelde? Hoe groot zijn de Nederlandse bedrijven, vergeleken met die van de grote econornieen? In welke bedrijfstakken vinden we de grootste Nederlandse bedrijven en welke veranderingen vonden hierin plaats in de eerste helft van de twintigste eeuw? In hoeverre werd de groei gerealiseerd door dezelfde bedrijven? Met andere woorden: werd de top honderd gekenmerkt door stabiliteit of yond er veel instroom
van nieuw opgerichte en/of snel groeiende bedrijven plaats? In het tweede deel
van dit artikel onderwerpen we de genoemde verrassende vermogensgroei
2
De 'top honderd' benadering is een thema op het wereld economisch-historisch congres in
Milaan, september 1994.
3
K.E. Sluyterman en H.l.M. Winkelman, 'The Dutch family firm confronted with Chandler's
dynamics of industrial capitalism, 1890-1940', te verschijnen in Business History, oktober 1993.
Bij deze willen we de auteurs hartelijk danken voor de prettige samenwerking bij het opstellen
van de ranglijsten.
4
Zie E. Bloemen, J. Kok en J.L. van Zanden, De top 100 van industriele bedrijven in Nederland
1913-1990 (Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid, Den Haag 1993).
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tussen 1930 en 1950 aan een nader onderzoek. Is er binnen deze peri ode aan
te geven wanneer deze groei heeft plaatsgevonden en valt deze te verklaren?
Allereerst geven we in de volgende paragraaf een verantwoording van de
werkwijze die we gevolgd hebben bij het opstellen van de ranglijsten.

2. Methodologische verantwoording
In dit onderzoek verrichten we een kwantitatieve analyse van de honderd
grootste industriele bedrijven in Nederland in de eerste helft van de twintigste eeuw. Voor de vaststelling van de bedrijfsgrootte zijn criteria als omzet,
beurswaarde, totaal vermogen en netto toegevoegde waarde het meest gangbaar. Het historisch materiaal biedt even wei zelden volledig inzicht in de financiele positie van bedrijven. Om een drietal redenen beperken we ons tot
het totale vermogen. In de eerste plaats kan het vermogen voor veel bedrijyen achterhaald worden door middel van het balanstotaal, zoals vermeld in
effectenboeken en jaarverslagen. In de tweede plaats is dit criterium minder
conjunctuurgevoelig dan bijvoorbeeld winst of omzet. Tenslotte wordt in
buitenlandse economisch-historische literatuur eveneens met 'dit cijfer gewerkt, waardoor de vergelijking tussen de Nederlandse en buitenlandse
ranglijsten mogelijk wordt. Wij zijn ons er van bewust dat aan het gebruik
van balansen vele bezwaren kleven - anders gezegd: dat er met balansen stevig kan worden gerommeld - maar het gaat ons om de grote lijnen en verder
hebben er - voor zover ons bekend - in deze peri ode geen structurele veranderingen plaats gevonden in de manier waarop de balansen werden samengesteld.
De balansen van grote, aan de beurs genoteerde naamloze vennootschappen
werden jaarlijks gepubliceerd in Van Oss' Effectenboek, dat de voornaamste
bron van het onderzoek vormt. Van vee I niet-beursgenoteerde vennootschappen en cooperaties zijn de cijfers gevonden in jaarverslagen, waarvan op het
Nederlands Economisch-Historisch Archief (NEHA) een aanzienlijke collectie is aangelegd. Tenslotte is in enkele gevallen gebruik gemaakt van gedenkboeken en van oorspronkelijk archiefmateriaal. De totale activa vermeld
in de jaarbalansen omvatten vaste goederen als fabrieksgebouwen en machines, voorraden , geld in kas, geld uitstaande bij debiteuren, alsmede de waarde
van deelnemingen in andere bedrijven. De balansen zijn zoveel mogelijk met
elkaar in overeenstemming gebracht door afwijkende boekingen van afschrijvingsposten, onderhanden werken en aandelen in portefeuille te corrigeren.
Bij de meeste bedrijven eindigt het boekjaar op 31 december. In de overige
gevallen is gekozen voor de balansen die in .de betreffende jaren (1913 , 1930
of 1950) zelf zijn opgemaakt.

136

JbGBT 10(1993)

Van een aanzienlijk aantal bedrijven hebben we geen balanstotalen voor de
genoemde jaren gevonden. Op twee manieren konden we aan dit probleem
tegemoet komen. Ten eerste konden we balanstotalen uit andere jaren extrapoleren, rekening houdend met de gemiddelde vermogensgroei in een bepaalde periode. Ten tweede is van veel bedrijven bekend hoeveel kapitaal in een
bepaald jaar geplaatst was. 5 Op grond van literatuur en toetsing op grond van
beschikbare cijfers is gekozen voor een factor tussen het geplaatst kapitaal en
het balanstotaal van 1:2. Van de honderd grootste bedrijven in 1913 is in 46
gevallen de omvang geschat. In 1930 gaat het om twaalf bedrijven en in 1950
om vijf. Dit neemt niet weg dat nog een aantal vermoedelijk grote (familie)bedrijven ontbreekt in de vooroorlogse ranglijsten. Voorbeelden zijn Joh. Enschede en Douwe Egberts. Met name de lijsten van 1913 en 1930 dragen
daarom een voorlopig karakter.
Voor de ranglijsten zijn aileen de gegevens van zelfstandige ondernemingen
gebruikt. Van een bedri jf met een of meerdere dochters is aileen de geconsolideerde balans opgenomen. Nederlandse dochters van buitenlandse maatschappijen (zoals Nederlandsche Ford en Hero Conserven) zijn buiten
beschouwing gelaten, omdat daarover te weinig gegevens beschikbaar waren.
Overigens speeJt dit fenomeen in de hier bestudeerde peri ode nog maar een
zeer bescheiden rol. Bedrijven die uitsluitend in Nederlands-Indie opereerden
zijn evenmin bekeken. Hoewel de nadruk ligt op industriele ondernemingen,
zijn in een aantal gevallen bedrijven opgenomen met een andere hoofdactiviteit, zoals handel of mijnbouw. Wanneer een dergelijk bedrijf een aanzienlijke industriele tak had, is het toch in de analyse betrokken.
In het geval van de Koninklijke-Shell en Unilever is aileen de waarde van
het Nederlandse be\ang in deze bedrijven berekend. Dit houdt in een aandeel
van 60% in het groepsbelang van Shell en 50% in dat van Unilever. Overigens
zijn in 1913 en 1930 geen groepscijfers van de Koninklijke-Shell beschikbaar.
De afzonderlijke balansen van de Koninklijke Petroleum Maatschappij (en de
Shell Trading en Transport Cie) geven slechts de aankoopwaarde van het aandelenpakket. Deze bedragen (zie Bijlage II en III) vormen dus slechts een
minimale indicatie van de totale activa van de Koninklijke.
De Nederlandse 'toppen honderd' worden in een internationaal kader geplaatst. Idealiter wordt vergeleken met landen die in economisch en demografisch opzicht ongeveer dezelfde omvang als Nederland hebben, zoals Denemarken en Zwitserland. Vooralsnog ontberen we het hiervoor benodigde vergelijkingsmateriaal. Om de Nederlandse resultaten toch in een internationaal
perspectief te kunnen zien, gebruiken we de gegevens uit Chandler's Scale
5
In veel gevallen vermeld in Mrs Van Nierop en Baak Nederlandsche Naamloze Vennootschappen.
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and scope voor de Verenigde Staten, Duitsland en Groot-Brittannie. De
vergelijking heeft betrekking op de omvang van de bedrijven in verhouding
tot het nationaal inkomen, de verdeling naar bedrijfsgrootte binnen de top
honderd en de verdeling van de grootste bedrijven naar bedrijfstak. Voor de
positie in de rangorde is het totale vermogen van een bedrijf steeds het criterium, uitgezonderd voor Groot-Brittannie, waar met de beurswaarde van de
aandelen gerekend is. Voor de analyse van bedrijfstakken is een indeling in
een aantal hoofdgroepen gemaakt aan de hand van de Standard Industrial
Classification. Van bedrijven die op verscheidene gebieden activiteiten
ontplooien, is de indeling noodgedwongen enigszins arbitrair. De mate van
continuYteit binnen de Nederlandse top honderd kan helaas niet worden vergeleken met die in het buitenland. De hiervoor benodigde reconstructie van
aile fusies en naamsveranderingen in de Verenigde Staten, Groot-Brittannie
en Duitsland in de peri ode 1913-1950 bleek te tijdrovend.
Voor het onderzoek naar de vermogensgroei tussen 1930 en 1950 gaan we
uit van de bedrijven die in 1950 in de top 100 voorkwamen. Hun balanscijfers
worden gesplitst in aandelenvermogen, reserves en vreemd vermogen.

3. De omvang van de bedrijven in de top honderd
In de Bijlagen II, III en IV geven we voor de jaren 1913, 1930 en 1950 de
ranglijsten van de honderd grootste bedrijven qua vermogen. Een eerste blik
op de lijst van 1913 laat zien dat het voor de meeste bedrijven om heel bescheiden bedragen gaat.
Het balanstotaal reikt meestal niet hoger dan enkele miljoenen guldens. Ook
in vergelijking met het buitenland heeft de Nederlandse industrie in deze periode dwergachtige afmetingen. Wanneer we proberen om (na omrekening in
Marken tegen de toenmalige koers) de Nederlandse bedrijven in de Duitse top
honderd van 1913 te schuiven, blijkt er aileen voor de bovenste vier een plaatsje weggelegd. In concreto: aileen de Koninklijke, Van den Bergh, Van Heek
en Jurgens zouden in de Duitse top honderd zijn terechtgekomen, wanneer het
Duitse bedrijven waren geweest. De verhouding tot de Verenigde Staten is
uiteraard nog veel ongelijker. Het tweehonderdste Amerikaanse bedrijf zou al
op de tweede plaats in de Nederlandse top honderd zijn gekomen. In tabel 1
zetten we de gemiddelde omvang van de bedrijven in de top honderd van
Groot-Brittannie, Duitsland en Nederland af tegen die van de Verenigde Staten.
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Tabel 1. Gei'ndiceerde gemiddeLde omvang qua vermogen van de honderd grootste bedrijven in
de Verenigde Staten, Groot-Brittannie, DuitsLand en NederLand (Verenigde Staten=JOO).

Verenigde Staten
Groot-Brittannie
Duitsland
Nederland

1913

1930

1950

100

100

100

23
12

25
12

24

2

4

9

17

Toelichting. De gemiddelde omvang van de honderd grootste bedrijven in de verschillende landen is uitgedrukt in guldens van het betrokkenjaar tegen de wisselkoersen van datjaar. Vervolgens zijn de absolute bedragen weergegeven in verhouding tot het Amerikaanse bedrag.
Bronnen: Van Oss' Effectenboeken en A. Chandler, ScaLe and scope, pp 639-732.

De relatief beperkte gemiddelde omvang van het Nederlandse industriele
bedrijf in het begin van deze eeuw valt te verklaren uit de kleinere thuismarkt, maar vooral uit de late start van de industrialisatie in Nederland. Na
1913 is Nederland echter aan een krachtige inhaalbeweging begonnen. De
cijfers van 1930 weerspiegelen het voor Nederland gunstige effect van de
Eerste Wereldoorlog en de krachtige econornische groei van de jaren twintig. Opmerkelijk is dat ook tussen 1930 en 1950 in relatief opzicht de
gemiddelde bedrijfsomvang in Nederland stijgt. Deze stijging moet in belangrijke mate worden toegeschreven aan de groei van Shell en Unilever,
die tijdens de oorlog vanuit hun Britse hoofdkwartieren hun aktiviteiten
konden voortzetten. Maar ook de balansen van veel 'binnenlandse' bedrijyen vertonen een sterke groei. Er is sprake van een duidelijke inhaalbeweging ten opzichte van het buitenland. Konden in 1913 slechts 4 bedrijven in
de Duitse top honderd worden 'ingeschoven', in 1930 is dit getal al gestegen
tot 15 en in 1950 tot 17.
Gemiddelden zeggen uiteraard weinig wanneer we de spreidingsmaten niet
weten. De variatiecoefficienten zijn berekend in tabel 2. Het blijkt dat er een
groot verschil is in de opbouw van de top honderd tussen Nederland enerzijds
en de drie grote industrielanden anderzijds. De Nederlandse top wordt vanaf
het begin van de eeuw gekenmerkt door een zeer grote mate van ongelijkheid:
er zijn pakweg vijf of zes groten en er gaapt een diepe kloof tussen deze top
en de rest. In de Verenigde Staten, Duitsland en Groot-Brittannie is de top
honderd veel gelijkmatiger opgebouwd. Zonder de Koninklijke benadert de
Nederlandse bedrijfsgroottestructuur trouwens die van de andere landen, met
name in 1913. Het is mogelijk dat de Nederlandse top honderd meer kleine
bedrijven telt dan de andere landen, wat de grotere variatie zou kunnen ver-
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klaren. Maar ook wanneer we de berekening beperken tot de grote bedrijven
(de top 25) zijn de Nederlandse coefficienten hoger dan die van de top honderd
in Duitsland, de Verenigde Staten en Groot-Brittanie.

Tabel 2. Variatie-coefficienten van de vermogens van de top-IOO's van de industriele bedrijven
in de Verenigde Staten, Groot-Brittannie, Duitsland en Nederland

Verenigde Staten
Groot-Brittannie
Duitsland
Nederland
idem zonder Koninklijke

1913

1930

1950

1,8
1,2
1,2
3,1
1,2

1,2
1,6
2,1
3,4
2,4

1,1
1,5
0,9
4,9
3,9

De variatie-coefficient (standaardafwijking gedeeld door rekenkundig gemiddelde) geeft de relatieve spreiding rond het gemiddelde aan.
NB. Het eerste jaar betreft 1917 voor de VS en 1919 voor GB; het tweede jaar is 1929 voor
Duitsland, het derde jaar is 1948 voor VS en GB en 1953 voor Duitsland.
Bronnen: zie tabel I.

Opvallend is dat de Nederlandse ongelijkheidsmaatstaf tussen 1913 en 1950
belangrijk toeneemt, terwijl deze trend elders ontbreekt. De sterke daling
van de Duitse variatiecofficient tussen 1930 en 1950 moet aan de door de
Geallieerden doorgevoerde anti-trustpolitiek worden toegeschreven, waardoor giganten als IG Farben en Krupp (voorlopig) verdwenen.

4. Spreiding over de bedrijfstakken
In welke bedrijfstakken is de top honderd geconcentreerd en hoe verandert
dit in de loop van de periode? In tabel 3 hebben we de bedrijven ingedeeld
volgens de Standard Industrial Classification (zie ook de Bijlagen I-IV).
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Tabel 3. Verdeling top honderd van de Nede rlandse industrie naar aandeel per bedrijfstak in
de fota le vermogens van de top honderd (in procenten)

1913

olie
voeding
textiel
transportmiddelen
chemie
hout
machines
steenlbeton
basismetaal
papier
metaalprodukten
electronica
uitgevenldrukken
overige

1930

1950

%

N

%

N

%

31,0
27,5
7,3
5,9
5,0
4,7
4,6
3,6
2,7
2,6
1,6
1,5
0,6
1,4

1
30
10
7
9
8
7
8
3
3
5
2
2
5

30,9
22,6
11,1
3,4
8,8
1,6
4,3
1,9
2,9
1,8
0,7
8,3

26
21
15
6
15
4
9
6
5
4
3
4

1,8

6

45,1
24,0
4,3
4,0
3,9
0,3
2,7
0,8
3,1
1,0
0,8
9,2
0, 1
0,8

N

18
13
9
10
2
8
7
6
4
7

7
I

7

Onder overige vall en producenten van tabak, kleding, meubelen, rubber, leer, instrumenten,
edelmetaal en linoleum.
Bron: Van Oss ' Effectenboeken.

In de tabel valt onmiddellijk het grote belang van de olieraffinage op, waarvoor we moeten lezen: de Koninklijke Petroleum Maatschappij . Daamaast
springt de voedingsmiddelenindustrie in het oog. Enigszins tegenvallend
Iijkt het aandeel van de chemie, maar hierbij moeten we bedenken dat de
Koninklijke als geheel is gerekend onder olie, waardoor haar belangrijke
chemische divisies niet bij chemie zijn meegeteld. De tabel weerspiegelt de
verschuivingen in de produktie in de eerste helft van de negentiende eeuw.
Traditionele materialen als hout en steen, alsmede de textielindustrie (tussen
1930 en 1950) verloren terrein ten gunste van de electronica.
Teneinde na te gaan in welke mate de Nederlandse top honderd afwijkt van
het intemationale patroon is tabel 4 berekend. Deze tabel bevat een systematische vergelijking tussen de bedrijfstakstructuur van de Nederlandse top honderd en het intemationale patroon, dat wil zeggen het (ongewogen) gemiddelde van de drie grote economieen (Duitsland, Verenigde Staten en Groot-Brittannie). Voor olie ontstaat dan een cijfer veel groter dan honderd, wat uitdrukt
dat in Nederland de olieindustrie een veel groter aandeel van de totale vermogenswaarde van de top honderd voor zijn rekening neemt. Met andere woor6

Naast de Koninklijke Petroleum Maatschappij gaat het hier om een asfaltfabriek.
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den, Nederland is uitgesproken sterk op dit terrein. Dit onevenredig grote aandeel wordt daarnaast gerealiseerd door een relatief zeer klein aantal (grote)
bedrijven. Voor de basismetaal levert deze analyse cijfers op die veellager
zijn dan honderd: ten opzichte van het buitenland is zowel het vermogen als
het aantal van de grote metaalbedrijven gering. Tabel4 kan zo gezien worden
als een ruwe indicatie van de relatieve sterktelzwakte van de Nederlandse
industrie, maar daar past weI een kanttekening bij. Een herberekening waarbij
de grote drie zijn weg gelaten (met vee I buitenlandse bezittingen), leert voor
1930, dat van de olie- en electronica-industrie dan niet veel overblijft, maar
dat de voedselindustrie nog steeds sterk genoemd kan worden. Verder verandert er weinig aan het totaalbeeld. Dat laatste geldt niet voor 1950. Dan springen ineens de transportmiddelen (scheepsbouw) en papier emit.

Tabel 4. Verhoudingscijfers per bedrijfstak naar aandeel in het totale vermogen van de top
honderd en naar het aantal grote bedrijven ten opzichte van de gemiddelden (aandelen en
aantallen) van de Verenigde Staten, Groot-Brittannii! en Duitsland.

aandeel
olie
voeding
textiel
transportmidde1en
chemie
machines
basismetaal
papier
metaa1produkten
elektronica

290
290
108
64
44
107
9
260
114
18

1913
1930
1950
aantal aandeel aantal aandeel aantal
14
200
167
58
75
100
13
300
250
40

193
212
187
44
53
225
14
74
43
123

20
121
188
60
155
246
30
100
90
67

241
261
127
44
25
84
14
59
50
156

10
138
217
82
91
160
32
80
233
140

Bron: Van Oss ' Effectenboeken.

Het aandeel van de betrokken bedrijfstak in de Nederlandse top honderd is
gedeeld door het ongewogen gemiddelde van dit aandeel van de betrokken
bedrijfstak in de drie niet-Nederlandse toppen. Het aantal bedrijven binnen
een bepaalde bedrijfstak is op analoge wijze gedeeld door het gemiddelde
aantal in de andere landen. Bij de cijfers voor papier dient men rekening te
houden met vertekeningen door kleine aantallen bedrijven in deze branche.
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Ook in tabel 4 valt direct op de specialisatie van de Nederlandse top honderd in de olie-industrie en de voedingsmiddelensector. Daartegenover staat
een ondervertegenwoordiging in bijna de hele rest van de industrie, met
name in de transportmiddelen, de basismetaal en de chemie (voor dat laatste
zie boven). Door het extreem hoge aandeel van de Koninklijke in het totale
vermogen, zijn deze cijfers misschien wat gechargeerd, maar toch geven ze
een duidelijk beeld van de belangrijkste trends. Vanaf 1913 daalt het aandeel in de papier, de metaalprodukten (tot 1930) en de transportmiddelen,
terwijl tussen 1930 en 1950 de internationale betekenis van de Nederlandse
machinefabricage, textiel, papier en chemie terugloopt. In die peri ode neemt
aileen het relatieve aandeel van de olieraffinage en de voedingsmiddelenindustrie toe. Een continue groei van het aandeel vanaf 1913 is aileen te vinden in de electronica, waarbij het natuurlijk met name gaat om Philips.

5. Stabiliteit en dynamiek in de top honderd
In hoeverre slaagden bedrijven erin hun positie in de top honderd te handhayen of te verbeteren? In welke mate zijn de ranglijsten samengesteld uit bestaande, dan weI uit nieuw opgerichte bedrijven? Om deze vragen te beantwoorden zijn mobiliteitstabellen opgesteld. Het bleek al snel dat de tabel
voor de peri ode 1913-1930 niet geheel betrouwbaar kon zijn. Van te vee I
bedrijven uit de lijst van 1913 zijn geen gegevens gevonden voor 1930, terwijl omgekeerd van een aantal bedrijven uit 1930 geen eerdere gegevens
voorhanden waren. Om deze reden is de bewerking beperkt tot de peri ode
1930-1950. Een ander probleem vormen fusies: zelfs al gaat het gefuseerde
bedrijf voort onder de naam van een van de partners, dan nog wordt de suggestie gewekt dat (minstens) een bedrijf ophoudt te bestaan en dus verdwijnt
uit de top honderd. Om dit op te lossen namen we de lijst van 1950 als vertrekpunt en stelden van daar uit een aangepaste Iijst voor 1930 op, waarbij
we de vermogens van de (in de tussenliggende periode) te fuseren bedrijven
reeds bij elkaar optelden onder de naam van het toekomstige bedrijf. Aldus
konden we zien in hoeverre de top honderd van 1950 bestond uit eerdere
'toppers', uit klimmers of uit geheeJ nieuwe bedrijven (tabel 5).
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Tabe1 5. Herkomst van de top honderd van de Nederlandse industrie in 1950

positie 1950

1-10

11-30

1-10
11-30
31-50
51-100
>100
niet in 1950

7
2

3
7
5
4

totaal

10

20

positie in 1930
31-50 51-100
>100

4
6
6
3

4
5
15
17
9

20

50

niet in
1930

I

2

3
12

13

16

15

tot

10
20
20
50
20
11
131

Van de 15 bedrijven in de top honderd van 1950 die niet op de lijst van 1930 voorkomen gaat
het in 4 gevallen om bedrijven opgericht tussen 1930 en 1950, in 5 gevallen om bedrijven
waarvan het vermogen onbekend was (maar die vermoedelijk klein waren), in 4 gevallen
(Oranjeboom, Thomassen en Drijver, Albert Heijn en Duyvis) om een vermoedelijk groot bedrijf waarvan geen gegevens beschikbaar zijn en in 2 gevallen (Oranje Nassau-mijnen en Amsterdamsche Ballast Maatschappij) om bedrijven die in 1930 nog geen industriele aktiviteiten
ontplooiden.
Bron: Van Oss' Effectenboeken.

De tabel laat een vrij sterke mate van stabiliteit zien in de top honderd tussen 1930 en 1950. Immers, 35 bedrijven behielden hun positie in dezelfde
\aag van de rangorde, terwijl 61 hooguit een laag veranderden. Van de 31
bedrijven die in 1950 'nieuw' binnenkwamen waren de meeste al in 1930
aktief, al waren hun vermogens toen nog te klein voor de top honderd.
Slechts vier bedrijven in de Iijst van 1950 waren nieuw opgericht. Deze uitkomsten suggereren dat de vermogensgroei van de top honderd tussen 1930
en 1950 grotendeels door dezelfde bedrijven is gerealiseerd.

6. De top honderd en het nationaal inkomen
Het economisch belang van de activiteiten van de top honderd van de industrie zou het best gemeten kunnen worden door de toegevoegde waarde en/of
de werkgelegenheid in deze bedrijven te vergelijken met het nationaal inkomen respectievelijk de totale werkgelegenheid. Helaas beschikken we aileen
over gegevens van de balanstotalen, met andere woorden, van het totale in
het bedrijf ge"investeerde vermogen en ontbreken nu juist vergelijkbare ge-
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gevens (over het totale vermogen) van de nationale economieen. De enige
mogelijkheid om uitspraken te doen over het relatieve belang van de top
honderd in de gehele peri ode 1913-1950 is de gesommeerde balanswaarde
te vergelijken met de waarde van het nationaal inkomen. Nu heeft recent A.
Maddison laten zien dat er in de twintigste eeuw in een aantal industrielanden een tamelijk constant verband bestaat tussen het nationaal inkomen en
7
de kapitaalgoederenvoorraad. Op grond daarvan lijkt een vergelijking, zoals gemaakt in tabel 3, toch zinvol. De tweede kanttekening die bij deze
vergeJijking moet worden gemaakt is, dat het nationaal inkomen een 'nationale' grootheid is (het meet het inkomen dat binnen de landsgrenzen wordt
verdiend), terwijl de cijfers van de balanswaarde van de top honderd betrekking hebben op aile activiteiten, dus ook op die van dochterondernemingen
of vestigingen in het buitenland. Ook dit bemoeilijkt de vergelijking, in het
bijzonder in het Nederlandse geval.

Tabel 6. De verhouding van de vermogenswaarde van de top honderd van de industrie en het
Bruto Nationaallnkomen 19/3-/950 (percentages)

Verenigde Staten
Groot-Brittannie
Duitsland
Nederland
idem excl Koninklijke

1913
23
12
13
20
14

1930
31
29
20
38
27

1950
18
22
16
62
34

NB De gegevens van Groot-Brittannie hebben betrekking op de beurswaarde van de aandelen.
In 1913 en 1930 is voor Duitsland gerekend met het Netto Nationaal Inkomen.
bron: A. Maddison, 'Standardised estimates of fixed investments and capital stock at constant
prices: a long run survey for 6 countries', ongepubliceerd (Universiteit van Groningen 1992).

Desalniettemin levert de vergelijking tussen de vermogenswaarde van de
top honderd en het nationaal inkomen be\angrijke informatie op. Terwijl de
Verenigde Staten in 1913 duidelijk kop\oper zijn, liggen de cijfers van
Groot-Brittannie, Duitsland en Nederland dicht bij elkaar, althans als wij de
Koninklijke even buiten beschouwing laten. Met de nationale trots erbij laat
Nederland echter de grote buren al ver achter zich en komt het aardig in de
7
De verhouding tussen beide grootheden varieerde volgens Maddison tussen de 2,2: 1 en 2,7: 1,
en vertoonde na 1950 slechts een geringe stijging, A. Maddison, Standardised estimates of fixed
investments and capital stock at constant prices: a long run survey for 6 countries, ongepubliceerde
paper (Universiteit van Groningen 1992).

BLOEMEN E.A. VERMOGENSONTWIKKELING

145

buurt van de Verenigde Staten. In 1930 is Nederland zelfs koploper, de KoninkIijke meegerekend. Zonder de olie komt Nederland niet verder dan een
derde plaats, maar het verschil met de Verenigde Staten is aanzienlijk teruggebracht. Het meest opmerkelijk is de uitslag van 1950. Met de Koninklijke
erbij is Nederland een categorie apart en ook zonder scoort het land het
hoogst. Bovendien is het het enige land van de vier waar de re1atieve vermogenswaarde van de top honderd nog verder oploopt.
Deze ontwikkeling is zeer verrassend te noemen als wij denken aan het beeld
van de Nederlandse industrie, zwaarder dan elders getroffen door de crisis van
de jaren dertig, geplunderd tijdens de oorlog en zo moeizaam opgekrabbeld
tijdens de wederopbouw. De meest eenvoudige verklaring voor de toename
van de relatieve vermogenswaarde van de top honderd zou natuurlijk aan de
andere kant van de vergelijking liggen, de veranderingen in het nationaal inkomen van de verschillende landen. Het is echter zo dat de groei van het nationaal inkomen in Nederland tussen 1930 en 1950 achter bIijft bij dat van de
Verenigde Staten, maar het loopt aardig in de pas met de andere Europese
landen en overtreft die van Groot-Brittannie en Duitsland. 8 Daarom wijden
wij het laatste deel van dit artikel aan een nadere analyse van de vermogenspositie van de top van het Nederlandse bedrijfsleven in de peri ode 1930-1950.
Hierbij moet worden benadrukt dat het om een eerste verkenning gaat.

7. De peri ode 1930-1950 nader beschouwd
Onderzoek van onder anderen Seegers en Griffiths heeft duidelijk gemaakt
dat Nederland in de jaren twintig een krachtige economische groei doormaakte. 9 Met het profijt dat Nederland trok van de Eerste Wereldoorlog
daarbij opgeteld hoeven de cijfers van 1930 vergeleken met 1913 geen verbazing te wekken. Over de volgende twintig jaar bestaat veel meer onduidelijkheid. De meeste statistieken houden op in 1938 en pakken de draad pas
weer op in 1948 of 1950. Ook de jaren dertig staan nog volop in discussie.
Om een beter beeld te krijgen van de vermogensontwikkelingen tussen 1930
en 1950 hebben wij dit tijdvak opgedeeld in drie subperiodes, 1930-1938,
1938-1946 en 1946-1950. Op basis van de bedrijven in de top honderd van
1950 hebben wij het spoor terug gevolgd en is het totaal vermogen berekend
voor de jaren 1930, 1938 en 1946 tot en met 1950. Het vermogen is telkens
8
A. Maddi son, Dynamicf orces in capitalist development (Oxford/New York 1991) Appendix
A.
9
J.1. Seegers, 'Het indexcijfer voor de industriiile produktie in Nederland gedurende het interbellum: inventarisatie en nieuwe berekeningen ' (Amsterdam 1986); J.L. van Zanden en R.T.
Griffiths, Economische geschiedenis van Nederland in de 20e eeuw (Utrecht 1989) 115.
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uitgesplitst in aandelenkapitaal, reserves en vreemd vermogen. Tabel 7 geeft
eerst de absolute cijfers en vervolgens de procentuele verdeling.
Tabel 7. Balam van de Nederlandse top honderd, uitgesplitst in aandelenkapitaal, reserves en
vreemd vermogen; absoluut en in procenten

absoluut

1930

aandelen kapitaal
reserves
vreemd vermogen
totaal vermogen

519
196
374
1089

477
181
297
955

595
320
613
1726

793
527
1457
2777

procenten

1930

1938

1946

1950

48
18
34
100

50
19
31
100

34
19
47
100

29
19
52
100

aandelen kapitaal
reserves
vreemd vermogen
totaal vermogen

1938

1946

1950

bron: Van Oss ' effectenboeken

Uit de cijfers blijkt dat het totaal vermogen tussen 1930 en 1938 is teruggelopen en dat alJe drie genoemde balansposten daarvoor verantwoordelijk
zijn. De vermindering van de waarde van het aandelenkapitaal kan worden
herleid op het afstempelen van aandelen en terugbetalingen aan de aandeelhouders ; de, overigens zeer beperkte, daling van de reserves is terug te voeren op gel eden verliezen; tenslotte wijst de daling van het vreemd vermogen
op een nog grotere terughoudendheid van de banken om bedrijven te financieren dan reeds het geval was in 1930 en op een afname van de leverancierskredieten.
Tussen 1938 en 1946 is het totaalvermogen van de top honderd gegroeid en
wederom is dit toe te schrijven aan al de drie balansposten. Hierbij valt op dat
het aandelenkapitaal weliswaar in absolute zin toeneemt, maar percentueel
gezien sterk afneemt. Legt men de cijfers van 1950 hiernaast, dan lijkt de
oorlog een trendbreuk te hebben betekend. Het spiegelbeeld van deze ontwikkeling vormt de toename van het vreemd vermogen. Een nauwkeuriger blik
op de balansen leert dat deze groei niet zo zeer valt toe te schrijven aan een
grotere activiteit van de banken, maar vooral aan reserveringen voor belastingen over de winsten tijdens de oorlogsjaren in afwachting van een definitieve
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afhandeling. Het meest curieus is de stijging in absolute zin van de reserves.
Deze cijfers geven eens te meer aan dat een diepgravend onderzoek naar het
weI en wee van het Nederlands bedrijfsleven tijdens de oorlogsjaren dringend
gewenst is.
De cijfers over 1950 liggen in het verJengde van die van 1946: een verdere
bescheiden absolute groei van het aandelenkapitaal, maar relatief een achteruitgang en een aanzienlijke groei van de reserves en het vreemd vermogen.
Nu is geen balanspost zo schimmig als die van de reserves (wat gebeurt er met
de stille reserves?), maar een nader onderzoek, waarbij ook de netto-winsten
worden betrokken, zou toch interessante resultaten kunnen opleveren.

8. Poging tot een verkiaring
In het voorgaande is aangetoond dat (a) zich tusen 1930 en 1950 een belangrijke verschuiving heeft voorgedaan in de verhouding tussen de top honderd
van de industrie en het nationaal inkomen en dat (b) deze verschuiving vermoedelijk samenhing met een verandering in de vermogensstructuur van de
top 100, die zich in de jaren 1938-1946 lijkt te concentreren (tabel 7). Daarmee richt de aandacht zich op veranderingen in de industrie tijdens en vlak
na de Tweede Wereldoorlog, jaren die tot nu toe een soort ' zwart gat' vormen in de economische geschiedenis van Nederland.
Om eerlijk te zijn, is het ons niet gelukt een sluitende verklaring te vinden
voor de verschuivingen in de industrie en in de verhouding tussen industrie en
nationale economie in de peri ode 1938-1946. Het idee dat zich in deze peri ode
een belangrijke structurele omslag in de industrie heeft voorgedaan, laat zich
moeilijk rijmen met het traditionele beeld, bekend uit de literatuur over Bezetting en Bevrijding, waarin aileen aandacht wordt besteed aan de wijze waarop het bedrijfsleven heeft geleden onder de economische exploitatie door de
bezetters en de nadelige gevolgen hiervan slechts met grote moeite te boven
is gekomen .1O
Bij wijze van besluit willen we toch, al was het aileen maar om de geconstateerde veranderingen enigszins plausibel te maken, enkele factoren de revue
laten passeren die van invloed zijn geweest op de bedrijfsgrootte-structuur in
de jaren 1938-1948. Nederland kende in deze peri ode in zekere zin een geleide
economie, waarbij de mogelijkheden tot produceren door bedrijven in belangrijke mate bepaald werden door de beslissingen van autoriteiten - in het bijzonder van de Rijksbureaux - om grondstoffen en andere hulpstoffen (steenkool en electriciteit) te leveren . Na 1945 werd de door de overheid geleide
10

Maar zie kritiek bij Griffiths en Van Zanden, a.w. hfst 8.

148

JbGBT 10(1993)

distributie van vreemde valuta, nodig om grondstoffen en dergelijke aan te
schaffen, van doorslaggevend belang. Er is relatief weinig bekend omtrent de
wijze waarop dit distributie-systeem, dat vanaf 1937 was opgezet ter voorbereiding op de oorlog, heeft gewerkt. II Er zijn echter aanwijzingen dat grote
bedrijven zowel tijdens als na de oorlog relatief bevoordeeld zijn ten koste van
kleine bedrijven. Toen in de loop van 1943 de schaarste aan grondstoffen in
onder meer de textielindustrie en de lederwarenindustrie toenam, gingen de
Duitsers - overigens in samenwerking met de Rijksbureaus - over tot het sluiten van de kleine bedrijven. De redenen waren dat men meende dat deze minder produktief waren - en dus meer arbeidskrachten vasthielden die in Duitsland tewerk konden worden gesteld - en dat concentratie van de produktie in
een beperkt aantal grote bedrijven administratieve voordelen had - de distributie werd overzichtelijker en beter te controleren. Vermoedelijk is dit een
algemeen beIeid geweest: de kleine bedrijven werden het eerst gesloten, de
12
grote mochten het langst blijven produceren. In de bedrijfstakken die voornamelijk voor de Duitse oorlogsvoering werkten - metaal, scheepsbouw en
electrotechniek - overheerste bovendien het groot-bedrijf, hetgeen de tendens
in de richting van concentratie heeft versterkt. 13
Over de manier waarop de distributie van grondstoffen en vreemde valuta
na de bevrijding werd georganiseerd bestaat nog meer onduidelijkheid dan
over de oorlogsmaatregelen, maar enkele zaken springen weI in het oog. Om
te beginnen had den (over het algemeen grote) bedrijven die na 1942/43 door
konden werken in 1945 natuurlijk een voorsprong in vergelijking met de bedrijven die al in het begin van de bezetting waren stilgelegd. Tijdens de oorlog
werden over het algemeen - en zeker in de 'zware industrie', die opdrachten
voor de Duitsers uitvoerden - behoorlijke (en onbehoorlijke) winsten gemaakt,
hetgeen de uitgangssituatie van deze bedrijven verder verbeterd heeft. Er zijn
aanwijzingen dat de distributie na 1945 de grote bedrijven eveneens bevoordeeld heeft. Een belangrijk argument was dat men, gegeven de schaarste aan
vreemde val uta, de voor de export werkende bedrijven als eerste weer aan het
werk wilde helpen, om aldus de toegekende vreemde valuta zo spoedig mogelijk weer terug te verdienen. 14 Het behoeft geen betoog dat vooral het grote,
internationale bedrijfsleven van de toepassing van dit argument geprofiteerd
heeft. Bedrijven die al in een vroege fase van de oorlog waren stopgezet en
II Aileen voor de landbouw bestaat er een grondige studie: G.M.T. Trienekens, Tussen ons volk
en de honger (Utrecht 1985).
12 J. Poulus, De ontwikkeling van de textiel en de leerindustrie tijdens de Tweede Wereldoorlog,
scriptie economische en sociale geschiedenis Rijsuniversiteit Utrecht 1993.
13 Vergelijk Griffiths en Van Zanden, a. w. tabel 8.2.
14 Voorbeelden in A. Bakker en M.M.P. van der Lent, Pieter Lieftinck 1902-1989 (Utrecht
(989).
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grotendeels voor de binnenlandse markt werkten - de meeste kleine bedrijven
- waren dus na 1945 dubbel gehandicapt. Tenslotte richtten de eerste aanzetten
in de richting van een industrialisatiebeleid na 1945 zich over het algemeen
ironisch genoeg op dezelfde bedrijfsklassen die het meest van de bezetting
geprofiteerd hadden - de metaal, de transportmiddelen en de electrotechniek.
Het ligt voor de hand dat deze ontwikkelingen invloed hebben gehad op de
werkgelegenheidsstructuur en dat het aandeel van de bedrijven uit de top honderd in de totale werkgelegenheid in de industrie tussen 1940 en 1950 is gestegen. Helaas beschikken wij nog niet over de cijfers om deze veronderstelling te toetsen. De CBS-cijfers bieden niet meer dan een algemeen aanknopingspunt. Tabel 8 be vat gegevens omtrent de verdeling van de werkgelegenheid in drie klassen bedrijven in 1938 en 1948: de totale werkgelegenheid in
de industrie nam vol gens deze gegevens met 43 % toe - wat een zeer sterke
groei genoemd mag worden, gezien het feit dat het nationaal inkomen in 1948
nog nauwelijks boven dat van 1938 lag - en deze toename is opvallend geconcentreerd in het 'midden- en grootbedrijf'. Het aantal kleine bedrijven is daarentegen zelfs gedaald en de werkgelegenheid in deze groep is ongeveer constant gebleven.

Tabel 8 Bedrijfsgrootte-structuur in de nijverheid in 1938 en 1948 volgens de gegevens van de
Rijksverzekeringsbank (in duizendtallen)

1948

1938

kleinbedrijf «5 werklieden)
middenbedrijf (5-49 werklieden)
grootbedrijf (>50 werklieden)
Totaal

aantal
bedrijven

aantal
werklieden

aantal
bedrijven

aantal
werklieden

94,1
18,4
2,4
114,9

III
229
517
857

85,2
26,9
3,5
115,6

118
354
756
1228

Bron: CBS, Jaarcij/ers voor Nederland 1947-50, 92

Deze cijfers geven dus weI een algemene tendens aan, maar wat werkelijk
interessant zou zijn om te weten is hoe de onderlinge verhouding binnen de
groep grote bedrijven (bij het CBS al vanaf 50 werknemers) zich heeft geevolueerd. Onze hypothese is in ieder geval, dat door de geschetste ontwikkelingen de bedrijfsgrootte-structuur van de industrie tijdens de jaren waarin
Nederland een soort 'geleide economie' ken de, belangrijk is veranderd ten
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koste van de kleine bedrijven en ten faveure van het grote bedrijf. De sterke
relatieve groei van de top honderd zou door deze ontwikkelingen althans ten
dele verklaard kunnen worden. 15 Van belang is mogelijk ook geweest dat de
echte top van de industrie - bedrijven als de Koninklijke en Unilever - door
de grote spreiding van hun activiteiten over de gehele wereld maar ten dele
de nadelen van de oorlogvoering hebben ondervonden. De economie van de
Verenigde Staten maakte in deze jaren een enorme hausse door. De prijzen
van grondstoffen en energiedragers namen tussen 1938 en 1948 zeer sterk
toe. Dit zijn ontwikkelingen waar de genoemde bedrijven sterk van hebben
geprofiteerd. Helaas is onze kennis van het NederIands bedrijfsleven in deze
jaren, mede omdat de meeste bedrijfsgeschiedenissen er over zwijgen, nog
veel te beperkt om meer gefundeerde uitspraken te doen over de mate waarin het bedrijfsleven van de Tweede WereldoorIog heeft geprofiteerd.
Tot besluit keren we nog even terug naar Chandler. Managementstijlen zijn
in dit artikel niet aan de orde geweest, maar indirect valt er weI iets over te
zeggen. De door ons veronderstelde trendbreuk vond plaats in een peri ode oorlog, begin van de wederopbouw - die zich slecht leende voor experimenten met de bedrijfsorganisatie. Voor het doordringen van het Amerikaans
gedachtengoed over management en schaalvergroting was het ook nog te
vroeg. De propaganda kwam pas in de loop van het Marshall-programma
goed op gang. Daarom ligt het niet voor de hand de ontwikkelingen in deze
jaren aan een verandering in managementstijl toe te schrijven. Verder zou
men kunnen veronderstellen dat de 'modern' geleide bedrijven binnen de
top honderd betere resultaten boekten dan de 'ouderwetse'. Deze hypothese
is door ons niet getoetst. Als het zo zou zijn dat de 'moderne' bedrijven samen vall en met de grotere bedrijven binnen de top honderd en de 'ouderwetse' met de kleinere, gaat de stelling niet op. Uit onze berekening bleek namelijk dat er geen enkele significante relatie bestond tussen groei en omvang van het top-honderd bedrijf.

15 Een andere, externe, factor die een rol kan hebben gespeeld is het wegvallen van het inkomen
uit Indonesie, door verschillende auteurs geschat op tenminste 8% van het Nationaallnkomen
(maar door anderen op veel minder). Het verdwijnen ervan betekende een 'automatische' verschuiving in de verhouding tussen de top 100 en het nationaal inkomen.
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BULAGE I Codes bedrijfstakken
Toelichting:
De bedragen zijn weergegeven in duizendtallen. Een * geeft een schatting
aan.
De bedrijven zijn ingedeeld in de hoofdgroepen van de Standard Industrial
16
Classification Code, analoog aan Chandler's Scale and scope p. 632-637.
De codes staan voor de volgende bedrijfstakken:
code

bedrijfstak

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

voedingsmiddelen en aanverwante produkten
tabaksprodukten
produkten van textielfabrieken
kleding en andere afgewerkte textielgoederen
hout en houtprodukten, m.u.v. meubelen
meubelen en inrichtingsartikelen
papier en aanverwante produkten
grafische industrie
chemicalien en aanverwante produkten
olieraffinage
rubber
leder en lederprodukten
steen, klei-, glas- en betonprodukten
metaalindustrieen, primair
gefabriceerde metaalprodukten, m.u.v. machinerieen en transportrniddelen
machines, m.u.v. elektrische
elektrische en elektronische machines en apparatuur
transportmiddelen
meet,- analyseer- en regelinstrumenten; fotografische, medische en
optische artikelen; horloges en klokken
diversen

35
36
37
38
39

16 Tevens kon bij de codering gebruik gemaakt worden van de publikatie Dun 's 20.000. De
belangrijkste Nederlandse ondernemingen 1991 (Dun & Bradstreet bv Rotterdam).
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BIJLAGE II De top 100 van de Nederlandse industrie in 1913
r=rangnummer, b=balanstotaal, c=SIC-code
De bedragen zijn weergegeven in duizendtallen. Een
aan.

* geeft een
b

Koninklijke Petroleum
Van den Bergh Ltd
Van Heek (Schuttersveld)
Jurgens
Wessanen
Van Gelder
Houthandel William Pont
Calve-Delft
Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek
Billiton
Stork
Hollandia
Werkspoor
Wester-S uikerraffinaderij
De Schelde
Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij
Philips
Noury & Van der Lande
Van Nelle
Amstel
Maastrichtse Zinkwit Mij
Gelderman
Sphinx
Wilton
Fijenoord
Rotterdamsche Droogdok Mij
Bensdorp
Zuid-Hollandsche Bierbrouwerij
Kempense Zink Mij
Societe Ceramique
Vereenigde Blikfabrieken
Van den Bergh, Arnold 1. Ltd
Houthandel Altius & Co
Puttershoek
Van Berkel ' s Patent
WerfConrad
Prins' Oliefabrieken

2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

186022
36500
21100
19800
14000 *
12135
11012
10655
10188
10000 *
8713
8628
8595
8070
8036
7601
7139
6000 *
5945
5542
5525 *
5500
5287
5019
4927
4535
4525
4195
4096
3978 *
3739
3647
3484
3270
3077
3000 *
3000 *

schatting
c

29
20
22
20
20
26
24
20
28
33
35
20
35
20
37
37
36
20
20
20
28
22
32
37
37
37
20
20
33
32
34
24
24
20
35
37
20
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Verschure, I.M. en Zn
Heineken
Van Vlissingen &Co
Spanjaard
Hollandsche Beton Maatschappij
De Gruyter
Houthandel Varsseveld & Co
Gouda kaarsen
Internat. Guano- en Superfosfaatwerken
Scholten 's Aardappelrneelfabrieken
Blijdenstein
Nwe Ned. Mij. tot verv.van spiegelglas
Van Vollenhoven's Bierbrouwerij
Centrale Guano-Fabrieken
Allan & Co
Houthandel G.Key
Arnsterdarnsche Superfosfaatfabriek
Vredestein
Zuid-Hollandsche Beetwortelsuikerfabriek
Machinefabriek P. Srnit lr.
Wolff & Co, Steenfabrieken
Stork & Cie, Kon. Weefgoederenfabriek
Van Thiel & Co
Internationale Cacaofabrieken
Houtindustrie Picus vh Bruening en Zn
De Muinck-Keizer
Glasfabr. Leerdarn vh leekel, Mijnsen& Co
Kon . Ned . Papierfabriek
Heernaf
Rotterdarnsche rnachinefabriek Braat
Kwatta
Lijrn- en Gelatinefabriek 'Delft'
Wyers
Honig
Van Dorp&Co
Stoornrneelfabriek 'Holland'
Spekler en Tetterode, Suikerraffinaderij
De Heyder & Co
Eerste Ned. Coop. Beetwortelsuikerfab.
Dinteloord, Coop. Beetwortelsuikerfab.
Houthandel G. Alberts Lzn & Co
Noord-Nederlandsche Beetwortelsuikerfab.
Ned. Mij Mijnbouwk. Werken
Dobbelrnan, Tabaks en sigarenfabriek
Scholten, Carton- en Papierfabriek
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38
39
40
41
42
43
44

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

78
79
80
81
82

3000 *
3000 *
3000 *
2900 *
2878
2800 *
2600 *
2600
2567
2517
2412
2400 *
2400 *
2395
2362
2318
2286
2221 *
2122
2000 *
2000 *
2000 *
2000 *
2000 *
2000 *
2000 *
2000 *
2000 *
2000 *
2000 *
2000 *
1978
1966 *
1920 *
1900 *
1873
1800 *
1800 *
1800 *
1796
1782
1760
1724
1700 *
1700 *

20
20
22
22
32
20
24
28
28
20
22
32
20
28
37
24
28
30
20
35
32
22
34
20
24
33
32
26
36
35
20
28
22
20
27
20
20
22
20
20
24
20
35
21
26
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Nederlandsche Meubel en Houtwarenfabriek
Hengelosche Bontweverij
Koninklijke Stoomweverij te Nijverdal
Ten Hagen
Oving Jr. 's Ijzer en Staalhandel
Van Deventer's Glasfabrieken
Ribbius Peletier
Gez. Buskruidmakers van N-H, U. en Zeel.
Van den Bergh's Stoomschoenfabriek
Tetterode
Korenschoof
Simonsz, Houthandel
Vereenigde Glasfabrieken
Amsterdam, machinefabriek
Boldoot
Koninklijke Nederlandsche Grofsmederij
Blankenheim en Nolet's Distilleerderij
Kakebeeke, Stoommeelfabriek
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83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

1696 *
1600 *
1600 *
1500 *
1500
1482
1400 *
1400 *
1366
1338
1312
1300 *
1298
1241
1212 *
1209
1200 *
1200 *

25
22
22
27
34
32
21
28
31
34
20
24
32
35
28
34
20
20
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BULAGE III De top 100 van de Nederlandse industrie in 1930
r=rangnummer, b=balanstotaal, c=SIC-code
De bedragen zijn weergegeven in duizendtallen. Een
aan .

* geeft een
b

Koninklijke Petroleum
Unilever
Philips
Algemeene Kunstzijde Unie
Staatsmijnen
Centrale Suiker Maatschappij
Hoogovens
Van Gelder Zonen
Van Berkel's Patent
Werkspoor
Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij
De Schelde
Van Heek (Schuttersveld)
Amstel
Stork
Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek
Maastrichtse Zinkwit Mij
Billiton
Hollandsche Kunstzijde Industrie
Hollandsche Beton Maatschappij
Wilton-Feyenoord
De Gruyter
Van Nelle
Heineken
Nederlandsche Linoleumfabriek
Van den Bergh,Amold I. Ltd
Wessanen
Verenigde Touwfabrieken
Emballagefabrieken en Houthandel
Hollandia
Eerste Nederlandse Cement Industrie
Ver.Chemische Fabrieken
Rotterdamsche Droogdok Maatschappij
Kempense Zink Mij
Nederlandsche Kabelfabriek
Zuid-Hollandsche Bierbrouwerij
Gelderman

I
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

790869
353749
188492
163460
114854
55407
35186
32698
31568
31001
26067
24567
24400
22934
22699
22024
21791 *
18463
17976
17942
17732
16308
16000 *
16000 *
15368
14900
14200 *
13828
13173
12691
12656
11990
11802
11419
11039
10521
9900

schatting
c
29
20
36
22
28
20
33
26
35
35
37
37
22
20
35
28
28
33
22
32
37
20
20
20
39
24
20
22
24
20
32
28
37
33
36
20
22
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Wyers
Kwatta
Gebr. Gerzon's Modemagazijnen
Houthandel William Pont
Heemaf
Meelfabrieken der Ned. Bakkerij
Vredestein
Domaniale Mijn-Maatschappij
Vereenigde Blikfabrieken
Van Vollenhoven's Bierbrouwerij
Van Vlissingen & Co
Ten Cate
Bierbrouwerij 'De Drie Hoefijzers'
Spanjaard
Tetterode
De Muinck-Keizer
Machinefabriek P. Smit Jr.
Sphinx
Hollandsche Draad- en Kabelfabriek
Noury & Van der Lande
Burgerhout's Machinefabriek en Scheepswerf
Koninklijke Stoomweverij te Nijverdal
Amsterdamsche Chininefabriek
Kon. Ned. Papierfabriek
Societe Ceramique
Gouda kaarsen
Dinteloord,Coop Beetwortelsuikerfabriek
Lijm- en Gelatinefabriek 'Delft'
Eerste Nederlandsche Cooperatieve
Kunstmestfabriek
Zwanenberg
Fokker
Stoommeelfabriek 'Holland'
Utrechtse Asphaltfabriek vh
Firma Stein en Takken
Van Kempen, Begeer en Vos
Brocades-Stheeman en Pharmacia
Kromhout Motoren Fabriek D. Goedkoop Jr.
Gelderland
Koninklijke Vereenigde Tapijtfabrieken
Kunstzijdespinnerij Nyma
Lijempf
Puttershoek,Coop.Beetwortelsuikerfabriek
Internationale Gewapend Beton-bouw
Gebr. Bervoet's Kleedingbedrijven

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
65

9752
9622
9299
8951
8802
8507
8500 *
8292
7735
7321
7104
7000 *
6909
6616
6347
6287
6278
6216
6172
6120 *
6086
6055
6005
5392
5276
4983
4983
4870

22
20
23
24
36
20
30
28
34
20
22
22
20
22
34
33
35
32
36
28
35
22
28
26
32
28
20
28

66
67
68
69

4848
4846
4800
4705

28
20
37
20

70
71
72
73
74
75
76

4687
4611
4576
4415
4300
4295
4251
4131
4130
4072
4048

64

77

78
79
80

*

*

29
39
28
35
26
22
22
20
20
32
23
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Stikstofbindingsindustrie 'Nederland'
Vereenigde Hollandsche Sigarenfabrieken
Carp's Garenfabrieken
Ketjen
Kon. Ned. Zoutindustrie
De Bijenkorf (stijfselfabriek v/h M.K. Honig)
Honig Oliefabrieken 't Hart en De Zwaan
Reineveld, Machinefabriek
Twijnstra's Oliefabrieken
Scholten,Carton- en Papierfabriek v\h W.A,
Blijdenstein
Ned. Mij tot het verrichten van
Mijnbouwkundige Werken
Glasfabriek Leerdam
Rouppe van der Voort
Allan &Co
Twentsche Stoomblekerij
Korenschoof
Dikkers&Co
Hoek's Machine- en Zuurstoffabriek
Houthandel G. Key
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81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

4033
4021
3970
3942
3925
3400
3400
3388
3374
3348
3334

92

3326
3222
3067
3049
3032
3013
3000
2958
2939

93
94
95
96
97
98
99
100

*
*

28
21
22
28
28
28
20
35
20
26
22

*

35
32
34
37
22
20
33
35
24

158

JbGBT 10(1993)

BIJLAGE IV De top 100 van de Nederlandse industrie in 1950
r=rangnummer, b=balanstotaal, c=SIC-code
De bedragen zijn weergegeven in duizendtallen. Een
aan.

Koninklijke Petroleum
Unilever
Philips
Staatsmijnen
Aigemeene Kunstzijde Unie
Hoogovens
Werkspoor
Stork
De Schelde
Wilton-Fijenoord
Oranje Nassau mijnen
Nederlandsche Dok- en Scheepsbouw Mij
Nederlandsche Kabelfabriek
Van Gelder Zonen
Fokker
Centrale Suiker Maatschappij
Rotterdamsche DroogdokMij
Ten Cate
De Gruyter
Billiton
Heineken
Zwanenberg-Organon
Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek
Maastrichtse Zinkwit Mij
Koninklijke Stoomweverij te Nijverdal
Heemaf
Hollandsche Kunstzijde Industrie
Dinteloord,Coop.Beetwortelsuikerfabriek
Verschure & Co Scheepswerf en Machinefabriek
Albert Heijn
Van Nelle
Wessanen
Kon. Ned. Zoutindustrie
Albatros Superfosfaatfabriek
Smit & Co Transformatorenfabriek
Van Vlissingen & Co

2
3
4
5
6
7
8
9
10
II

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

* geeft een

schatting

b

c

528906
2370377
901603
247673
226252
160102
136242
108013
102619
97804
95391
73779
71732
69514
67868
59172
53542
51050
44111
42396
41373
40467
38560
35000
34762
34738
33674
33201
31743
30602
30104
30000
28124
27968
25467
25425

29
20
36
28
22
33
35
35
37
37
33
37
36
26
37
20
37
22
20
33
20
20
28
28
22
36
22
20
37
20
20
20
28
28
36
22

*

*
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Eerste Nederlandse Cement Industrie
Amstel
De Muinck-Keizer
Wyers
Van Heek (Schuttersveld)
Houthandel William Pont
BUhrmann 's Papiergroothande1
Meelfabrieken der Ned. Bakkerij
Kunstzijdespinnerij Nyma
Bois
Vereenigde Blikfabrieken
Dikkers & Co
Hollandsche Draad- en Kabelfabriek
Van Berkel's Patent
Van Wijk&Co
Spanjaard
Noury & Van der Lande
Domaniale Mijn-Maatschappij
Kempense Zi nk Mij
Nederlands-Amerikaanse Fittingfabriek
Lijempf
Hollandia
Emballagefabrieken en Houthandel
Brocades-Stheeman en Pharmacia
Hazemeijer
Hollandia Kattenburg
Bronswerk
Eerste Nederlandsche Cooperatieve
Kunstmestfabriek
Kon. Ned. Papierfabriek
Amsterdamsche Droogdok Mij
Berghuizer Papierfabriek vh B. Cramer
Verenigde Touwfabrieken
Kon . Nederlandse Katoenspinnerij
Breda, Machinefabriek v/h Backer en Rueb
Thomassen en Drijver
Amsterdamsche Ballast Mij
Ketjen
Hollandsche Beton Maatschappij
Allan &Co
Vereenigde Nederlandsche Rubberfabrieken
Bierbrouwerij 'De Drie Hoefijzers'
Vredestein
Thomassen International
Gebr. Bervoet's Kleedingbedrijven
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37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

25366
24792
23356
22500
22424
21068
20999
20924
20538
20000 *
19823
19819
18740
18513
17655
17415
16091
15794
15740
15721
15622
15265
15040
14743
14732
14601
14318

32
20
33
22
22
24
26
20
22
20
34
33
36
35
23
22
28
28
33
34
20
20
24
28
36
23
34

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

14241
14090
14053
14036
13614
13451
13325
13245
13151
13033
12864
12590
12275
12181
12169
12053
11905

28
26
37
26
22
22
35
34
32
28
32
37
30
20
30
35
23
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Apeldoornse Nettenfabriek Von Zeppelin & Co
Van derHeem
Tetterode
Internationale Gewapend Beton-bouw
Beynes
Schokbeton
Vereenigde Glasfabrieken
Duyvis
Van Schuppen
Kromhout Motoren Fabriek D. Goedkoop lr.
Geveke & Co
Vredestein, Nederlandsch-Amerikaansche
Autobandenfab
Staalwerken De Maas
Arbeiderspers
Oranjeboom
Electromotorenfabriek 'Dordt'
Rouppe van der Voort
Twijnstra' s Oliefabrieken
Gebr. Gerzon's Modemagazijnen
Sphinx

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

11858
11804
11629
11562
11274
10561
10365
10000 *
10000 *
9917
9868

22
36
34
32
37
32
32
20
22
35
35

92
93
94
95
96
97
98
99
100

9861
9824
9786
9623
9487
9414
9398
9314
9183

30
34
27
20
35
34
20
23
32

Himmel, Hergot, Sakremint! Nomdedju!
Kool in de roetsj !
Het begin van wetenscbappelijk bedrijfsbebeer in de Limburgse
mijnbouw in de jaren twintig
B.P.A. GALES

Met verbazing las begin 1936 de directie van de Oranje-Nassau mijnen, dat
in het Donetz-bekken Russische houwers dagelijks 340 ton steenkolen wonnen. Tot dan toe had men de produktiviteit daar op 16,8 ton geschat. 1 Het
Internationaal Arbeidsbureau in Geneve, de oorsprong van het bericht, werd
aangeschreven. Dit kon zich slechts op betrouwbare bronnen beroepen. De
Heerlense directie wendde zich vervolgens tot de redactie van het Duitse
blad Gltickauf, het internationale vaktijdschrift. Zij was nog altijd sceptisch,
maar je kon nooit weten. 'Vol gens ons kunnen houwerprestaties van 300 en
500 ton slechts de prestatie zijn van een groep mijnwerkers in een pijler, die
om de een of andere reden, maar in ieder geval ten onrechte, wordt toegeschreven aan de voorman.' Via Duitsland legde men in Wenen contact met
iemand, die in de Sovjet-Unie had gewerkt. Van de produktiviteit op dat
ogenblik wist hij niets, maar twee jaar eerder was de situatie in de Donetz
allermiserabelst. Russische cijfers moest men niet serieus nemen; de Europese mijnindustrieen hadden geen concurrentie uit het oosten te duchten. De
directie van de Oranje-Nassau mijnen had zich een mening gevormd voordat in de westerse pers koppen als 'Van Mijnwerker tot Beroemdheid' Stachanov vereeuwigden.
In de herfst van 1935 was in het verre Rusland de Stachano-beweging gestart.
Onder andere maatschappelijke verhoudingen was een stagnerende bedrijfstak
in staat tot onvermoede prestaties: dat was de moraal van het Stachanovisme.
Gedurende het interbellum begonnen velen in de steenkolenmijnbouw het
voorbeeld te zien van een bedrijfstak op zijn retour. In de Verenigde Staten,
de 'technological frontier', was in 1920 het indexcijfer van de arbeidsproduktiviteit in de mijnbouw 139 en in de nijverheid 131; 1900 was het referentieCorrespondentie, kranteknipsels etc bevinden zich in: Rijksarchief Limburg (RAL), Archief
Oranje-Nassau mijnen, VI, Commerciele aangelegenheden: Produktie, F 145.
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punt met 100. In 1930 stond het voor de industrie op 163, maar voor de mijnbouw slechts op 147. Deze trend was een voorafbeelding van de toekomst.
Een klassiek mijnbouwland als Belgie illustreerde reeds het verschijnsel van
2
een absoluut teruglopende produktiviteit. Achteruitgang was echter buiten
het arbeidersparadijs geenszins een universeel verschijnsel. De Nederlandse
steenko1enmijnbouw gold internationaal als een model van efficiency: 'aile
getuigenissen wijzen erop, dat het bestaande produktief apparaat van de Nederlandse mijnen volmaakt is in haarmodemisering,.3 In 1938 stelde het c.B.S
vast, dat over de peri ode 1925-1936 de jaarlijkse stijging van de arbeidsproduktiviteit in de mijnen (6,3%) aileen werd overtroffen door die in de Rotterdamse haven (6,8%) en dat de toename in de mijnstreek het dubbele was van
het landelijk gemiddelde (3%).4 De produktiviteit in de Limburgse mijnen
behoorde tot de hoogste in Europa. In het midden van de jaren dertig stond
men zelfs enige tijd bovenaan. Van deze plaats werd Nederland spoedig verdrongen door Polen. Ook als tweede bleef Nederland een standaard waaraan
de gang van zaken elders werd afgemeten.
De steenkolenmijnbouw liet dus een Januskop zien. Aan de ene zijde waren
er de 'giant concerns ... all managed so perfectly as to call forth applause from
the angels in heaven'. De Nederlandse mijnen en vooral de Staatsmijnen, viel,
in die hemelse woorden van 1. Schumpeter, heel wat applaus van de engelen
ten deel vanwege hun wetenschappelijk vastgestelde, 'enig juiste werkwijze'.
De Limburgse mijnen waren daarbij een maat voor falen elders. Structurele
depressie en verval, dat was de andere zijde van mijnbouw, problemen 'most
succesfully tackled by methods which fell outside the traditional procedures
of private enterprise under competition,.5 De uitvoerige beschrijving van het
Limburgse voorbeeld door een commissie van Britse mijningenieurs eindigde
6
in een vernietigende conclusie voor de eigen industrie. Juist vanwege de tech-

2
Bijvoorbeeld : J.B .D. Derksen, 'Bevolkingsvermeerdering en werkgelegenheid', in: Hooge
Raad van Arbeid, Onderzoek rwar de 'blijvende werkloosheid' en haar bestrijding. Rapport van
de commissie ingesteld bij beschikking van den voorzitter van den Hoogen Raad van Arbeid, dd
18 December 1936 Cs-Gravenhage 1939) 271. J. Tinbergen, Technische ontwikkeling en werkgelegenheid (Amsterdam 1940) 90-91. Opmerkelijk is dat Tinbergen de ook in Belgie (Wallonie)
na 1930 toenemende produkti viteit buiten beschouwing liet.
3
Bureau International de Travail, Aspects sociaux de la rationalisation. Etudes prelimirwires
(Geneve 1931) 96.
4
c.B.S., Afdeling voor Economische en Sociale Statistiek, Onderzoek rwar het verloop der
arbeidsproductiviteit Cs-Gravenhage 1938) 12-13.
5
J.A. Schumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy (London 1959) 140; I. Svennilson,
Growth and Stagrwtion in the European Economy (Geneva 1954) 110.
6
Ministry of Fuel and Power, Coal Mining, Report of the Technical Advisory Committee, Cmd
6610 (London 1945) 137. M.b.t. de commissie: B. Supple, The History of the British Coal Industry
Volume 41913-1946: The Political Economy of Decline (Oxford 1987) 615-627.
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nische argumenten maakte dit rapport voor velen nationalisatie de logische
volgende stap.
Niet aileen falen, maar ook succes stimuleerde blijkbaar de 'zelf-socialisering' van het kapitalisme, voorspeld in de jaren dertig door liberale economen
als Keynes en Schumpeter. 'Since capitalist enterprise by its very achievements tends to automatize progress ... it tends to make itself superfluous - to
break to pieces under the pressure of its own success,.7 In dit artikel zal een
van de ogenschijnlijke voorwaarden van dat succes worden beschreven, de
opkomst van het wetenschappelijk bedrijfsbeheer bij de Staatsmijnen. Onder
welke omstandigheden ontstond dit, wat waren de kenmerken en wat waren
de effecten? Het verhaal is niet volledig. Het hoogtepunt, voor velen het dieptepunt in de crisisjaren na 1930 wordt slechts aangestipt. Voor een uitvoerige
8
analyse ontbreekt hier de ruimte. Voordat het 'scientific management' spec ifiek aan de orde komt, wordt een overzicht gegeven van de nieuwe orde die
na 1918 de mijnbouw in haar greep leek te krijgen. In tegenstelling tot de
verwachtingen van de economen bleek technische volmaaktheid na 1945 een
reden om alles bij het oude te laten, althans in Nederland. Er waren geen andere
acceptabele motieven om de particuliere mijnen te naasten. Onvolmaaktheid
was dat weI. Socialisatie als een correctie op een fundamenteel falen van de
markt was evenwel een thema van na de Tweede Wereldoorlog. Hoe vreemd
het ook vanuit dat perspectief lijkt, het thema van de daaraan voorafgaande
oorlog was zelf-socialisering en verwetenschappelijking als de beloning van
succes.

Socialisatie en kapitalistische vitaliteit.
Waarom was ' zelf-socialisering' volgens Schumpeter de prijs van succes?
De ondernemingen met het welbehagen van hogere sferen verdrongen zakenlieden, die hun bedrijf zelf in eigendom hadden, en ' the foreman class',
de 'most vital, most concrete, most meaningful types W, ... from the moral
horizon of the people'. Kenmerkend v~~r dergelijke economisch geschoo1de
waarnemers van het bedrijfsleven was een wanhopig wantrouwen ten aanzien van ingenieursdenken, het primaat van techniek en de preoccupatie met
planning. 'Die Welt von heute ist ... ein interventionistisches Chaos', liet F.
Hayek zich ontvallen . Zijns inziens waren de mensen blind voor het eigenlijke karakter van economische problemen, omdat de moderne wereld zich
7
Schumpeter, Capitalism, 134. De eerste druk was van 1942. Zie echter ook idem, Theorie
der Wirtschaftlichen Entwicklung. Eine Untersuchung iiber Unternehmergewinn, Kapital, Kredit,
Zins und den Konjunkturzyklus (Miinchen, Leipzig 1935), 238. De eerste druk was van 1911 .
8
In een research memorandum ga ik ook op deze peri ode in.
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steeds meer bezig hield met problemen van vooral technisch aard en alles in
9
dit licht zag.
De Limburgse mijndirecties propageerden een technische visie op hun bedrijfstak. Een hoge arbeidsproduktiviteit werd met technische efficiency geidentificeerd en vervolgens technische efficiency als de primaire doelstelling
van het bedrijf. Ook directeuren van particuliere mijnen stelden voorop: 'Bij
een onderzoek dient men te letten op de omstandigheid of de mijnen technisch
goed geexploiteerd worden .. .'.10 Hayek's opmerkingen waren deels een polemiek met economen die de economische theorie van het socialisme iIlustreerden met het imaginaire samenspel van 'the managers of production' van
een National Coal Trust en de Central Planning Board, die de preferenties van
de consumenten moest bevredigen. " Zijns inziens was de basis van dergelijke
opvattingen gelegd in de jaren direct na de Eerste Wereldoorlog. Zowel socialisatie als 'scientific management', planning op landelijk en planning op bedrijfsniveau, waren thema's die voor het grote publiek en voor de steenkolenmijnbouw toen pas relevant werden.
Tegen het eind van de Eerste Wereldoorlog begonnen de directies van de
Limburgse mijnen zich zorgen te maken over de teruglopende arbeidsproduktiviteit. 'Vooral als de toestanden weer normaal worden en met buitenlandsche
mijnen moet worden geconcurreerd zal het productievermogen een levenskwestie zijn voorde Limburgsche mijnen.' 12 Afnemende arbeidsproduktiviteit
was in de steenkolenmijnbouw een internationaal verschijnsel en was van
rechts tot links een reden tot zorg. 'Men klaagt thans veelvuldig over de mindere produktiviteit der arbeiders ', aldus rapporteerde in 1920 een commissie
van kopstukken uit de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij. De socialisatiecommissie van de SDAP was niet zo radicaal als Lenin, die om dezelfde
reden in Rusland de invoering van stukloon eiste en 'veel van wat wetenschappelijk en progressief is in het Taylorstelsel'. De Nederlanders hielden het erop,
dat de arbeiders 'belangrijken invloed [begeerden] bij het vaststellen van de
voorwaarden voor hun deelneming in de produktie.' Een even belangrijke
randvoorwaarde voor het opvoeren van de produktie was 'behalve aan de arbeiders, ook aan de lagere en hoogere technici, ingenieurs en dergelijke, en
met name ook aan de eigenlijke bedrijfsleiders, een aantrekkelijke positie in
het gesocialiseerd bedrijf' te verzekeren. 13
9
F.A. Hayek. 'Sozialistische Wirtschaftsrechnung I. Natur und Geschichte des Problems' , in:
idem. Individualism us und Wirtschaftliche Ordnung (Salzburg 1976), 158-159; 177. Het artikel
dateert van 1935.
10 Sociaal Historisch Centrum (SHC), GSL. 1935. I: Notulen bestuufSvergadering. 10.08.1935.
II O. Lange. F.M. Taylor. On the Economic Theory of Socialism (New York. Toronto. London
1964) (reprint 1938) 74-78.
12 Notulen van de vergadering van de Contact-Commissie voor het Mijnbedrijf29. 10.1918.
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De 'Reformdiskussion' was van het verslagen en ineengestorte Duitsland
komen overwaaien. De Nederlandse mijnbouw had zich ontwikkeld in de
schaduw van de Duitse mijnindustrie. Aileen al daarom volgde men de ontwikkelingen daar nauwgezet. In hetDuitse debat over socialisatie had de mijnbouw bovendien een bijzondere functie: zij diende als hefboom voor een reconstructie van de aIgehele economie. Reeds tijdens de oorlog had zich een
bijzonder soort Pruisische ziekte geopenbaard: een combinatie van ongunstige
produktiviteit en hoge winsten. Volgens een spraakmakende gemeente was de
oorzaak 'die VernachIassigung der technisch-sachlichen Bedingungen der
Produktion gegeniiber den kaufmannischen' . Technici zagen de kans schoon
voor een aanzienlijke verbetering in hun maatschappelijke status. Ook een deel
van de overheid leek gevoelig voor de 'unendlichen Wert der wissenschaftlichen Durchdringung der Betriebsfragen, die den Ingenieur von der Beschaftigung mi t den toten Stoffen zu den lebendigen Faktoren des Wirtschaftslebens
hinfiihrt'. Het weldenkend deel van de arbeidersbeweging bleek een vergelijkbare visie te hebben: 'bisher stand die Personlichkeit an erste Stelle, in
Zukunft werden Organisation und System an die erste Stelle treten' . 14
'Deutsche Gemeinwirtschaft' en wetenschappelijk bedrijfsbeheer zouden de
ruggegraat moeten vormen voor een nieuwe orde. 'Gemeinwirtschaft' betekende niet industriele democratie. Zo getroostte de commissie, die de selectieve socialisatie van de Duitse steenkolenmijnbouw voorstelde, zich juist veel
moeite om op papier de autoriteit en onafhankelijkheid van de managers zo
sterk mogelijk te maken. De kapitalistische vitaliteit mocht niet verloren gaan.
Veel kapitalisten, zo conc1udeerde later J. Schumpeter, een van de leden,
mochten er toentertijd met reden van uit gaan benoemd te worden tot sociaIistische managers. IS Voor de meeste Duitse ondernemers was dit geen lokkend perspectief. Zij hoopten vee leer een verdedigingslinie op te werpen tegen
de 'Schwarmern und Verfechter staatssozialistischer Wirtschaftsideen' door
op bedrijfsniveau een entente te smeden met de vakbeweging. Daarbij boekten
zij succes. Naar het woord van Heinrich Mann uit die tijd: 'Die einzigen erfolgreichen Revolutionare sind die Grossindustriellen' .16
13 Het Socialisatievraagstuk. Rapport uitgebracht door de Commissie aangewezen uit de
S.D.A.P. (Amsterdam, Rotterdam 1920) 16- 17; R. Conquest (ed), Industrial workers in the USSR
(London, Sydney, Toronto 1967) 55.
14 De citaten van tijdgenoten zoals weergegeven in: R-W. Hoffmann, Wissenschaft und Arbeitskraft. Zur Geschichte der Arbeitsforschung in Deutschland (Frankfurt, New York 1985) 60;
63. Zie ook: L. Borchardt, 'Technischer Fortschritt und sozialer Wandel. Das Beispiel der Taylorismus-Rezeption' in: W. Treue (Hrsg), Deutsche Technikgeschichte (Gottingen 1977) 76-78;
80-86.
15 Schumpeter, Capitalism, 300. Zie m.b.t. de commissie: Ch.S. Maier, Recasting Bourgeois
Europe. Stabilization in France, Germany, and Italy in the decade after World War I (Princeton
1975) 140-141.

166

JbGBT 10(1993)

Tot het kwart van de Nederlandse bevolking dat met sympathie de ontwikkelingen in de republiek van Weimar volgde, behoorden vele ingenieurs. Zij
waren relatief sterk vertegenwoordigd in de rode familie. Ir. P. de Vooys kondigde de komst aan van een 'technische economie' gedragen door bedrijfsingenieurs .17 Deze zou meer aandacht hebben voor de dynamica dan de traditionele, statische economie. Ingenieurs waren zijns bij uitstek geschikt om na de
oorlog vroegere ervaringen en gegevens opnieuw te bekijken en te toetsen.
Hen was immers bijgebracht 'het zuiver stellen van problemen, en het zoeken
niet zoozeer van de absolute oplossing als wei van de eenvoudigste met een
toelaatbare en bekende fout' . Ingenieurs konden bij uitstek 'de methode der
systematische en rationeele arbeidsverdeeling' introduceren en 'het beginsel
der belasting in verband met de eigenschappen'. In die zin was al een begin
gemaakt met de technische economie. Ingenieurs hadden 'het loonprobleem'
benaderd als ware het 'toegepaste mechanica' en het Taylorstelsel was het
resultaat.
De ideologische kant van het Duitse debat leende zich niet goed tot export.
Bij gebrek aan een 'stonde nul' waren Nederlandse geestverwanten bescheiden . Ook in de ogen van De Vooys was technische economie een aanvulling.
Hij achtte het voor de grote ondernemingen nuttig een technisch bureau in te
richten voor adviezen over het Taylorstelsel. De meeste ambities spraken nog
uit De Vooys' oproep aan ingenieurs te voorkomen, dat een politieke anti these
werd gemaakt uit bedrijfsvrijheid en staatssocialisme. Vergaand, maar vaag
was zijn betoog over de emancipatie van de ingenieur en anderen uit de klauwen van de koopman. Het meest concreet revolutionair was zijn pleidooi ingenieufs in overheidsbedrijven openlijk de volle verantwoordelijkheid te laten
dragen .
De ' nog primitieve en geheimzinnige nijverheid der bergen' (De Vooys)
fungeerde ook in Nederland als een kristallisatiepunt voor het den ken over het
waarom van socialisatie. De Nederlandse mijnen waren veel minder de spil
van de nationale economie dan de Duitse of Britse mijnbouw. Mijnondernemingen waren voor Nederlandse verhoudingen even wei groot. De Ongevallenstatistiek verdeelde het Nederlandse bedrijfsleven in diverse grootte-klassen . Ondernemingen met meer dan 50 typen werklieden behoorden tot het
grootbedrijf. De waarlijk grote ondernemingen hadden 1.000 of meer werklieden. Mijnondernemingen behoorden tot deze categorie. Bovendien waren
16 J. Kocka, Klassengesellschaft irn Krieg. Deutsche Sozialgeschichte 1914-1918 (Gottingen
1978) 61-64; J.Th.M. Houwinck ten Cate, Bruins' Berlijnse besprekingen. Een selectie uit het
archie! van prof rn r.dr. C. w.J. Bruins in het bijzonder de jaren 1924-/930 (' s-Gravenhage 1989)
2.
17 Zie de bundeling van zes tijdens de eerste wereldoorlog gehouden voordrachten: Is.P. de
Vooys, Techniek en Maatschappij (Amsterdam s.a.).
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de werklieden samengebracht in grote fabriekscomplexen en deze waren geografisch sterk geconcentreerd. Noch het een noch het ander was het geval bij
grote ondernemingen als de PIT of de spoorwegen. De stormachtige groei van
het mijnbedrijf was echter tegen het begin van het Interbellum voorbij. De
positie van het mijnbedrijf ten opzichte van andere grote ondernemingen bleef
dezelfde, ook al nam het aantal mijnwerkers nog toe tot in de depressiejaren.
Veranderingen in de bedrijfsorganisatie waren derhalve geen noodverband
voor uit hun voegen barstende ondernemingen; de groei was juist over het
hoogtepunt heen.

Tabel 1 Mijnbouw en grate ondernemingen met meer dan 1.000 type werklieden in Nederland
1905-1940.

Aantal
mijnen
met meer
dan 1000
type werkIieden
1905
1910
1915
1920
1925
1930
1935
1940

4
4
5
6
5
5
5

Aantal
grate
ondernemingen

Werkgelegenheid
grate
tovalle
ondernemingen

Aantal
type
werklieden
grate
mijnen

Aandeel
mijnen
in werkgelegenheid
grate ondernemingen

24
33
41
71
90
106
81
121

13,8
15,4
18,3
21 ,7
19,2
20,3
17,8
22,2

1.000
5.950
9.580
24.021
29.476
36.266
26.154
33.747

1,4
5,8
7,7
11,3
13,0
12,6
12,5
11 , 1

Bran: Ongevallenstatistiek

Het Nederlandse mijnbedrijf was in zekere zin al gesocialiseerd. Staatsmijnen namen een aanzienlijk deel van de produktie voor hun rekening. De
staat was ook eigenaar van de Domaniale mijn, maar had die verpacht. Het
nog niet uitgegeven steenkolenterrein was gereserveerd voor de staat en exploratie was voorlopig voorbehouden aan de overheid. De oorlogsjaren leidden tot een geforceerde groei van de Staatsmijnen, maar van socialisatie was
weinig te merken. Belangrijke steenkolenhandelaren voorkwamen in 1919
dat de Domaniale een staatsmijn werd. Dit kon men nog zien als een teken,
dat de overheid weinig kaas had gegeten van aandelentransacties en marktmanipulaties. Naasting was evenwel simpelweg geen principe voor beleid,
omdat er geen aanwijsbare bedrijfseconomische redenen waren, die sociali-
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satie van particuliere bedrijven wenselijk maakten. Integendeel, economisch
was er juist heel wat aan te merken op het experiment Staatsmijnen. Daarbij
speelden autochtone factoren een rol, zoals we nog zullen zien. Daarenboven zorgden invloeden van buiten af, dat socialisatie en staatsbedrijven twee
geheel verschillende fenomenen werden. Kenmerkend voor het invloedrijke
Duitse debat was juist het samengaan van socialisatie van de bedrijfstak en
conservatie van de bedrijfshierarchieen.
Ondanks de minder gunstige ontwikkeling van de produktiviteit bleef onbetwist dat het Duitse mijnbedrijfhoog ontwikkeld was. 'De Duitsche commissie
had geen concentratie, noch bedrijfsverbetering te bepleiten. Zij kon die zoo
aanvaarden.' Socialisatie betekende voor iedereen weer wat anders. De grootste gemene deler was de wens de bijna alomvattende Duitse syndicaten te
vervangen door publieke instituties. Sommigen wilden dit ook voor industriele
imperia als het conglomeraat van 500 bedrijven van H. Stinnes, dat 12 tot 15
procent van de steenkolengebieden controleerde. Paradoxalerwijze werden
particuliere grootbedrijven als modelondernemingen geplaatst tegenover
ambtelijk staatsbedrijven en koos de Duitse commissie voor 'particuliere methoden' .18 Het Nederlandse socialisatierapport maakte zo'n keuze niet, maar
ook hier was technische achterlijkheid geen thema en liet de commissie het bij
een pleidooi voor een Kolenraad, waarin ook 'directeuren of leiders van voor19
malige particuliere mijnen' een plaats was toebedacht.
Achter de schermen was er in Nederland een tendens tot ontvlechting van
staat en mijnbouw. De directie van de Staatsmijnen zelf vroeg in 1919 de
minister van Landbouw, Handel en Nijverheid het bedrijf zo snel mogelijk los
te koppel en van de staatsfinancien en om te vormen tot een echt zelfstandig
bedrijf, een naamloze vennootschap. De directie had daarvoor onder meer de
statuten van de Oranje-Nassau mijnen, de grootste particuliere onderneming,
nader bekeken. 20 De relatie en wenselijke afstand tussen enerzijds het staatsmijnbedrijf en anderzijds de overheid was een thema dat niet voor het eerst ter
discussie stond. AI voor de oprichting was het de bedoeling dat de Staatsmijnen een commercieel bedrijf zouden zijn; 'm.a. w dat het gedolven produkt aan
de markt zal moeten worden gebracht en dat voorziening in speciale behoeften
van den Staat niet doel der exploitatie zal dlenen te zijn'. Aldus de commissie
18 I.P. de Vooys, Socialisatieproblemen van arbeid en gemeenschap (Amsterdam 1920), 68-71.
Vooreen algemeen overzicht: Maier, Recasting, 138- 146; 194-225. Maier gaat het echter vooral
om eigendom, macht en de verdeling ervan.
19 Het socialisatievraagstuk, 105-110. De Kolenraad als distributie instrument kwam in de jaren
1930 weer terug.
20 DSM, Archief Staatsmijnen, Organisatie tim 1939, no 10: Opmerkingen Van Iterson en bijlage bij brief directie Staatsmijnen aan de minister van Landbouw, Nijverheid en Handel,
31.05.1920.
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die de staat in zo'n eenvoudig bedrijf met vrucht werkzaam zag zijn. 21 Omdat
de overheid geen ervaring had met een staatsbedrijf dat moest concurreren,
werd besloten de praktijk te laten leren wat nodig was voor een commerciele
aanpak. In 1906, toen hij nog ambtenaar was op het ministerie, pleitte W.
Frowein voor een N.V.-constructie, waarbij de staat slechts de winst- en verliesrekening en uitbreiding van het kapitaal had goed te keuren. 22 Frowein was
vanaf 1908 voorzitter van de Staatsmijndirectie. Toch werden de Staatsmijnen
geen N.V., niet voor, maar ook niet na de Eerste Wereldooriog. De meningen
verschilden te zeer over principiele kwesties. Daarom bleef men problemen te
lijf gaan met ad-hoc oplossingen. Daarbij stond buiten kijf, dat de directie niet
moest worden belemmerd door formaliteiten of administratieve procedures
eigen aan de overheid. Zij werd officieel gei'nstrueerd 'het beheer te voeren
zooveel mogelijk in overeenstemming met de gestie van een particulier grootbedrijf' .
Aanleiding voor de aanvrage van N.V. status in 1919 was, dat de directie
voorzag dat het bedrijf nog veel kapitaal nodig had. Zelfstandigheid was gedacht als zekerheid voor een geldelijk beheer gelijk aan dat van andere Nederlandse bedrijven. De Delftse ingenieur in het driemanschap, Van Iterson,
bracht in een minderheidsnota nog een eigen element in. Van Iterson, 'een
dynamische figuur met oorspronkeJijke ideeen', stond binnen de driehoofdige
directie tegenover de mijnbouwkundig-ingenieur J. Bunge, op de Duitse mijnbouw georienteerd, maar een 'man van conservatieve en voorzichtige bedrijfs23
voering', en de jurist Frowein, die vooral goed koopmanschap betrachtte. In
De Vooys' vertaJing van het Duitse socialisatierapport voor de Sociaal-Technische Vereeniging van democratische ingenieurs en architecten, was Van
Iterson het voorstel opgevallen bestuurders in de winst te laten delen. 24 Het
Nederlandse socialisatierapport hield het bij een genereuze salariering. Van
Iterson vreesde, dat Den Haag het bedrijf een 'bekrompen fiscale opvatting'
21 Rapport van de Commissie voor de Mi}nen ingesteld bij Koninkli}k Besluit van 17 April 1899,
no. 50 (Amsterdam, ' s- Gravenhage 1900) 21. Zie ook: Bijlagen van het Verslag der Handelingen
van de Tweede Kamerder Staten-GeneraaI1900-1901, no 159.3, Exploitatie van Staatswege van
Steenkolenmijnen in Limburg, Memorie van Toelichting, 2-3 en J.L. Cluysenaer, 'Mijnontginning in Zuidelijk Limburg ' in: De Economist 50 (1901),317.
22 DSM, Archief Staatsmijnen, Organisatie tim 1939,7: Vertrouwelijk, Rapport nopens eene
regeling van het Staatsmijnbedrijf, 11.06.1906.
23 Staatsmijnen in Limburg, Gedenkboek bi) gelegenheid van het vijftigjarig bestaan (Heerlen
1952) 94-95; III. Het eindoordeel in het gedenkboek, geschreven toen Groothoff aan het roer
stond, over Frowein is interessant: 'Dit op zich zelf juiste streven om bij het bedrijfsbeheer de
commerciele doelstelling sterk op de voorgrond te plaatsen, bracht .. . het gevaar mee, dat de bij
een grote onderneming zo gewenste continuileit in het gedrang kwam'.
24 P. de Vooys, De socialisatie van den mijnbouw in Duitschland en Engeland, Vertaling van
de Duitsche en Engelsche rapporten over socialisatie van de steenkolenmijnen en vande Duitsche
wetten en uitvoeringsbesluiten (Amsterdam 1920) 50; zie ook 22.
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Afb. I:Werkers in een mijnschacht rand 1935.
Bran: Prentenkabinet Leiden.

zou opleggen en wilde de bestuurders van de Staatsmijnen een duidelijker
koers geven. Daarom distilleerde hij uit het socialisatierapport een pleidooi
voor het opleggen van het winstbeginsel aan staatsondernemingen in het algemeen en in het bijzonder voor het prikkelen van de bestuurders met een
winstaandeel. Zijn collega's hadden aan dat laatste echter geen behoefte.
De top van de Limburgse mijndirecties concentreerde zich evenals het Duitse bedrijfsleven op de institutionalisering van het overleg over de arbeidsvoorwaarden met de vakbeweging. Uiteraard waren ook hier socialisatiegeluiden
te horen. De mijndirecties moesten de sociaal-democratische vakbond voorhouden: 'een pleidooi voor socialisatie brengt ons voor het ogenblik geen stap
verder' .25 Socialisatie was niet veel meer dan een modieuze verpakking voor
al langer lopende discussies. Directies en vakbondsbestuurders ging het bovenal om institutionalisering van overleg en dit kon aileen op basis van concrete zaken. Hetzelfde verschijnsel deed zich voor bij de meningsuitwisseling
over de ontwikkelingen in de arbeidsproduktiviteit. Dit bleek op dit niveau
een ongrijpbaar verschijnsel en het overleg verliep dan ook voor beide zijden
25

Notulen van de vergadering van de Contact-Commissie voor het Mijnbedrijf 07.02.1921.
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teleurstellend. De vakbonden constateerden, dat de beloofde en vurig gewenste herziening van het stukloonstelsel in feite een versterking was van het
bestaande systeem, terwijl dat een teruglopende produktiviteit niet had voorkomen. De directies stelden even teleurgesteld vast, dat geen van de vakorganisaties een doeltreffend middel kon noemen dat een voldoende arbeidspres26
tatie zou garanderen. De onderhandelingen concentreerden zich vervolgens
op schijnbaar minder efemere zaken: loonafspraken, een collectieve arbeidsovereenkomst, de achturendag en sociale verzekering.

Rationele bedrijfsvoering en bedrijfscontrole
Op enige afstand van het arbeidsvoorwaardenoverleg dachten binnen de
Staatsmijnen twee jonge mijningenieurs na over 'de stelselmatige en rationele regeling van het bedrijfsleven'. Zij deden dit echter niet op de wijze
van de Duitse of Nederlandse socialisatiecommissies. Zij evalueerden recente ervaringen met technische vernieuwingen. Innovaties voldeden volstrekt
niet aan de verwachtingen van de bedrijfsleiders van respectievelijk staatsmijn Emma en staatsmijn Hendrik. Daarenboven wekte 'de onoverzichtelijkheid van een groot bedrijf' hun misnoegen. Ingenieurs Van Nes en Groothoff pleitten daarom voor een meer 'rationele bedrijfsvoering'. Zij hadden al
een plan de campagne ontworpen: een en detail uitgewerkte blauwdruk voor
een bedrijfsplan. Het doel was bij een gegeven produktie een jaar vooruit de
toegangswegen te plannen, evenals de andere voorbereidende werken, ontginningsmethodes, benodigd materiaal en in te zetten personeel. Ruim anderhalf jaar later was al sprake van 'vijfjaarplannen', vijf jaar voordat in
Rusland het eerste vijfjarenplan werd gelanceerd. 27 Voor die tijd was dit ver
vooruit zien. Op de toentertijd veel aangeprezen 'planborden' kon men zes
tot acht weken kwijt. In 1923 adviseerde E. Hijmans, een pionier in het Nederlandse organisatie-advieswerk, grote bedrijven zes tot acht maanden
vooruit te denken.28
Dit rationeel bedrijfsbeheer was een exercitie in ingenieurs' planning, een
beperkte vorm van greep krijgen op wat in de onderneming gebeurde. De vraag
26 Notulen van de vergadering van de Contact-Commissie voor het rnijnbedrijf 12.03.1919;
28.03.1919.
27 c.L. van Nes, Ch. Th. Groothoff, 'Over de invoering van gedetailleerde bedrijfsplannen op
de Staatsmijnen' in: Verhandelingen van het Geologisch- Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en kolonien, Mijnbouwkundige Serie, dee/l, 1912-1921 Cs-Gravenhage 1921),319- 324.
Het artikel is gedatf.erd oktober 1920. DSM, Archief Staatsmijnen, Organisatie tim 1939,23: Beschouwingen over het Instituut Bedrijfsbureau met een begeleidende brief van de Ingenieur Bedrijfscontrole, 28.04.1922.
28 E.S.A. Bloemen, Scientific Management in Nederland 1900-1930 (Amsterdam 1988) 123.
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naar het eindprodukt bleef buiten beschouwing. De gewenste omvang van de
produktie was grotendeels een gegeven. Ook de cruciale produktiviteit van de
houwer werd aanvankelijk opgevat als exogeen. Het nieuwe bedrijfsbeheer
betekende allereerst, dat de lei ding meer informatie over het produktieproces
binnen het bedrijf diende te vergaren. Ook achteraf zagen mijningenieurs dit
als de omslag waarna het bedrijf niet meer van de ene dag in de andere hoefde
te leven. Bij enig nadenken lijkt het evenwel een cliche, dat 'vooreerst ... gewerkt diende te worden volgens een weloverdacht schema' en dat het nuttig
was daarvoor gegevens te verzamelen?9 Was dan voordien ondoordacht, zonder enig plan gewerkt en was informatie van geen belang geweest? Zo'n visie
zou absurd zijn. Veranderd was de inschatting van de baten en kosten van het
verzameIen, bewerken en verwerken van informatie. Volgens de nieuwe visie
waren de omstandigheden binnen het mijnbedrijf minder veranderlijk dan tot
dan toe gedacht; met andere woorden de baten kostten minder dan voorheen
geloofd. Daarenboven zou eenvoudige bewerking van het basismateriaal voorkomen, dat de leiding verzoop in gegevens.
Het pleidooi v~~r bedrijfsplannen was in eerste instantie een apologie voor
een instituut, dat plannen produceerde. Bij de Staatsmijnen waren in de maanden voorafgaande aan het artikel, geschreven door Van Nes en Groothoff,
instituten voor bedrijfscontrole opgericht. Begin 1920 kwam de eerste op de
Emma. De oudste staatsmijn, de Wilhelmina, sloot de rij in de herfst van 1921.
Bij de Emma lag aanvankelijk de nadruk op het ondergrondse bedrijf. Groothoff creeerde op de Hendrik het eerste BBB, het bovengrondse bedrijfsbureau,
bedoeld voor de uitgebreide werkplaatsen rond de schachten. Op de toen nog
drie Staatsmijnen werkten in 1922 in totaal51 personen bij deze bureaus van
bedrijfscontrole. Dit was een fractie - 0,4 procent - van het volledige personeel,
maar voor een nieuwigheid een alleszins omvangrijke afdeling. Het administratief personeel bedroeg zeventien personen. Arbeiders maakten ruim de
helft uit van de 51 personen. In brieven gezonden naar de vakbondsbladen
luchtten mijnwerkers hun gemoed over het onttrekken van 'krachtige houwers' aan de produktie. Op spierkracht en op - jonge - leeftijd selecteerde men
degenen die het veldwerk kregen toevertrouwd. In 1921 werd ook een proef
genomen met het controleren van de werkzaamheden in de bovengrondse kantoren. Het tijdschrijven daar ontlokte enige discussie. Was op de tijdbriefjes
wei aan te geven hoe lang het potloodslijpen duurde? Taylorstelsels op het
bureau konden geen kwaad, aldus een optimist, als je maar niet vergat regelmatig te pauzeren of een goede wandeling te maken. Voor echt nadenken of
30
moeilijke beslissingen had je er uiteraard niets aan.
29 Staatsmijnen, Gedenkboek, 84; C.E.P.M. Raedts, De opkomst, de ontwikkeling en neergang
van de steenkolenmijnbouw in Limburg (Assen 1974) 168.
30 DSM, Archief Staatsmijnen, Organisatie tim 1939, 23: Wetenschappelijke bedrijfsleiding
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Op advies van Groothoff vermeed de directie van de Staatsmijnen spoedig
de aanduiding bedrijfscontrole, 'omdat de arbeider vijandig staat tegenover
deze controle'. Zij gebruikte liever het woord bedrijfsbureau. Groothoff was
op dit idee gebracht door een socialistisch vakbondsman. Het opschrift van
diens artikel over het instituut luidde nog 'Bedrijfscontrole', maar in de tekst
zelf gebruikte hij consequent de term' Arbeidsbureau'. De verantwoordelijke
minister conformeerde zich vervolgens aan het door de directie gewenste taalgebruik en kapittelde op zijn beurt de kamerleden voor het gebruik van de
31
minder juiste term bedrijfscontrole.
Het woord 'Bedrijfscontrole' verdween, omdat juist dat de eerste functie was
van deze instituten. Zij werden een instrument bij een draconische bezuinigingscampagne. De meer ambitieuze doelstellingen verdwenen voorlopig
achter de horizon. Begin 1921 kwam abrupt een einde aan de lucratieve jaren
in de mijnbouw. Sedert de wapenstilstand speculeerden betrokkenen over wat
een terugkeer naar normale tijden zou betekenen. De directie van de Staatsmijnen was optimistisch. Het prijsniveau van 1914 zou nooit, of pas na zeer
veel jaren weer worden bereikt. 'De thans bestede kosten behoeven dus niet
te worden verminderd tot het niveau van 1914, doch kunnen nog aanmerkelijk
daarboven blijven. Als basis zijn gekozen de prijzen van 1914, verhoogd met
50%.'32 De particuliere mijnbedrijven begonnen zich het eerst zorgen te maken. Een directeur van de grootste onderneming, de Oranje-Nassau mijnen,
beklaagde zich in de herfst van 1920 over de foutieve inschatting die de regering had over de komende ontwikkelingen. Mr. A. Haex voorspelde, dat spoediger dan waarschijnlijk leek een eind zou komen aan het gebrek aan steenkolen en dat het daarom dom was nog reusachtige kapitalen in de industrie te
investeren. 33 Terwijl bij de Staatsmijnen de kosten nog gelijke tred hi elden

in het bovengrondsche mijnbedrijf en speciaal over de invoering en inrichting v.e. bovengrondsch bedrijfsbureau, zooals dit op de Hendrik is opgericht, met begeleidend schrijven van de
adjunct ingenieur Wtk van de Staatsmijn Hendrik aan de directie van de Staatsmijnen, 21.12.1921;
idem, Overleg Werkgever-werknemer 1902-1939,78: 'Taylorstelsel?" in: Ons Orgaan. Maandblad van de Vereeniging van Staatsmijnbeambten in Limburg 7 (aug 1921); 8 (sept 1921).
31 DSM, Archief Staatsmijnen, Organisatie tim 1939, 23: Beschouwingen over het Instituut
Bedrijfsbureau, met een begeleidende brief van de Ingenieur Bedrijfscontrole, Groothoff,
28.04.1922. Idem, Comptabele en financiele aangelegenheden 41 (nieuw nummer 34); Bijlage
van het Verslag der Handelingen van de Tweede Kamer der Staten-GeneraaI1922-1923, Staatsbegroting voor het dienstjaar 1922, Xde hoofdstuk, 2.X.ll, Memorie van Antwoord, 17. Zie ook:
E.B., 'Het instituut Bedrijfscontrole', in: De Mijnwerker 12.11.1921 ; 19.11.1921; 26.11.1921;
03 .12. 1921. Zieechterook: 15.05.1920en 22.05.1922. Van katholieke zijde: De Christelijke Mijnwerker 17.01.1920; 08.05.1920; 10. 10.1921.
32 Jaarverslag Staatsmijnen 1917, 19 (geschreven in oktober 1918).
33 SHC, GSL, 1920, 1: Notulen van de bestuursvergadering van de Mijnvereeniging,
30.09.1920.
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met de klimmende verkoopprijzen, begonnen bij de Oranje-Nassau mijnen de
kosten te dalen.
Arbeidskosten vormden een aanzienlijk deel -rond de 50 procent- van het
totaal. De voorspoed en omstandigheden van de voorafgaande jaren maakten
snel en ingrijpend bezuinigen op deze kostenpost moeilijk. Op de terugkeer
naar normale toestanden wilden de mijndirecties reageren met een verlaging
van de c.a.o.- lonen met 20 procent. Een stakingsdreiging, een minister die de
directies niet wilde afvallen, maar wei stelde, dat de Staatsmijnen zich niet op
'een zui ver commercieel standpunt' konden stellen en vooral externe gebeurtenissen, met name een massale mijnwerkersstaking in Engeland, zorgden
voor een minder drastisch tempo. De particuliere mijnen legden vooral de
nadruk op het aanpassen van de lonen aan de dalende prijzen en met enige
vertraging waren de mijndirecties hierin bijzonder succesvol. De Staatsmijnen
zaten meer klem. De onderneming zat midden in een geforceerd investeringsprogramma, dat niet zonder meer kon worden gestopt. Het bedrijf moest tevens
op de arbeidsmarkt aantrekkelijk blijven. Voor het Staatsmijnbedrijf werd
daarom 1921 en navolgende jaren de moeilijkste peri ode in haar bestaan, in
ieder geval tot dan toe. 34 Dit noopte de Staatsmijnen te experimenteren met
andere methodes om uitgaven te beheersen.
Intern wees Groothoff erop, dat de resultaten van organisatie en controle niet
goed in cijfers waren uit te drukken. Voor hem stond evenwel vast, dat door
de reeds gerealiseerde besparingen op druklucht de bedrijfsbureaus hun bestaansrecht hadden bewezen. 35 De vakbondspers overlaadde de 'controlebureaus' onmiddellijk met kritiek. Arbeiders, die rails moesten vastieggen, zochten in arren moede in oud hout naar spijkers. Willekeur en hoge boetes was
wat men merkte van de controleurs. Het waren 'allen vriendjes der hooger
geplaatste beambten en uit de rijen der ongeorganiseerden gerecruteerd'. Deze
zich nu beambte noemende, niet volleerde mijnwerkers maakten het de arbeiders bijzonder lastig. 'Hoort men nu oude ervaren mijnwerkers over deze bedrijfscontrole spreken, dan is het altijd hetzelfde liedje, een schikane instituut.'
De bollebozen op de achtergrond hadden geen notie van praktisch mijnwerk.
'Aile mogelijke proefballonetjes werden opgelaten, zeer ten nadele der arbeiders en ten ongerieve der opzichters. Hebt gij mijnwerkers van andere mijnen
al eens naar teekening gewerkt en hebt gij al eens van boven uit de bureaux
voorgeschreven gekregen hoeveel stutten gij onder een hout moest zetten? ...
34 laarverslag Staatsmijnen 1921, 1.
35 In Duitsland zou later ook het voordeel van bezuiniging en standaardisatie bij het drukluchtnetwerk worden benadrukt, terwij I men meende dat in het algemeen het effect van dergelijke maatregelen op de kosten onmogelijk precies kon worden aangegeven. R.A. Brady, The Rationalization
Movement in German Industry. A Study in the Evolution of Economic Planning (Berkeley 1931)
75.
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Het gaat toch per slot van rekening niet op, om zich als ervaren mijnwerker
van 't bureau uit te laten kommandeeren. Dit is het werk van den posthouwer
en hierin heeft hem niemand wat in voor te schrijven. ,36 Er waren meer mogelijkheden om de bedrijfspolitiek in het openbaar aan de orde te stellen dan
de vakbonds- of regionale pers. Het parlement boog zich jaarlijks over de
begroting van het staatsmijnbedrijf. In de Tweede Kamer betoogde H. Hermans, een representant van de katholieke arbeidersbeweging, dat de baten niet
opwogen tegen de kosten van een 'zuiver administratieve instelling die het
bedrijf tracht te leiden vanaf het kantoor of den bureaustoel. ,37
De Staatsmijnen waren voor hun geboorte geconcipieerd als modelmijnen,
in ieder geval in sociale en technische zin. In 1900 stelde een commissie de
tegenstanders van staatsexploitatie gerust met een eenvoudige redenering: de
staat ZOll technici aantrekken en dus was er geen reden om te veronderstellen,
dat zij geen technische verbeteringen zouden toepassen. Veeleer waren de
nieuwste technieken, de beste methoden te verwachten. De Duitse staatsrnijnen, met name die in het Saargebied, bewezen bovendien dat de staat zulke
38
modelmijnen kon exploiteren. In de appreciatie van steenkolendelving voor
rekening van de overheid was een duidelijke cyclus aanwijsbaar. Aan het begin
van het Interbellum bewoog deze zich in een neergaande lijn. Na 1910 stonden
dezelfde Duitse staatsrnijnen model voor iets heel anders. Een voorstander van
socialisatie, De Vooys, gebruikte in 1920 de omschrijving: 'het ambtelijke,
bureallcratische staatsbedrijf'. De directeur van het Centraal Bureau voor de
Statistiek zag enige jaren eerder een grensoverschrijdend patroon. Uit Duits
onderzoek bleek, dat de fiscale mijnen rond Saarbriicken bedrijfseconomisch
uiterst ongllnstig opereerden. De beloftes leken even min in Nederland waar
gemaakt te kllnnen worden. Was het toeval, dat de arbeidsproduktiviteit van
de Staatsmijnen in Limburg lager was dan die van de particuliere? De moeiJijkheden van de Staatsmijnen waren koren op de molen van economen, die
bij voorbaat sceptisch stonden tegenover staatsbedrijven 39
Binnen de regio werden de klachten over de bedrijfsbureaus een onderdeel
van de anti these tussen de katholieke en sociaa1-democratische vakbond. De
36
De Christelijke Mijnwerker, 17.01.1920; 10.10.1921; 20.08.1922; De Mijnwerker,
10.04.1920.
37 De Christelijke Mijnwerker, 30.04.1922; 04.01.1925. De Mijnwerker, 28.06.1924. Bezuinigen op bureaucratische uitwassen als bedrijfsbureaus had bij hem enkele jaren lang prioriteit.
38 Rapport Commissie voor de Mijnen, 10; 19. Brief van de Commissie voorde Mijnen ingesteld
bij Koninklijk Besluit van 17 April 1899 no. 50 aan de minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid,06.05.1901.
39 C.A. Verrijn Stuart, Inleiding tot de beoefening der statistiek, III (Haarlem 1917) 567-570.
Zie oak 289; 434 n 1. H.W.c. Bordewijk, 'Praevies', in: Vereeniging van Staatshuishoudkunde
en de Statistiek, Prae-Adviezen over de vraag: Is publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie wenschelijk? Zoo ja, in welken vorm? Cs-Gravenhage 1921) 43-44.
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socialisten hadden 'de matelooze verspilling' van het anarchistisch kapitalisme gemaakt tot het centrale motief in hun pleidooien voor socialisatie. 40 De
Staatsmijnen waren ook hun mijnen. Ir. Th van der Waerden, hun rationalisatie
expert, had de daar werkzame ingenieurs opgehemeld: 'een bekwame staf die
het kalkuleren en telkens orienteeren als hun dagelijks werk beschouwen' .41
De sociaal-democraten zagen het als hun taak 'mede (te) helpen dat de Staatsmijnen met glans tegen de particuliere mijnen kunnen konkurreren en indien
mogelijk de particuliere mijnen doodkonkurreren'. Van onderop kwam aanvankelijk wat kritiek, maar de opiniemakers verdedigden de ontwikkelingen
bij de Staatsmijnen. Sommigen betrachtten daarbij enige terughoudendheid.
'Wij mogen bij onze makkers niet de illusie laten opkomen, dat als wij de
bedrijven over moesten nemen, dat wij dan in een eldorado zouden leven'.
Socialisatie diende even wei vooraf te gaan aan de invoering van 'het razende
arbeidstempo' van een Taylor-systeem of aan verslechteringen in de levenspositie in het algemeen. Anderen maakten zo'n voorbehoud niet. 'Wij als modern-georganiseerden, die in de Staatsmijnen onze toekomstige bedrijven
zien, wij mogen die in hun ontwikkelingsgang niet remmen, doch dienen die
te steunen. Want wetenschappelijke bedrijfsvoering leidt naar vervolmaking
van het kapitalistische produktiestelsel en gevolg daarvan is onvermijdelijk de
socialisatie met als achtergrond het socialisme. ,42
Aanvankelijk was er nog enige reden om voor het kader een plaats te claimen
aan de top van het bedrijf. Ook al waren het Staatsmijnen, de leiding bestond
uit mensen 'voortgesproten uit de bourgeoisie, die door hun opvoeding geleerd
hebben de arbeidersklasse door een verkeerde bril te bekijken.' De correctie
van deze opvoeding moest komen van de kant van de moderne vakbond. Met
instemming werd Van der Waerden geciteerd: 'Ik geloof dat het nodig is, dat
een aantal uwer zich in de zaak inwerkt om in staat te zijn in eigen kring
kursussen te geven om zodoende te voorkomen dat de arbeiders te zijner tijd
overvallen worden. De organisatiemannen zullen bedrijfskennis hebben op te
doen. ,43 Naar mate de Staatsmijnen deden wat men zelf gedaan zou hebben,
40 ' Waste in industry ', een in 1921 gepubliceerd rapport, was de culminatie van de naoorlogse
hervormingsperiode in de Verenigde Staten. In dezejaren werkten adepten van Taylor, 'progressives' en delen van de vakbeweging samen. Het bondgenootschap was in 1921 echter al bijna weer
uiteengevallen. Burchardt, 'Technischer Fortschritt' , 79-80; Bloemen, 'Scientific Management',
48-49. Uiteraard stond verspilling traditioneel centraal in het sociaal-democratisch denken.
41 Th. van der Waerden, Technies-ekonomies overzicht', in: De Socialistische Gids VI (1921),
948.
42 De Mijnwerker 12.11.1921; 19,11.1921; 26.11.1921; 03.12.1921; 11.02.1922; 18.02.1922;
25.02.1922; 11.03.1922; 18.03.1922.
43 De Mijnwerker 01.01.1921; Van der Waerden ZOll dit op he! congres van het Nederlands
Verbond van Vakverenigingen van 18 tot 20juli 1918 hebben gezegd. Hij werd met instemming
aangehaald in de serie over bedrijfscontrole. Zie noot 42.
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werd de kritiek afgezwakt. Het was jammer, dat de mijndirectie de vakbond
niet vooraf consulteerde. 'Het den ken de deel van de arbeiders' had toch de
opvoedende taak de mijnwerkers 'de juistheid van blik in de arbeidsmetode
en de noodzakelijke wijzigingen hierin' bij te brengen. Nu bleven doors nee
mijnwerkers behept met het gevoel een nummer te zijn en zouden zij zich
lijdelijk verzetten. Desondanks, aldus de voorzitter van de bond, ' ... aanvaarden wij de wetenschappelijke bedrijfsvoering, de modernisering en alles wat
daarbij hoort opdat wij voor onze kinderen het mogelijk maken als vrije mensen te kunnen leven in een socialistische maatschappij.' Zo wordt begrijpelijk,
waarom zijn achterban op het idee kwam hem op een feestelijke vergadering
een zweep cadeau te doen.44
'Wanneer we eens een maatschappij krijgen, waarvan wij, nu, laten we het
maar eens gerust zeggen, wei eens ... droomen', aldus de Christelijke Mijnwerker, 'dan zal uit die maatschappij zeker het Taylorsysteem voorgoed zijn
verbannen' .45 Voor 1926 had de katholieke rnijnwerkersbond zelf geen uitgewerkt standpunt. Het vakbondsblad reageerde ad hoc. Men keerde zich tegen
de gedachte, dat in de mijnen uitsluitend plaats was voor eerste klas arbeiders.
De katholieken maakten zich vrolijk over de socialistische hemel die zou verworden tot een hel voor arbeiders. De hel was helaas niet science fiction van
een vrijdenkende club. Op de mijnen werden al voor het hiernamaals 'aile
duivels ... er bij uit de hel gehaald, om behulpzaam te zijn bij de verhooging
van de kolenproductie' .46 Op zeer persoonlijke wijze probeerden katholieke
vrijgestelden diegenen, die geproefd hadden van de vrucht van het wetenschappelijk bedrijfsbeheer, uit het bedreigde Limburgse paradijs te bannen.
Onder de kop 'een voorbeeldig arbeidersleider' werd de sociaal-democraat,
die de directie van de Staatsmijnen het woord bedrijfscontrole aan de hand had
gedaan, beticht van 'bedrieglijke kameraadschappelijke handelingen' .47 Ingenieur Van Nes werd naar aile waarschijnlijkheid weggewerkt als bedrijfsleider
van de Emma, kwam terecht op het hoofdkantoor en verliet twee jaar later de
Staatsmijnen om professor in Delft te worden. Het katholieke vakbondsblad
maakte zich nogal vrolijk over de spijtige afscheidsberichten in het blad van
de concurrentie: al\es 'theatrale hielenlikkerij'. Had deze zogenaamd humane
chef en bekwame man van de arbeidsbureaus niet vooral socialistisch gezinde
arbeiders voorgetrokkent 8 Eenjaar later vroegen sociaal-democraten zich af
44 De Werker 16.12.1925; 02.01.1926; 09.01.1926; 16.01.1926; 23.01.1926; 30.01.1926;
06.02.1926; 13.02.1926; 17.04.1926.
45 De Christelijke Mijnwerker 12.02.1922. Zie ook: 20.11.1921 ; 27.11.1921 ; 01.01.1922.
46 De Chrislelijke Mijnwerker 08.03 . 1925.
47 De Christelijke Mijnwerker 03.09. 1922; 08.10.1922; 26. 11.1922. Zie ook: De Mijnwerker
30.09.1922.
48 De Chris/elijke Mijnwerker 02.09.1923; 16.09.1923; 23.09.1923 ; Zie ook: De Mijnwerker
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Afb 2: Inrichting van een mijnwerkers badinrichting circa 1916.
Bron: Nederlands Documentatiecentrum voor industrie en techniek.

of de aanval was geopend op de tweede man van de bedrijfsbureaus, Groothoff, toen het katholieke blad uitvoer over de 'Mussolini van de Staatsmijnen' .49 Dat was een abuis, maar de kwalificatie had wei alles te maken met bedrijfscontrole, zij het met die op staatsmijn Wilhelmina.
Met lede ogen moesten de socialisten aanzien hoe de katholieken het thema
van verspilling kaapten en juist gebruikten tegen 'onze toekomstige bedrijven'. Daarbij kwam de aanklacht van katholieke huize tegen het niet-katholieke
karakter van de leiding van de Staatsmijnen. De directie ervan bestond, naar
het woord van de geestelijke adviseur van de mijnwerkersbond, vooral uit
smakeloze, f1auwe protestanten, die wat katholieken dierbaar was op aile mogelijke wijzen bespotten en belachelijk maakten. Ret staatsmijnbedrijf was
25.08.1923; 08.09.1923; 22.09.1923; 24.11.1923; 12.12.1925.
De Mijnwerker 19.07.1924. Zie ook: Limburgsch Dagblad 12.07.1924. Voorts: De Mijnwerker 02.08.1924 en De Christelijke Mijnwerker 24.08.1924.
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bovendien vergeven van socialisten of hen welgezinden. Monseigneur Poeis,
later binnenskamers voor sommige socialisten een aardige, echte intellectueel,
moet men niet altijd letterlijk nemen; vooral niet zijn voor publieke consumptie bedoelde retoriek. Poels was 'door zijn intelligentie en vooruitziende blik,
een goed voorbeeld van een gespleten, katholieke activist', zo erkenden zelf
ook enigszins schizofrene, linkse intellectuelen. 50 De actie tegen de Staatsmijnen was evenwellangdurig en werd met veel verve gevoerd in een tijd, waarin
de Staatsmijnen een serieus imago-probleem hadden.
De in het openbaar geuitte klachten brachten de Staatsmijnen niet echt in de
problemen. De directie van de Staatsmijnen wilde niet ingaan op algemene
klachten, maar zij fluisterde de minister in, dat een bedrijfsbureau in het belang
was van het economisch beheer en dus niet kon worden gemist. De minister
nam het betoog vervolgens letterlijk over in zijn repliek in de Tweede Kamer.
Hij voegde eraan toe, dat dergelijke kwesties niet in het parlement moesten
worden besproken en men de directie enige vrijheid diende te gunnen. 51 De
externe druk kreeg meer kracht toen de overheid zelfforse bezuinigingen aankondigde en vooral toen de rijksbezuinigingsdienst de regering de gedachte
aan de hand deed staatsmijn Hendrik te sluiten of over te doen en de nog in
aanleg zijnde Maurits te verkopen. Ook toen kon de directie zonder al te veel
moeite haar strategie doorzetten: 'economische overwegingen maken het ...
noodzakelijk de produktie zoo hoog mogelijk op te voeren, ten einde te komen
tot een zoo laag mogelijken kostprijs' .52 De financiele lasten, de geplande
investeringen en de relatie met de overheid stonden sedert de oorlog regelmatig ter discussie. Net voordat het rapport van de rijksbezuinigingsdienst uitkwam, was besloten niet in te gaan op het aanbod van een consortium om de
in aanleg zijnde Maurits te kopen. Hierachter zat het De Wendel concern, dat
de Oranje-Nassau mijnen in eigendom had, maar naarstig op zoek was naar
een mijn die cokeskolen kon leveren. 53 De genomen beslissing versterkte de
positie van de Staatsmijnen. De commotie betekende wei, dat het bedrijf bescheiden diende te zijn met claims op 's lands kas. Investeringen dienden uit
de bruto overschotten te worden opgebracht.
50 M. van Amerongen, I. Cornelissen, Tegen de revolutie: HET EVANGELlEl Het Kerkvolk in
de Nederlandse Politiek of Het Einde van een Christelijke Natie (Amsterdam, Brussel 1977) 27;
M. van der Goes van Naters, Met en tegen de tijd. Een tocht door de twintigste eeuw (Amsterdam
1980) 82-83.
51 DSM, Archief Staatsmijnen, Comptabele en financiele aangelegenheden 41 (nieuw 34):
Staatsbegroting voor het dienstjaar 1922; Verslag der Handelingen van de Tweede Kamerder Staten-Generaal 1921-1922,2292-2296.
52 DSM, Archief Staatsmijnen, Comptabele en financiele aangelegenheden tim 193946 (nieuw
nummer 36); Staatsmijnen, Gedenkboek, 85; Raedts, Opkomst, 168.
53 DSM, Archief Staatsmijnen, Mijnvelden en mijnzetels 1902-1959,42.
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De plaatselijke campagne zorgde voor meer turbulentie, vooral op een lager
niveau. De oudste staatsmijn Wilhelmina was een 'katholieke burcht'. De eind
1921 ingevoerde bedrijfscontrole werd in de daarop volgende zomer uitgebreid tot de stutters, ondergronders met een lagere status dan de houwers, die
de steenkolen los maakten. Stutters zorgden voor de ondersteuningen en mijnwerkers dachten dat de nieuwe aanpak het risico van instortingen vergrootte.
Bovendien bestond een deel van de stutters uit in oude technieken gekwalificeerde ouderen. Extra gevoelig was, dat deze een inkomensachteruitgang van
zo'n twintig procent achter de rug hadden. Tot het eind van de Tweede Wereldoorlog was een van de belangrijkste grieven van arbeiders, dat houwers
die ongeveer op hun veertigste het werk niet meer aankonden werden gedegradeerd tot stutters. Het bestuur van de katholieke mijnwerkersbond verzocht
de directie van de Staatsmijnen om een conferentie, waarbij de bond een aantal
christelijke meester-houwers wilde meenemen als 'practische mannen'. De
directie beperkte zich tot de mededeling, dat opmerkingen over het controlesysteem in de 'opmerkingenbus' konden worden gegooid. Gebelgd liet de
54
bond weten, dat het haar eer te na was hierop in te gaan.
De stroom klachten over de accoordstelling op de Wilhelmina, de invoering
van grotere mijnwagens en van een puntenstelsel voor bekwaamheid droogde
niet op, maar bereikte in 1924 een climax. Er werd scherper gecontroleerd. De
van andere mijnen overgeplaatste nieuwe leiders creeerden spanningen met
de mijnwerkers en vakbond. 'Bij hun gehele optreden (gaven) zij blijk ... geen
menschen doch weI en uitsluitend steenkolen te zien' . Er ontstonden ook conflicten met de reeds aanwezige lei ding van de mijn. Aileen op deze mijn kwam
het tot meer dan papieren protesten. Bij de Emma had de katholieke bond het
gelaten bij een brief; op de Wilhelmina organiseerde zij enkele protestvergaderingen. De ' nieuwe leiders' moesten na onderzoek door de directie van de
Staatsmijnen een toontje lager zingen. Voor de bedrijfsleider die vanaf het
begin op de mijn had gewerkt was het resultaat 'ontslag of - laten we ons zeer
voorzichtig uitdrukken ... gedwongen afwezigheid'. Dat stelde de katholieke
vakbond juist niet gerust. 'We verwachten een meer voorzichtige doorzetting
van een liberaal-kapitalistische bedrijfsmethode op deze mijn' .55
Bij de verspreiding van het Taylorstelsel was de houding van het bestaande
management cruciaal. Ondanks aile discussie waren arbeiders dociel, zo blijkt
uit onderzoek van R. Nelson naar de praktijk in de Verenigde Staten. Tegenstand van opzichters en bedrijfsleiders was veel belangrijker, terwijl de verspreiding (veel meer dan vel en zich achteraf real iseren) stuitte op de afwijzende houding van top-management. Gewoonlijk was een machtsstrijd tussen
54
55

De Christelijke Mijnwerker 23 .07.1922.
De Christelijke M ijnwerker 02.08.1924; 24.08.1924.
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oudere en jongere managers gunstig voor de introductie. Daarvan was bij de
Staatsmijnen geen sprake. De directie bestond evenmin uit zeloten, maar stond
bij voorbaat welwillend tegenover experimenten.
De noodzaak tot bezuinigen en de heibel bewerkten daaomn juist een institutionele versterking van de bedrijfsbureaus. C. Groothoff promoveerde in
1923 tot hoofdbedrijfsingenieur. Hij kreeg de mijnbouwkundige leiding over
de drie producerende mijnen en de nog in aanleg zijnde Maurits. Bedrijfscontrole was niet meer een zaak van de afzonderlijke bedrijfsleiders. Zij werd
geconcentreerd. Ais hoofdbedrijfsingenieur was Groothoff alleen verantwoording schuldig aan de directie. Bedrijfscontrole was daarmee een strategische
staffunctie geworden. Voor de pers was Groothoff nog in 1924 'overigens
geheel onbekend'. Dit moet men niet al te letterlijk nemen. Hij was onbeschadigd gebleven tijdens de campagne tegen de achterstelling van katholieken in
de top van het Staatsmijnbedrijf en tegen de bedrijfsbureaus in het bijzonder.
Groothoff had het gel uk, dat de campagne tegen de bedrijfsbureaus juist
verflauwde toen hij promotie maakte. De katholieke mijnwerkersbond gafzich
geleidelijk over aan resignatie; 'aIs dit alles door het machinale steIseI moet
gebeuren, dan zoude dit een vloek voor de mijnwerkers betekenen. Helaas, de
rusteloze techniek werkt verder ook voor de mijnbouw ... ' .57 Tegen beter weten
in waagde geestelijk adviseur Poels nog een poging. 'Als zij allen (de bedrijfsleiders) goede christenen waren, die ook ondergronds zich iedere dag, elk uur
herinneren het woord van de goddelijke zaligmaker: wat gij aan de minsten
der mijnen doet hebt gij aan mij gedaan - ja, dan zou ook de meest modeme
arbeidsmetode een toepassing vinden, die de menselijke waardigheid van de
minste mijnwerker eerbiedigt. Maar u begrijpt wat ervan terecht komt als zulk
een stelsel toegepast wordt mede door mensen die aan god noch gebod geloyen. Zo gaat het niet goed, de socialistische opruiing doet de rest. ,58 Meer dan
de laatste donderslag voordat men gods water over gods akker liet lopen was
dit niet.
In de Tweede Kamer was Hermans in 1924 al een nieuwe richting ingeslagen. Hij had opgemerkt, dat 'Engeland een voorbeeld zou kunnen nemen aan
de wijze waarop in ons land de mijnen zijn ingericht'. Daarmee kwam hij op
dezelfde lijn als Van derWaerden, die de 'achterlike toestanden' in de Engelse
mijnbouw zag als het 'afschrikwekkend voorbeeld' van tragisch verzet tegen
56 D. Nelson, Managers and Workers. Origins of the New Factory System in the United States
1880-1920 (Madison 1975) 75.
57 De Christelijke Mijnwerker 13.12.1925. Zie ook: SHe, GSL 1926, 10: Het rapport betreffende de mechanisering, Heerlen 15.3.1926; Technische Ontwikkeling, speciaal op 't gebied der
mijnindustrie en arbeidersbelangen. Rede prof van der Miihlen, gehouden op 14-6- '26 voor den
R.K.M.B.
58 'Moeilijkheden in het mijnbedrijf, een onderhoud met mgr. Poels', in: De Tijd 11.10.1926.
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rationalisatie, 'een verschijnsel van technies moeten'. Het katholieke kamp
maakte onverwacht een eind aan de campagne tegen de bedrijfsbureaus met
de vaststelling, dat de kritiek had gewerkt. Met genoegen constateerde Hermans, dat eigenlijk niet meer van bedrijfsbureaus kon worden gesproken en
59
dat het toezicht meer normaal was.
Hermans' genoegen was opmerkelijk, omdatjuist in deze tijd op grote schaal
tijdstudies werden verricht. De eerste studies waren al in 1921 op staatsmijn
Emma ondernomen, maar dit hoogst zichtbaar onderzoek kreeg vervolgens
60
minder prioriteit. In 1925 werden tijdstudies hervat. Daarbij schakelde de
mijn studenten uit Delft in. In de Verenigde Staten analyseerde sedert 1910 F.
Gilbreth met een filmcamera en een op de voorgrond geplaatste klok bewegingen van arbeiders en splitste die uit tot in fracties van seconden. In de
mijnbouw gebruikte men eenvoudiger methoden . In december 1925 werd door
meesteropzichter Hundscheidt en opzichter De Groot het traject tussen de
schacht en een aantal werkpunten 'proef gelopen'. Beiden waren flinke lopers
met lange benen en ongetwijfeld in goede conditie, aldus een correspondent
van de Christelijke Mijnwerker. Na het lopen kwamen andere arbeidstaken
aan de beurt, zoals het opbergen van het gereedschap. Uiteindelijk ging men
de eigenlijke winning bestuderen. Het observeren maakte een mijnwerker
knap nerveus.' Gedurende een geheelen dienst gaat hij met horloge en notitieboekje bij een werkman zitten, het komt er niet op aan bij welken ... Verder,
wie wordt niet gejaagd, als iemand uren lang achter zijn rug op zijn werk zit
te turen? En dat noemt men dan normale arbeidsprestatie., 61 Het etiket micro
motion studies' verdienden de waarnemingen niet. Zij waren eerder het voorspel van wat mijnwerkers spoedig het minutenstelsel noemden. Controleurs
en opzichters gingen aangeven in hoeveel minuten arbeiders bijvoorbeeld de
afstand tussen schacht en kolenfront dienden te lopen. Boetes moesten garan62
deren dat mijnwerkers de normen naleefden. Geleidelijk verfijnde men de
gehanteerde technieken. Instructieploegen bepaalden de juiste werkwijze. Opzichters, later speciale opname-ploegen, namen vervolgens de werkzaamheden ondergronds met de stopwatch in de hand Op.63
59 De Christelijke Mijnwerker24.08.1924; 04.01.1925; 19.04.1925. Th. vanderWaerden, Over
rationalisatie (Amsterdam 1930) 13.
60 In de literatuur is enige onduidelijkheid waarde eerste proeven werden genomen, opde Emma
onder Van Nes of op de Hendrik onder Groothoff. Zie bijv. R. Dieteren, Mens en Mijn. Een halve
eeuw strijd, groei en bloei van de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond (HeerJen 1953) 272273 en AF. Heerma van Voss, Kosten vanarbeidstijdverkorting. De achturendag indejaren twintig (Utrecht 1991 ) 633 n 57. Van veel belang is dit punt niet, daar de ontwikkeling op beide nagenoeg gelijktijdig plaats yond.
61 Limburger Koerier 31.12.1925.
62 De Christelijke Mijnwerker 29.11.1925; De Mijn-lndustrie II no II (nov 1925), zie ook het
december nummer; De Werker 05 .1 2.1925.
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Wetenschappelijk bedrijfsbeheer bestond in de mijnbouw niet aIleen uit eenvoudige maatregelen, omdat het ondergronds te donker was voor het 'kinematografi sch ' gadeslaan van arbeiders . Technisch gezien simpele, organisatorische veranderingen waren voldoende om ' het gemoedelijke ambachteIijke bedrijf' te veranderen in een ' Iopende band-fabriek' . Het personen vervoer in de
schacht gold in Nederland en tevens in Duitsland, waar de ' planmiiBigen Seilfahrt' in 1925 op grote schaal werd ingevoerd, als een goede illustratie van
64
moderne rationalisatie. 'Elke arbeider', zo keek een mijningenieur in 1935
terug op de oude tijd, ' kon gedurende het personenvervoer naar wiIlekeur
vroeg of laat afdalen en zijn gemiddeld 1,5 km lange weg naar zijn post afzonderlijk afJeggen, zoodat de groep van een kolenpost eerst volledig was,
wanneer de laatste arbeider ter plaatse aankwam. Daarna werd alvorens met
de werkzaamheden te beginnen, gedurende plus minus 10 minuten gezamenlijk gerust en gegeten '. 65 In een vergelijkbare schets van vroeger en thans zei
in 1939 een mijnwerker over het heden: 'Te beginnen bij het personen vervoer.
Boven aan de schacht gaat het in- en uitstappen heel vlug. Ondergronds hetzelfde. Elke arbeider weet precies met welke kooi of trek hij naar beneden
moet. Het is zoo geregeld, dat mensen van dezelfde post tesamen naar beneden
gaan. Er is steeds toezicht aanwezig. Wie zich niet aan deze regeling houdt,
loopt kans op boete. In een half uur gaan op die manier 5 a 600 mensen naar
beneden en tegelijkertijd naar boven. , 66
Met terugwerkende kracht werd de breuk ingrijpender voorgesteld dan zij
was en werd de verloren gegane individuele vrijheid geromantiseerd. In 1906
waren al regels voor het afdalen en opkomen vastgesteld in het mijnreglement.
Dit was ook logisch , want een werkdag was officieel gedefinieerd als de periode tussen het moment waarop een groep begon met de afdaling en het moment waarop zij begon omhoog te gaan . Een verticale reistijd viel dus binnen
de werkdag. Het vervoer van al het personeel duurde een half tot een heel uur.
Omwille van de onderlinge gerechtigheid schreefhet reglement daarom tevens
voor, dat bij het ophalen zo veel mogelijk dezelfde volgorde gold als bij het
63 Dieteren, Mens en mijn, 273 .
64 E.C. Schock, Arbeitslosigkeit und Rationalisierung. Die lage der Arbeiter und die kommunistische Gewerkschaftspolitik 1920-28 (Frankfurt, New York 1977) 82; R. Tschirbs, 'Der
Ruhrbergmann zw ischen Privilegierung und Statusverlust: Lohnpolitik von der Inflation bis zur
Rationali sierung ( 1919 bi s 1927)' in: G.D. Feldman et al (Hrsg) Die Deutsche Inflation. Eine Zwischenbilanz (Berlin, New York 1982) 338.
65 RAL, ArchiefOranje-Nassau mijnen VI (F) 164: H. Dresen, De rationalisatie inde Limburgse
mijnen, 3 1.07.1935.
66 SHe, Archief Will em Sophi a 03.10.01 .01: bijlage bij rapport Nederlandsche Rooms Katholieke Mijnwerkersbond voor de commissie arbeidstempo, 0l.l2. 1939. Het stuk is in extenso te
vinden in: L.H.M. Kreuke ls, Mijnarbeid: volgzaamheid en strijdbaarheid. Geschiedenis van de
arbeidsverhoudingen in de Nederlandse steenkolenmijnen (Assen 1986) 390-392.
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afdalen. Het afdalen ging in de loop van de tijd niet sneller. Integendeel, in
1919 was een groep gemiddeld 5 minuten verticaal onderweg. In 1925 en in
het begin van de jaren 1930 ging men uit van een gemiddelde reistijd van 10
minuten. 67 Ook al was de breuk niet radicaal, dit sluit niet uit, dat het verticaal
personenvervoer na het midden van de jaren 1920 een meer gereglementeerd
karakter kreeg. Wat veranderde was, dat - zoals nog in 1919 voorkwam groepen die ondergronds een grote afstand moesten afleggen, later naar beneden gingen dan groepen waarvan de werkplek dicht bij de schacht lag. Wat
ook veranderde was de regulering en later de mechanisering van het horizontaal personenvervoer ondergronds.
Vanaf het begin zorgden de omstandigheden ondergronds voor aanzienlijke
problemen bij de tijdstudies. De waarnemingen bij harde steenkoollagen weken aanzienlijk af van die bij goed winbare, zachtere. Daarnaast moest men
vooral bij het winnen van de steenkolen rekening houden met tal van variabelen, die op een complexe wijze samenhingen. De hardheid en dikte van de
lagen bepaalden de winbaarheid, maar ook de stand van de splijtvlakken ten
opzichte van het front; voorts de snelheid van de ontkoling, welke op haar
beurt afhing van de buigzaamheid van het dak, en tenslotte de afstand van het
front tot het met stenen opgevulde deel van de laag. Niet aileen waren door de
onderlinge wisselwerkingen factoren niet gemakkelijk te isoleren, zij waren
vaak ook niet eenduidig te interpreteren. Zo diende het wegscheppen van
steenkool tevens om uit te rusten van het houwen. 68
Gegeven de veelheid en complexe aard van dergelijke factoren had het geen
zin al te grote nauwkeurigheid na te streven. Evenmin kon in de mijnbouw het
arbeidstempo afhankelijk worden gemaakt van de voortbewegingssnelheid
van een montageband. De auto-industrie, zo benadrukten mijningenieurs in
de jaren twintig, was voor de mijnen geen relevant voorbeeld. In feite construeerde men een technisch systeem, dat daarbij dicht in de buurt kwam. De weg
ertoe leidde echter niet via het ontwerpen van een technisch artefact, een 10pen de band, maar via een dwingende organisatie. De functie van tijdstudies
was, dat mijningenieurs hoopten constanten en variabelen te lokaliseren. Constanten hoefden slechts eenmaal, wellicht enkele malen te worden gemeten.
Het moest mogelijk zijn vast te stellen hoeveel tijd een gemiddelde werkman
onder normale omstandigheden nodig had voor invariabele werkzaamheden,
zoals het aanleggen van rails ofhet aansluiten van persluchtleidingen. Belangrijker nog was de hoop, dat schijnbaar variabele grootheden alsnog konden
67 Voor 1919: Jaarverslag van den HoofdingenieurderMi}nenoverhetjaar 1919, Bijlage VII,
152-155.
68 c.L. van Nes, De wenscheli}kheid van tijdstudies bi} den ondergrondschen arbeid. rede uitgesproken bi} de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de mi}nkunde. het mi}nmeten en
karteeren aan de technische Hoogeschool te Delft op do. 15 April 1926 (Delft 1926) 8-9.
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worden herleid tot constanten. Grosso modo zouden zo allengs de variabelen
worden geminimaliseerd. Kortom, men streefde naareen modelmatigeen ope69
rationele beschrijving van het produktieproces.
'Structure follows strategy' is de meest bekende stelling van de eminente
bedrijfshistoricus A.D. Chandler. De vraag blijft dan wei, waar de verandering
in strategie vandaan komt. 70 Bij de Staatsmijnen kunnen de specifieke omstandigheden goed worden aangewezen, die ervoor zorgden dat deze onderneming
eerder een nieuwe weg insloeg dan de naburige, particuliere steenkolenmijnen,
maar ook eerder dan de ondernemingen in buitenlandse mijngebieden. Wetenschappelijk bedrijfsbeheer was een defensieve reflex. Daarnaast speelden
de ondanks alles toch enigermate 'afwijkende doelstelling' en het 'onbelast
zijn met traditionele ervaring' een rol, maar juist omdat de voordelen van het
nieuwe niet evident waren. 71

Stukloon en toezicht

In 1923 reisden Van Nes en een andere ingenieur van de Staatsmijnen door
de Verenigde Staten. Hun opdracht was na te gaan in hoeverre de hogere
Amerikaanse produktiviteit het gevolg was van betere machines, zoals transportbanden of skips voor kolentransport in de schachten. Dergelijke machines werden later in het Interbellum geYntroduceerd in de Nederlandse mijnindustrie en het eerst bij de Staatsmijnen. In 1923 zagen de ingenieurs geen
toepassingsmogelijkheden. In het algemeen onderscheidden zij zich van andere pelgrims naar heilige oorden als Pittsburgh en Detroit door weinig
technologisch enthousiasme. In hun correspondentie met het thuisfront gingen zij uitvoerig in op de grote hitte en het verbazingwekkend aantal personenauto 's op de weg. Curieus vonden zij de stelling voor een machinegeweer, die zij bij een mijn, een door de vakbeweging verfoeide 'open-shop' ,
zagen. De omstandigheden waren evenwel zo anders, dat voor de Staatsmijnen niets viel te leren. 'In dit land waar overal de 2 tons wagens in de rooms
rijden is het moeilijk om iets te zien te krijgen, waar we profijt van kunnen
trekken . De kool kost hier 2,5 dollar per ton aan de mijn en de loonen zijn 7
dollar per man en per dag, allicht, dat we onze toestanden hier niet aantrefl'
,72
len.
69 Nes, Wenschelijkheid, II ; Ch. Th. Groothoff, Een causerie over het mijnbedrijJ. Voordracht
gehouden voor de St. Augustinusvereeniging te Heerlen op 12 December 1928 (Typoscript) 3-4;
7; W.A.G. Lippits, De rationalisatie in de Nederlandsche mijnindustrie (Tilburg 1938) 1,38.
70 A.D. Chandler, Strategy and Structure. Chapters in the History of the American Industrial
Enterprise (Cambridge (Mass), London 1969) 14.
71 Staatsmijnen, Gedenkboek, 73.
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De Limburgse mijningenieurs sprak de magische formule voor een Nieuwe
Wereld 'Taylorismus+Fordismus = Amerikanismus' niet aan. 73 De voorstanders van 'rationele bedrijfsvoering' in de mijnbouw verwezen nauwelijks naar
Amerikaanse voorbeelden als F.W. Taylor. Diens naam was voor de oorlog al
enigszins besmet geraakt. In 1915 kwam het tot een verbod op het gebruik van
stopwatches en premie-Ioonstelsels bij overheidsbedrijven. Als een technocratische maatschappijvisie bleek het Taylorisme in Duitsland na 1918 meer subversief dan goed was voor de gemoedsrust van velen. De ideeen van overvloed
van de 'grootste Pruis in Amerika', autofabrikant H. Ford, vielen in dat land
wei goed. 'Rationalisatie' als het wapen tegen marktverzadiging en structurele
overcapaciteit was meer acceptabel dan de radicale reorganisatie van bedrijyen, waarvoor Taylor stond. 74 In Nederland maakten werkgevers zich eerder
zorgen over de vereering van Ford in arbeiderskringen'. 'Hoe hoog staat deze
Ford en hoe kleinzielig zijn onze patroons soms nog', verzuchtte een protestantschristelijke mijnwerker. 75 In tijden van voortdurend dalingen van het nominale loon, was Ford met zijn 'five dollar day' voor het management niet
echt een aantrekkelijk referentiepunt. Het zwijgen over Taylor of Ford in de
Limburgse mijnen was overigens niet aileen een kwestie van opportuniteit. De
ideologie sprak de meeste mijningenieurs niet voldoende aan om de blijde
boodschap luidkeels te verkondigen. 76 Binnen het bedrijf zelf waren er weinig
redenen om zich ideologisch te profileren. Rationele bedrijfsvoering was een
uiterst praktische zaak.
Het wetenschappelijk bedrijfsbeheer in de mijnbouw leek eerder op 'systematic management' dan op het 'scientific management' van Taylor. Systematic management' was de heterogene groep opvattingen, die in de Verenigde
Staten verscheen in de technische literatuur voordat Taylor zijn 'systeem' ont72 DSM, Archief Staatsmijnen, Werktuigkundige aangelegenheden, 3.
73 De aardige hoofdstuktitel van Th. P. Hughes, American Genesis. A century of invention and
technological enthusiasm (Harmondsworth 1989). Zie ook 284-294. In het algemeen over Amerikanismus': D.J.K. Peukert, The Weimar Republic. The Crisis ofClassical Modernity (Harmondsworth 1993) 178-190.
74 Ch.S. Maier, 'Between Taylorism and Technocracy: European ideologies and the vision of
industri al productivity in the 1920's' in: The Journal of Contemporary History 5 (1970), no. 2,
54-58; idem, 'The Factory as Society. Ideologies ofIndustrial Management in the Twentieth Century' in: R.J. Bullen et al (eds), Ideas into Politics. Aspects of European History 1880-1950 (London, Sydney 1984) ISO.
75 De Protestants Christelijke Mijnwerker 25.04.1923; Bloemen, Scientific Management, 3637; 46, 58-62; 70-72, 156- 157; Hughes, American Genesis, 288. Na 1921 werd Ford in de VS
spoed ig sy noniem met ' many of the most notorious labor malpractices'. A. Chandler geciteerd
in: W. Lazonick, Competitive Advantage on the Shop Floor (Cambridge (Mass), London 1990)
239.
76 Zie vooreen van de weinige, niet echt enthousiaste besprekingen de lezing door 1.A.W. MulIer: 'Tijdstudies voor het ondergrondsche bedrijf in: Limburgsch Dagblad 16.12.1929.
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wierp. Beide richtingen hadden enkele dingen gemeen: zij zetten zich aftegen
het traditionele management als onsystematisch, c1aimden dat het gebruikelijke, overdreven vertrouwen op machines te nai"ef was als een garantie voor
succes en suggereerden, dat geen bewust geleide coordinatie hetzelfde was als
het ontbreken van enig systeem. Taylor voerde diverse elementen uit het 'systematic management' tot hun logisch einde, waarbij eigenlijk aileen tijdstudie
77
geen antecedenten had.
In de eerste Limburgse notities over wetenschappelijke bedrijfsvoering was
geen prominente plaats ingeruimd voor het stukloon of accoordstelsel en dus
even min voor tijdstudies. 'Invoering en controle van accoordstelsels' was een
van de 25 werkzaamheden toebedacht aan het bedrijfsbureau. Men deed in een
rap tempo nog eens de geschiedenis van Taylor's 'scientific management'
over. In diens 'The Principles' was het loonstelsel niet echt een noodzakelijk
onderdeel; het was eerder de 'finishing touch' na de eigenlijke reorganisatie
van het bedrijf. B ij aanhangers en concurrenten van de meester kreeg het loonsysteem echter een prominente plaats, met name in Nederland. Ook in de mijnbouw kwam, zoals we zagen, de 'juiste bepaling van de werkprestatie' en zo
ook van het loon spoedig centraal te staan.
Waarom was er behoefte aan een meer 'wetenschappelijke bepaling van het
loon'? Stukloon, het werken in accoord, was van oudsher gebruikelijk in de
mijnindustrie. In de Duitse mijnbouw kwam het sedert de late middeleeuwen
voor. Een van de eerste management filosofen, de befaamde Ch. Babbage,
maakte in 1832 het stukloon, zoals hij het had aangetroffen in de (erts)mijnen
van Cornwall, tot de spil van zijn 'nieuw produktiesysteem'. De band met de
bedrijfsresultaten zou 'arbeidzaamheid, integriteit en talent' garanderen, daar
waar individuele prestatie niet goed meetbaar was. 78 De algemeen aanvaarde
wijsheid was inderdaad, datsteenkolen in accoord moesten worden gewonnen,
omdat in dit bedrijf onzekerheid zo groot en controle zo moeilijk waren.
Onzekerheid is er in diverse maten. 'Event uncertainty' wordt gecreeerddoor
niet te voorziene factoren. Waterdoorbraken behoorden tot deze categorie. De
tweede vorm van onzekerheid, 'structural uncertainty', is meer algemeen. Absolute zekerheid is onmogelijk, maar het is niet uitgesloten, dat gemiddelden
kunnen worden vastgesteld. Het niet zeker zijn is beheersbaar met door ervaring opgedane kennis. Wetenschappelijk bedrijfsbeheer kon geen oplossing
bieden voor 'event uncertainty'. Het ontwerpen van een accoord in een nog
onbekende omgeving, bijvoorbeeld een nieuwe laag, ging gepaard met dergelijke onzekerheid. Het was een Iievelingsvoorbeeld van de jonge mijningenieurs, maar het was een aangedikt probleem. De onzekerheid kon met weinig
77 Nelson, Managers 48-54; 56-59. Bloemen, Scientific Management, 34-35.
78 R. Sierksma, Toezicht en faak. Arbeidsbeheer tussen utilitarisme en pragmatisme (Amsterdam 1991) 125-129.
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moeite worden gereduceerd tot 'structural uncertainty'. Traditioneel verzamelden mijndirecties in zo'n geval ervaring dooreen goede ploeg aan het werk
te zetten tegen een accoordprijs, waarvan de leiding wist dat de arbeiders er
goed geld mee konden verdienen. Het was zaak het accoord voor een lange
peri ode, bijvoorbeeld zes maanden, vast te leggen. 'Wetend, dat aan het accoord voorlopig niets kon worden veranderd, werd er flink gewerkt, flink verdient .... en na afloop van de 6 maanden wist de opzichter hoe hoog de prestatie
in die laag was., 79
In de mijnbouw was onzekerheid vooral structureel. Het verzamelen van
informatie was echter niet gemakkelijk. Het ondergrondse mijnbedrijf was een
conglomeraat van afzonderlijke posten, werkpunten. Over grote afstanden waren meerdere honderden, zo niet duizenden arbeiders te werk gesteld in kleine
groepjes, in nauwelijks verlichte werkplaatsen, onderling verbonden via een
wirwar van nauwe, aardedonkere gangetjes. Tal van factoren beYnvloedden
ondergronds het werk en de produktiviteit: de wisselende hardheid van de
steenkool, de gesteldheid en druk van het gesteente boven de steenkolenlaag,
water en gas. De uitkomst was daarom tot zekere hoogte specifiek voor elke
plek. Accoorden waren bedoeld om een onoverzichtelijk bedrijfte leiden met
weinig informatie en met weinig toezicht. Een dergelijk stelsel was allereerst
een middel het in moderne bewoordingen 'principal versus agent' probleem
op te lossen als informatie- en transactiekosten hoog zijn.
Alternatieven waren denkbaar, maar kostbaar. In discussies met de vakbonden stelden de mijndirecties voortdurend, dat 'het onmogelijk (was) in de mijn
zodanig toezicht te houden op ieder werkpunt dat het accoordstelsel in de
tegenwoordige vorm (kon) worden gemist'. Mijndirecties noemden een uurloon badinerend een presentiegeld, onwenselijk 'uit hoofde van het feit, dat
een geregeld toezicht en contrale op de prestatie der arbeiders ondergronds
niet wei mogelijk moet worden geacht'. De term presentiegeld' had de directie
van de Staatsmijnen al eerder gebruikt bij de minister. 80 In dergelijke omstandigheden vreesden directies zwartrijdersgedrag. Een uurloon, zelfs een minimumloon als een vangnet voor een stukloon, zou tot een neerwaartse spiraal
leiden. 'Als logisch gevolg zal ten slotte de gemiddelde prestatie van de totale
bezetting van de mijn gelijk zijn aan de prestatie van het minderwaardig gedeelte, die op hun beurt, ten gevolge van het geringer worden van de loonprikkel allicht minder zullen presteren dan voorheen.' 81De basis van het traditio79 Groothoff, Causerie , 3.
80 Notulen vergadering van de Contact-Commissie voor het mijnbedrijf 14.01.1920;
07. 12. I 922.DSM, Archief Staatsmijnen, Personele en sociale aangelegenheden. Arbeidsvoorwaarden en arbeidsregelingen 1902-1939, 109: brief directie Staatsmijnen aan de minister van
Landbouw, Nijverheid en Handel , 03.11.1922.
81 SHC, GSL, 1919, 12: Verslag van de Commissie, die is ingesteld om na te gaan welke wij-
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nele stelsel was niet strikte eontrole door opziehters, maar een systeem, dat
inspanning en beloning op een eenvoudige wijze koppelde en daarnaast een
simpele, maar weI goed bijgehouden administratie. Per groep turfde men het
aantal gevulde mijnwagens, naast de gewerkte dagen en verdiende lonen. 82
Bovengronds en voor bepaalde funeties ondergronds waren uurlonen en strikter toezieht gewoon.
Helemaal zonder opziehters kon het bedrijf niet. Zij dienden het stukloon zo
te ontwerpen, dat ondanks de wisselende omstandigheden elke groep bij het
markt- of eontraetuele loon uitkwam. Zij waren de dragers van een minimum
aan informatie over de lokale omstandigheden. Zij dienden tevens toezicht te
houden op de veiligheid. Het aeeoordsysteem sloot niet uit dat veiligheid bij
de mijnwerkers een sluitpost was of dat zij geen rekening hielden met de effeeten van hun daden op anderen. Vandaar de al in het begin van de negentiende eeuw gebruikelijke bepaling, dat meester-mijnwerkers of opziehters
elke kolenpost eenmaal per dag dienden te bezoeken. In een ver verleden kregen zij bovendien een uurloon. Als een nauwelijks te meten output, veiligheid,
van belang is, heeft een stukloon nadelen. Badmeesters worden daarom per
uur betaald. Ondanks veel inspanning konden de Limburgse mijnen een goed
aeeoordsysteem ontwikkelen voor stutterswerkzaamheden, het plaatsen van
houten , later ijzeren ondersteuningen.83
De gangbare praktijk zinde de jonge mijningenieurs niet: de transaetiekosten
van het oude systeem zouden te hoog zijn. 'Door de betrokken partijen wordt,
na een vruehteloos debat over de hardheid van de kool, het sleehte dak en het
voortdurende gebrek aan leege wagens, een overeenkomst afgesloten waarbij
aile mogelijke ongunstige faetoren ruimsehoots zijn verdiseonteerd', aldus
84
Van Nes. Het systeem had zijn vertederende kanten, zo vertelde Groothoff
de geestelijken van het bisdom.' Dat marehandeeren, met de kans op een goed
aeeoord, zit vele mensehen in het bloed . ... Men kon nooit weten of de opziehter de true wei doorzag; en dan de kinderlijke pret onderling als het gelukt
was.,85

zigingen in de bestaande loonregeling van het Limburgsche Mijndistrict behooren te worden
aangebracht. Ook: Kreukels, Mijnarbeid, 264-265.
82 Het meten van het aantal geproduceerde wagens was niet noodzakelijkerwijze de basis van
het traditionele systeem. Bij de Domaniale schatte men in de negentiende eeuw het aantal kubieke
meters per produktieteam.
83 DSM, Archi ef Staatsmijnen, 461: IT. Paulen. Accoordsystemen in het ondergrondsch bedrijf.
Rapport d.d. 9- 11-1 938, 24. Accoorden bij het vervoer bleken eveneens grote bezwaren op te roepe n. Zie ook: P.Y. Fischback, Soft Coal, Hard Choices. The Economic Welfare of Bituminous
Coal Miners 1890- 1930 (New York, Oxford 1992) 6 1-62.
84 Nes, Wenschelijkheid 6.
85 Groothoff, Causerie, 3.
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Dergelijke beschrijvingen suggereerden, dat mijnwerkersploegen en de leiding onderhandelden zoals boeren op de veemarkt over de prijs van een paard.
In contrast tot het beeld dat Van Nes en Groothoff schetsten, houden historici
het erop dat er nooit vrije onderhandelingen zijn geweest in de Limburgse
86
mijnen. Na overleg met de hoofdopzichter stelde de afdelingsopzichter het
accoord vast voor twee of vier weken. Aileen als bijzondere omstandigheden
achteraf een verandering noodzakelijk maakten, werd met de voorman gepraat. Het is achteraf inderdaad moeilijk voor te stellen, hoe men beschaafd
kon onderhandelen met een wederpartij bestaande uit, in de woorden van de
Christelijke Mijnwerker, 'moderne slavendrijvers ... die a la Kauer op O.N. I,
als halve duivels tegen alles en allen tekeer gaan' .87 Inderdaad was gelijkwaardigheid niet een institutioneel verankerde norm . Mijnwerkersbonden slaagden
er niet in vastgelegd te krijgen, dat niet aileen de mijnwerkers zich beleefd
moesten gedragen ten opzichte van de meerderen, maar ook de beambten ten
opzichte van hen .
Een veemarkt met handen klappende boeren is echter niet het enige model
van een vrije markt of van gelijkwaardige marktpartijen. Cruciaal is of de
betrokkenen alternatieven hebben en tegen welke kosten.' Coal miners had
two means ofbetteri ng their conditions: voice and exit', zo begint P. Fischback
zijn fraaie studie. 'The impact of exit often is ignored or described as inconsequential. Yet it was a powerful force in improving the economic welfare of
the miners., 88 Op de eerste plaats onderhandelden mijndirecties en mijnwerkers individueel en collectief op de arbeidsmarkt. Vervolgens deed de beslissingsmacht bij de keuze van werkplaatsen en de samenstelling van groepen
ertoe. Deze be"invloedden vooral de risico's van afzonderlijke mijnwerkers.
In de Duitse mijn Voccart, pal over de grens en een bedrijfseconomische
eenheid met de Nederlandse mijn Neuprick, werden in 1889 bij wijze van
experiment de ontginningsplaatsen of ondergronds steenwerk verpacht tijdens
89
maandelijkse veilingen bij afslag. 'Inside contracting', aangenomen werk in
diverse variaties, was in de mijnbouw elders, met name in de Verenigde Staten,
gebruikelijk; ook nog tijdens het interbellum. 90 Ontginning van steenkolen was
te organi seren met aannemers, die de eigenaar een vast bedrag uitkeerden, ze1f
behalve een loon ook winst verwachtten en een deel van de mijn exploiteerden
86 Kreukels, Mijnarbeid, 26[; Heerma van Voss, Kosten, 4[4.
87 De Christelijke Mijnwerker, 27. [1.1921.
88 Fi schback, Soft Coal, 3.
89 L. Kreukels, Kolen en kompels. De geschiedenis van de Nederlandse mijnwerkers (Amsterdam, Brussel 1986) 45.
90 Fi schback, Soft Coal , 60-65 . Voor de diverse manieren om werk te organiseren in het a[gemeen: O.E. Williamson, The Economic Institutions of Capitalism. Firms, Markets, Relational
Contracting (New York, London 1985) 206-239.
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en naar behoefte zelf personeel recruteerden. Ook de Limburgse mijnen schakelden voor gespecialiseerd werk als het aanleggen van mijnschachten of
steengangen aannemers in. In deze regio was dit verschijnsel evenwel niet van
groot belang . Een op autoriteit gebaseerde hierarchie en beloning van de werknemers per uur was de andere extreme optie. De werkgever bepaalde wie waar
moest werken en met welke taak. In grote varieteit bewogen binnen de mijnbouw werk- en beloningsstelsels zich tussen beide extremen. In het Engelse
Durham, waar vanaf het begin van de negentiende eeuw grootschalige mijnbouw werd bedreven, was een op loten gebaseerd rotatiesysteem gebruikelijk
voor de ondergrondse werkplaatsen. Mijnwerkers waren er in principe ook
vrij hun eigen groepen te vormen.9 1 Kortom, ook al was er geen sprake van
' inside contracting' , er waren tal van opties en de handelingsruimte van werkgevers en werknemers kon sterk verschillen. In dit opzicht deden institutionele
details ertoe.
Formeel bepaalde in de Limburgse mijnen de werkgever wie waar werkte
en stelde zij ook de werkgroepen samen . In de arbeidsreglementen deed weinig
aan aangenomen werk den ken . De arbeider was verpJicht de opgedragen arbeid naar zijn beste vermogen te doen en mocht zonder opdracht geen verandering ' in bestaande toestan den of inrichtingen' aanbrengen. Bij het afwentelen van bepaalde ri sico 's weerklonk echter een echo van aannemen. Als het
bedrijf stilstond, niet aileen vanwege gebrek aan afzet, maar ook door storingen, hadden de daardoor getroffen arbeiders geen recht op loon. Als een mijnwerker niet de hem opgedragen verbeteringen in zijn werk uitvoerde, kon de
directie dit zonder zijn medewerking en op zijn kosten laten doen .92
In de praktijk was de werking van de diverse mechanismen complexer dan
hier aangegeven. Groepen hadden weI degelijk mogelijkheden de eigen samenstelling te beYnvloeden. Groepsleden werden geacht samen te werken,
maar daar stonden verschillen in individuele produktiviteit tegenover, die konden oplopen tot meer dan een derde. Dit leidde geregeld tot grote spanningen
binnen groepen. Het afstoten van ongewenste personen was niet al te moeilijk.
Selectie op dit niveau was overigens eerder een probleem van mijnwerkers
onderling dan van de werkgevers. Zo werd de werking van het loten van werkplaatsen in Engeland ten dele ondermijnd, doordat degenen die een slecht lot
trokken in tijden van arbeidsschaarste hun heil ergens anders zochten.

9 1 M . Ho lbrook-lones. Sup remacy and Subordination of Labour. The Hierarchy of Work in the
Ea rly Labour Movement (London 1982) 114- 11 9.
92 Arbeidsreg le ment der Maatschappij tot Exploitatie van Limburgsche Steenkolenmijnen
(0 1.02. 1909) art 2 1; art 24. De reglementen van de overige particuliere mijnen waren voor deze
periode idellti ek. Bij de Staatsmijnen ontbraken deze bepalingen. Zie m.b.t. de invoering: Kreukelso MijnariJeid, 202-210.
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Accoordsystemen waren niet een alternatief voor de werking van de arbeidsmarkt. In de collectieve arbeidsovereenkomst lag vast: 'het accoord wordt zo
gesteld dat de arbeider bij normale prestatie het gemiddelde loon van zijn
categorie moet kunnen verdienen' . Het stelsel betekende enige flexibiliteit
rond een gemiddelde, maar dat gemiddelde werd bepaald, ofwei dooreen vorm
van collectief overleg, ofwei rechtstreeks door de arbeidsmarkt. In de mijnbouw was al vanaf vroeg in de negentiende eeuw veel energie gestoken in het
ontwerpen van een evenwichtig loonstelsel. Dit had geleid tot tal van institutionele innovaties, zoals de sedert 1889 in Frankrijk bestaande conventies, de
glijdende schaal-systemen, waarbij gemiddelde lonen en afzetprijzen formeel
waren gekoppeld, arbitrage procedures en dergelijke. 93
De mijnwerkersbonden waren niet faliekant tegen stukloon ondergronds. 'Vit
den aard derzaak wil een mijnwerkerin accoord werken. Voortijd- ofschichtloon is hij niet anders dan in hoogen nood te vinden', schreef de voorzitter van
de Algemeene Bond van Christelijke Mijnwerkers in 1921 aan de werkgevers.94 Onder socialisten heerste een oude traditie van principieIe afwijzing
van stukloon en had men moeite met de opmars ervan in Nederland na 1900.
Omdat houwers van oudsher in accoord werkten was de strijd ertegen nog
hopelozer dan in andere bedrijfstakken. Zowel de socialistische vakbond als
de katholieke, zij het in mindere mate, probeerden grenzen te stellen aan het
accoordsysteem. De mijndirecties hadden daar nauwelijks behoefte aan. In
hun optiek kon hen geen verwijt worden gemaakt als het gemiddelde accoordloon van de werknemers minder werd dan het contractueel afgesproken loon.
Want dat moest wei het gevolg zijn van onvoldoende inspanning. Toen er
eenmaal ge'institutionaliseerd overleg was, probeerden de mijndirecties zodra
een dergelijke situatie in hun loonstatistieken duidelijk werd, dit te corrigeren,
ook al was het tegen heug en meug.95
Het collectief onderhandelen over de arbeidsvoorwaarden bevorderde een
zekere 'collectivisering' van het stellen van accoorden. In de besprekingen die
vooraf gingen aan de eerste collectieve arbeidsovereenkomst kwam ook de
klacht van de vakbeweging ter sprake, dat de accoorden zo sterk uiteenliepen.
De commissie loonstelsel van de werkgevers zegde toe, dat het afsluiten zoveel
mogelijk in een hand zou komen. Dit betekende dat opzichters een rninder
93 Zi e bijv voor een formele analyse: J.G. Treble, 'Perfect equilibrium down the pit', in: J. Foreman-Peck (ed), New perspectives on the late Vicorian economy. Essays in Quantitative Economic History / 860-/9/4 (Cambridge etc 1991) 218-241.
94 SHC, GSL, 1921, I 1a: H. Stins voor het bestuur van de AIg Bond van Christ. Mijnwerkers
in Nederl and aan de Contact Commissie, Memorie van Toelichting bij het ontwerp gewijzigde
collectieve arbeidsovereenkomst voor de arbeiders werkzaam in het mijnbedrijf.
95 SHC, GSL, 1922, I, Bijeenkomst der directies van de Particuliere en de Staatsmijnen,
13.11.1 922.
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prominente rol zouden krijgen . Wie of wat daarvoor in plaats zou komen was
toen nog niet duidelijk. 'Doch als de zaak zoo eenvoudig was', zo schamperde
dan ook de sociaal-democratische bond, dan 'is het onbegrijpelijk dat aan deze
zoo herhaaldeJijk verno men klacht niet vee! eerder is tegemoet gekomen' .96
Mede door het wetenschappelijk bedrijfsbeheer zouden de accoorden op den
duur inderdaad in een hand komen. Bij de Staatsmijnen moest met ingang van
1 januari 1932 van elke uitgereikte accoordbon een afschrift worden gezonden
97
naar het bureau van de hoofdbedrijfsingenieur.
Concentratie werd bevorderd door de vrees van zowel vakbonden en mijnwerkers al s mijndirecties, dat de tegenpartij het spel kon spelen met verzwaarde dobbelstenen . Controle op de uitvoering stuitte spoedig op grenzen. Zelfs
een eenvoudige procedure als het tellen van de produktie van mijnwerkersgroepen was van oudsher een bron van conflicten. Steenkool kon inzakken
tijdens het transport en dat maakte het moeilijk vast te stellen of een wagen
vol was verstuurd en dus ook of aftrek gerechtvaardigd was. Boetes wegens
een teveel aan stenen konden evenzeer de vlam in de pan doen slaan. Nieuwe
regelingen zoals collectieve arbeidsovereenkomsten brachten nieuwe mogelijkheden elkaar van kwade trouw te betichten. Volgens mijnwerkers en vakbonden plooiden de mijndirecties bij dalende prijzen het systeem zo, dat de
lonen daalden, onafhankelijk van het collectief overieg. Accoorden zouden zo
scherp worden gesteld, dat een normaal loon niet was te verdienen en mensen
gedwongen kozen voor het garantieloon, de 75 procent van het contractueel
gemiddelde, die men in de praktijk in ieder geval verdiende.98 Het stelsel
kampte met externe effecten. Samenwerking binnen ploegen werd moeilijk
al s de samenstelling gedurende een contractperiode sterk veranderde. Het systeem was onoverzichtelijk en de informatie ook voor mijnwerkers en vakbonden gebrekkig. Een schijnbaar door de vakbonden zwaar bevochten verhoging
van de contractuele lonen bleek soms geen cent meer in het loonzakje op te
leveren. 99
Vakbonden waren daarom uit op meer gedetailleerde looninformatie over
gemiddelde verdiensten. Om achterstand in informatie op de werkvloer tegen
te gaan vroegen zij accoordbriefjes, die het bedrijf de voorman moest geven.
Die kon zo dan bewijzen wat de afspraak was. Groothoffvergeleek de accoord96 Notulen van de vergadering van de Contact Commissie voor het mijnbedrijf, 12.03.1919.
97 DSM, Archi ef Staatsmijnen, Arbeidsvoorwaarden en arbeidsregelingen 1902-1939, 461 dossier stukken betr handleidingen voor de berekening van ondergrondse accoorden 1928- 1939: brief
hoofdbedrijfsingenieur aan de bedtij fs ingenieurs 2 1.12.1931.
98 Bij voorbeeld de verwijten van de (katholieke) Algemene Chti stelijke Mijnwerkers Bond in:
Notulen van de vergadering van de Contact Commissie voor het mijnbedrijf, 6 april 192 1; De
Christelijke Mijllwerker 10. 10. 1922; 22. 10. 1922.
99 Zie uitvoeri g over de loonacti e van oktober 19 15: Kreukels, Mijnarbeid, 211 -220.
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bonnen met een uitvoerig bestek, waarin ook aangegeven werd onder welke
omstandigheden het bedrijf niet-werken diende te vergoeden. De briefjes
maakten het voor geschillencommissies achteraf mogelijk na te gaan hoe de
accoordstelling plaats had gehad. 'Bepalingen van onschatbare waarde' ,juichte de katholieke bond toen zij uiteindelijk in de collectieve arbeidsovereenkomst terecht kwamen. 'Zij braken geheel en al met het oude systeem, waarbij
de arbeider bij vaststelling del' accoorden weinig of geen medezeggenschap
had . Het is niet overdreven, wanneer wordt gezegd, dat deze bepaling een der
schoonste, zoo niet de schoonste, was van de gehele overeenkomst.' 100 De
komst van bedrijfsbureaus zagen vakbonden in dit verband als het ongedaan
maken van verbeteringen en als een verschuiving van het evenwicht naar het
bedrijf toe. Bij hun evaluatie van de eerste collectieve arbeidsovereenkomst
vertelden kaderleden van de Christelijke Mijnwerkersbond, dat op de Staatsmijnen de bureaus het accoord klaar maakten. 'De verwachting wordt uitgesproken, dat dit zal verdwijnen'. 'De medezeggenschap bij het vaststellen van
. 00 k een gewlc
. h'
accoor den IS
tlge f actor.' 101
Voor mijningenieurs als Van Nes en Groothoff was het 'rationele bedrijfsbeheer' eveneens een correctie op de institutionalisering van de arbeidsverhoudingen. Contrecoeur gaven zij toe dat dankzij het traditionele accoordstelsel het ondergrondse bedrijf geen chaos was. Dit mechanisme had echter door
collectief overleg aan kracht ingeboet, vooral omdat in de nieuwe verhoudingen de verdeling van lasten en lusten scheef was getrokken. 'Is het accoord te
hoog uitgevallen, met andere woorden de geopperde tegenslagen doen zich
niet voor, dan zal dit uit de produktie niet blijken, daar men bij verhooging
van de prestatie bij een volgende accoordstelling een veri aging van de eenheidsprijs vreest. Is het accoord te laag gesteld, dan wordt aan het einde van
de maand een toeslag gegeven en daardoor feitelijk het accoord opgeheven.' 102
Deels sloot deze presentatie aan bij de preoccupaties van de top van de bedrijyen ten tijde van het lanceren van het wetenschappelijk bedrijfsbeheer. In hun
evall1atie van de eerste collectieve arbeidsovereenkomst stelden de mijndirecties vast, dat individuele mijnwerkers aan het niet bereiken van het gemiddeld
loon het recht meenden te ontlenen van aanvl111ing. Andere onwenselijke gevolgen van de terminologie of regels van de arbeidsovereenkomst waren, dat
de geschillencommissies wei een accoord konden verhogen, maar niet verlagen; dat werknemer en werkgever gehouden waren aan andere termijnen bij
100 Groothoff, Causerie, 4; De Chris/e/ijke Mijnwerker 19.06.192\.
101 De Christelijke Mijnwerker 27.03.1921; 03.04.1921; 17.04.1921. De problemen met de accoorden coneentreerden zieh op Staatsmijn Emma, waar ook het eerst met wetensehappelijk bedrijfsbeheer werd geexperimenteerd . De klaehten raakten ondergesneeuwd in de meer algemene
e.a.o. aetie.
102 Nes, Wenschelijkheid, 6.
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aanvragen voor herziening van het accoord; dat er zoiets als een scheidsgerecht
bestond met daarenboven een rechter waarvan de 'onbekwaamheid proefondervindelijk' was. 10) De institutionalisering van de arbeidsverhoudingen creeerde zo enige 'behoefte met voldoende nauwkeurigheid te berekenen wat een
redelijke taak was'.
Maar waarom werden de substituten van voorheen, stukloon of toezicht,
complementen? De functie van informatie en toezicht was een vorm van structurele onzekerheid te verminderen waarmee Taylor al worstelde. Zoals zovele
anderen voor hem was hij ervan overtuigd, dat arbeiders bewust minder produceerden dan mogelijk was. Arbeiders hadden geleerd, dat meer inspanning
leidde tot een lager accoordloon en dus uiteindelijk tot harder werk voor hetzelfde loon of tot minder werkgdegenheid. Lijntrekken was een begrijpelijke
reactie. De Jogica versterkte bij aanhangers van het 'scientific management'
de overtuiging, dat er een kJoof moest bestaan tussen de feitelijke en optimale
inspanning. Zeker was dat ergens een maximum bestond aan wat fysiek en
mentaal mogelijk was, onzeker was hoe groot het optimum of maximum waren
en dus ook hoe groot de kloof met de geobserveerde inspanning. Taylor had
grote, te grote verwachtingen van stukloon gecombineerd met een premiestelseJ. De strategie deze onzekerheid terug te dringen door arbeiders een belang
te geven bij een grotere produktie was niet nieuw. Ondernemers konden de
werknemers een worst, in gunstige omstandigheden een vette worst, voorhouden. Zolang de premie voor een extra eenheid produktie kleiner was dan het
verschil tussen prijs en variabele niet-Ioonkosten, wonnen ondernemers bij
104
meer outpUt.
De vraag blijft echter waarom dan een accoordstelsel aileen niet voldeed.
Waarom moesten nog de extra kosten worden gemaakt voor het systematisch
vergaren van informatie en voor toezicht? Cruciaal was of arbeiders ervan op
aan kondell, dat zij baat hadden bij meer inspanning, niet aileen op korte termijn, maar ook op den duur. Premies beJoonden extra inspanning, maar de
verdiensten van het ogenbJik bJeven gekoppeJd aan de produktie van het moment. Premies waren daarom voor arbeiders geen reden af te zien van een
strategische buffer. Ondanks decennia 'scientific management' slaagden zij in
de Verenigde Staten er goed in zelf greep te houden op hun extra. lOS Bedrijfs103 SHC, Archief Willem Sophia, 03/1 0105: Kort verslag van het behandelde in de vergadering
van de Commissie ingesteld tot het uitbrengen van een advies aan de directies over de werking
der collectieve arbeidsovereenkomst en de vraag in hoeverre die overeenkomst wijziging behoeft,
05.06.1 922; 23 .06 .1 922; 06, 10.1922; SHC, GSL, 1923, 10: Rapport vande Commissie vanadvies
over de werking der collectieve arbeidsovereenkomst en de vraag in hoeverre die overeenkomst
wijziging behoeft uitgebracht aan de Directies den 7 December 1922.
104 Zie voor ' the basic analytics of shop tloor value creation': Lazonick, Competitive Advantage
333-352.
105 Lazonick, Competitive Advantage, 243; D. Nelson, 'Scientific Management and the Work-
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informatie en -controle zou dan een correctie zijn op dit falen en de functie
hebben van de zweep achter de worst.
Er zijn weinig concrete aanwijzingen, dat informatie goedkoper en daarom
het verzamelen en exploiteren ervan aantrekkelijker werd dan in het verleden.
Mechanisering op het kantoor, telefoon, meer verlichting ondergronds hadden
invloed, maar reduceerden de kosten niet dramatisch. Het verzamelen, bewaren en bewerken van informatie over de geologische gesteldheid, individuele
geschiktheid en andere factoren ging ongetwijfeld gepaard met schaaleffecten.
Maar waren deze groot? De mijningenieurs overschatten in ieder geval a priori
hun vermogen informatiekosten in de hand te houden schromelijk. Zo zou men
althans achteraf de hoop kunnen interpreteren dat tijdstudies een veelheid aan
constanten tevoorschijn zouden toveren, hetgeen een ijdele hoop bleek te zijn.
Misschien kan de vraag zoals hier gesteld niet worden beantwoord. Een
modern bedrijf leek eenvoudig een accoordstelsel en intensief toezicht te vereisen. Volgens R. Nelson verdwenen 'inside contracting' en de bedrijfsorganisatie gebaseerd op de traditionele voorman ook daar waar het effectieve
methodes waren om de kosten laag te houden. 'As important, then, as any
inherent defect of the contract system itself was the fact that it seemed anachronistic - out of step with the developing management movement, whatever its
effects on costs' .106 In de mijnbouw bedreigde schaalvergroting echter wei
degelijk het traditionele accoordstelsel en zorgde voor transactie- en zwartrijdersgedragproblemen .

Bedrijfshierarchie en de voorman
Als mijningenieurs zich niet de vraag stelden, waarom het oude accoordstelsel moest worden aangevuld met bedrijfsbureaus, dan stelde men zich ook
niet de vraag waarom een expert met een stopwatch meer invloed zou hebben op de arbeiders dan een voorman, de zwarte piet met zijn 'koek of gard' . Over de voorman werd in ieder geval nog heel wat gezegd; over de bedrijfshierarchie, die het toezicht nieuwe stijl moest produceren, heel wat
minder.
De ingenieurs van de Staatsmijnen brachten een tegenstrijdig beeld naar
buiten van het belang van de veranderingen in de hierarchische structuur in
het algemeen. 1.A.W. Muller betoogde, dat het wetenschappelijk bedrijfsbeheer de oude, militaire organisatie zou vervangen door een functionele, waarin
107
chefs niet meer op alles hoefden te letten. Zijn baas, Groothoff, gebruikte
place. 1920- 1935 ', in: S.M. Jacoby (ed). Masters to Managers. Historical and Comparative
Perspectives on American Employers (New York 1991) 74-90.
106 Nelson , Managers , 34-54; 74-75.
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juist voortdurend militaire metaforen bij schetsen van de nieuwe organisatie.
Beiden hadden gelijk, want zij benadrukten verschillende aspecten. Groothoff
had echter het meest gelijk. Hij zag de bedrijfsleider als een veldheer die ondanks stafkaarten niet precies wist wat hij zou vinden en uiteindelijk afhankelijk was van mensen aan het front. Een exacte en bovenal nooit stokkende
informatiestroom, bureaucratische procedures en grotere integratie van de onderdelen moesten meer greep garandeerden op het eigen bedrijf. In dezelfde
zin vergeleken rond 1930 Duitse ondernemers het nieuwe, grote mijnbedrijf
108
met het Pruisische leger van voorheen.
Hoogste doel was 'de eenheid in de
leiding' en centraal stonden de randvoorwaarden die de 'unite de commandement' mogelijk moesten maken. Voor 'het goed functioneeren van het bedrijf
(is) het gewenscht, dat de leiding ... zonder uitzondering in handen van €en
persoon is, (dat) de vele dunne lijntjes die de bedrijfsleider uit de hand dreigen
te glippen, werden samengevochten tot een klein aantal strengen, die makkeIijker zijn te hanteren' .109
In de bestaande organisatie, een eenvoudige piramide, werd een rudimentair
Jijn en staf concept ge"introduceerd met de 'kommandopost' van de hoofdbedrijfsingenieur direct onder de directie en met de bedrijfsbureaus van de bedrijfsingenieurs op de diverse mijnzetels. Deze bureaus stippelden de produktie-strategie uit, stelden voorschriften en instructies op en controleerden op
afstand de gang van zaken. De uitvoering was in handen van chefs van het
ondergrondse bedrijf, waaronder mijningenieurs en 'hoofdopzichters kwamen. Zij waren competent voor bepaalde werkzaamheden, maar hun functionele taak was breed gedefinieerd getuige omschrijvingen als hoofdopzichter
mijnbouwkundig'. Meesteropzichters hielden toezicht op een bepaald district
ondergronds. Het laagste uitvoerende niveau bestond uit afdelings- en hulpopzichters, die verantwoordelijk waren voor hun afdeling, de laatsten aileen
tijdens hun eigen dienst. Zij stonden in dagelijks contact met de voorlieden of
schudgootmeesters, de door het bedrijf aangestelde contactpersonen met de
110
massa ondergronds. Lijnfuncties waren zwak ontwikkeld. In de jaren dertig
werd geexperimenteerd met het splitsen van de verantwoordelijkheden over
bijvoorbeeld aan de ene kant afbouw en voorbereiding en aan de andere kant
vervoer, onderhoud en steenwerk. Men bleef er evenwel bij dat een hoofdop\07 'Tijdstudies voor het ondergrondsche mijnbedrijf, in: Limburgsch Dagblad 16.12.1929.
\08 Schock, Arbeitslosigkeit, 82.
\09 DSM, Archief Staatsmijnen, Inventarisnr 23: Wetenschappelijke bedrijfsleiding in het bovengrondsch mijnbedrijf, met een begeleidende brief van de adj. ingenieur Wtk van de Staatsmijn
Hendrik aan de directie van de Staatsmijnen, 21.12.1921; Nes, Groothoff, 'Invoering', 324; Archief Staatsmijnen, B.E.A. A+B, werken ten laste van exploitatierekening 1951-1953, map. 1, besprekingen bedrijfsleiders 1927-1939: Resume besprekingen B.l. conferentie 06.09.1937.
110 DSM, Archief Staatsmijnen, Organisatie tim 1939 29: Instructies van het opzichthoudend
personeel, goedgekeurd door de Directie dd. II Sept 1934.
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zichter in staat was het geheel te overzien, evenals de afdelings- en meesteropzichters binnen hun rayons . III Een vergaande specialisatie van de bedrijfshierarchie volgens functionele lijnen had niet plaats. De verwachtingen van
Muller uit 1929 werden niet bewaarheid. De specialiseringsgedachte was
slechts in grove trekken verwezenlijkt, zo stelde hij tien jaar later vast. I 12
De beperktheid van de specialisatie was verklaarbaar. In de mijnbouw legden
ondernemingen zich toe op de produktie van een enkel of een beperkt aantal
produkten. Bovendien hadden vervoer naar de consument, recIame of afzet
minder prioriteit. De organisatie was opgebouwd uit geografische eenheden.
De organi satorische ontwikkeling lijkt veel op die door A. Chandler beschreyen voor de spoorwegen. Van origine hadden ondernemingen met meerdere
mijnen eerder een 'decentralized, divisionalised structure' dan een 'departmental
structure' .1 13 Met de opkomst van verkoopkantoren, enige integratie van transport en vooral door de verdere ontwikkeling van nevenbedrijven kreeg de
rudimentaire di visiestructuur geleidelijk duidelijker contouren. Dat proces begon in de jaren derti g. Hoe rudimentair ook, het belang van een structuur
moeten we niet onderschatten . De problemen van grote mijnondernemingen
in En geland, met name hun organisatorische inefficiency, werd mede geweten
aan het onvermogen een bedrijfshierarchie, een goed management systeem te
creeren . 11 4
Belangrijker dan de structurele kenmerken van de bureaucratie, was waarschijnlijk dat tegen het eind van de jaren twintig een cascade van min of meer
geformaliseerde, technische overlegorganen ontstond. Het is moeilijk aantoonbaar, dat door hun rationeel bedrijfsbeheer de Staatsmijnen een andere,
betel' functionerende of meer ge'integreerde hierarchie had den dan bijvoorbeeld de Oranje-Nassau mijnen . De overlegcultuur ging weI dieper. De Staatsmijnen zetten een commissie van bedrijfsleiders op in 1927, voor de mijningenieurs in 1931. De Oranje-Nassau mijnen installeerden in 1929 een bedrijfsingeni eurs-conferentie met de directie. Het lagere niveau werd voor zover
bekend niet gemobili seerd . In de jaren dertig begonnen de bedrijfsleiders van
de diverse ondernemingen regelmatig te overleggen, zoals hun superieuren al
lang dede n. Er kwamen voorts gespecialiseerde, gemeenschappelijke organen,

III DS M. Archi ef staatsmij nen, B.E.A. A+B , werken ten laste van e xploitatierekening 19511953, map 3: Resume bespreekingen M.L's co mmi ssie 16. 11.1932; 22.11.1932.
11 2 1. A. W. Mull er, Enkele bedrijfseconomische beschouwingen over den Nederlandschen steenko/enmijllbouw (De lft 1938) 33 .
I 13 A.D . Chandl er, The Visible Hand. The Manage rial Revolution in American Business (Cambridge (Mass), Londo n 1977) 94- 109.
I 14 M. Di ntenfass, 'Entrepreuneurial Failure Reconsidered: The Case of the Interwar British Coal
Indu stry' in: Business History Review 62 (1988) 18-20.
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Atb. 3: Na de eerste wereldoorlog verving de afbouwhamer in een snel tempo de hak. Deze
mechanisering moest volgens de mijndirecties de arbeid van de houwer aanzienlijk lichter hebben
gemaakt. Rationalisering veranderde het werk ondergronds echter zo sterk, dat dit credo voor de
mijnwerkers niet geloofwaardig was.
Illustratie auteur.

zoals in 1933 een normalisatiecommissie en een jaar later een commissie van
veiligheidsingenieurs.
De 'eerste eisch' voor het ontstaan van de nieuwe hierarchie was rond 1920
geweest 'dat zoowel de subjectiviteit van den opzichter als mensch als diens
subjectiviteit als technicus moet worden uitgeschakeld' .115 De subjectiviteit
van de opzichter was een zwaarbeladen notie. Sinds Germinal, Zola' s befaamde sociale roman, was een bijzonder contrast tussen de meester of opzichter
en de mijningenieur een geijkte stijlfiguur. Het 'Ingenieurke' uit bijvoorbeeld
T. Attesz Attema's Schetsen uit 1925 was een jonge, wat afstandelijke, maar
uiteindelijk sympathieke en welwillende persoon, die het ook niet allemaal
kon helpen. Daartegenover stond, om een roman uit die tijd te citeren, 'het ruw
getier en gebrul van de meester, ... met de kracht als van een sirene uitgestoten
... en wanneer hij verslapping merkt, dan stroomt een rauwe vloed van vuil en
smeer uit zijn door te zwaar gebruik, schorre keel ... 0, Jezus, Maria, Jozef ...
Nomdedju Kool in de roetsj'. De verhalen over de werkelijkheid vielen samen
met zulke fictie. Zij waren ook identiek in verschillende mijnstreken. Een
aristocratische werkstudent herinnerde zich uit het Ruhrgebied: 'Ein System
der Hetze herrschte so im Bergbau, einer trieb den anderen zur sinnlosesten
Anstrengung. Kohle, Kohle und Kohle klang es von allen Seiten, mochte auch
dabei der einzelne Kumpel zugrunde gehen, wenn moglichst viel geschafft
wurde.,11 6
115 Groothoff, Causerie, 2-3. Door andere auteurs is dit nagenoeg letterlijk overgenomen: Waterschoot, De rationalisatie en mechanisatie in de Limburgsche mijnbouw en haar invloed op de
arbeiders (Heerlen 1935) 19-20; Lippits, Rationalisatie, 37; Dieteren, Mens en mijn, 273.
116 De Mijnwerker, 15.11.1924. De Schetsen van T. Attesz Attema werden eind 1924 gebundeld
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Idealiter zagen de mijndirecties het liefst bij opzichters 'eerlijkheid, stiptheid ... maar vooral de gave, om als meerdere bescheiden, maar toch beslist
met den meesten tact tegenover de werklieden op te treden, zonder daarbij te
veel solidariteit met het werkvolk aan den dag te leggen'. Het profiel van de
vakbonden was niet anders; aileen wilde men geen 'boodschaplopers, die men
met een briefje van 't kantoor van de bedrijfsleider naar beneden zendt'. De
boeman kreeg in AUema's Schetsen de titel 'Herr Betrieb'. In het perspectief
van de mijnwerkers was dat ook zo: 'En wij scholden maar op de opzichters.
Want hogerhand kreeg je niet te zien. Voor ons was de opzichter de man'.
Gezien de hem van hogerhand toegedichte subjectiviteit is dit opmerkelijk.
Voor mijnwerkers en vakbonden waren opzichters slavendrijvers ten bate van
het bedrijf; voor mijningenieurs als Groothoff waren opzichters te gemakkelijk door mijnwerkers te paaien personen. JJ7
Het van weerszijden negatieve beeld was deels het gevolg van bijzondere
tijdsomstandigheden. Door de snelle groei van de Limburgse mijnen bestond
tot in de eerste wereldoorlog een schreeuwend tekort aan ervaren opzichters.
Velen waren, zo erkenden de mijndirecties, 'jeugdig, onervaren', ontbrak het
aan 'de noodige menschenkennis en zelfbeheersing' en hadden bij ervaren
11 8
houwers weinig gezag. Van meer belang was echter, dat de functie van de
opzichters veranderde. Het garanderen van een maximale produktie en hogere
produktiviteit kreeg meer prioriteit.
Een teken hiervoor zou zijn of en in welke mate de opzichters zelf werden
gepri kkeld door een accoordstelsel, gecombineerd met premies en boeten. Het
'stelsel van de zweep', aldus een katholieke vakbondsvertegenwoordiger in
1927 in het parlement, was een 'van ouds bestaande traditie' .119 De premie zou
bij de opzichters al lang een belangrijk deel van het inkomen zijn. Juist rond
1925 was het accoordstelsel voor leidinggevend personeel een gevoelig thema.
In Duitsland waren dergelijke premies in de revolutionaire jaren na 1918 af120
geschaft, maar tussen 1922 en 1924 weer ingevoerd. Exacte gegevens over
Nederland zijn schaars. Het is niet onwaarschijnlijk, dat vanaf het begin van
de moderne mijnbouw rond 1900 meesters premies genoten. Toch lijken deze
pas echt van belang te zijn geworden met het doordringen van wetenschappelijk bedrijfsbeheer. De Staatsmijnen probeerden in 1921 de produktiviteit met
in een brochure. Voorts: Tj. Paasman, De tocht door het danker (Amsterdam 1929) 92-93.
H.A. Winkler, Del' Schein del' NormaLitdt: Arbeiter und Arbeiterbewegung in del' Weimarer Republik, 1924 bis 1930 (Berlin, Bonn 1985) 161.
117 W. Nij sten, J. Bours, M. Houtvast, Mijllwerkers. Verhalen am Ie onlhouden (Nijmegen 1979)
87 ; De Christelijke Mijmve rker 0 1.06. 1924; Groothoff, Causerie 3.
118 Kreukels, Mijllarbeid, 262-264.
119 Ve r.l'lag del' Handelillgen van de Tweede Kamer del' Staten-Generaal 1926-1927, 1061. Zie
ook Di eteren, Mens ell mijn, 276.
120 Tsc hirbs, 'Der Ruhrbergman ', 338; zie ook Schock, Arbeitslosigkeit, 81.
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materiele prikkels voor de opzichters over een aantal kwartalen sterk op te
voeren. Daat'na vertraagde men het tempo. In 1926 was het aandeel van de
premie in het inkomen van een opzichter mogelijk zo'n 14 procent. In het
121
Ruhrgebied varieerde het toen tussen 10 en 20.
Taylor had in het voetspoor van zijn voorgangers de nadelen van de traditionele voorman en het bedrijfssysteem, waarvan deze het middelpunt vormde,
sterk benadrukt. Een voortdurend terugkerend refrein was de funeste uitwerking van de sympathieen en antipathieen van de opzichters op de arbeidsrust.
Bovendien dichtte men bazen toe eigen belangen te hebben, die niet dezelfde
waren als die van de werkgever. 122 Zoals boven reeds gememoreerd zou volgens auteurs als Nelson daarom het 'scientific management' in elk geval een
einde hebben gemaakt aan de positie van de voorman. Die verklaring is niet
echt bevredigend. De strijd van het wetenschappelijk bedrijfsbeheer tegen de
subjectiviteit van de voormannen resulteerde in een versterking van individuele inkomensprikkels. Het aantal van dergelijke functionarissen nam absoluut,
maar ook relatief toe. Hun aandeel in de ondergrondse diensten liep op van
3,3 in 1924 tot 3,9 in 1930. De grootste groei moest toen nog komen: 6,1
procent in 1935 en 5,7 in 1939. In Duitsland gebeurde hetzelfde. Meer toezichthouders was overigens geen universeel verschijnsel. In Engeland bleef
het aandeel van deze categorie personeel stabiel en verminderde zelfs in enkele
regio ' S.123
In de mijnbouw zijn wei degelijk materiele oorzaken aan te wijzen waarom
zowel het beloningssysteem van de mijnwerkers als de bestaande wijze van
toezicht niet meer een adequate inspanning garandeerden en waarom er behoefte ontstond aan meer en aan meer gecentraliseerde informatie en aan meer
toezicht. Het uitschakelen van de subjectiviteit' van de opzichter en zijn integratie in een nieuwe management structuur was daarbij eerder een gevolg dan
een oorzaak.

Mechanisatie en concentratie
AI voor het Interbellum was binnen afzonderlijke mijnen aarzelend een begin gemaakt met het creeren van grotere bedrijfseenheden. Dit was de eerste
stap op weg naar een aanzienlijke concentratie van het ondergrondse bedrijf.
121 DSM, Archief Staatsmijnen, Arbeidsvoorwaarden en arbeidsregelingen 1902-1939,45: beschikkingen van de directi e betreffende de regelingen van de lonen en de berekening der premies
v~~r de meesterhouwers, dienstdoende huipopzichters, meester-houwers, de pJoegbazen, en de
schietmeesters, in dienst op de onderscheidene Staatsmijnen 1918-1933.
122 Bloe men, Scientific Management, 23-24, 39, 86.
123 Schock. Arbeitslosigkeit, 8 1; haar cijfers hebben betrekking op enkele mijnen; Supple, History British Coal. 441.
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De belangrijkste stimulans vormden pogingen het transport van steenkolen
te mechaniseren . Rond 1910 waren in de Limburgse mijnen de eerste schudgoten geYntroduceerd. Schudgoten vervoerden de steenkolen van de ontginningsplaats tot een punt waar de delfstof in mijnwagens werd gestort. Voordien waren deze mijnwagens zo dicht mogelijk bij de houwer gebracht. De
schudgoten maakten het mogelijk de werkplaatsen te verlengen. TraditioneIe posten bestonden uit groepjes van een man of vijf, die per dag zo'n 30, in
bijzondere omstandigheden 50 ton steenkolen wonnen. In de nieuwe pijlers
werkten uiteindelijk circa 70, 80 of meer man op een rij aan een kolenfront
van 400, soms 450 meter. De eerste grote werkfronten' werden bij de Staats124
mijnen in 1917 ingevoerd.
Een grotere produktie per werkpunt betekende niet alleen een concentratie
van de steenkolenwinning, maar ook van de zogenaamde improduktieve bedrijfsonderdelen, aan- en afvoer, het aanleggen van gangen en ander voorbereidend werk. Cruciaal was dat de infrastructuur de vergrootte vervoerstromen
aankon. Concentratie van de winning door verienging van het steenkolenfront
en concentratie van het vervoer waren elkaar wederzijds versterkende processen. Schudgoten en later transportbanden waren pas superieur als de produktie
geconcentreerd kon worden. Een grotere produktie op een punt vereiste een
transportsysteem van grote capaciteit en betrouwbaarheid.
Concentratie ging samen met meer specialisatie en vergrootte zo de onderlinge afhankelijkheid en de potentiele nadelen van externe effecten. In de oude
situatie waren de in kleine groepen, vrij autonoom werkende houwers gezamenlijk verantwoordelijk voor zeer uiteenlopende werkzaamheden. In de
nieuwe verhoudingen kwamen er kool-, omleg-, vul- en roofdiensten. Houwers wonnen met hun afbouwhamers steenkolen, schepten deze in de schudgoot of op de transportband en zetten af en toe ter beveiliging een houten
'stempel', een ondersteuning. Andere mijnwerkers verplaatsten de schudgoten
en transportbanden -het steenkolenfront schoof elke dag op roofden de stutten
uit het afgewerkte gedeelte en plaatsten systematisch nieuwe. Eventueel vulden zij de ontkoolde ruimte op met stenen.
Het 0pvullen met stenen was een 'improduktieve' activiteit. Sedert het begin
van de jaren twintig liet men dit het liefst achterwege. Door het systematisch
wegnemen van de stutten, het roven, brachten mijnwerkers het dak en hoger
gelegen gesteente op gecontroleerde wijze tot neerstorten. Daarbij lieten zij
natuurl ijk een smalle strook nabij het kolenfront vrij. Met deze breukpijlers
werd voor het eerst in 1922 op Staatsmijn Emma geexperimenteerd. Vanaf
1926 verspreidde deze werkwijze zich over de andere mijnen. Breukpijlers
werden in zekere zin een Nederlandse specialiteit. Deze wijze van ontginning
124 Mul ler, Enkele beschouwingen, 29.
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maakte het mogelijk gedurende twee van de drie diensten per etmaal steenkolen te winnen in plaats van een. Bovendien was het mogelijk het voortschrijden
van het steenkolenfront te verdubbelen. Op zijn beurt maakte dit de verlenging
van het front tot 450 meter een reele optie. 125 Breukpijlers vergden nauwkeurige kennis van het gesteente tot een tiental meters boven de steenkoollagen.
Dit was niet aileen van belang in verband met de veiligheid, maar ook om
overmatig zware druk op het steenkolenfront te vermijden. De gesteentedruk
was een factor die de produktiviteit van de houwers in hoge mate bepaalde.
Drukbeheersing vergde tevens een regelmatig, zo weinig mogelijk door storingen onderbroken opschuiven van het kolenfront.
Noch lange pijlers noch de breukmethode waren brandnieuwe technieken.
'Longwall' methoden van steenkolenwinning waren in Engeland sedert 1700
in opmars en werden daar in het derde kwart van de negentiende eeuw de meest
gebruikelijke. Ook in andere Europese mijnbouwgebieden was er een tendens
het front te verlengen. Breukbouw was in de mijnen tussen Kerkrade en Aken
normaal, totdat na 1850 vulmethodes de overhand kregen. De transporttechnieken waren evenmin gebaseerd op spectaculaire nieuwigheden. Ook perslucht en pneumatische hamers en boren waren geen recente ontdekkingen. De
schaal en het nagenoeg tegelijk introduceren van meerdere innovaties creeerden nieuwe omstandigheden. Een goede inbedding in het ondergrondse bedrijf
was daarbij cruciaal voor de realisatie van potentiele verbeteringen in de produktiviteit.
Concentratie maakte het moeilijker op de traditionele wijze de inspanning
van mijnwerkers te meten. De toenemende onderlinge afhankelijkheid van de
mijnwerkers verzwakte het traditionele accoordsysteem. Dankzij de schudgoten of transportbanden hoefden mijnwagens niet meer zo dicht mogelijk bij
een pijler te worden gebracht. Als twee pijlers een gemeenschappelijke stortplaats hadden , werd het een probleem de produktie van elk afzonderlijk te
meten. Binnen een vervoerstroom van hoge capaciteit waren half gevulde wagens weinig efficient. Bijvullen maakte meting van de geleverde prestaties
weer moeilijker. Storingen in het transport bei"nvloedden de produktiviteit en
inkomsten van afzonderlijke pijlers. De wijze waarop de eerste ontkooldienst
de delfstof won beYnvloedde de mogelijkheden van de tweede. In grote groepen verzwakte de onderlinge controle. Daar stond tegenover dat de gewenste
gelijkmatige vooruitgang van het steenkolenfront het voor een individu niet
gemakkelijk maakte systematisch Iijn te trekken.
Schaalvergroting maakte tal van problemen onoplosbaar voor individuele
opzichters. In grote pijlers bedreigde de afwezigheid van mijnwerkers door
125 Walerschoot, Rationalisatie, 7- 12; EJ. Gerards, 'Staatsmij n Emma' in: M. Kemp (red), M ijn
en spoor in goud (Maastricht 1952) 21. M. Kneepkens. 'Staatsmijn Wilhelmina' in: idem, 15;
Staatsmijnen, Gedenkboek, 147-150.
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ziekte of verzllim de regelmatige vooruitgang en daarin moest snel worden
voorzien. Concentratie maakte de voorheen geaccepteerde 'sllbjectiviteit' van
de opzichter problematisch. Yoor 1920 was het moeilijk om per dienst meer
126
dan zestig it zeventig man te controleren. Dit waren echter ruim tien groepen.
Een opzichter kon dus een aantal pijlers vergelijken, waar onder min of meer
analoge omstand igheden werd gewerkt. In de nieuwe omstandigheden hadden
opzichters veelal een grote pijler onder beheer en was hun ervaring maandenlang beperkt tot een werkpunt in een laag. De waarde van de opzichter 'als
technicus, die zijn oordeel over het werk, dat geleverd kan worden, moet baseeren op zijn ervaring' verminderde. De onderlinge afhankelijkheid en het
toegenomen risico van externe effecten ondermijnden het zelf regulerend vermogen van het oude systeem en vergrootten de behoefte aan hierarchie en
toezicht. Vandam' dat de opzichters een deel van hun handelingsruimte aan de
bedrijfsburealls of vergelijkbare institllten verloren, terwijl tegelijk het door
hen uitgeoefende toezicht in omvang en intensiteit toenam.
De invoering van wetenschappelijk bedrijfsbeheer op de Staatsmijnen werd
gemotiveerd door eerdere teleurstellende ervaringen met de technische vernieuwingen . Men wilde aantonen, dat het verhogen van de dagelijkse produktie van een pijler van 50 naar 300 ton vruchten afwierp. In zijn toespraken in
de jaren twintig stelde Groothoff, dat in grote pijlers minder hard werd gewerkt. ' Dit verschijnsel is voor ons een bekend feit' .127 De psychologie van de
mijnwerker was niet de enige oorzaak . De motoren van de schudgoten lagen
dermate vaak stil, dat volgens Van Nes het lang duurde totdat de leiding ervan
overtlligd was, dat grotere pijlers echt een vooruitgang betekenden. Arbeiders
vroegen zich dit ook af. Zij kregen in de grote pijlers weliswaar f 2,30 per
wagen in plaats van f 1,70, maar verdienden uiteindelijk toch minder.128 De
lange pijlers vereisten een andere wijze van ondersteuning. In het begin waren
er dan ook instortingen , waarbij veel materieel verloren ging. Omdat de voordelen van de niellwe aanpak niet evident waren, verbaast het niet dat mijnwerkers sceptisch waren ofrisico's vreesden. In 1924 kwam in vergaderingen het
gebrek aan praktijk bij de te theoretische Delftse ingenieurs ter sprake. 'Niet
met het nemen van allerhande gewaagde ... proefnemingen' kon men het vertroll wen van de arbeiders winnen, maar met overleg en de zekerheid dat een
129
arbeider zich gerllst kon toevertrouwen aan de bevelen van de ingenieur.

126
127
128
129

Dit aantal gold ook voor de VS. Fischback, Soft CoaL, 62.
Groothoff, Causerie, 6; 8.
Nes, WenscheLijkheid, 10; De Chris/eiijke Mijnwerker 22.01.1922; 08.10.1922.
De Chris/eLijke Mijnwerker, 04.05.1924; 25 .05 .1924.
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Tabel 2 AWllal en produktivileit van grate en kleine pijlers in Oranje-Nassau mijn I en II, 1930
en 1935

Aantal pij lers

grote

1930
1935

aNT
7
5

Produktie per pijler
per dag in tonnen
kleine

ON II
3
5

aNI
2
3

grote
ON II
71
0

aNI
182

264

kleine
ON II
100
370

aNI
10,2
40

ON II
28,2

bron : Rapport General (Service Technique)

De grote pijlers waren aanvankelijk zeker niet superieur. Daarom werden zij
op andere mijnen niet onmiddellijk overgenomen. Tabel 2 laat -naast de verschillen in produktiviteit- ook zien, dat in 1930 grote pijlers bij de Oranje
Nassau II nog geenszins gebruikelijk waren. De Domaniale of de WillemSophia waren andere, vergelijkbare 'traditionele' mijnen. Ook daar produceerden zo'n vijf man dertig ton steenkolen per dag in 1930. 130 Daarentegen
leken de Staatsmijnen, de andere twee Oranje-Nassau mijnen en de Laura en
Julia meer op de Oranje-Nassau I.
Internationaal bezien liepen de Staatsmijnen voorop en de particuliere mijnen ni et achterop . De Limburgse mijnen namen de strategie van con centratie van werkpunten over uit Duitsland. Toch werd ook daar concentratie pas
na 1929 een massaal verschijnsel. De gemiddelde dagelijkse produktie in
het Ruhrgebied was 30 ton in 1929, in 1935 94; een niveau boven 200 werd
131
niet voor 1957 bereikt. In de mijnen in Belgisch Limburg, waar de ontginning pas na de Eerste Wereldoorlog op gang kwam, opteerden de mijndirecties niet voor concentratie van pijlers v66r 1931. J32 De ontwikkeling kende
plaatselijke variaties die voar de praduktiviteit niet zander be1ang waren. Zo
130 RAL, Archief Oranje-Nassau mijnen, B 14; RAL, Archief Domaniale, dossier Gutachten
tiber Gegenwart und Zukunft der Domanial Grube, J.H.W. Schaefer, Maatregelen tot het verkrijgen van lage re ze ltkosten der Domaniale mijn, 10.07.1930. M.b.t. de Willem-Sophia: Kreukels,
Mijnarbeid, 389.
131 P. Wi el, Wirtschaltsgeschichte des Ruhrgebietes. Tatsachen und ZLlhlen (Essen 1970) 141;
D.l. Peukert, ' lndu striali sierung des Bewu(\tseins? Arbeitserfahrungen von Ruhrbergleuten im 20.
lahrhunde rt ' in: K. Tenfelde (Hrsg), Arbeit und Arbeitseifahrung in der Geschichte (Gottingen
1986) 99; Peukelt, The Weimar Republic, 115-116.
132 L. Minten et ai, Een eeuw steenkool in Limburg (Tielt 1992) 91-92.
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gingen concentratie en breukpijlerbouw niet noodzakelijkerwijs samen. In
het stedelijke Ruhrgebied leenden zich de omstandigheden, de bebouwing
bovengronds en de aansprakelijkheidswetgeving, minder voor deze aanpak.
BreukpijlerboLlw, die deskundigen achteraf de belangrijkste rationaliseringstechni ek doopten, werd ook niet toegepast in het met Limburg goed vergelijkbare Akense mijngebied . Het DlIitse staatstoezicht liet pas vanaf 1929
deze techniek toe . DaaI·na verliep de overstap bij Aken snel; in 1935 werd
133
meer dan de helft van de prodllktie zo gewonnen.
Prodllktie per pijler is geen economische indicator. Kleine pijlers produceerden wei minder dan grote, maar dat betekende nog niet dat kleine pijlers tegen
hogere kosten produceerden. Dat blijkt ook uit de ontwikkeling van dearbeidsprodllktiviteit. Grafiek I laat de fysieke arbeidsproduktiviteit zien van staatsmijn Wilhelmina, de Oranje Nassau II en de Domaniale, drie huisbrandmijnen,
werkend met vergelijkbare kapitaalgoederen in niet sterk afwijkende geologische ol11standigheden dicht bij elkaar in het zuiden van de mijnstreek. De ten
opzichte van de andere twee mijnen vroege invoering van het wetenschappelijk bedrijfsbeheer op de Wilhelmin a betekende niet, dat deze staatsmijn in de
jaren twintig prodllktiever was. Weten schappelijk of minder wetenschappelijk
Grafiek I.
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133 F. Schunder, Geschichte des Aachener Steinkahlenbergbaus (Essen 1968) 280.
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management maakte tot de depressie weinig uit. Een deel van wat onder de
vlag van rationeel bedrijfsbeheer werd gepresenteerd was programma, niet een
betere real itei t.

De paradoxen van de jaren dertig
Binnen de Limburgse mijnbouw werd de nieuwe aanpak in de jaren dertig
algemene, drukkende realiteit. De produktiekosten moesten omlaag en hiervoor grepen de directies van aile mijnondernerningen naar 'het redmiddel
van verhaaste invoering der wetenschappelijke bedrijfsleiding en concentratie der bedrijven,.J34 Het wetenschappelijk bedrijfsbeheer en met name de
mechanisatie en concentratie overziend, concludeerde de Hoofdingenieur
der Mijnen in 1935, dat 'men de grens van het bereikbare zeer dicht begint
te naderen en hier en daar zelfs heeft bereikt'. J35
Er waren geen principiele nieuwigheden. Er was sprake van verdere detaillering en verfijning. Binnen andere omstandigheden, vooral de ongunstige
arbeidsmarkt, zorgden deze voor geenszins marginale veranderingen. De verfijning van de accoordstelsels tot 'het jaag- en drijfsysteem', de 'bureaucratische dictatuur', waartegen de mijnwerkers tegen het eind van de jaren dertig
en aan het eind van de Tweede Wereldoorlog te hoop liepen, kan hier niet
worden geanalyseerd. Terwijl het 'rationeel bedrijfsbeheer' na 1930 meer dan
gedurende het voorafgaande decennium het gewenste goed, een hoge arbeidsproduktiviteit leverde, was de theorie van goed bedrijfsbeheer al aan het veranderen . Deze impliciete evaluatie zal hier worden gevolgd.
Aan de universiteiten en technische hogescholen ging het wetenschappelijk
bedrijfsbeheer na 1925 geleidelijk op in de praktische 'bedrijfsleer'. Volgens
1. Goudriaan, vanaf 1926 hoogleraar bedrijfskunde, had dit vak zich sedert
1920 uiterst vruchtbaar ontwikkeld, ook vergeleken met de theoretische economie. De bedrijfsleer kon zich dan ook beter bezig houden 'met de leer van
de arbeidsproduktiviteit', mede omdat deze zich tevens praktisch bezighield
met kosten- en marktanalyse. 136 Goudriaan was in 1928 door Philips aangetrokken als hoofd van de afdeling Bedrijfsorganisatie, reorganiseerde er de
administratieve rapportage en voerde een budgetteringssysteem in.!3? In zijn
134 Waterschoot, Ratiollalisatie, 18.

135 laarvcrslag van den Hoofdingenieur der Mijnen over hetjaar 1935. Zie ook Muller, Enkele
beschou wil/gell,28 .
136 J. Goudriaan, Economic in zestien bladzijdell ()f inLeiding tot de analytische economie (Amsterdam 1952) 20.
137 I.1.M .N. Blanken, Geschiedenis van Phi/ips Electronics N. V. De ontwikkeling van de N. V.
Philips' G/oei/ampellfabrieken tot electrotechnische concern (Leiden 1992) 413-420; A. van der
Zwan, ClIIltlrioll/z in botsing met NS. Koopman in dienst van de gemeenschap' (Schiedam 1991)
49-52.
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pleidooi voor tijdstudies had Van Nes er al opgewezen, dat ingenieurs vaak
nauwkeurig de te verwachten hoeveelheden en chemische eigenschappen van
ontsloten steenkolenlagen bepaalden, maar op zijn best een slag sloegen naar
138
de ontginningskosten. Het Raadgevendbureau Hymans en Van Gogh wees
rond 1930 de directie van de Oranje-Nassau mijnen op de wenselijkheid aan
ontwikkelings- en produktie-programma's winst- en verliesberekeningen te
koppel en, die 'de critische beschouwing van koopmansstandpunt' uit mogeIijk moesten maken.
In deze richting waren de grenzen echter snel bereikt. Een interessante evaluatie van het rationeel bedrijfsbeheer op de Staatsmijnen had plaats tijdens
een discussie aan het eind van de jaren dertig. De leiding van de Staatsmijnen
stelde daarin de retorische vragen waarom de adviezen van accountants van
weinig waarde waren en waarom de ramingen van de eigen bedrijfsbureaus
geen exacte normen voor kostprijsberekingen opleverden. De directie zei terug
te deinzen voor vernieuwingen, zoals bij Philips. Zij had een voorkeur voor
de beproefde eigen structuur bestaande uit uitvoering, staf en een technischeconol1lische voorlichtingsdienst, die vrij los stond van de boekhouding. De
directie prefereerde een intensieve en vooral snelle technisch-economische
controle boven de haars inziens rigide, bureaucratische, boekhoudkundig-statistische systemen.
De kern van die technisch-economische controle was de oude: stafpersoneel
moest nijver zoeken naar 'gelijkwaardige maatstaven , naar vergelijkbare eenheden , ... minima en maxima op velerlei gebied'. Het voortdurende belang van
ervaringsgegevens werd echter meer e n meer benadrukt. 139 In de interne discussie gaf Groothoff aan in welke mate de centrale ideeen van het programma
van 1920 te optimistisch waren geweest. 'Wij dachten ... (dat) door een nauwkeuri ge tijdstudie .. . het 11l0gelijk (zou) kunnen worden om vergelijkbare gegevens (d ie men normen zou kunnen noemen) over verschillende kolenposten
te krij ge n. Ofschoon ik met de noodige vasthoudendheid heb getracht langs
dezen weg mijn doel te bereiken is het toch mislukt. Practisch bleek slechts
een derde dee I van het werk geschikt voor analyseering en het overige 2/3
gedeelte bleek zoo variabel te zijn, dat de gegevens der tijdstudies van dit werk
administratief niet konden verwerkt.' 140 Bij het zetten van accoorden was
nauwke urig aangegeven hoeveel tijd moest worden uitgetrokken voor het 10pen ondergronds, het klimmen in een opbraak, het plaatsen van ondersteuningen, het omleggen van schudgoten, maar de diverse handelingen die de eigen141
lijke hOLlwersarbeid vorl1lden, waren nog altijd variabel.
138 Nes, Wenschelijkheid, 10.
139 e h. T h. Groothoff, De mensch in dell kolenmijnbouw. Voordracht gehouden op 29 Februari
/ 936 ill de 25e Algel11eene Vergadering van her Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap.
140 DSM , Archief Staatsmijnen, Organisatie tim 1939, nr 34: Vergadering Mijnraad 11.12.1936.
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De ambities waren niet uitgekomen; de verhouding vast ten opzichte van
variabel was in 1936 de reciproque van die geste1d door mijningenieur Muller
in 1926. Ondanks de suggestie van Groothoff was dit geen maat voor fa1en,
eerder een teken van de kosten verbonden aan het nog meer veranderen dan
reeds was geschied. Binnen de mijnen was de gang van zaken zeer gewijzigd
en wei zo sterk, dat men in theorie enige afstand kon nemen van de houwersarbeid en arbeidsproduktiviteit als cruciale variabelen. In zijn dissertatie, geschreven onder toezicht van Goudriaan en Van Nes, stelde ingenieur Muller:
'naarmate de bedrijven meer gemechaniseerd worden verliestde gebruikelijke
waardemeter voor de economie van het bedrijf, t.w. de opbrengst per arbeider,
steeds meer aan betekenis en wordt een kostenvergelijking belangrijker'. Muller had op de Staatsmijnen het eerste programma van Groothoff uitgevoerd.
In 1938 stelde hij vast, dat een verdere uitbreiding van het mechanisch transport ondergronds doorgaans niet wenselijk was. Bij meer vervoermiddelen
namen de niet te voorkomen bedrijfsstoringen steeds sneller toe. 142
De di ssertatie van Muller behoorde tot een nieuw type van onderzoek. Enkele jaren eerder had J.J. Arps onder leiding Van Nes laten zien, dat het mogelijk was een mijnproject ' tot een volkomen bepaald analythisch probleem
terug te brengen' . WeI was 'de zuiver analythische oplossingsmethode', differentiere n van de complexe winstfunctie, nog 'practisch onuitvoerbaar' .143 In
de publikaties was ook meer belangstelling te zien voor de vraag naar steenkolen. Muller's proefschrift bevatte ook algemene economische beschouwingen; in een mUltipele regressie relateerde hij het steenkolenverbruik per hoofd
in Nederland aan de gemiddelde temperatuur in het stookseizoen en aan een
144
produktieindex voor de nijverheid. De publikaties waren vroege voorbeelden van het toepassen van econometrische analyses. Voor 1. Tinbergen, een
pionier op dit terrein, was econometrie toentertijd 'de toekomstige wetenschap
van de i ngenieur' .145 B i nnen bedrijven wa:'en dergelijke modelmatige analyses
in die tijd nog zeldzaam.
Het effect van ingewikkelde optimaliseringsanalyses op de dagelijkse gang
van zaken was niet groot. Zij vergden nog te veel moeite om de feitelijke
technische ontwikkeling bij te kunnen houden, laat staan te leiden. De analytische hoogstandjes creeerden weI een klimaat. Na de oorlog produceerde de
141 DSM, Achief Staatsmijnen, 461: Handleiding v~~r berekening van accoorden, 05. 11 .1937.
142 Muller. Enkele beschouwingen, 33-34; 49, 98-110.
143 J.J. Arps , ' Het verband tusschen concessiegrootte enjaarproductie bij modeme steenkolenmijnen' in : De Ingenieur 47 (1932), M. Mijnbouw 4, 43-48.
144 Muller, Enkele beschouwingen, 138-140. Voor een vergelijkbare exercitie: A de Graaff, De
kolenvoorziellillg van Nederlalld (Haar1em 1943) 114-117.
145 M BouIllans, A Case of Limited Physics Trall .,{er. J. Tinbergen's Resourcesfor Re-shaping
Economics (s. l. 1992) (diss UvA) 4.
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afdeling Statistiek van de Staatsmijnen rapporten over energieverbruik en bedrijfseconomische vraagstllkken, die i mponeerden door de gehanteerde econometrische en statistische methoden. W.A.J. Bogers begon zijn carriere bij
de Staatsmijnen in deze afdeling en had de ambitie deze te doen llitgroeien tot
'een soort centraal planbllreau'. Bij de beslissingen de activiteiten te concentreren op chemie en de ontginning van steenkolen te staken, speelden de ana146
lyses een bescheiden, maar niet onwezenlijke rol.
Het onderzoek van Muller nam het bestaande als uitgangspunt. Veel technisch, econometrische analyses zijn in wezen extrapolaties van het bestaande,
ook al verschaffen zij tegelijk meer inzicht in de complexiteit ervan. Nieuwe
technische mogelijkheden leidden naderhand tot andere evaluaties. De houwer
was door Muller als het ware weggecijferd; daarentegen werd het nieuwe,
naoorlogse inzicht dat 'met de menselijke factor bij de eigenlijke koolwinning
... onvolcloende rekening was gehollden. De mechanisatie van de scheparbeid
aan het front, die lliterst ongaarne verricht wordt, kreeg niet die technische
ontwikkeling, welke hij sociaal en economisch zozeer verdiende.' Dit was de
begeleidende mllziek voor de echte mechanisatie van de steenkolenwinning.
AI lang was daarmee geexperimenteerd, ook in Limburg. Het succes was ge147
ring. Hierin kwam pas na de Tweede Wereldoorlog verandering.
Een econoom als Hayek was toentertijd nogal sceptisch bij de beoordeling
of wiskllnde en statistiek een oplossing boden voor 'das Problem der Verwertung von Wissen, das niemanden in seiner Gesamtheit gegeben ist.' 148 Groothoff was een exponent van een andere trend, modern in die jaren die haaks
staan op de ingenieurs-economie. Hayek zou ook sceptisch zijn geweest over
de richting, waarin Groothoff evolueerde, niet zozeer vanwege de ingeslagen
weg, als wei de aanpak. Groothoff nam afstand van technische analyses. Hij
benadrukte al in zijn causerie van 1928, dat arbeiders het gevoel moesten
hebben billijk te worden betaald en behandeld. Welbegrepen eigen belang
motiveerde deze randvoorwaarde voor een correct accoordsysteem. 'Een storing in den regelmatigen gang van zaken is voor het bedrijf van veel grooter
nadeel , dan het te werk stellen van zooveel menschen op een post, dat men
zoo goed als zeker kan zijn, dat het werk klaar komt. Dat is de reden, waarom
het tijdaccoord wordt gebaseerd op een iets lagere prestatie dan de gemiddelde' .149 Groothoff was niet tegen het ai smaar preciezer en tegelijk ingewikkel146 F.A.M. Mess ing, Geschiedenis vall de mijlls/uiting in Limburg. Noodzaak en lotgevallen van
een regiolla/e herstmcturering, 1955-/975 (Leiden 1988) 135.
147 R. Se ldenrath , De lIlechan isatie van hel koo/front (Delft 1949); (A. van Aemsbergen), 'Medeme mechanisati e- methoden aan het koolfronl en op de steenposten in de Limburgse Steenkolenmijnen' , in: Ke mp, Mijll en spoor, 175-187.
148 F. A. Hayek , 'Die Verwertllng des Wi ssens in der Gesellschaft', in: idem, lndividualismus,
103-12I.
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der maken van de beloning. Hij wilde rationalisatie inpassen in een breder
kader. In 1927 presenteerde hij een acht pagina's omvattende waslijst van
gedragsregels voor het lagere, uitvoerenu kader. Tot 'de grondbeginselen voor
het leiderschap, die onveranderIijk zijn ' behoorden onder meer: 'eisch nooit
meer dan mogelijk is' en 'pleeg steeds overleg met uw menschen, zelfs al
meent gij dat het doelloos is' .150
Het zou te ver gaan om hierin een vorm van 'human relations' te zien, zoals
die in de jaren dertig bekend raakte. In de verte doet het eerder den ken aan de
bij Duitse mijndirecties toentertijd populaire 'Kampf urn die Seele des Arbeiters', bedoeld als contragewicht van de rationalisering in het bedrijf. Deze
strijd mondde uit in de campagne 'Schbnheit der Arbeit.' 'Der Hund kann die
Tasche der Hausfrau tragen, weil er es muS, oderweil eres darf: also entweder
aus Furcht VOl' Strafe odeI' in einem Zustand des Stolzes'. Werkgevers dienden
het laatste na te streven . 'Organisationsingenieure' kregen daarbij pedagogische taken toebedeeld. Een zwaartepunt was de opleiding van leerlingen 'nicht
lediglich auf den Erwerb materieller GUter eingestellt'. Daarnaast trok men
geld uit voor werkplaatsen voor vrouwen en ouderen, de bedrijfskrant en de
15 1
besteding van de vrije tijd.
De Staatsmijnen maakten in 1929 een begin met hun leerlingenstelsel, de
Ondergrondse Vakschool. In het algemeen was er bij de mijnen meer belangstelling voor kennis toepasbaar bij de se lectie van personeel. Al in het begin
van de jaren twintig hadden sommigen enige hobby gehad in psychotechniek.
Rond 1930 bekeek de directie de mogelijkheden of psychotechniek van nut
kon zijn bij de selectie van mijnwerkers. Zij zag ervan af, omdat deskundigen
het onderling nog niet eens waren over de praktische waarde voor een mijnbedrijf. Zonder psychotechniek waren de mijnen in de jaren dertig in staat tot
een zeer succesvolle selectie. De mijnen begonnen tijdens het Interbellum
tevens een welzijnspolitiek te voeren. De katholieke kerk en het patronaat
werden op aanvraag ruim gesubsidieerd om 'de menschen te vormen tot kalme,
plichtsgetrouwen arbeiders' .1 52 Werkgevers zullen zulk personeel altijd wei
prefereren. De 'gemeenschapsideeen' die ook bij de 'Kampf urn die Seele' een
149 Groothoff, Causerie, 4-5.
ISO Voordmcht op 20 October 1927 gehouden door den Heer. Dr. Ir. Groothoffover Organisatie.
151 Schoc k, Arbeilslosigkeil, 109-110; P. Hinri chs, L. Peter, Industrieller Friede ? Arbeitswissenschaft ulld Ralionalisienlllg in del' Weimarer Nepublik (Koln 1976) 72; Hoffmann, Wissenschaft und Arbeitskraft, 251-257; Winkler, Der Schein der Nor11Ullitiit, 617; idem, Der Weg in
die Katastraphe: ArbeiterundArbeiterbewegullg ill der Weimarer Republik 1930bis 1933 (Berlin,
Bonn 1987) 78-79. Op de Technische Hogeschoo l Ie Aken bestond veel aandacht voor de zogenaamde DINTA beweging. Voorde jaren 1930: K. Wisotzky, Der Ruhrbergbau im Dritten Reich.
Studien zur Sozialpolitik im Ruhrbergbau W 1l1 zum sozialen Verhaltender Bergleute in den Jahren
1933 bis 1939 (DUsseldorf 1983) 179-213.
152 Kreuke ls, Mijnarbeid, 312-317.
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prominente rol speelden, waren Groolhoff en anderen niet vreemd, maar de
rabiate trekken in de Duitse strijd tegen vakbonds- en politieke ideeen ontbraken. Bedrijven voerden in Duitsland en Nederland een sociale politiek met als
doel 'stamarbeiders' te kweken lang voordat de strijd om de ziel was geproc1ameerd en toen het wei zover was werden dezelfde maatregelen wei of niet
uit ideologische motieven genomen. IS) Door vergelijkbare omstandigheden en
ontwikkelingen deden zich vergelijkbare problemen voor. Zo ondergroeven
de technische veranderingen het traditionele, informele opleidingssysteem ondergronds . Een formele opleiding moest hiervoor wei in de plaats komen.
Enigszins ironisch vertelde Groothoff later, dat de beambten van hoog tot
laag de raadgevingen te mooi vondell om veel praktische waarde te kunnen
hebben. Dat was achteraf gezien ook wei begrijpelijk. Men moest een bittere
strijd om het bestaan voeren in de schaduw van een naderende werelddepressie. Desondanks schemerde enige verongelijking heen door het begrip achteraf. Had hij niet in 1936 gewaarschuwd tegen 'het regiem van den angst voor
zijn meerderen en wantrouwen tegen zijn ondergeschikten,?'54 Had hij niet in
1928 voor de Li mburgse pastoors en kapelaans de gevolgen van mechanisatie
en rationalisatie geanalyseerd , een voo rdracht die 'op intellectueel niveau verhe1derend (had) gewerkt'? De arbeidcrs hadden hun schouders opgehaald en
waren gaan praten over het 'j aagsy slccm'. Ook onder zijns gelijken had hij
weinig succes. voor de bedrijfsl eide rs van de gezamenlijke mijnen hield hij,
inmiddels directeur, in 1940 een gepassioneerd betoog. Belangrijker dan de
looncijfers was 'de persoon van de arbcider, bij wie de wil en overtuiging moet
worden aangekweekt door afdoende economische prestaties niet aileen de belangen van het bedrijf, doch ook zijn e igen belangen te dienen'. In concreto
pleitte hij voor een langdurig vastgelegd accoord, 'waarbij de arbeider het
gevoel krijgt, dat meerdere prestatie hem zelf ten goede komt, terwijl pech,
waaraan hij geheel onschuldig is, vergoed wordt. Door nauwkeurige naleving
van de bepalingen der CAO en geringe verandering der accoorden wordt onrust onder de arbeiders vermeden ell krijgen deze een gevoel van vrijheid,
hetwelk de prestati es zeer ten goede kOIllt.' Mr. Haex, sedertjaren topman van
de Oranje-Nassau mijnen, had geen moeite het betoog te ontkrachten. Het was
een mooi verhaal, maar de produktivilcitscijfers spraken een andere taal. 155
Na de oorlog kreeg Groothoff echter gelijk. De opgekropte spanningen kwamen tot uitbarstin g in de zogenaamde Mauritsrevolutie van 1944 en een daarop
153 Zi e vooreen noga l schemati sche anal yse va ll het Kruppianertum' voor 1914: A. Ebbinghaus,
Arbeiter Imd Arbeifswi.l'senscitaff. l llr Enf.l'feh llll~ der Wissenschaftlichen Betriebsfiihrung (Opladen 1984) 191-194.
154 Groothoff, De mensch, 7-8.
155 RAL, Archief Oranj e-Nassau mijnen, C 1(,: Vergadering van de Commissie van Bedrijfsleiders met den Hoofdmijnal1s, 03. 12.1940.
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Afb 4: HOL/wer met een door perslucht gedreven ko/enzaag in Limburg, 1935.
Bran: Neder/ol1ds Documentafiecellfrul71 v(}()r illdflsfrie en fechniek.

volgende serie korte stakingen. In 1945 wisselde het Militair Gezag met de
directies van gedachten over de ni euwc lijd. Directeur De Groot, voor de oorlog de spreekbuis van de directies die liet weten dat het jaag en drijfsysteem
niet bestond, maar een inbeelding, een vorm van neurose was, beklaagde zich
erover, dat 'er geen spoor van disciplinc meer op de mijn was'. Het Militair
Gezag concludeerde 'dat met uitzondering van den heer Groothoff de directieleden den nieuwen tijdgeest niet begrijpen'. 156 In het licht van de ordeproblemen herhaalde deze weer zijn vraag. 'Wat betekent de vervolmaking van
de techniek en van de organisatie van ons bedrijf, indien de bereidheid der
mensen om behoorlijk te werken ontbreekt?' Daarom hadden 'wij technici de
hulp en voorlichting nodig van de psycholoog, paedagoog en de socioloog' .157
156 W. Klaassen, De mijmverkersbo/l.del1 ill be vrijdZuid-Limburg (september 1944 tot het midden
van 1945) (N ijmegen 1974) (dokloraal scriplie KUN) 61-62. Ondanks dit begrip, had de Militair
Commissaris Groothoff moeten weerhouden van 'ontactvol optreden', het vragen van militaire
hulp bij het smoren van de Mauritsrevoluti e. Idem , 34.
157 eh. Th. Groothoff, ' Some observation s on Ihc Netherlands Mining industry, Overdruk uit':
De Ingenieur 1947 no 43, Aigemeen gedeelte: ide m: Le passe, Le present eL L'avenir de L'industrie
charbonniere neerLandaise. Discours a {'occasion du Centenaire de L'Association des Ingenieurs
sortis de {'EcOle de Liege, 9 Sepfel71bre 1947; ide m, ' Voorwoord ' in: F.1.C.1. Nuyens, Gemeenschapsleer Will het bedrijfsleven (A msterdam 1950) 7-9; idem, De menskuruiige bedrijfsvoering
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Al voor de Tweede Wereldoorl og had Groothoff erkend, dat niet alles was
uitgekomen zoals voorzien aan het begin van zijn carriere direct na de eerste
wereldoorlog. De zelfkritiek betekende geenszins, dat het mijnbedrijf niet ingrijpend was veranderd. Organisatori sche innovaties hadden een nieuwe werI S8
kelijkheid gecreeerd. Er was eni ge tijd overheen gegaan voordat het zover
was . De eerste voorstanders van rationeel bedrijfsbeheer kregen pas achteraf
geJijk. Dat gold ook voor Groothoff' s nadruk op de psyche van de mijnwerker.
Groothoff's strijd om de ziel van de arbeider was een pleidooi voor het belang
van cooperatieve relaties op de werkplek. Het effect en het belang ervan waren
in de jaren dertig gering. De beweging ingezet in de jaren twintig, individuali sering, was dominant. Wei verwierven de Staatsmijnen door hun lichtelijk
afwijkende loon- en werkgelegenheidspolitiek een positief imago. Zij vertoonden, aldu s de biograaf van de katholieke mijnwerkersbond 'een gunstiger,
ofschoon niet perfect beeld' . 159 Na 1945 maakte een nieuwe fase van mechani satie aan het kolenfront groepselementen van meer belang. Collectieve elementen betekenden een aanpassing van de bestaande organisatiecultuur; er
kwam geen volledige nieuwe. Een vergelijkend onderzoek in de 'human relations' traditie van pij lers na invoering van schaafploegen, viel Britse onderzoekers op: 'The Dutch system contained a status hierarchy among the faceworkers themselves wh ich maintained integration through authoritarian dis. I' ,160
ClP me.
Ais je maar lang genoeg aan bepaalde opvattingen blijft vasthouden, krijg
je met enig geluk altijd wei gelijk . Dit lijkt de kern te zijn van het hier beschreven ondernemen. Dat is niet de moraa!. Een ondernemer is niet een 'prescient
visionary' . Dat velen , ook begaafde personen pech hebben, althans geen gel uk,
is evident. Ondernemers met succes waren evenwel ook 'overoptimisten', die
systemati sch de voordelen van een innovatie overschatten. Dat is van belang.
Aanpass ing aan de omgeving is geen voldoende voorwaarde voor concurrentievoordelen en ontwikkeling op lange termijn. 'The entrepreneur - even if
succesful- looks back and realizes that he would never repeat the experience
once he understands how unfavorable the odds were' . 16 1 Vooruitgang is mede
al s onderdeel van het werk in het ko lenm ijnbedrijf. Voordracht gehouden voor het K.I.v.I.
16 Juni 1952.
158 In de oude di scussie over ondernemers versus managers wordt de laatste tijd een Schumpeteri aans cachet. he! creeren van ni euwe werke1ij kheden. ook bij managers meer benadrukt. Zie
o. a: P. Te min, 'Entrepreneurs and Managers', in : P. Hi gonnet, D.S. Landes, H. Rosovsky, Favorites of For/une. Technology, Crowth , {l/ Id Econom ic Development since the Industrial Re volution,
(Cambrid ge (Mass), London 199 1) 339-355.
159 Di eteren, Mens en mijn, 278. Kreuke1s, Mijnarbeid, schetst eenzelfde beeld.
160 E.L. Tri st, G. w. Hi ggin , H. Murray, A. B. Pollock, Organizational Choice. Capabilities of
groups at the coal f ace under changing techllolog ies. The loss, re-discovery & transformation of
a work tradition (London 1963) 98.
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een zaak van 'vital fools'. Groothoff gaf twee maal blijk van overoptimisme.
Ruim dertig jaar na de 'gedetailleerde bedrijfsplannen' in het kader van een
rationeeJe bedrijfsvoering', werd in Groothoff's onderneming gewerktaan een
'menskundig werkpJan' aJs voorwaarde voor een 'menskundige bedrijfsvoering'.

161 J.Y. Nye, 'Lucky Fools and Cautious Business men: On Entrepreurship and the Measurement
of Entrepre neurial Failure ' in: Research ill Ecollomic History 6 (1991),131-152. De kansen zijn
ni et aileen onvoordelig omdat informat ie aan hel begin van een ontwikkeling vaak zo beperkt en
onjui st isen het realiseren van innovat ies zo 1l10eizaam. Zij zijn tevensonvoordelig, omdatanderen
tegen weinig kosten kunne n profileren van succes. Kortom prive voordelen zijn geringer dan sociale en daarom heeft de sa menlev ing baat bij ondernemers.

Organisatie met een missie
De Nederlandse Christelijke Reisvereniging en het missionarismodel van Mintzberg (1922-1972)
K.B.T. VERHOEVEN

Inleiding
Om processen binnen organisaties te verduidelijken hebben wetenschappers
diverse theoretische modellen opgesteld. Economen, waaronder bijvoorbeeld De Feijter, Scott en Greiner, proberen met groei- en ontwikkelingsmodellen algemene trends in een organisatie te verklaren.! Deze modellen
zijn evenwel weinig specifiek en door een diversiteit aan organisatievormen
laat de algemene toepasbaarheid dan ook te wensen over. Henry Mintzberg
onderkent dit probleem in zijn boek Mintzberg on management. Hij waar2
schuwt tegen het op dezelfde wijze behandelen van aile organisaties.
Mintzberg stelt een onderverdeling voor in zeven specifieke configuraties of
modellen, waarin een organisatie zich kan bevinden . Deze zijn kortweg: de
machine-, de innovatieve, de ondernemers-, de gediversifieerde, de professionele, de politieke en de missionaris-configuratie. Organisaties zijn aan
con stante veranderingen onderhevig, zodat configuraties in de loop van de
tijd in elkaar overlopen.
In Nederland lijkt het missionarismodel goed toepasbaar bij organisaties
waarvan de wortels vruchtbare grond vonden in een verzuilde samenleving.
De NederIandse Christelijke Reisvereniging (hierna: NCRV) , een protestantchristelijke reisorganisatie die in 1922 is opgericht, voldoet aan de kenmerken
van een missionarismodel. De organisatie baseert zich op het protestant- christelijke geloof en gaat vanuit die gedachte met geloofsgenoten op reis. Omdat
de NCRV tot dusverre nooit haar bestaansrecht heeft veri oren is de vereniging
een dankbaar onderwerp voor historische analyse. In dit artikel wordt onderzocht in welke mate het model van Mintzberg toepasbaar is op de NCRV in
Zie o.a. : C.A. De Feijter, IndustriaL poLicy'shipbuiLding. - B.R. Scott, Stages of Corporate
deveLopment (Harvard (970); L.E. Greiner, EvoLution and revoLution as organisations grow (Harvard 1972).
2
H. Mintzberg, Mintzberg on management, inside our strange worLd of organisations (New
York 1989) 101.
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de periode 1922-1972. 3 Vervolgens komt de vraag aan de orde in hoeverre
de, volgens Mintzberg, onvermijdelijke ontwikkelingen binnen het missionarismodel, namelijk isolatie of assirnilatie, zich bij de reisorganisatie voordoen.

Kenmerken van de missionaris-organisatie
'Organizations whose identifications are so strong and natural that they can
be used to effect much of the necessary coordination - in place of the more
conventional mechanisms such as direct supervision or the standardization
of work, output, or skills - tend to adopt a configuration we label the missionary,.4 Rijke tradities en een unieke voorgeschiedenis vormen tezamen een
buitengewoon sterke ideologie. Wat in zulke organisaties vooral telt is de
missie, een helder doe I waarmee de leden zich makkelijk kunnen identificereno De missie moet daarnaast inspirerend werken, zodat de identificatie
steeds weer wordt bevorderd, en met het streven naar het bepaalde doel
moet de organisatie zich onderscheiden van aile anderen, zodat de organisatie en haar leden in een uniek segment terecht komen waar de ideologie kan
bloeien.
Mintzberg kent de missionaris-organisatie een zevental specifieke kenmerken toe, zoals (1) een duidelijke overtuiging die (2) de organisatie onderscheidt
van andere, (3) het gevoel een opdracht te hebben, (4) gemeenschappelijke
normen, (5) kleine eenheden (enclaves) in los verband, (6) een voorkeur om
liever anderen te veranderen dan zichzelf en kloostervormen waarbij de organisatie zich afsluit van de omgeving. Het zijn instituties waarbij de opzet niet
het veranderen van bepaalde zaken is, maar haar leden in staat te stellen een
bepaalde unieke vorm van leven te beoefenen. Hierdoor dreigt (7) enerzijds
het gevaar van isolatie, anderzijds van assimilatie. 5
De punten zes en zeven vormen de sleutel bij veranderingsprocessen. Kloostervormen zijn gesloten systemen, maar geen enkele organisatie kan zich totaal
afsluiten van de buitenwereld. Daarnaast treden er problemen op als de omgeving niet meer tot de missionaris-organisatie 'bekeerd' kan worden. Aile
3
Dit artikel is de voortzetting van een doctoraalscriptie Maatschappij-geschiedenis die in september 1992 werd afgerond. Ik ben hierbij in het bijzonder dank verschuldigd aan mijn begeleider
Dr. F.M.M. de Goey die mij steeds met goede raad en daad ter zijde heeft gestaan. Vit het NCRVarchief is gebruik gemaakt van de volgende bronnen: Ons Reisblad jaargangen 1923-1972, alsmede jaargangen 1982- 1984.Verscheidene jaarverslagen van de NCRV. Briefwisselingen bestuurdersNCRV. Rapport Van Buren overPrive-reizen (1968). Statuten NCRV. Handleiding voor
de Leiders (1931). Bovendien zal worden geciteerd uit interviews met (ex)-medewerkers en bestuursleden van de NCRV.
4
Mintzberg, Mintzberg on management, 228.
5
Bundel van studiedag over Mintzberg, 9 december 1991 te Breda.
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missionaris- organisaties staan aldus onder druk van twee tegenovergestelde
krachten. Aan de ene kant bestaat de dreiging van isolatie: ' ... of growing ever
inward in order to protect the unique ideology from the pressures of the ordinary world untill the organization eventually dies for lack of renewal. The
cloister missionary especially faces the problem of not replenishing its membership (how can it find new people when it is so detached),.6 Veel religieuze
bewegingen sterven aldus uit of branden op door hun ideologische ijver. Aan
de andere kant bestaat de dreiging van assimilatie, aanpassing: ' ... reaching out
so far to promote the ideology that it eventually gets compromised'. Als dit
gebeurt kan de organisatie wellicht overleven, maar de ideologie sterft, waardoor een andere configuratie ontstaat.
Volgens Mintzberg moet iedere organisatie zich uiteindelijke aanpassen om
te kunnen overleven. 7 Het gevolg is dat de ideologie verwatert' waardoor
enthousiasme verandert in een verplichting, tradities overgaan in dogma's en
normen in regels. De administratie vervangt hierbij de ideologie in het centrum
van de macht. De mjssionaris-organisatie transformeert aldus in een machine8
organisatie met een bureaucratisch karakter. Het zijn vooral economische bedreigingen uit de omgeving die volgens Mintzberg de organisatie onder druk
zetten, hetgeen tot een keuze dwingt. Als eerste zal daarom een overzicht
worden gegeven van de relevante economische bedreigingen op de toeristenmarkt waarop de NCRV zich begeeft. Hierna wordt ingegaan op de vraag hoe
de NCRV zich in deze markt heeft weten te ontwikkelen. Vervolgens wordt
in het kort de geschiedenis van de NCR V besproken om na te gaan of de door
Mintzberg voorspelde veranderingsprocessen zich hebben voorgedaan.

Het reisbemiddelingswezen tot circa 1970
De ontwikkelingen in het toerisme vertonen tijdens de te behandelen periode in Nederland twee trends. 9
6
Mintzberg, Minrzberg on management, 232.
7
Idem, 294.
8
Idem, 299.
9
Het begrip toerisme laat zich hee l moeilijk ondereen noemervangen. De Volkenbond (1937),
De O.E.C.D. (Tourism ill O.E.C.D. Member Countrys, Pari s 1963), en de Verenigde Naties (Conferentie voor internationaal reizen entoerisme, 1963) kwamen allen mettechnische definities voor
statisti sch gebruik. De laatst genoemde ondervindt de meeste steun, wordt door de Wereld Toerisme Organisatie en de V.N. gehanteerd, is desondanks op allerlei manieren aangepast en wordt
bovendien niet door aile landen, (waaronder diverse staten in de Verenigde Staten) in de praktijk
gebracht. Dit geeft de problemen in een zin weer. De definitie luidt als voIgt: "For statistical purposes, the term 'visitor' describes any person visiting a country other than that in wich he has his
usual place of residence, for any reason other than following an occupation remunerated from
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Een matige, gefaseerde groei tot de wederopbouw en daarna een explosie in
de vakantiedeelname. Bij een analyse van de toeristenmarkt valt vooral het
gebrek aan eijfermateriaal voor de peri ode tot aan de wederopbouw op. Het
aandeel van de georganiseerde groepsreizen, het marktsegment waar de
NCRV zieh op rieht, in het algehele toerisme is moeilijk vast te stellen omdat
ook daarbij de gegevens over aantallen ontbreken. Onderzoeken naar de toeristisehe vraag komen pas in de jaren vijftig op gang en aan de aanbodzijde
gaat veel arehiefmateriaal veri oren door faillissementen en overnames. Het is
wellieht een verklaring voor het geringe aantal historisehe studies naar het
lo
toerisme in Nederland.
Uit de besehikbare gegevens blijkt eehter dat de Nederlandse toeristenindustrie tijdens het Interbellum nog in de kindersehoenen staat. I I In de beroepstelling van 1889 wordt het personeel van reisbureaus nog niet apart genoemd.
In 1899 staat het personeel samen met strandjutters, aanplakkers, morgenwerksters, en dergelijke, onder de 'overige beroepen' van de afdeling Verkeer.
De reisbureaus moeten ook aan het begin van de jaren twintig nog van weinig
belang zijn geweest. Bij de beroepstelling worden de verkopers van groepsreizen ditmaal ingedeeld bij de deteetivebureaus, de omroepers, de passage-,
within the country visited". Diverse soorten conceptuele definities, die de inhoud van het begrip beschrijven vindt men onder andere terug bij W. Hunziker en K. Krapf, Allgemeine
Fremdenverkehrslehre (Zurich 1942); e. Kaspar, Gedanken zu einer neuen Fremdenverkehrsdefinition, Bern 1971 en Schmidhauser, AI EST-Revue du tourisme (Bern 1971). De wederom
alom aanvaarde definitie komt van een conferentie in St Gallen, die haar naam aan de definitie
verbond: 'Het geheel van verschijnselen en betrekkingen dat voortvloeit uit de reis of het verblijf
van personen, waarbij de verblijfplaats niet hoofdzakelijk woon- of verblijfplaats is' . (St. Gallen
definitie, St. Gallen, 1971).
In Nederland hebben het Nederlands Research Instituut voor Toerisme en Recreatie en J.W.M.
van Doorn, Toeristisch beleid in de Lage Landen (Den Haag 1981), zich met de kwestie bezig
gehouden .
lODe sociologe dr. A. Hessels behandelt historische aspecten in haar dissertatie: Vakantie en
vakantiebesteding sinds de eeuwwisseling (Assen 1973). Op economisch gebied behandelen de
studies van M.e.Tideman (o.a. Ecanomische betekenis van het vreemdelingenverkeer vaor Nederland, Rotterdam 1960), J. Nikerk (o.a. Vreemdelingenverkeer, Gorinchem 1946) en 1.F. van
Saarloos (o.a. Vreemdelingenverkeer alsfactor in de internationale economische betrekkingen,
Hoorn 1952) meer of minder historische aspecten. Algemeen historisch onderzoek naar toerisme
is in het buitenland verricht door auteurs als G. Sigaux (Geschiedenis van het toerisme, Amsterdam
1966), J.A.R. Pimlott (The Englishman's holiday, Sussex '1976) en Feifer (o.a. Going Places,
London 1985). De bedrijfshistorische analyse van P. Brendon in Thomas Cook, 150 years of popular tourism (London 1991) is wellicht een stap in de richting van meer specifiek gericht historisch onderzoek.
II Diverse deskundigen uit de praktijk als H. van Buuren (directeur van de Biljettencentrale),
B. Lommert (directeur van de reisbureau vakschool), 1. Vos (secretaris van de NCR V) , B.W. Noordam (oud-medewerker van de NCRV) als ook de bedrijfstellingen en dissertaties van M.e. Tideman, A. Hessels en J. Nikerk onderschrijven allen deze constatering.
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en reclamebureaus. De totale beroepsbevolking in al deze sectoren telt slechts
12
545 mannen en 283 vrouwen . In 1930 worden de reisbureaus eindelijk apart
vermeld. Er blijken op dat moment 57 bureaus aanwezig te zijn. Dit plotseling
hoge totaal wordt veroorzaakt door het meetellen van een aantal auto busondernemingen, dat zich tevens als reisbureau manifesteert. Uit de bedrijfstelIingen blijkt eveneens dat 48 van de 57 bureaus in het westen van het land zijn
gevestigd, waarvan 41 zich in de drie grote steden bevinden. Hier werkt tevens
negentig procent van het personeel. Het verband tussen het industrieel-urbane
levenspatroon en het instituut groepsreizen (een nieuwe vorm van toerisme)
lijkt evident.
Over de groei van het aantal reisbureaus in de jaren dertig en veertig zijn
geen gegevens bekend omdat de volgende bedrijfstelling pas in 1950 plaatsvindt. Een bijkomend probleem is dat na de tweede wereldoorlog de aanduiding 'reisbureau' in eerste instantie niet meer inhoud dat de bureaus ook werkelijk rei zen organiseren, zoals dat voor de oorlog wei altijd het geval was.
Onder 'reisbureaus' worden in de telling van 1950, naast de reisorganisatoren,
ook de vestigingen inbegrepen die zich aileen bezig houden met verkoop van
door anderen georganiseerde reizen. Het reisbemiddelingswezen wordt vanaf
dan opgedeeld in vier groepen:
1: touroperator (of: reisorganisator) . Deze organiseren zelf geheel of gedeeltelijk verzorgde reizen, welke door de onderneming zelf of door wederverkopers worden verkocht, zowel met individuele als met collectieve boeking;
2: reisbureau (ook: reisagent of wederverkoper). Zij verkopen door touroperators georganiseerde reizen, zowel met individuele als met collectieve boeking. Het reisbureau organiseert zelf dus geen reizen;
3: passagebureau. Deze verkopen vervoersbewijzen voor reizen per spoor,
vliegtuig, schip en autolijndienst;
4: logiesreservering. Hier kan men logies reserveren, in de ruimste zin van
13
het woord.
In het navolgende zal vooral worden ingegaan op de touroperators en de
rei sbureaus. Volgens het CBS telde het reisbemiddelingswezen in 1950 131
ondernemingen met 58 nevenvestingen, waarin in totaal 969 personen wer14
ken. Na de wederopbouw, en dan met name tijdens de tweede helft van de
jaren zestig en de jaren zeventig, treedt er een versnelling op in de vakantiedeelname die onder andere mogelijk wordt gemaakt door een stijging van de
welvaart en een toeneming van de vrije tijd. Zo stijgt de vakantiedeelname van
40,8 procent van de Nederlandse bevolking in 1966 (eerste meetjaar) tot 70
15
procent in de jaren tachtig.
12
13
14

CBS, Bedrijfstellingen 1930, Deel 1-2 XXI-3 5.
CBS, Statistiek van hel reisbemiddelingswezen 1966 (Den Haag) 15.
CBS, Bedrijfstellingen 1950.
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Toerisme is dan geen luxe meer, maar verkrijgt voor de meeste mensen de
status van een noodzakelijke behoefte. De pakketreizen komen sterk in opkomst. Voor de ontwikkeling van het reisbemiddelingswezen na de tweede
wereldoorlog bevatten de resultaten van een enquete uitgevoerd door het CBS
16
in 1966 veel interessante gegevens. Het reisbemiddelingswezen omvatte in
1966474 ondernemingen (zie tabel I)17.

Tabel I: Het reisbemiddelingswezen (1966)

Hoofdactiviteit

touroperator
reisbureau
passagebureau
logiesreservering
totaal

aantal

200
184
80
10
474

waarvan
met touringcar
90
136
77
10
313

zander
110
48
3
0
161

Bron: CBS, Statistiek vaar het reisbem iddelingswezen 1966 (Den Haag)

Uit tabel I blijkt dat 384 bedrijven ofweI reisorganisator ofweI reisbureau
zijn. Dit is een verdriedubbeling in vergelijking met 1950. De snelle stijging
blijkt ook uit de enquete. Van aile betrokken ondernemingen is 65 procent
na 1945 met de reisbemiddeling begonnen. De conclusie lijkt tevens gerechtvaardigd, wat ook door andere deskundigen wordt bevestigd, dat de
touringcarbedrijven, die dikwijls met slechts een bus eendaagse tochtjes organiseerden, aan de basis stonden van veel ondernemingen in deze
ls
branche.
Na de tweede wereldoorlog schieten de touroperators en reisbureaus, die
geen binding met een touringcarbedrijf hebben, als paddestoelen uit de grond
waarna vooral de concurrentie in de jaren zestig snel toeneemt. Van de reisbureaus begint 37% in de peri ode 1960-1966, terwijl van de touroperators een
op de vijf in dit tijdvak wordt opgericht. In 1966 zijn tijdens het hoogseizoen
ongeveer vierduizend mensen in de reisbemiddelingswezen werkzaam.
15
16
17
18

CBS, Vakantieanderzaek 1989 bijlage C.
CBS , Statistiek van het reisbemiddelingswezen 1966 (Den J-Iaag) 15.
Idem, 6.
o.a. B. Lommert, directeur van rei sbureauvakschool. Interview van januari 1992.
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In 1972, het eindpunt van deze studie naar de NCRV, zijn nog slechts negentig verschillende touroperators in Nederland actief, maar dit aantal daalt
sindsdien niet verder. Wei neemt het aantal reisbureaus nog steeds toe: 184 in
19
1966 tegen 230 in 1972. Door de afname van het aantal ondernemingen in
deze branche, in combinatie met de sterke groei van het aantal toeristen is er
sprake van een enorme schaalvergroting. Vooral na de eerste oliecrisis (1973 1974) en de moordende concurrentie verdwijnen veel bedrijven. Bovendien
zorgt de lage winstmarge per reiziger ervoor dat hoge omzetten zijn vereist,
waardoor grootschalige fusie-ondernemingen zoals Holland International ontstaan en overnames door met name grote reisgiganten uit Duitsland aan de
orde van de dag zijn.
Over de ontwikkeling van groepsreizen, het segment waar de NCRV vooral
actief in is, heeft het CBS slechts enkele cijfers bekend gemaakt. Uit het vakantie-onderzoek van 1954 blijkt dat zeven procent van de vakantiegangers
aan een groepsreis deelneemt. 2o Meer dan de helft van de vakantiegangers
brengt echter nog steeds de vakantie door bij familie of kennissen, zodat betrokken op de betaalde logiesaccomodatie het percentage groepsreizen op vijftien procent komt. Dit percentage blijft onveranderd tot 1960. In 1969 gaat
nog slechts tien procent van de vakantiegangers (betaalde logiesaccomodatie)
met een groepsreis mee. Van de buitenlandse reizen kan dertien procent als
groepsreis worden aangemerkt en bij het binnenlands toerisme komt de
groepsreis op acht procent. In 1970 is het totale aandeel groepsreizen verder
21
gedaald, van tien tot acht procent. De markt voor groepsreizen daalt dus
relatief, maar door de enorme stijging in de deelname aan het toerisme heeft
de markt voor groepsreizen in absolute zin een flinke uitbreiding ondergaan.
Het toenemen van de concurrentie, de schaalvergroting van de bedrijven
door fusies en overnames en een daling van het aandeel van de groepsreizen
in het totale toerisme vormen een sterke economische bedreiging voor de
NCRV. Volgens Mintzberg zet dit een missionaris-organisatie als de NCRV
onder druk en dwingt het tot een keuze voor isolatie of assimiliatie. Voordat
dit ter sprake kan komen , is het nodig eerst na te gaan of er inderdaad sprake
was een economische dreiging. Kortom: het is van belang om na te gaan hoe
de NCRV presteert in die ogenschijnlijk verslechterende marktsituatie.

Prestaties van de NCRV
Om de prestaties van een bedrijf te beoordelen wordt over het algemeen het
winstcriterium gehanteerd. De NCRV is als formele vereniging echter niet
19
20
21

LedenlijstANVRl972.
CBS, Vakanriebesreding van de Nederlandse be volking 1954 (Zeist 1956) 127.
CBS, Onderzoek naar vakanries en uirgaan 1970 (Den Haag 1972) 63.

VERHOEVEN NEDERLANDSE CHRISTELIJKE REISVERENIGING

223

Figuur I: Deelnemers aan reizen en ledental van de NCR V (1922- 1972)
Deelnemers en Ioden
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Bran: Jaarverslagen NCR V

(Opmerking: niet voor aile jaren zijn cijfers gevonden)

uit op het maken van winst. De NCRV 'presteert' goed als de vereniging zoveel mogelijk leden , in overeenstemming met haar grondslag, toeristische
recreatie in de ruimste zin van het woord kan bieden.22 Om zich te handhayen moet een voldoende aantal reizigers met de vereniging op reis willen. In
een markt waarop de concurrentie - zoals we hebben gezien - toeneemt kan
dat aIleen als er voldoende vraag bestaat naar het type rei zen dat de NCRV
levert. Ten tweede moeten deze rei zen op een voor de potentiele vragers
aanvaardbaar, concurrerend prijsniveau worden aangeboden, waarbij de vaste kosten van de NCRV de inkomsten niet langdurig overschrijden. Bij de
NCRV is het aantal deelnemers aan de reizen in combinatie met het aantal
leden (zowel qua doeistelling als in de financiele huishouding) derhalve bepal end voor een positief dan weI negatief resultaat. De ontwikkeling van ledental en deelnemers aan de reizen is afgebeeld in figuur I. Helaas zijn niet
aile cijfers bewaard gebleven, waardoor bepaalde jaren niet in de staafdiagram zijn terug te vinden . Tijdens de Tweede Wereldoorlog hief de NCRV
zichzelf op uit protest tegen de Duitse inmenging.
De groei in de jaren twintig en de explosie van het ledenbestand en het aantal
deelnemers aan de reizen na de wederopbouw vallen direct op. Vervolgens zet
een daling in na het midden van de jaren zestig. Zowel bij het aantal deelnemers
22

Statuten NCRV, artikel 4.
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aan de reizen als bij het ledental valt eenzelfde beweging door de tijd waar te
nemen, maar bij de eerstgenoemde zijn de stijging en daling veel minder
scherp.23 Welk effect had deze daling op de resultaten van de NCRV? Om het
inkomsten- en uitgavenpatroon van de NCRV duidelijk te maken is de balans
uit het j aarvers lag van 1925 afgebeeld (zie tabel II).

Tabel II: Inkomsten en uitgaven NCRV (1925)
Uitgaven

Ontvangsten
Saldo I jan. 1924
Contributie
Entrees
4% reissomma
Interest
Inningskosten
Leening
Insignes

752,89
4878,80
1951,00
4883,70
233,73
66,63
385,00
46,80

Totaal

13198,55

Saldo

1481,65

Salarissen
Afdelingen
Vergaderkosten
Propaganda
Portil Telefoon
Bureaukosten
Kantoorbehoeften
Orgaan
Reis-verblijf
Meubi lair
Bibliotheek
Bijdrage ver.
Verzekering
Zomerhuis
Totaal

1737,20
890,68
1060,15
2808,73
736,28
939,11
721,72
1186,66
274,80
1082,87
117,50
25,00
104,80
31,40
11716,90

Bron: iaarversiag NCR V (1925)

Zoals uit tabel II is af te lezen komen de inkomsten, naast de contributies
(37%) en entrees () 2%), voor bijna 40% uit de vier- procent-toeslag op de
reissom. Deze vier-procent-toeslag vloeit automatisch in de verenigingskas.
De belangrijkste kostenpost is de propaganda. Een welbesteed bed rag gezien
23 Door een halvering van het ledental van veertigduizend in 1966 tot rond de twintigduizend
leden in de jaren tachtig, en slechts een daling van twintig procent in het aantal reizigers neemt
in dejaren tachtigjaarlijks gemiddeld de helft van de leden deel aan een reis, een trend die na het
topjaar 1966 een aanvang neemt. De motivatie achter het lidmaatschap van de NCRV wordt blijkbaar meer en meer bepaald door de deelname aan een van de rei zen. Nemen mensen niet langer
dee I aan een NCRV-reis dan blijft men ook geen lid. Het ontzuilingsproces, waarbij het lid zijn
van een bepaalde straming van minder belang wordt, lijkt hier een belangrijke raJ te speJen.
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de toevloed van leden in de jaren twintig en de bijna tweeduizend gu lden
aan entree- inkomsten. In de peri ode met stijgend aantal leden kan dus een
groot deel van de totale vaste kosten van de NCRV worden gedekt door revenuen die uit de ledenwerving voortkomen. Blijft deze ledenstijging uit of
zet zelfs een daling in, zoals na het midden van de jaren zestig bij de NCRV
gebeurde, dan zal een groter dee 1 van de totale vaste kosten uit de vier-procent-toeslag op de reizen moeten komen. Dit zal uiteindelijk leiden tot een
prijsstijging van de rei zen en daarmee tot een verslechterende concurrentiepositie. Dit wordt met cijfers uit diverse jaarverslagen van de NCRV in tabel
III onderschreven. Het relatieve aandeel van de contributies en entreegelden
in de baten van de rei zen bedroeg in 1952 nog 47%, in 1960 en 1968 daalde
dat naar respectievelijk 22 en 13 procent. In 1971 bedroeg het 17 procent.

Tabel III: Contributies. entreegelden en baten reizen NCRV
Jaar

1952
1960
1968
1971

contributies
entreegelden
34. 102.84.27 1.106.430.162.593.-

baten

72.500.368.543.860.133.979.336.-

Bron: Jaarverslagen NCRV. 1962, 1960, 1968 en 1971

Hoewel het onvo\ledige cijfermateriaal een groot gebrek vormt kan worden
gesteld dat de NCRV zich aanvankelijk onder de pioniers van de reisorganisatoren in Nederland bevindt. De reisvereniging neemt, mede door de kleinschaligheid in het toerisme, op het gebied van groepsreizen voor de Tweede
Wereldoorlog een vooraanstaande plaats in. Vanaf de wederopbouw neemt
de groei van het toerisme explosieve vormen aan en transformeert de reisvereniging, ondanks een aanvankelijk sterke groei, tot een kleine organisatie
in de branche. De daling van het aantal leden en het aantal deelnemers aan
de reizen brengt het voortbestaan van de organisatie na het midden van de
jaren zestig in gevaar. Na het hierboven geschetste kader van marktontwikkelingen en bedreigingen zal nu de ontwikkeling van de NCRV in relatie
met het missonaris-model van Mintzberg worden geschetst.
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Oprichting en ontwikkeling van de NCRV (1922-1945)
Op 23 oktober 1922 belegt de Haagse Christelijke Besturenbond een vergadering met als doel het oprichten van een Christelijke reisvereniging. Terwijl op honderdvijftig belangstellenden is gerekend, verschijnen uiteindelijk
slechts vijftien reislustigen, waarvan dertien zich laten inschrijven op de eerste ledenlijst. Ondanks dit toch enigszins teleurstellende begin maakt de Nederlandse Christelijke Reisvereniging (NCRV) al snel een onstuimige groei
door. Het verenigingsorgaan Ons Reisblad (verder: OR) rolt in juni 1923
van de persen. Het blad is bedoeld voor propaganda en moet zowel informatie over de doelstellingen verschaffen als de band tussen de leden verstevigen. Boven het eerste hoofdartikel prijkt de kop "Wat we willen" . Dit
wordt al snel duidelijk in de loop van het verhaal: 'Een kind moet leeren
staan, loopen, zien, bewonderen, aanbidden. Zoo ook de mensch . Zoo ook
de Christen. Hij moet leeren zien. Hij moet leeren bewonderen . Hij moet
leeren aanbidden. Daartoe een leerschool te zijn; aan velen voor dat onderwijs de gelegenheid te bieden; trachten ze met vrucht dat onderwijs te doen
volgen; ze op te lei den tot de aanbidding Gods, in de bewondering van de
Scheppingsschoonheden, het is het doel dat de Ned. Chr. Reisvereniging
met haar kleine kracht, in trouw aan het beginsel, wil nastreven,.24 De leiding van de NCRV berust bij het hoofdbestuur, dat uit de leden door de verenigingsraad wordt gekozen. Verder is de vereniging opgedeeld in een aantal afdelingen verspreid over het land.
In de eerste jaren van het bestaan is het bestllur van de NCR V voor het
samenstellen van de reizen afhankelijk van de initiatieven van een deel van de
leden. Het hoofdbestuur beoordeelt in geko men reisplannen en onderzoekt de
mogelijkheid van slagen . Met het stijgen van het aantalleden neemt het aantal
rei zen sterk toe en gaat het hoofdbestllur over tot het instellen van een Commissie voor de Reizen. Deze commissie wordt in haar uitvoerende taak terzijde
gestaan door een Centraal Bureau met bezoldigde werknemers. Ieder lid kan
een zogenaamde initiatiefreis voorstellen, waarbij de desbetreffende persoon
de lei ding van de operatie voor zijn of haar rekening neemt. Reisplan, begroting en wijze van publikatie moeten door de Commissie voor de Reizen worden goedgekeurd, waarbij het Centraal Bureau behulpzaam is in de uitvoering.
Al gauw gaat de Commissie voor de Reizen zelf 'standaardreizen' opstellen,
waarbij leiders worden gezocht.
De doelstelling van de NCRV wordt verwoord in artikel vier van de statuten: 'De vereniging stelt zich ten doel, in overeenstemming met haar grond24

Ons Reisblad (OR). nummer I. juni 1923.
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slag (artikel 3: De vereniging aanvaardt de bijbel als Gods Woord), aan de
leden toeristische recreatie in de ruimste zin te bieden en daarbij tevens de
dienst aan de medemens tot gelding te brengen' .25 De wortels van de NCRV
vinden vruchtbare grond in de verzuilde samen leving van het interbellum . In
dit licht bezien komt de volgende passage uit de eerste uitgave van Ons
Reisblad niet geheel onverwacht: 'De Nederlandse Reisvereniging stelt ons
danig teleur. Deeze vereeniging, hoe voortreffelijk ook georganiseerd,
vrucht trouwens van 15 jaar arbeid, bewijst voor ons mensen geen plaats te
bieden. Feestmaaltijden met cabaret en een bal, misbruiken van de Dag des
Heeren, dit alles zijn zaken die ons weerhouden aansluiting te zoeken met
deze overigens prachtig werk leverende organisatie, ?6 Het groepsreizen
wordt nadrukkelijk gepropageerd als een christelijke manier van reizen. 'Als
Christenen samen op reis gaan - een in geest en streven - wordt het reisgenot
verhoogd en kan men te zamen als christenen beter zijn gevoelens uiten ' .27
Volgens 1. Vos, in 1924 begonnen als jongste bediende en langdurig hoofdbestuurslid van de NCRV, zijn het aanvankelijk vooral de middenstanders die
zich aangetrokken voelen tot de NCRV . Ais de salarissen van de onderwijzers
of het overheidspersoneel naar beneden gingen, dan daalde het aantal deelnemers aan de reizen . Het waren zowel hoogleraren, predikanten, onderwijzers
als ambtenaren en kleine zelfstandigen die zich binnen de NCRV thui svoel28
den. Hierbij moet in ogenschouw worden genomen dat tijdens het interbellum vooral de middenklasse verantwoordelijk was voor de groei van de vraag
op de vakantiemarkt. Bovendien blijkt het merendeel van de leden van gereformeerde afkomst. Later blijken ook leden van andere kerkgenootschappen
(vooral hervormde) zich aan te sluiten bij de NCRV, hoewel de gereformeerde
de boventoon blijven voeren. Dit sluit aan bij het succes van de gereformeerde
emancipatiebeweging die juist in de jaren twintig tot volle bloei komt met
onder andere, een jaar na de oprichting van de NCReis- Vereniging het ontstaan van de NCRadio-Vereniging.
Naast de identificatie met het specifieke protestantse geloof zijn nog drie
factoren verantwoordelijk voor het succes van de organisatie in deze peri ode.
Ten eerste zijn NCRV reizen relatief goedkoop omdat veel reizen door leden
kosteloos worden bedacht en voorbereid. Ten tweede krijgt de vereniging,
omdat zowel bij de rei s als bij het verblijf de groep intact blijft, korting op
vervoer- en hotelkosten. Groepsreizen zijn dus goedkoper dan individuele reizen. Gezien het luxekarakter van het toerisme voor de wederopbollw is een
25 Statuten NCRV, 1.
26 OR nr I , juni 1923.
27 Jan Vos, in 1924 als jongste bediende in dienst gekomen en later hoofdbestuurslid van de
NCRV. OR nr 5, oktober 1987.
28 Interview Vos oktober 199 I .
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lage prijs zeer belangrijk. Het stelt de lagere middenklasse, die voorheen noodgedwongen bij familie op vakantie moest, in staat aan het reizen deel te nemen.
De beschermde positie binnen de groep, waarin alles is geregeld, doet veel
onervaren reizigers besluiten een tocht te maken. De derde interne factor, die
een positieve ontwikkeling van de marktpositie bevordert, is de belangeloos
meereizende reisleider die de nieuwbakken toeristen wegwijs maakt in reisland. De specifieke reisleider geeft de Christelijke vereniging haar gezicht en
onderscheidt de NCRV van elke andere organisatie.
Om eventuele misverstanden over de reisleiders uit de wereld te helpen geeft
het Bestuur in 1931 een Handleiding ten dienste van de Leiders uit. Aan de
hand van vierenveertig artikelen zetten de voorzitter dr. A. van Deursen en
secretaris H.A. Dijkstra de gedragscodes en bevoegdheden van de leiders uiteen. In een inleidend woord wordt eerst opgemerkt dat: 'Het de taak van een
leider is zoodanig leiding te geven, dat de reisgroep zich als een christelijk
gezelschap openbaart. Daartoe rekenen we het voorgaan in gebed bij de maaltijden en het gemeenschappelijk lezen van de heilige schrift (oo.) ook kan het
voorkomen dat op plaatsen waar de Schepping bijzonder door haar schoonheid
tot ons spreekt, het lied uit het hart op de lippen komt. Op zulke oogenblikken
door een goed lied, door een treffend woord uiting te geven aan wat in het hart
leeft, is een schoone taak voor den Leider'. Even verder in de handleiding
wordt aandacht gevraagd voor de viering van de zondag: 'Waar de meningen
over de grenzen van de Christelijke vrijheid uiteenlopen, zouden wij U adviseeren die begrenzing niet ruim te nemen en liefst aan den voorzichtigen kant
te blijven. Zoo moet het gebruik van publieke vervoermiddelen op dien dag
beperkt blijven tot het noodige (in casu bij den kerkgang)'.
Onder de belangrijkste punten uit de handleiding valt het maximale aantal
van drie reizen per jaar voor een leider. Bovendien is het de leider niet toegestaan het programma onderweg te wijzigen en is de leider volgens artikel 38
verplicht de 'vereenigings-insigne' zichtbaar te dragen. 'Hij verlange dit ook
zoovee\ mogelijk van de deelnemers' . De leider is daarbij voorzien van een
vlag. Met die vlag wappert de reisleider op het station waar de trein binnenrijdt
zodat de wachtende NCRV- ers weten welk gedeelte van de trein voor hen is
gereserveerd. Verder mag de leider het inzenden van reisverslagen niet aanwakkeren en zeker niet het opnemen daarvan in Ons Rei sblad in het vooruitzicht stellen ?9
Een aantal kenmerken van een missionaris-organisatie is in het voorgaande
de revue gepasseerd. Bij de NCRV is het protestantse geloof tussen 1922 en
29 NCRV. HandLeiding ten die/we van de leiders del' NederLandsche Ch ristelijke Reisvereniging (Den Haag 193 1). De redactie van Ons Reisb lad werd gevoerd door de secretaris uit het hoofdbestuur. Aileen hij bes li ste over eventuele plaatsing van artikelen.
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1945 het belangrijkste coordinatiemechanisme. De groepsreis en de eenheid
in protestantse ideologie staan borg voor een grote mate van identificatie en
acceptatie. Het organiseren van groepsreizen, waarbij zoveel mogelijk protestantse Christenen onder elkaar kunnen genieten van de bezienswaardigheden, vormt de missie. Door haar ideologie is de NCRV uniek en kan zij zich
differentieren op de markt waardoor zij minder gevoelig is voor turbulentie
in de omgeving. De standaardisatie van normen, door gedeelde waarden en
geloof onder de leden, houdt de missionaris-organisatie volgens Mintzberg
tezamen . Het 'samen de schouders eronder' gevoel is ook bij de NCRV terug te vinden. Dit betekent echter niet, zoals Mintzberg constateert, dat er
geen controle bestaat. Integendeel, aan grondbeginselen wordt binnen de
NCRV standvastig vastgehouden. Op deze manier minimaliseert de NCRV
politi eke conflicten omdat de enige geaccepteerde discussie handelt over de
interpretatie van de gevestigde ideologie, zoals 'wat zijn de grenzen aan het
gedrag op zondag' .
Bovendien lijkt de NCRV in de tot nu toe besproken periode in sterke mate
op een mechanische organisatie omdat men steunt op standaardisatie (protestant-christelijke normen) voor coordinatie, zodat het formee! veel weg heeft
van een bureaucratie. Omdat de standaardisatie van normen zo sterk is, zijn
andere coordinatiemechanismen bij werk en output nauwelijks noodzakelijk.
De reis is van te voren tot in de puntjes uitgewerkt. Van de leider wordt verwacht dat hij de anderen inspireert de missie uit te voeren, wellicht de missie
te interpreteren, maar nooit de missie te veranderen.
Leiders krijgen bij de NCRV in navolging van de ideologie een handleiding
mee waarin richtlijnen staan voor het gedrag op reis. Er wordt door het bestuur
nadrukkelijk op gewezen dat deze handleiding, in het belang van de leden, zo
strikt mogeJijk moet worden nagevolgd. Tot dusverre voldoet de NCRV in
aile opzichten aan het beeld dat Mintzberg van een missionaris-organisatie
schetst. De ontwikkelingen in het toerisme na de wederopbouw zetten echter
grote veranderingsprocessen in gang. Hoe de vereniging hierop reageert wordt
in het navolgende uitgewerkt.

Veranderingen na de wederopbouw (1945-1972)

Na een volledige opheffing van de vereniging tijdens de Tweede Wereldoorlog krabbelt de NCR V tijdens de wederopbouw langzaam overeind. Aan
het begin van de jaren vijftig is er vooral een specifieke kwestie die de gemoederen van de NCRV -bestuurders bezighoud. De opkomst van diverse
reisbureaus die goedkope reizen aanbieden. In OR van 19 mei 1950 vraagt
Vos, toentertijd lid van hoofdbestuur en Commissie voor de Reizen, aan-
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dacht voor een nieuw verschijnsel: 'Het groepstoerisme wordt in diskrediet
gebracht, door het verschijnen van goedkope groepsreizen. Zo zijn er
groepsreizen voor ouderen waarbij men in tenten wordt ondergebracht en
reizen naar hotels, waar men zijn eigen potje moet koken . De tijd dat aileen
reisverenigingen op dit gebied werkzaam waren is voorbij. Er is een grote
mate van concurrentie op toeristisch gebied gekomen. Bureaus komen met
zogenaamde geraamte reizen, waarin diverse bezuinigingstrucs worden toegepast. De NCRV -reizen behoren niet tot de goedkoopste reizen. 'Wij willen niet mee gaan in de prijzenslag. Wanneer men afbreuk gaat doen aan de
service der groepsreizen dan wordt het bedenkelijk' .30 Er verschijnen kapers
op de markt en de NCRV krijgt steeds meer vragen van de leden die willen
weten waarom de prijs van de rei zen niet naar beneden kan . 'NCRv -reizen
niet goedkoper, wei beter!, 31, zoals OR triomfantelijk uitroept kan veel leden niet overtuigen. Door de prijsconcurrentie van nieuwe, commerciele,
reisorganisatoren wordt de NCRV gedwongen zich duidelijker te profileren.
De kwaliteit moet worden benadrukt, maar dat is in de marketing van toeristische produkten juist een zware opgave.
Bij de NCRV vindt de distributie van de reizen plaats via de diverse afdelingen in het land. Bij promotie wordt uiteraard eerst gedacht aan de reisbrochure en vervolgens aan andere moderne communicatiemiddelen. De NCRV
is als specifieke reisorganisator, met een specifiek aanbod (protestants- christelijke groepsreizen) een gedifferentieerde reisorganisator. Zolang de NCRV
haar aanbod voldoende kan laten afwijken van dat van haar concurrenten en
als de reisvereniging dat ook duidelijk kan maken aan de consument, is de
NCRV minder gevoelig voor prijsconcurrentie. Hierbij moet er natuurlijk een
bepaalde basis-vraag naar het soort reizen dat de NCRV biedt blijven bestaan.
Daalt de interesse voor het type reizen dat de NCRV levert substantieel, dan
zal de prijs weereen grotere rol gaan spelen. Door de toenemende concurrentie
in de jaren vijftig komt de NCRV in een moeilijk pakket. Zij moet proberen
duidelijk te maken dat haar produkten in kwaliteit afwijken van die van de
goedkopere concurrentie. Het aantonen van een zekere differentiatie is echter
niet eenvoudig gezien de aard (samengesteld, onvoorspelbaar, dienstensector)
van het produkt. Tot het midden van de jaren zestig blijkt, uit het stijgend
aantalleden en deelnemers aan de reizen, dat de reisvereniging zich kennelijk
heel goed weet te profileren. Propaganda speelde hierin een belangrijke rol.
Vanaf het begin in 1922 heeft de NCRV een bepaald budget uitgetrokken
voor wat toen propaganda heette en wat nu reclame wordt genoemd. Prop a30
31

OR nr 3, 19 mei 1950.
OR nr 13, 19 december 1952.
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ganda betekent aanvankelijk vooral wervende stukken in Ons Reisblad,
mond op mond reclame, en publiciteit door middel van de verenigingsreizen. In 1952 wordt besloten om het bedrag voor propaganda op te trekken
naar vijf procent van het budget. 32 Dit zal worden besteed aan OR, de reisgids, advertenties en een nieuw fenomeen: de film. Daarnaast blijven de
praatjes op de "bevriende" NCRadioV van groot belang. De relatie tussen de
NCRadioV en de NCReisV is niet altijd even goed geweest vanwege het feit
dat de reisvereniging vindt dat de radio niet voldoende aandacht aan haar
besteedt en de radio van mening is dat de reisvereniging niet moet zeuren.
'Zo was het soms water en vuur tussen de NC-radio V en de reisvereniging' .33
Pure propaganda is de verenigingsreis van 1955 naar Merano, die in samenwerking met de NCRadioV wordt georganiseerd. Maar liefst twintig groepen van veertig personen reizen in een extra trein naar deze plaats in NoordItalii~. Vos kan zich deze grootste reis uit de geschiedenis van de NCRV nog
levendig herinneren: 'Aile hotels en aile bussen in Merano waren door de
NCRV gecharterd. We werden door de burgemeester en fanfare ontvangen'.
H. van Buuren begon in 1952 op de propaganda-afdeling van de NCRV:
'We hebben een heel net opgezet met kranten waar we in advelteerden . Verder
ging ik met een collega gedurende vijf maanden heel Nederland door om elke
dag een filmavond te verzorgen. Voor deze zogenaamde propaganda-avonden
haalden we films van de diverse verkeersbureaus. Televisie was er in die tijd
nog nauwelijks, zodat we van Limburg tot Friesland volle zalen trokken'.
In 1959 brengt de NCRV zelfs een eigen film uit onder de naam "Journaal
58" . De opnamen, zoals van de afvaart van de Maasdam van de Holland-Amerika-Lijn met 140 deelnemers aan de Canadareis, indrukken van een autocarreis naar Scandinavie en de inwijding van de Evangelische Kirche in Reutte
maken veel indruk op de meer dan 10.000 toeschouwers bij de 74 voorstellingen in het land. De eigen opnames blijven in de jaren zestig dan ook de belangrijkste trekkers . De opkomst van de televisie maakt mensen echter meer
vertrouwd met beelden uit het buitenland zodat de aantallen bezoekers aan het
begin van de jaren zeventig tot onder de zesduizend dalen. In 1972 wordt de
filmdienst gestopt omdat de kosten niet meer opwegen tegen de propagandis34
tische waarde.

32
33
34

OR 16 februari 1952.
Interview Van Buren , janllari 1992.
Jaarverslag NCRV, 1972, II.

232

JbGBT 10(1993)

Reacties op de economische bedreigingen
Het is volgens Mintzberg van belang dat bij de missionaris- organisatie de
eenheden relatief klein in omvang blijven, omdat de sterke ideologie steunt
op persoonlijk contact. Zodra de organisatie groeit, waardoor de leden niet
meer kunnen integreren, splits de organisatie zich op in kleinere replica's
van het origineel. Mintzberg noemt de Kibbutz-organisatie in Israel als een
klassiek voorbeeld van een missionaris-organisatie, waarbij groei de organisatie opsplitste in kleine enclaves. 35
Het ledental van de NCRV is zo sterk gegroeid dat in de periode na 1945
niet iedereen elkaar meer kent. Het oude ideaal, waarbij de Christen de wereld
verkent en onder leiding binnen de groep " ... onszelf en elkander herinnert aan
hetgeen naar ons beginsel plicht blijft,,36, krijgt enkele deuken , maar omvallen
doet het niet. De groei van de organisatie wordt, geheel vol gens het model,
binnen de NCRV opgevangen door opsplitsing in kleine enclaves. In de jaren
vijftig worden binnen de NCRV allerlei commissies opgericht die zich bezig
gaan houden met de organisatie van diverse vormen van reizen , zoals bijvoorbeeld sportieve rei zen waaronder bergsport- en voettochtreizen, kampeer- en
winterreizen. De Commissie voor de Reizen behoudt echter, uit naam van het
hoofdbestuur, de eindverantwoordelijkheid over organisatie, vorm en uitvoering van de reizen. Door de diverse afdelingen in het land is de structuur van
de NCRV sterk gedecentraliseerd, maar de controle over de uitvoering van de
reizen blijft stevig in handen van het hoofdbestuur.
Er bestaat binnen de NCRV na de wederopbouw teleurstelling over de ontwikkeling van een nieuw fenomeen: de jeugdreizen. Het bestuur vermoedt dat
de prijzen te hoog zijn voor jongeren rond de zestien jaar en adviseert dan ook
om tenten te kopen en zo tegemoet te komen ' ... aan de drang naar avontuur
die in vele jonge harten leeft'. De deelnemers aan de speciale jeugdreizen
(16-21 jaar) laten het echter steeds meer afweten: van zeven procent van het
totale aantal reizigers in 1963 tot vier procent in 1970. Het dalend aandeel van
de jeugd baart het Hoofd Bestuur zorgen, zoals uit diverse commentaren blijkt.
Er treedt een vergrijzing op die wordt geweten aan het ontbreken van inspraak
voor de jeugd en een veranderend leefpatroon bij de jongeren. Vol gens directeur Schouten bestaat het ledental in 1966 nog steeds uit een protestants middenklasse publiek, met veel ambtenaren, leraren en winkeliers.
Naast de uitbreiding in de breedte van het programma waarin geen structurele vernieuwingen optreden (het blijven immers NCRV - groepsreizen met
een meer specifiek doel), treden er twee wezenlijk nieuwe vormen van rei zen
35
36

Mintzberg, Milllzberg all Mallagemelll, 230.
NCRV, Haruileidillg lell dienste vall de leiders, 27 april 1931 .

VERHOEVEN NEDERLANDSE CHRISTELIJKE REISVERENIGING

233

op de voorgrond. De prive- reizen afdeling wordt opgericht in 1950 en de
prigro-reizen ontstaan in dezelfde peri ode.

De prigro-reizen
Op verzoek van de leden creeert het hoofdbestuur een nieuwe vorm van reizen. Het blijkt al geruime tijd dat een dee I van de leden prijs stelt op een zekere vrijheid, die hen niet bindt aan het dagelijks terugkerend programma.
Anderzijds willen ze geen privereis maken omdat zij moeilijkheden hebben
met de taal of omdat ze de hogere kosten van een privereis niet op kunnen
brengen. De NCRV ontwerpt dan ook een nieuw soort reizen, dat het midden houdt tussen prive- en groepsreizen: PRIveGROeps reizen. Enerzijds is
het een groepsreis, die door een leider wordt begeleid, maar ter plaatse is
37
een ieder vrij te doen en te laten wat men wil. Een jaar later legt OR uit dat
de prigro-reizen, bestemd zijn voor mensen die: 'Door de groepsreizen het
reizen hebben geleerd en nu persoonlijk er wei eens op uit willen . De leider
op de bestemming wordt een adviseur'. Deze reizen zijn goedkoper dan de
groepsreizen omdat de excursies ontbreken en: 'Feit is dat de reissom een
grote rol speelt bij keuze van de reis' .38
De NCRV-Ieiding van het eerste uur is eigenlijk niet zo blij met de nieuwe
ontwikkelingen. Groepsreizen, waarbij christenen zich een in geloof kunnen
tonen , genieten bij de mensen als voorzitter Van Deursen en secretaris Vos de
voorkeur. Ais na een eerste succesvol jaar het aantal prigro-reisdeelnemers
stagneert staat Ons Rei sblad dan ook direct klaar met het volgende commentaar: 'In de prigro-reizen kwam een teruggang. Wij vinden dit niet zo heel erg.
De groepsreizen blijven naar onze mening de meest aangewezene, al zal een
bescheiden aantal prigro-reizen niet meer kunnen worden gemist'. In het jaarverslag van 1953 schrijft Vos over de prigro-reizen: 'Het aantal deelnemers
steeg slechts van 676 tot 717. Een heel groot deel van de prigro-reizen zijn in
feite groepsreizen in de gewone zin van het woord. Slechts de kosten van de
excursies zijn niet in de reissom opgenomen' . 39 Het aantal rei zen wordt teruggebracht en het aantal deelnemers stagneert inderdaad op 693 in 1955. Dit
wordt in het jaarverslag uitgelegd als een verwachte ontwikkeling want: 'Het
is gebleken dat de prigro-reizen wei door een dee I van onze leden wordt gewenst, doch dat 80% van degenen die dit jaar aan een of meer van onze reizen
hebben deelgenomen , toch de groepsreis prefereerden' .
37
38
39

OR nr 3, 19 mei 1950.
OR nr 13, oktober 1950.
Jaarverslag NCRV, 1953.
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Atb. I: Reisgroep van de NCRV in Zwitserland (1949).

In 1958 boekt 34% van de deelnemers een meer vrije groepsreis, terwijl in
1959 dit percentage daalt naar 27 %. Twee jaar later stijgt het aantal privegroepsreizigers, tot grote verbazing van het HoofdbestuUf, naar 29,2 % van
het totale aantal reizigers. De stijging vindt plaats ondanks dat: 'Er nog al eens
leden zijn die zich tevoren geen juist beeld vormen van hetgeen onder de
prigro- reis wordt verstaan. Bovendien maken vele leiders van prigro's er toch
een soort programma-reis (reguliere groepsreis, B.Y.) van' .40
In 1964 neemt het aandeel van de vrije-groepsreis verder toe tot veertig
procent, terwijl het jaarverslag van 1967 verklaart dat het hoogtepunt met 46%
wei lijkt te zijn bereikt. In het jaarverslag van 1969 moet echter worden vastgesteld dat het percentage leden dat deelnam aan een prigro-reis steeg tot bijna
zeventig procent van het totale aantal deelnemers, om een jaar later uit te
komen op 72,5 %.41
Er kan worden vastgesteld dat de meer vrije vorm van reizen ook bij de
NCRY de originele groepsreis naar de achtergrond heeft verdrongen. Hoewel
40
41

Jaarverslag NCRV , 1961.
Jaarverslag NCRV , 1971.
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het bestuur het met leden ogen aanziet, kan men financieel niet meer om de
vrije-groepsreis heen. Zoals in de inleiding vermeld eisen de inkomsten uit de
reizen immers een steeds belangrijker aandeel op in de financiele huishouding.
Ligt aan het begin van de jaren vijftig de verhouding tussen de baten uit contributies en entreegelden en de baten op de reizen op 1:2, aan het einde van
het decennium is dit reeds verschoven naar 1:4, terwijl tien jaar later een
verhouding van 1:8 wordt genoteerd.

De prive-reizen
Het vasthouden van de leiding aan de ideologie blijkt eveneens uit de hopeloze strijd die de afdeling prive-reizen voert om losser van de beginselen een
reisbureau tot bloei te brengen . Dit bureau, dat in 1950 van start gaat, moet
individuele leden de service bieden die andere opkomende reisbureaus ook
kunnen leveren. Het idee van privereizen staat echter haaks op de traditie
van de organisatie. De afdeling verkoopt standaardpakket reizen, georganiseerd door de NCRV (uiteraard geen groepsreizen) en reizen van derden.
Door als boekingskantoor van reisbureaus als FIT, Airtour Holland en Railtour Holland te fungeren wordt een klein percentage (twee procent) commissie verdiend. H. van Buuren , heeft van 1950 tot 1969 de afdeling privereizen geleid: 'Een prive-reis is elke reis die niet als eigen groepsreis door
de NCRV wordt verkocht' .42 Het is de bedoeling om zonder kostenverhoging aan de leden hulp te verlenen bij hun prive-reis. Van Buuren, een commercieel ingestelde reisorganisator, die later via vijf jaar Hotelplan directeur
van de Biljettencentrale (volle dochter van de Nederlandse Spoorwegen)
wordt, probeert van de afdeling prive-reizen een regulier reisbureau te maken . Hierbij komt de man van de praktijk in aanvaring met het idealistische
bestuur.
In 1968 schrijft Van Buuren een vertrouwelijk rapport waarin hij een aantal
zaken onder de aandacht van het bestuur wil brengen: 'Niet iedereen zal bij
de NCRV een groepsreis naar zijn smaak of beurs kunnen vinden. Hoevelen
zijn er niet die het reisplan aanvragen en daarmee blijk geven met een christelijke organisatie in zee te willen gaan, en toch niet bij ons boeken? Bij veel
reisorganisaties wordt de zorg tijdens de heen- en terugreis toevertrouwd aan
een stewardess of treingeleider, maar ter plaatsen is eigenlijk geen leider aanwezig zoals de NCRV die kent. De vraag naar dit soort reizen is jaar na jaar
toegenomen en als de NCRV dit soort reizen in haar programma had gehad,

42

Interview Van Buren, januari 1991.
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dan zou daar zeker succes mee zijn geboekt. De omzet in boekingen voor FIT,
Airtour, e.d. verdriedubbelde van 1964 tot 1967' 4 3
Bij Van Buuren komt de vraag naar boven of de NCRV ook niet naar de
categorie "rei zen zonder lei del''' moet overgaan. 'Men kan op het standpunt
staan dat onze vereniging als ideaal heeft gesteld de leden met een lei del' te
laten reizen, die tevens geestelijke leiding geeft (dagopening, avondsluiting
enz) . Maar hoevelen zijn er die daar niet zo'n behoefte aan hebben? Hoe vaak
is aan de balie niet gehoord dat de aspirant reiziger liever prive op reis gaat,
omdat sommige leiders, de goede niet te na gesproken, de geestelijke leiding
overdrijven, door hele preken te houden . Velen krijgen zo de indruk dat zij
op reis zijn met een bijbelkring in plaats van met vakantiegangers, zoals iemand eens zei. Ondergetekende is ervan overtuigd dat wanneer de NCRV een
aantal prive-reizen zonder leider in groepsverband heen en terug zou publiceren hiervoor grote belangstelling zou bestaan, temeer daar deze reizen goedkoper uitgevoerd kunnen worden, .44
Met dit laatste duidt Van Buuren op een van de punten, waardoor de NCRV
na de wederopbouw duurder wordt dan de concurrentie. De prijs van NCRV
rei zen is door vier (waarvan drie interne) factoren hoger dan die van de concurrentie. Omdat ten eerste bij NCRV groepsreizen een leider weliswaar gratis
meereist, maar zijn kosten door de vervoerders en hotels worden omgeslagen
over de groep, zijn de kosten hoger dan die voor rei zen zonder leider. Ten
tweede, omdat de NCRV relatief steeds kleinschaliger werkt, terwijl door het
verkopen van reizen op grote schaal de bulkreis-organisaties met steeds lagere
kosten kunnen werken , zodat voor een lagere prijs kan worden geleverd.
Voorts is de NCRV duurder, omdat het grondbeginsel, dat op zondag niet
wordt gereisd, gehandhaafd blijft. Hierdoor kan zij niet meedoen aan diverse
goedkope chartervluchten en aan de goedkope Bergland-expres. Onder andere
Lisonne en de Nederlandse Reisvereniging gaan in de jaren vijftig met de
Bergland-expres rijden . Dit is een speciaal gecharterde trein, waarmee op vrij dag heen naar de Alpen en een week later op zondag weer terug wordt gereden.
Door de samenwerking kunnen aile plaatsen worden bezet, waardoor het reizen een stuk goedkoper wordt. Het is de voorloper van de chartervluchten . De
NCRV reist even wei niet op zondag, zodat de vereniging niet meedoet aan de
Berglandexpres. Hierdoor moet de terugreis op dinsdag aanvangen, wat hogere kosten met zich meebrengt omdat van reguliere treinen gebruik wordt
gemaakt. 45 De laatste factor die de NCRV duurder maakt is dat de kwaliteit
van het produkt voorop staat, waardoor de prijs van de reis hoger is dan die

43
44
45

Vertrouwelijk rapport van H. Van Buuren aan Hoofdbestuur NCRV op 9 april 1968.
Rapport Van Buuren 1968.
Interview Van Buuren. januari 1992.
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van de budgetreizen. Vooral bij de in de jaren zestig opkomende standaard
pakketreizen speelt een lage prijs een zeer belangrijke rol.
Het aandee1 van de prive-reizen in de totale omzet vormt een interessant
gegeven. In 1952 was dit percentage 17,5%. Met de enorme groei van de omzet
in de groepsreizen daalde het aandeel van prive-reizen in de totale omzet tot
9 % in 1960 om vervolgens te stijgen tot 12% in 1968 en weer te dalen tot
46
9,8% in 1972. Hieruit blijkt dat prive-reizen in de schaduw van de groepsreizen blijft staan. Directeur Van Buuren klaagt in zijn rapport dan ook dat:
'Er veel te laat aandacht aan prive-reizen is gegeven. Nu de omzet iets is
gedaald komt plotseling de vraag wat daar aan gedaan moet worden. Jaren
achtereen moest ondergetekende (Van Buuren, B.V.) van enige collega's aanhoren; prive-reizen kost de NCRV geld, groepsreizen zal dat wei verdienen.
Gelukkig kan de afdeling al jaren zichzelf bedruipen, maar je krijgt toch de
indruk dat prive-reizen er maar een beetje bijhangt' .47
Daarmee zal de directeur prive-reizen de plank niet ver mis hebben geslagen. Tijdens de jaarvergadering van 1952 wordt reeds de vraag gesteld of in
het op zondag reizen van de Bergland expres geen verandering kan worden
gebracht. Natuurlijk willen geen der andere deelnemers (onder andere Lissone
en NRV) hierin meegaan . De afdeling prive-reizen boekt aanvankelijk wei
reizen van mensen die met de Bergland expres willen reizen maar: 'Het bestuur
yond het raar dat ik klan ten boekte die op zondag reisden, dat kon niet. Ik yond
dat de mensen dat zelf moesten weten', verklaart Van Buuren het verschil in
opvatting. Mr. Houten, penningmeester uit het hoofdbestuur zegt op de jaarvergadering van 1970: 'Prive-reizen is een dienst aan de leden, maar als de
Ieden deze dienst niet meer nodig hebben, moet de NCRV zich daar zorgen
over maken? Dat de omzet nog honderdduizend gulden bedraagt heeft het
Hoofd-Bestuur ervan weerhouden deze afde1ing maar te liquideren'.
DuideIijker kan het niet. Professioneel opgeleide krachten worden voIgens
Mintzberg ontmoedigd in de missionaris-organisatie als ze niet aansluiten bij
de ideologie. De steeds meer noodzakeIijke specialistische kennis dwingt de
organisatie aldus over te gaan op meer normatieve controle over de professionele instituties binnen de organisatie. Prive-reizen, een zelfstandig opererende
afdeling, is een vreemde eend in de bijt, die met handen en voeten aan de
grondbeginselen is gebonden. De professioneel ingestelde leiding wil zich
losser van de ideologie ontwikkelen, maar het bestuur staat dit niet toe. Zo
ontstaan botsingen over principe kwesties aIs 'reizen op zondag' en 'aileen
reizen verkopen aan leden'. De traditione1e leiding van de NCRV is niet zo
blij met prive-reizen en verschaft de afdeling weinig ruimte voor initiatief.
46
47

SamengesteJd uit financieJe cijfers diverse jaarversJagen NCRV.
Rapport prive-reizen Van Buuren.

238

JbGBT 10(1993)

Afsluiting van een tijdperk
De peri ode van 1966 tot midden jaren zeventig kan worden gekenschetst als
de afsluiting van een tijdperk. Door het overlijden van voorzitter Van Deursen in 1963, een man van het eerste uur, gaat de voorzittershamer na ruim
veertig jaar over in de handen van prof. dr. B. Meulenbe1d. Aanvankelijk
betekent dit niet dat het beleid van de NCRV-Ieiding verandert, zoals uit de
openingstoespraak van Meulenbeld tijdens de jaarvergadering van 1965
blijkt: 'In tegenstelling tot vele andere reisorganisaties, die een teruggang te
zien geven, zitten wij nog steeds in de stijgende lijn' .48
Het snel teruglopende Iedental na 1966 noopt het bestuur echter tot een,
weliswaar schuchtere, verandering van opstelling: 'De reiswereld is een keiharde zakelijke aangelegenheid geworden, waarin grote bedrijven de eerste
viool gaan spelen. Het is in deze reiswereld, die niet door idealisme, maar door
zuivere economische belangen wordt gedreven, dat de NCRV zich moet handhaven' .49 Even verder onderkent de voorzitter de veranderingen in de maatschappij: 'We leven in een tijd waarin dubbelzinnigheid, twijfel en scepticisme
als een epidemie het geloof, het kerkgezag en de autoriteit van de Bijbel aantasten' .50
Nieuwe ontwikkelingen worden dus schoorvoetend onderkend, maar veranderingen in de praktijk vergen tijd. Dat de NCRV hierbij niet van zins is
haar grondbeginselen op te geven wordt door voorzitter Meulenbeld haarfijn
duidelijk gemaakt: 'Het Hoofd Bestuur is ook de mening toegedaan dat op
onze reizen de hoofdzaak de Christelijke sfeer en contact met gelijkgezinde
mensen vormt en dat de heiliging van de dag van de Opstanding des Heren
een wezenlijk onderdeel hiervan moet blijven, en dat we daarom het reizen op
zondag (tenzij in noodgevallen) moeten afwijzen. Zouden we hiervan afwijken, dan schenken we een gedeeJte van het bestaansrecht van onze vereniging
, 51
weg.
De afgevaardigden uit de diverse afdelingen delen de mening van het Hoofd
Bestuur en tonen zich, hoewel de uitdrukking in dit verband wellicht minder
toepasselijk is, soms nog roomser dan de paus, zoals bij de kandidaatstelling
voor nieuwe bestuursleden blijkt. Het Hoofd Bestuur kondigt in 1972 een
verjonging van het bestuur aan: 'Het staat voor ons vast dat de vervanging van
het bestuur zoveel mogelijk een verjonging moet zijn. Daarom zult u bij de
voorgestelde kandidaten steeds jonge leden vinden, ook (en dat is wel typisch)
al worden er door de afdelingen vaak andere kandidaten voorgesteld' .52
48
49
50
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Openingsrede jaarvergadering van Meulenbeld, 27 maalt 1965.
Meulenbeld, Jaarvergadering 14 maalt 1970.
Idem.
Meulenbeld, jaarvergadering 13 maalt 1971.
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De vergrijzing wordt dus onderkend, maar de jongeren moeten strijden voor
meer inspraak. De jeugdcommissie merkt in 1969 op dat: 'Meer en meer zullen
onze reizen, willen ze voor de jeugd aantrekkelijk blijven, het karakter moeten
dragen van prigro- reizen' .53
De NCRV erkent de veranderingen om zich heen en staat aan de vooravond
van een reorganisatie. Een tijdperk wordt, zoals de voorzitter terecht zegt,
afgesloten al gebeurt het met pijn in het hart. Door de concentratie in de reiswereld en het grote aantal faillissementen aan het eind van de jaren zestig,
ontstaat zelfs de niet geheel ondenkbare angst voor het verdwijnen van de
NCRV: 'Ik moet u eerlijk bekennen, dat als ik hoor, dat in deze tijd christelijke
organisaties in het algemeen, en die op het terrein van het reiswezen in het
bijzonder, in feite geen bestaansrecht meer hebben, mij de vrees wei eens heeft
bekropen voor de toekomst van de NCRV'.

Veranderingsprocessen bij de NCRV
Twee door Mintzberg voorspelde veranderingsprocessen zetten de trend na
de wederopbouw. De NCRV groeit aanvankelijk snel waardoor de vereniging wordt opgesplitst in kleine delen. Later, tijdens de jaren zestig daalt het
ledenaantal en het aantal deelnemers aan de reizen . Bovendien zorgt de ontzuiling voor een minder sterke gebondenheid aan de vereniging. De NCRV
merkt dit in een toename van de meer ongebonden vorm van groepsreizen
en een hoger percentage deelnemers (bij dalende absolute aantallen) aan de
reizen onder de leden.54
Bij de NCRV zijn echter zowel tendensen naar isolatie als assimilatie waarneembaar. Het in vele opzichten vasthouden aan de ideologie werkt isolerend.
Omdat de NCRV Iiever de omgeving verandert dan haarzelf houdt zij vast aan
een hoge kwaliteit speciale groepsreizen. Met een afnemend budget voor propaganda blijkt dit steeds moeilijker te verkopen aan de (potentiele) leden,
waardoor minder mensen geneigd zijn om met de 'dure' NCRV op stap te
gaan. Het aandeel jeugdreizen neemt snel af en een vergrijzing treedt op. De
afdeling prive-reizen is ideologisch niet perfect en krijgt weinig steun van de
traditionele leiding, waardoor mensen die geen groepsreis willen maken niet
optimaal bij de NCRV terecht kunnen .
52 Meulenbeld, jaarvergadering 18 maart 1972.
53 Jaarverslag NCRV, 1969, 12
54 Tijdens de verzuiling bleven mensen die eenjaar geen reis met de NCRV maakten gewoon
lid van de organisatie. Later worden de klanten lid omdat ze aan een reis deel willen nemen , terwijl
ze het lidmaatschap na de reis weer opzeggen. Hierdoor neemt een steeds groter percentage van
de leden deel aan de reizen.
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Assimilerende tendensen bestaan uit de presentatie van een lossere vorm van
groepsreizen; de prigro-reizen. Dit gaat echter niet van harte, gezien het ideologisch prefereren van christelijke groepsreizen. Desondanks blijken de prigro-reizen een groot succes, waarmee wordt ingespeeld op de veranderende
markt zonder dat de ideologie en dus de belangrijkste differentiatiefactor geheel veri oren gaat. Daarnaast wordt een bestuurlijke verjonging aangekondigd
om de vergrijzing tegen te gaan.

Conclusie
De NCRV beantwoordt in veel opzichten aan de kenmerken die Mintzberg
aan de missionaris-configuratie toekent. De NCRV onderscheidt zich door
haar ideologie, die als coordinatie- mechanisme en als identificatie-middel
werkt. De missie is het organiseren van groepsreizen, waarbij zoveel mogeIijk protestantse Christenen onder elkaar kunnen genieten van de bezienswaardigheden. Groepsreizen worden aldus als Christelijk gepropageerd. De
organisatie houdt zich strikt aan haar grondbeginselen. Discussies voeren aIleen over bepaalde interpretaties van de ideologie. Naarmate de organisatie
groeit ontstaan kleinere enclaves van het geheel. Door het systeem met een
hoofdbestuur en diverse afdelingen treedt een decentralisatie met sterke normatieve controle op.
De organisatie is niet snel geneigd zichzelf te veranderen. Prijsdaling door
een lagere kwaliteit van het produkt of het reizen op zondag worden niet geaccepteerd. Liever probeert de leiding de vragers ervan te overtuigen dat hun
manier van rei zen beter is en daar slaagt de organisatie aanvankelijk goed in
door onder andere een zeer uitgebreide propaganda. Van de leider wordt verwacht dat hij de anderen inspireert de missie uit te voeren, wellicht de missie
te interpreteren, maar nooit de missie te veranderen.
Volgens het model staat de NCRV bij een teruglopende markt onherroepelijk
voor de keus zich aan te passen, waardoor de ideologie en dus de belangrijkste
differentiatie-factor veri oren gaat, of om zich te isoleren, waarbij de specifieke
missionaris- organisatie eveneens uitsterft door een gebrek aan vernieuwing.
Facetten als het afnemen van het percentage jeugdigen, het relatief dalende
budget voor propaganda, de geringe steun voor de afdeling prive-reizen en het
standvastig vasthouden aan "dure" principes als niet reizen op zondag, werken
allen in de richting van isolatie.
Door initiatieven van de leden verschijnt de vereniging echter met een nieuwe vorm van rei zen op de markt: de prigro-reizen. Het aanvaarden van de
prigro-reizen blijkt uiteindelijk, tegen de wil van het bestuur in omdat ze ideologisch niet volmaakt zijn, een vitale aanpassing. Het doorvoeren van gelimi-
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teerde aanpassingen waarbij de ideologie niet geheel verloren gaat met als
gevolg dat de isolatie uitblijft vormt een nieuw aspect binnen de missionarisorganisatie.
Naast de twee alternatieven, te weten isolatie of assimilatie, waarbij de missionaris-organisatie uitsterft, blijkt er voor de NCRV dus nog een, misschien
zeer "Hollands", alternatief voor handen: het compromis. Er worden enkele
concessies ten opzichte van de ideologie geaccepteerd, waarbij de ideologie
niet al te zeer wordt verloochend en de oude garde binnen de vereniging kan
worden gehouden. Tevens trekt de vereniging door de concessies nieuwe
(vaakjongere) klanten. Door het nemen van de juiste maatregelen op het goede
moment blijkt het manoeuvreren tussen ideologische aanpassingen of isoleren,
zolang er een zekere vraag naar protestant-christelijke reizen bestaat, continu
voort te kunnen gaan . Het balanceren op de rand van dit mes is de NCRV tot
midden jaren zestig goed afgegaan, door sterk positieve externe (groei toerisme) en interne (propaganda, kwaliteit) factoren en enkele vitale aanpassingen
als een lossere vorm van groepsreizen . Ais deze factoren even wei verzwakken
en de economische bedreigingen vervolgens toenemen , wordt het vinden van
het compromis een steeds moeilijker zaak en levert het conflicten op binnen
de organisatie. De vereniging valt echter geenszins over de rand van het mes
omdat de externe factoren niet zodanig verzwakken dat handhaven onmogelijk
wordt en omdat er juist op tijd een beperkt aantal ideologische concessies
wordt doorgevoerd, zonder dat de protestantse waarden veri oren gaan. De
organisatie voldoet aldus aan de veranderende vraag op de markt en kan zich
toch nog gemakkelijk blijven differentieren van de grote reisorganisatoren.
Hierdoor wordt de daling van het aantal deelnemers aan de reizen tot stand
gebracht en blijft het bestaansrecht van de NCRV tot op heden verzekerd.

Intemationalisering van Nederlandse
accountantskantoren, 1970-1990
KEETIE E. SLUYTERMAN

Inleiding

Het afgelopen decennium is er onder bedrijfshistorici veel aandacht geweesl
voor het fenomeen multinationale onderneming in haar historische ontwikkeling. Aanvankelijk heeft de discussie zich beperkt tot de industriele bedrijven. Recentelijk is echter ook de dienstverlenende sector bij het onderzoek betrokken. Diverse studies over het bankwezen zagen het Iicht. J Dit artikel zal gaan over de internationali sering van een andere groep financiele
dienstverleners: de Nederlandse accountants. Aan de hand van binnen de
economische wetenschap ontwikkelde theorieen, met name het 'eclectic model' van J.H. Dunning, zal geanalyseerd worden waarom Nederlandse accountantskantoren zich buiten de landsgrenzen begaven en welke wegen zij
bewandelden om hun presentie in het buitenland gestalte te geven. Daarbij
zal speciale aandacht gegeven worden aan het accountantskantoor Moret,
Ernst & Young ?

Dienstverlenende bedrijven als multinationale ondernemingen

Bij het begrip multinationale ondernemingen wordt in eerste instantie gedacht aan industriele bedrijven. Er zijn enkele argumenten aan te voeren om
te veronderstellen dat dienstverlenende bedrijven (afgezien van handel- en
transportbedrijven, die bij uitstek internationaal opereren) over het algemeen

Voor een overzicht van de literatuur tot 1989 zie: K.E. Sluyterman, ' Onderzoek van hi storici
naar multinationale ondernemingen' , NEHA·Bulletin , 4 (1 990) 73-87.
2 Mijn speciale dank gaat uit naar H.J. Neeleman RA , lid van de maatschap Moret Ernst &
Young registeraccountants. Hij heeft mij ni et aileen door zijn directe betrokkenheid bij een aantal
gebeurteni ssen inzicht kunnen geven in de wereld van accountants, maar hij heeft mij ook inzage
gegeven in vele interne stukken, omdat hij er aile begrip voor heeft dat hi storici bewij smateriaal
willen zien.
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sterk nationaal georganiseerd zullen zijn. Diensten kenmerken zich veelal
door onstoffelijkheid en een nauwe band tussen producent en consument,
vaak zelfs een gelijktijdigheid van produktie en consumptie. Theorieen die
internationalisatie verklaren vanuit de levenscyclus van produkten, hebben
zodoende weinig relevantie voor de dienstverlening. 3 Dienstverleners hebben bovendien vaak te maken met een op nationale leest geschoeide regelgeving van de overheid en op nationale basis georganiseerde beroepsorganisaties, waardoor het opereren buiten de eigen landsgrenzen bemoeilijkt
wordt. Bovengenoemde kenmerken van dienstverlenende bedrijven gelden
ook voor de dienstverlening door accountants. Het produkt dat de accountant biedt is onstoffelijk: het bestaat uit een advies of een verklaring dat de
jaarrekening een 'getrouw beeld' geeft van de grootte en de samenstelling
van het vermogen op een bepaalde datum en van het resultaat over het afgelopen boekjaar. De accountant en zijn medewerkers verrichten een groot
deel van het controlerend werk ter plekke bij de client: produktie en consumptie vallen samen. Tussen de accountant en de client bestaat veelal een
hechte relatie, gebaseerd op een jarenlange samenwerking. De accountants
zijn in nationale beroepsorganisaties georganiseerd en het beroep is in veel
landen wettelijk geregeld. In Nederland ontstond een eerste wettelijke regeling van het beroep pas in 1967. Wereldwijd bestaan er grote verschillen in
de organisatie van het beroep en de eisen waaraan de financiele verslag4
geving moet voldoen.
Zijn er zodoende argumenten om aan te nemen dat dienstverlenende bedrijyen zich tot de nationale markt zouden beperken, in de jaren tachtig bleek in
de praktijk dat ook dienstverlenende bedrijven op internationale schaal konden
opereren, waardoor de belangstelling van wetenschappers voor dit fenomeen

3 J.W. Buckley en P.R. O' Sullivan, 'International economics and multinational accounting
firms', in: J.e. Burton red. , The international world of accounting, challenges and opportunities,
Proceedings of the Arthur Young Professors' Roundtable (1980) 118-124.
4 A.J. Bindenga, Her vrije beroep van accountant (Alphen aid RijnJ Brussel 1973) 139-171;
A.J.Bindenga, ' Accountancy', in: ... in een VerenigdEuropa (Moret Ernst & Young 1989) 11 - 15;
A.J.Bindenga, Een toekomst voor de Nederlandse Accountancy (Alphen aid RijnJDeurne 1991).
Zo bestaan nationale verschillen ten aanzien van de wijze waarop de activa gewaardeerd moeten
worden en hoe 'goodwill ' het beste verwerkt kan worden. In de Angelsaksische landen, waar van
oudsher actief wordt gehandeld in ondernemingen (inclusief vijandige overnames), is op de
accountantsprofessie een veel sterkere aandrang uitgeoefend om jaarverslagen onderling vergelijkbaar te maken dan in Nederland, waar de aandeelhouders tot nu toe meer ge'interesseerd waren in een goed beeld van de lange termijn vooruitzichten van het bedrijf: S.A. Zeff, F. van der
WeI en K. Camfferman, Company financial reporting; a historical and comparative study of the
Dutch regulatory process (1992) 345-371.
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werd gewekt. 5 Leent het begrippenapparaat, dat is ontwikkeld voor de industrieJe multinationale onderneming, zich voor een analyse van de dienstensector? Allereerst doet zich de vraag voor hoe een multinationale onderneming
gedefinieerd moet worden. Een vee I gehanteerde definitie van de multinationale onderneming is een onderneming, '[that] owns and controls income-generating assets in more than one country,.6 Een belangrijk element in deze
definitie is de financieJe betrokkenheid van het moederbedrijf bij het bedrijf
in het buitenland. Vandaar dat de begrippen multinationale onderneming en
directe buitenlandse investeringen door elkaar gebruikt worden. Een tweede
element in de definitie is de zeggenschap die de moedermaatschappij over de
buitenlandse dochter uitoefent. J.J. Boddewyn, M.B. Halbrich en A.C. Perry
komen tot de conclusie dat voor de multinationals uit de dienstensector geen
aparte theorievorming nodig is, maar dat de automatische koppeling van de
begrippen 'multinationale onderneming' en 'directe buitenlandse investeringen' in bepaalde gevallen herziening behoeft. Gezien de grote onderlinge verschillen binnen de dienstensector pleiten de auteurs voor meer studies op dit
7
gebied.
In de economische theorievorming rond de multinationale onderneming spelen, wanneer geprobeerd wordt te verklaren waarom bedrijven zich buiten de
nationale grenzen begeven en waarom ze daarmee succes behalen, drie begrippen een belangrijke rol. Deze drie begrippen zijn door J.H. Dunning bijeengebracht in zijn 'eclectic model of international production,.8 Ten eerste kunnen verschillen in plaatselijke produktie-omstandigheden voor een bedrijf een
reden zijn over te gaan tot directe buitenlandse investeringen, de zogenaamde
'location advantages'. De verschillen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben
op de hoogte van de lonen, de aanwezigheid van grondstoffen of de regelgeving van de overheid. Ten tweede kan een bedrijf naar het buitenland gaan om

5 T. van Rietbergen, J.Bosman en M. de Smidt, Internationalisering van de dienstensector. Nederlandse ondernemingen in mondiaal perspectiej(Muiderberg 1990). In deze studie van drie geografen komen in het bijzonder banken, verzekeringsmaatschappijen en automatiseringsbedrijven
aan de orde.
6 P. Hertner en G. Jones (red.), Multinationals: theory and history (A1dershot 1986), 3-4; In
Banks as multinationals (London 1990) gebruikt de redacteur G. Jones dezelfde omschrijving:
'Multinational banks own and control branches and affiliates in more than one country ' .
7 J.J .Boddewyn, M.B. Halbich en A.C. Perry, 'Service multinationals: conceptualization, measurement and theory ' in: M. Casson (red.), Multinational Corporations (Aldershot 1990) 499-515.
8 J.H. Dunning, International production and multinational enterprise (Londen 1981) 21-45 ;
zie ook: T.A.B. Corley, 'John Dunning ' s contribution to international business studies ', in:
Buckley en M. Casson (red.), Multinational enterprises in the world economy; essays in honeur
of John Dunning (Aldershot 1992) 1-19.
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zijn eventuele voorsprong op het gebied van technologie, marketing, organisatie of financiering uit te buiten, de 'ownership advantages'. In de theorievorming gaat men ervan uit dat een bedrijf zich aileen in het buitenland kan
handhaven, wanneer het bepaalde voordelen bezit ten opzichte van de
concurrenten ter plaatse. Ten derde zal een bedrijf over gaan tot directe buitenlandse investeringen, wanneer de transacties via de markt (zoals in- en verkoop) hogere kosten met zich meebrengen dan de kosten van interne coordinatie van activiteiten door samentrekking van markten binnen het bedrijf. Dit
mechanisme wordt aangeduid met het begrip 'internali satie ' ofwel de theorie
van de transactiekosten. In het laatste geval wordt internationalisatie vooral
begrepen vanuit het proces van de interne groei van de onderneming, een groei
die zich 'toevallig' tot buiten de landsgrenzen voortzet. 9 Overigens kunnen
ook de transactiekosten van de client een rol spelen bij het besluit tot interna1O
tionalisatie.
Met behulp van bovengenoemde begrippen kan niet aileen inzichtelijk gemaakt worden waarom bedrijven zich naar het buitenland begaven, maar ook
waarom zij voor bepaalde organisatorische vormen kozen. Zo konden industriele bedrijven opeenvolgende stadia doorlopen van export via een
vertegenwoordiger in het buitenland, een eigen agent, een eigen verkoopkantoor, een assemblage-afdeling naar een volledige buitenlandse vestiging.
Een andere weg, geschikt voor bedrijven die hun uitvindingen via octrooien
beschermden, was de route van export via een netwerk van licentiehouders
naar eigen vestigingen. ll Uit een onderzoek uit 1978 naar de positie van de
acht grote Amerikaanse accountantskantoren op de Europese markt, kwam
naar voren dat de organisatiestructuur van het internationaal opererende accountantskantoor belangrijke gevolgen had voor de mate waarin het kantoor

9

Chand ler koppelt internationalisatie behalve aan technische en organisatorische voordelen
met name aan zijn geliefde begrippen ' scale' en 'scope': A.D. Chandler jr., 'Technological and
organizational underpinnings of modern industrial multinational enterprise: the dynamics of competitive advantage' in: A. Teichova e.a., Multinational enterprise in historical perspective (Cambridge 1986) 30-53; A.D. Chandler, Scale and scope. The dynamics of industrial capitalism (Cambridge Mass. 1990) 38-45.
10 H.A. Post, 'Internalisatie van dienstverlenende ondernemingen', MAB, sept. 1992,420-427.
De auteur wijst erop dat clienten hun transactiekosten zullen trachten te vermi nderen door zo mogelijk ook in het buitenland de reeds bij hen bekende dienstverlener in te schakelen. Dit kan voor
de betreffende dienstverlener een motief zijn een vestiging in het buitenland te openen.
II S. Nicho las, 'The theory of multinational enterprise as a transacti onal mode', in: Theory and
history, 64-77; M. Casson, The firm and the market; Studies on multinational enterprise and the
scope of the firm (Oxford 1987); K.E. Sluyterman, 'From li censor to multinational enterprise' ,
Business History 34 (1992) no. 2, 28-49.
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op de buitenlandse markten kon concurreren. Duidelijk centraal geleide internationale accountantskantoren boden aan hun multinationale clienten de beste
garantie voor een uni forme kwaliteit wereldwijd, maar het bleek voor deze
kantoren, onder meer door hun Amerikaans imago, moeilijk om in het buitenland lokale klanten aan te trekken. Bij een internationale organisatiestructuur
met een sterk accent op de lokale autonomie lagen die verhoudingen precies
omgekeerd. De onderzoekers constateerden een span nin g tussen het streven
naar een uniforme kwaliteit en het vergroten van het marktaandeel door het
aantrekken van lokaal werk .12
P. Enderwick heeft recentelijk een studie van het recIamekantoor Saatchi en
Saatchi gemaakt. Hij concIudeert dat de internationalisatie van de dienstensector een logisch gevolg is van interne groei door produktdiversificatie en
geografische uitbreiding van het werkterrein. Bij dienstverlenende bedrijven
is het moeilijk om een constante kwaliteit te leveren, aangezien de kwaliteit
voor een belangrijk deel afhangt van de persoon van de dienstverlener. Een
manier om tot standaardisering van het produkt te komen is, behalve via training van de medewerkers, het automatiseren van de werkzaamheden, waartoe
de moderne computertechnologie vele mogelijkheden biedt. Hij verwacht dat
in toenemende mate een voorsprong op technologisch gebied het succes van
dienstverlenende bedrijven zal kunnen verklaren . Wat betreft de organisatievorm van de gediversifieerde internationale dienstverlenende bedrijven
doet hij de volgende uitspraak: "What we might expect are looser confederations of separate entities comprising 'serve constellations'" .1 3 Aan de hand van
Moret Ernst & Young in het bijzonder en de accountantsbranche in het algemeen zal bekeken worden in hoeverre bovengenoemde theorieen het inzicht
kunnen vergroten in de internationalisering van de Nederlandse accountantskantoren.

12 A.K. Weinstein, L. Corsini en R. Pawliczek, 'The Big Eight in Europe', The International
Journal of Accounting, Education and Research, 1978,57-7 1.
13 P. Enderwick, 'The scale and scope of service sector multinationals ', in: Buckley en Casson
(red.), Multinational enterprise in the world econom, 134-152, citaat 152.
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Internationalisering van Moret Ernst & Young
l4

Het huidige Moret Ernst & Young is ontstaan uit vele fusies. De geschiedenis is terug te voeren tot 1883, het jaar waarin het Bureel van Boekhouding 'Confidentia' werd opgericht, dat zijn diensten als 'onafuankelijk controleur van boekhoudingen' aanbood. Vit dit Bureel, waarin vijf boekhouders samenwerkten, waaronder Barend Moret, groeiden twee accountantskantoren die de naam Moret droegen, Moret & Starke en Moret & De Jong.
Deze kantoren behoorden in het Interbellum tot de middelgrote kantoren. In
de jaren vijftig en zestig vertoonden de kantoren een sterke groei door een
combinatie van interne groei en fusies. Twee belangrijke momenten in het
groeiproces waren de fusie van de twee Moret-kantoren samen met Jonkers
& De Jong in 1964 tot Moret, De Jong & Starke en de fusie met de in 1966
gevormde combinatie Limperg, Dijker, Nijst & Co. tot Moret & Limperg in
1970. De belastingmaatschappen, die met de accountantskantoren een samenwerkingsverband hadden, fuseerden tot de maatschap Moret, Gudde,
Brinkman & Co.
Tot op dat moment waren de internationale activiteiten beperkt gebleven.
Moret & Starke had vlak voor de Tweede Wereldoorlog overwogen een vestiging in Nederlands-Indie op te richten, onder meer in verband met de controle
van de Billiton-Maatschappij , maar door het uitbreken van de oorlog waren
de plannen niet doorgegaan. Na de oorlog werden de plannen aanvankelijk
opnieuw opgepakt, maar door de onzekere situatie niet ten uitvoer gebracht.
In plaats daarvan richtte Moret & Starke in 1948 een nevenmaatschap, Moret
& Oudheusden, in Curayao en Suriname op. Het eerste 'echte' buitenlandse
kantoor werd door Moret, De Jong & Starke in 1966 te Brussel geopend. De
'Limperg-groep' bezat op het moment van de fusie kantoren in Antwerpen
(1959), Brussel (1965) en Parijs (1968).15
Het openen van eigen kantoren in het buitenland was voor een deel ingegeyen door de wens het werkterrein te verbreden, maar het belangrijkste argument was de eigen marktpositie te verdedigen: door de client in het buitenland
dezelfde dienstverlening aan te bieden als hij in Nederland gewend was, hoop16
te men de eigen positie bij die client veilig te stellen. Men kon het werk
14 Yoor de geschiedenis van Moret Ernst en Young zie: L.AY.M. Metzemaekers en AJ . van
Maastrigt, Een eeuw in baLans. De wordingsgeschiedenis van Moret & Limperg. 1883-1983 (z. p.
1983) en K.E. Sluyterman, Moret 110 jaar: van accountancy naar muLtiprofessioneLe die/1StverLening, Rotterdam 1993.
15 Metzemaekers en Yan Maastrigt, Een eeuw in baLans, 55-98; 165-184.
16 L.F.G. Tuinsma en P.A Wortel , 'Internationali sati e van de accountancypraktijk', in: De ba-
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volgens eigen normen uitvoeren en had geen concurrentie van buitenlandse
'pottekijkers' te duchten. De angst voor buitenlandse concurrentie was zeker
niet denkbeeldig. De Amerikaanse acccountantskantoren waren in de jaren
zestig in opmars. Volgens een onderzoek van Wu en Hackett uit 1977 hadden
de Amerikanen hiervoor diverse motieven: belangrijk waren allereerst het service-argument (dienstverlening uitbreiden tot in het buitenland) en het groeiargument (uitbreiding takenpakket). Daarnaast leefde de wens de bei'nvloeding van de eigen C\ienten door buitenlandse accountants te voorkomen en in
internationalisering niet achter te lopen bij de collega's.17 Het zijn dezelfde
argumenten als de Nederlandse kantoren hanteerden. De Europese eenwording vormde voor Amerikaanse zowel als Nederlandse kantoren een extra
motief.
Verhoging van de rentabiliteit vormde in het algemeen geen overweging in
de internationalisatie, integendeel. Een eigen vestiging vergde een forse investering in huisvesting, werving buitenlands personeel en vooral de opbouw van
plaatselijke kennis . De fusie tussen Moret, De Jong & Starke en Limperg,
Dijker, Nijst & Co. in 1970 had mede ten doe I een breder draagvlak voor
internationale vestigingen te scheppen. Nieuwe kantoren werden gesticht in
Milaan (1970), Dusseldorf en Madrid (1972), Barcelona, Luxemburg, Londen
en New York (1973), Keulen (1976), Hasselt (1977), Gent en Hamburg
(1978).1 8 Het aantal person en dat in 1979 in het buitenland werkte bedroeg
15% van het totale aantal werkzame personen (zie tabel!). De uitbreiding van
het netwerk in de jaren zeventig was een reactie op de stijging van de Neder19
landse directe investeringen in het buitenland.
Begin jaren zeventig zocht Moret naar mogelijkheden tot samenwerking met
andere Europese kantoren . V66r de fusie met Limperg had Moret een vrij los
verband gehad met de Engelse 'Mann Judd International Group', terwijl Limperg contacten op correspondentiebasis had met Alexander Grant in de Verenigde Staten en met Barton Mayhew in Engeland. De relatie met Alexander
Grant werd verbroken op het moment dat Grant een zodanig hechte samen-

lans opgemaakT. Een bundel opstellen ter gelegenheid van he! honderdjarig bestaan van MoreT & Limperg ( 1983) 441-449.
17 F. Wu en D.W. Hackett, The intemationalisation of US public accounting firms: an empirical
study', The International Journal of Accounting, Education and Resea rch, vol. 12, no. 2, 1977.
Zie ook: W.B. Moret, 'Intemationalisatie van accountantskantoren; een tussentijdse balans ', MAB ,
62 (1988) 660-666.
18 Metzemaekers en Van Maastrigt, Eeuw in balans, 175-183.
19 B.P.A. Gales en K.E. Sluyterman, 'Outward bound. The rise of Dutch multinationals ', in: G.
Jones en H.G. Schrtiter, The rise of multinationals in continental Europe (Aldershot 1993) 79-84.
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werking wilde aangaan dat Limperg de eigen naam zou moeten opgeven. Liever trad Moret & Limperg toe tot een Europees netwerk, dat in 1972 door een
Duitse en Franse groep werd gevormd onder de naam Interfides. De combinatie viel twee jaar later alweer uiteen, omdat de samenwerking niet voldoende wederzijdse baten opleverde. Er heerste binnen de groep onvoldoende
vertrouwen om substantieel werk naar elkaar te verwijzen. De samenwerkingsformule was daartoe te vrijblijvend. Na het uiteenvallen van Interfides
besloot Moret & Limperg met kracht aan de uitbreiding van het internationale
20
kantorennet te werken.
Om de uitbreiding van het eigen kantorennet te versnellen, werd geprobeerd
buitenlandse accountantskantoren over te halen zich bij Moret aan te sluiten
en onder de naam Moret werk uit te voeren . Zo werden kantoren in Engeland
en Duitsland overgenomen. Het probleem met deze strategie was dat aileen
kleinere en minder prestigieuze kantoren bereid waren in hun land onder de
naam Moret te gaan werken . Het bleef daardoor moeilijk om in die landen
goed ingevoerd te raken.
AI met al bleken de resultaten van de buitenlandse vestigingen niet geheel
aan de verwachtingen te beantwoorden: het werk dat vanuit Nederland naar
de buitenlandse vestigingen werd verwezen, het zogenaamd gerefereerde
werk, was onvoldoende om een netwerk van goed geoutilleerde vestigingen
in stand te houden, terwij l aanvulling met lokaal werk moeilijk te verwezelij ken was. Daardoor kostten de buitenlandse vestigingen veel geld, terwijl toch
niet de optimale dienstverlening kon worden geboden. Met name binnen de
Verenigde Staten kon Moret moeilijk opboksen tegen de 'Big Eight' , de acht
grootste Amerikaanse kantoren . Het vereiste van een buitenlands kantoor een
grote investering in mankracht en kennis om voor de Securities Exchange
Commission (SEC) als controleur aanvaard te worden .
Moret & Limperg kwam eind jaren zeventig tot de conclusie dat haar beleid
ten aanzien van de buitenlandse vestigingen herzien moest worden . Ondanks
het gevaar van Amerikaanse overheersing werd samenwerking met een van
de 'Big Eight' kantoren als onontkoombaar gezien, maar er zou wei een sterke
Europese groep geformeerd moeten worden als tegenwicht tegen de Amerikanen en Moret moest haar eigen financiele zelfstandigheid en identiteit niet
opgeven. Vier van de acht kantoren , Peat Marwick, Price Waterhouse, Coopers
& Lybrand en Arthur Andersen, hadden in de ogen van Moret op dat moment
een zodanig centralistisch beleid, dat een samenwerking met behoud van de
eigen identiteit niet mogelijk werd geacht. Van de overige vier hadden Touche

20 Metzemaekers en Van Maastri gt, Een eeuw in balans, 167-180.
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Ross en Deloitte Haskins & Sells al een Nederlandse partner, respectievelijk
de NAM en Van Dien & Co. Betreding van deze netwerken zou eventueel via
een Nederlandse fusie met een van de beide kantoren tot stand gebracht kunnen
worden. Over een samengaan met de NAM is inderdaad serieus onderhandeld,
maar dit leidde niet tot het gewenste resultaat. Zo bleven als mogelijke 'Big
Eight' partners Ernst & Whinney en Arthur Young over.
Ernst & Whinney was in 1979 ontstaan uit een fusie tussen twee grote Britse
kantoren, Whinney Murray & Co and Turquands Barton Mayhew & Co. Bij
deze gelegenheid werden reeds uit 1958 daterende banden met het Amerikaanse kantoor Ernst & Ernst nauwer aangehaald met als resultaat een nieuwe
firma onder de naam Ernst & Whinney?' Het tijdstip waarop met Moret werd
onderhandeld, was daarom niet zo gelukkig, aangezien Ernst & Whinney volop bezig was de fusie te verwerken en juist gekozen had voor het hanteren van
een naam wereldwijd. Bovendien paste het streven van Moret naar een sterke
Europese federatie - samen met Groot-Brittannie, maar zonder Amerikaanse
dominantie - niet goed bij de structuur van Ernst & Whinney, waarbij traditioneel de US- en UK-kantoren beide zeggenschap hadden over de continentale
firma's. De besprekingen eindigden in september 1979 met de verwachting
dat op korte termijn geen samenwerking mogelijk zou zijn, maar dat er in de
22
toekomst misschien nog iets moois zou kunnen opbloeien.
Zo bleef eigenlijk aileen het Amerikaanse kantoor Arthur Young over. Arthur
Young had veel belangstelling voor Moret, omdat het van zijn kant tot de
conclusie was gekomen dat een goede positie op de Europese markt aileen via
samenwerking met toonaangevende kantoren aldaar bereikt zou kunnen worden. Op organisatie-adviesgebied was het nog wei mogelijk in het buitenland
'binnen te dringen'. Bij de accountantscontrole legden de klanten echter een
opmerkelijke trouw aan de dag. Daardoor was het, zelfs voor de grote Amerikaanse accountantskantoren, zeer moeilijk als buitenlander lokaal werk te ver23
werven. Arthur Young had dit aan den lijve ondervonden. In 1962 had het
een overeenkomst gesloten met de Verenigde Accountantskantoren (via een
fusie met Dijker Doornbos is dit kantoor momenteel onderdeel van Coopers
& Lybrand Dijker Van Dien). De samenwerking werd door Arthur Young tien

21 EJones, Accountancy and the British economy J840-1980; The evolution of Ernst & Whinney
(Londen 1981) 217 , 221-253.
22 Archief Moret, brief d.d. 13 september 1979 van E.G. Bartholomew aan C. van Londen , map
fusiebesprekingen m . l.
23 Weinstein e.a., 'Big Eight in Europe' , 59.
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jaar later weer beeindigd, omdat het meende met een eigen vestiging in Den
24
Haag de ciienten beter te kunnen bedienen. Dooreen gebrek aan Nederlandse
ciienten bleef de vestiging echter klein. Vandaar de hernieuwde belangstelling
van Arthur Young voor samenwerking met een groot Nederlands kantoor.
Moret wilde zich aileen aan Arthur Young verbinden, wanneer tegelijkertijd
een Europese federatie werd opgericht als tegenwicht tegen een mogelijk te
sterke Amerikaanse dominatie. Arthur Young kon hierin meegaan, zodat besloten werd tot de vorming van een Europese federatie onder de naam AMSA.
Overeengekomen werd dat de Arthur Young kantoren in de diverse Europese
landen fuseerden met de nationale lidfirma's die zich bij AMSA aansloten.
Daarnaast werden de nationale lidfirma's lid van Arthur Young International.
Het definitieve besluit tot aansluiting bij Arthur Young werd op de
25
maatschapsvergadering van 20 juni 1980 door de vennoten goedgekeurd.
Binnen de groep Arthur Young International nam Moret een sterke positie in:
na de Verenigde Staten, Groot-Brittanie en Canada was Moret het grootste
kantoor.
De toetreding tot Arthur Young International had verstrekkende gevolgen
voor de internationale positie van Moret. De eigen buitenlandse vestigingen
werden opgeheven, waarbij het personeel op de buitenlandse kantoren zoveel
mogelijk werd ingebracht in het kantoor in het betreffende land dat lid was
26
van AMSA, respectievelijk Arthur Young Int. In plaats daar'van kreeg Moret
in het kantoor van de lidfirma een eigen vertegenwoordiging, een zogenaamd
desk met een Nederlandse deskpartner en enkele medewerkers. De eigen mensen vormden daar een aanspreekpunt voor Nederlandse ciienten. De deskpartners behielden het lidmaatschap in Moret, maar kregen daarnaast de (formele) status van partner in de ontvangende firma. Via een systeem van winstpunten kreeg Moret enig be lang bij de resultaten van de gastfirma.
Vergeleken met de situatie van eigen vestigingen bracht de deskformule
allereerst een vermindering in de directe buitenlandse investeringen. De desks
betekenden een aanzienlijke kostenbesparing. Terwijl in de jaren zeventig de
buitenlandse activiteiten verlies opleverden, speelde Moret in de jaren tachtig
quitte. Overigens werden aan de desks geen overhead-kosten berekend, omdat
de maatschap het standpunt huldigde dat de desks moesten worden beschouwd
als vooruitgeschoven posten, die enige offers waard waren. 27 Hoezeer de di24 T. Korff, 'De ontplooiing van een maatschap; de Vereenigde Accountantskantoren 19251973', interne publikatie Coopers & Lybrand Dijker Van Dien, 1992, 41-57.
25 Informatie over de fusiebesprekingen is gehaald uit twee map pen fusiebesprekingen van
H.J.Neeleman en de notulen van de gecombineerde maatschapsvergaderingen.
26 Metzemaekers en Van Maastrigt, Eeuw in balans, 179-183.

JbGBT [0(1993)

252

recte buitenlandse betrokkenheid verminderde, blijkt uit de omvang van het
aantal personen in het buitenland gestationeerd. Voor het bemensen van een
desk waren minder personen nodig dan voor het handhaven van een eigen
vestiging, omdat gebruik gemaakt kon worden van de organisatie en specifieke
lokale kennis van de lidfirma. Het effect is duidelijk zichtbaar in tabel 1; na
1979 liep het aantal personeelsleden in het buitenland sterk terug; vanaf 1987
was weer sprake van enige toe name, maar die hield verband met de groei van
de groep als geheel; relatief gezien bleef de presentie in het buitenland afnemen.

Tabe[ 1: aantal in buitenland werkzame Moretters

jaar
1975
[979
1983
1986
1991

in buiten[and

totaa[

buiten[and in % totaa[

193
3[4
79
60
[06

1.691
2.121
2.155
2.454
4.581

11,4 %
14,8 %
3,7 %
2,4 %
2.3 %

Bran: laaroverzichten Moret, 1975-[991.

In theorie bieden eigen buitenlandse vestigingen het grote voordeel dat de
transactiekosten verminderen doordat interne communicatie soepeler verloopt dan externe communicatie. Dit voordeel bestond bij de desks in veel
mindere mate, omdat een nauw samenspel met de ontvangende partner nodig was om een goede afstemming van de taken en de bezetting van de desk
te verzekeren. De desktaken konden namelijk varieren van het beheren van
een eigen clientenportefeuille tot het uitsluitend verzorgen van communicatie en marketing. Deze flexibiliteit vormde overigens een van de aantrekkelijke punten in het hele concept. De Nederlandse beroepsgenoot in het
buitenland had tot taak de communicatie te verzorgen tussen het buitenlandse kantoor, de client in Nederland en in het betreffende buitenland en de
concernaccountant in het moederland.

27 Archief Moret, gecomb. maatschapsverg. J7 juni [983 en 22 juni [984.
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De bemensing van de desks vereiste eveneens een goede interne planning.
Zowel het carriereverloop van het uitgezonden personeel als de kwalitatief
goede bezetting van het werk in Nederland moesten bij het uitzenden van
mensen naar het buitenland afgewogen worden. In de eerste jaren van overgang van eigen vestiging naar desk-vertegenwoordigers bij lidfirrna's, waren
de desks nog zwaar bezet. In latere jaren ging men meer op de plaatselijke
partner vertrouwen . De communicatie vanuit Nederland met het uitgezonden
personeel verliep niet steeds optimaal. Zo klaagden medewerkers in het buitenland dat zij te vaak in een te laat stadium werden ingeschakeld en dat op
80% van de rapporten, die vanuit het buitenland naar Nederland werden gezonden, geen respons kwam . Zij hadden het gevoel dat de Nederlandse orga28
nisatie niet altijd ten volle profijt trok van hun buitenlandse aanwezigheid.
De geringere investeringen die nodig waren om een desk te vestigen, boden
in principe de gelegenheid om op veel meer plaatsen in het buitenland aanwezig te zijn dan tevoren. Van de mogeIijkheid nieuwe desks te openen, heeft
Moret slechts in zeer beperkte mate gebruik gemaakt. Wei beschikte men nu
in bijna aile landen over een vaste partner waarnaar werk gerefeerd kon worden. Het internationale netwerk open de daarnaast extra dimensies waar het
ging om de gezamenIijke ontwikkeling van nieuwe produkten en methoden
op het gebied van de informatie-technologie. Zowel de keuze van hardware
als software kwamen in gezamenlijk overleg tot stand.
Tegelijkertijd met het besluit deel te nemen aan Arthur Young International,
kwam Moret tot de conc1usie dat het terrein van de administratieve dienstverlening betreden moest worden. Waarschijnlijk is het samenvallen van deze
twee beslissingen geen toe val. Via de administratieve dienstverlening kreeg
Moret een betere toegang tot het midden- en kleinbedrijf. Daarmee werd de
greep op de nationale markt versterkt. Men bevestigde als het ware de eigen
kracht binnen het internationale netwerk door de lokale positie onaantastbaar
te maken. In dit kader pasten ook de twee fusies van Moret met middelgrote
accountantskantoren, die juist in het marktsegment midden- en kleinbedrijf
werkzaam waren. Zo trad in 1987 Reyn de Blaey en Co en in 1988 Brands &
Wolff tot de Moret-groep toe. Dit was overigens niet de enige vorm van
diversificatie. Opvallend was de sterke groei van het organisatie-advieswerk.
Deze diversificatie van het werkterrein werd niet ingegeven door over-

28 Archief Moret, gecomb . maatschapsverg. 24 sept. 1982, 14 dec. 1984,22 nov. 1985, 21 nov.
1986, I juli 1989; zie ook: A.c. Vermeijden RA, ' He! accountantskantoor over de grens', De
Accountant, nr. 5, jan. 1992; Verspreid Verbonden, juni 1985, mei en dec. 1987, fe br, juni , okt.
en nov. 1988, april 1990, julilaug. 1990.
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wegingen van risicospreiding, want advieswerk is over het algemeen
conjunctuurgevoeliger dan controlerend werk. Het belangrijkste argument
was de angst voor stagnatie in het controlerend werk. Bestond er een verband
tussen de groei van het advieswerk en de internationalisatie? Het is mogelijk,
maar in dat gevallag het voordeel niet zozeer in de dienstveriening aan internationale clienten alswel in de ontwikkeling van succesvolle adviesprodukten
in het kader van de internationale samenwerking. In het algemeen kan worden
gezegd, dat bij de ontwikkelingen op het gebied van de informatica de brede
basis van het internationale netwerk onmiskenbare voordelen bood. Ook de
belastingmaatschap groeide gestaag in de jaren tachtig. Daarbij ging ze steeds
meer internationaal werk doen en voor de toekomst wordt zelfs een grotere
29
uitbreiding verwacht dan bij de accountants.
Midden jaren tachtig legde het bedrijfsleven een hernieuwde belangstelling
voor fusies en overnames aan de dag. Opvallend was het grote aantal grensoverschrijdende fusies met het oog op het wegvallen van de EG-binnengrenzen na 1992. Opnieuw volgden de accountants hun grootste klanten met een
combinatie van nationale overnames en mega-fusies. De accountancy-wereld
hield de adem in toen in 1984 twee 'Big Eight' kantoren, Price Waterhouse
en Deloitte Haskins & Sells, te kennen gaven een fusie te overwegen . Weliswaar ging deze fusie niet door, maar de concurrenten waren wakker geschud.
Ook Arthur Young ging om zich heen kijken om te voorkomen dat zij 'in de
30
kou' zou komen te staan. Het waren vooral de Europese partners die bij
Arthur Young US erop aandrongen besprekingen met een ander 'Big Eight'
kantoor te openen. De fusie tussen Peat Marwick en Klynveld Main Goerdeler,
waaruit KPMG ontstond en die in de volgende paragraaf nog ter sprake zal
komen, verhoogde het gevoel van urgentie. Besprekingen met Ernst & Whinney werden geopend. Een fusie op dit niveau vereiste de nodige stuurkunst,
omdat het hier ging om een fusie van samenwerkingsverbanden van zelfstandige (nationale) lidfirma' s. In ieder land moesten de leden van de maatschappen gemotiveerd worden v66r de fusie te stemmen .
Bij de fusie tussen Arthur Young en Ernst & Whinney kwamen eerst de
senior partners voorjaar ] 989 tot een ' handshake agreement'. Vervolgens
overiegden de besturen van de maatschappen in de Verenigde Staten, GrootBrittannie, Canada en Japan over de bereidheid in hun landen tot een fusie
over te gaan . Toen die bereidheid in principe bleek te bestaan, werden de
overige firma's vertegenwoordigd in het A YI-Management Council , waaron-

29 Archief Moret, Beleidsnota Moret, Ernst & Young, 1993-1995.
30 Archief Moret, verg. Me A Y, 11 februari 1985 en 7-8 april 1986.
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der ook Nederland, ge'informeerd en verzocht in eigen land de mogelijkheden
van een nationale fusie af te tasten. Op grond hiervan konden in mei 1989 de
A YI-management Council en het International Executive Committee van
Ernst & Whinney hun instemming met de beoogde fusie betuigen. Toen deze
principe-overeenkomst gesloten was, moesten de lidfirma's van beide partijen
aan de slag gaan om in de diverse landen tot overeenkomst te komen. In enkele
landen konden of mochten de Iidfirma's niet fuseren. Zo lukte de fusie in
Canada niet, terwijl in Japan de overheid geen toestemming voor de fusie wilde
geven. De Deense lidfirma van Arthur Young koos voor aansluiting bij
31
KPMG. In aile andere landen slaagde de fusie.
De maatschapsvergadering van Moret moest zich mei 1989 over de fusievoorstellen buigen. De internationale fusie werd verdedigd met de gebruikeJijke argumenten van een betere geografische spreiding, een versterking van
de specialisaties en een bredere basis v~~r innovatie op het gebied van de
informatie-technologie. 32 De vennoten van Moret oordeelden positief over de
internationale fusie en waren bereid eveneens de consequentie van een fusie
met de Nederlandse partner van Ernst & Whinney, Dechesne Ernst & Whinney
te accepteren, omdat de internationale fusie als een strategisch juiste keuze
werd gezien.
De fusie stimuleerde de trend naar een sterkere eenheid binnen het internationale netwerk. Gekozen werd voor een naam wereldwijd en een huisstijl. In
de jaren tachtig was zowel binnen Arthur Young als binnen Ernst & Whinney
al hard gewerkt aan gezamenlijke richtlijnen, een gezamenlijk accountancy
handboek en een computersysteem. Beide systemen werden aan elkaar aangepast. Zodoende konden de Nederlandse accountants steeds gemakkelijker
werk aan hun buitenlandse collega's toevertrouwen. De buitenlandse desks
van Moret kwamen daardoor bij sommige buitenlandse Iidfirma's ter discussie
te staan, met name omdat veel nieuw toegetreden firma's deze formule niet
kenden. 33
Tot nu toe blijft Moret grote waarde hechten aan de eigen presentie in het
buitenland, maar het is de vraag of de desks op den duur in deze vorm gehandhaafd blijven. Met het eventuele verdwijnen hiervan zouden de eigen buitenlandse investeringen nog verder teruglopen, terwijl anderzijds de inter-

31 S.A. Cypert, Following the money. The inside story of accounting'sfirst mega-merger (New
York 1991) 223-225; Archief Moret, gecomb. maatschapsverg. 10 nov. 1989.
32 Archief Moret, notulen maatschapsvergadering, 26 mei 1989 en nota fusie A YIIE& WI, 5 juni
1989.
33 Archief Moret, beleidsnota Moret Ernst Young, 1993-1995.
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nationale betrokkenheid via het netwerk van lidfirma's groter is geworden dan
ooit tevoren.

Het beeld van de branche
Hoe representatief zijn de ontwikkelingen bij Moret voor de branche als geheel? Die vraag is niet zo eenvoudig te beantwoorden, omdat over de
branche niet zoveel gegevens zijn te vinden. Accountants schrijven veel vaker over ontwikkelingen in hun yak dan over veranderingen in de wijze
waarop hun bedrijfsmatige activiteiten worden uitgeoefend. Het doornemen
van de tijdschriften De Accountant en het Maandblad voor Accountancy en
Bedrijfshuishoudkunde (MAB) leverde slechts een handvol artikelen op,
waarvan de meeste bovendien zeer recent waren. Het te schetsen beeld kan
daardoor niet anders dan globaal zijn.
In de peri ode v66r de Tweede Wereldoorlog waren de accountants vrijwel
geheel op de Nederlandse markt gericht. Het aantal vestigingen van Nederlandse kantoren in het buitenland was op een hand te tellen. Ondanks de intensieve econornische banden met Nederlands-Indie had slechts een kantoor, Frese & Hogeweg, vestigingen aldaar. Vol gens de overlevering had het handelshuis Manders zijn accountant G. Frese gewezen op het ongerijmde dat weI de
postzegelkas in Nederland werd gecontroleerd maar niet het grote gedeelte
van de zaak dat in Indie was gevestigd. Hierop had Frese geantwoord: "Geef
ons een opdracht en wij zullen haar uitvoeren". Die opdracht was het begin
van de stichting van zes vestigingen in Indie tussen 1918 en 1938.34 Nederlandse kantoren met een buitenlandse vestiging waren in 1940 verder Bianchi
& Co. met een vestiging op Curavao, Slagman & Langelaar met een kantoor
te Brussel en het administratiekantoor v/h Mr. C.T.H. Hierneis met een kantoor
te Londen. 35 Van Dien, Van Uden & Co. was in 1940 waarschijnlijk het enige
Nederlandse accountantskantoor dat een correspondentschaprelatie met een
buitenlands kantoor (Deloitte) bezat. 36 Hoewel het aantal buitenlandse kantoren zeer gering in aantal was, weerspiegelden ze toch het industriele patroon,
waarbij de eerste buitenlandse vestigingen veelal in het naburige land of een

34 H. Volten, Eenjubileumboek: 75 jaar KPMG 1917-1992 (Amsterdam 1992) 58-59.
35 Joh. de Vries, Geschiedenis der Accountancy in Nederland. Aanvang en Ontplooiing, 18951935 (AssenlMaastricht 1985) 178. Er waren overigens nog wei enige Nederlandse accountants
in het buitenland gevestigd zonder dat zij een kantoor in Nederland hadden.
36 G. lzeboud, ' Enkele invloeden van de internationali satie op de dagelijkse praktijk van het
grote Nederlandse accountantskantoor' , MAB, sept. 1992, 592-595.
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kolonie werden opgericht. Bij gebrek aan eigen buitenlandse kantoren, controleerden de accountants de dochters van Nederlandse multinationals op reisbasis of moesten zij vertrouwen op het werk van buitenlandse accountants.
Na de Tweede Wereldoorlog bleef de buitenlandse presentie van de Nederlandse kantoren lange tijd beperkt. Het kantoor Frese & Hogeweg had door
het proces van dekolonisatie weinig profijt van zijn Indische vestigingen en
raakte hierdoor enigszins bij de Nederlandse collega's achterop. Klynveld
Kraayenhof & Co. (KKC), dat als accountant van Shell , Philips en AKU, veel
internationaal controlewerk te verrichten had, richtte in 1949 een kantoor in
Dusseldorf op ; in 1952/3 volgden kantoren in Curavao, New York en Brussel.
Daarna trad wat het openen van buitenlandse kantoren betreft een rustperiode
in, die tien jaar duurde.
Zoals we in de vorige paragraaf zagen, breidden in de jaren zestig de Amerikaanse accountantskantoren, in navolging van de Amerikaanse industriele
ondernemingen, hun aanwezigheid in het buitenland uit. Voor de grotere
Nederlandse kantoren betekende de Amerikaanse aanwezigheid op de eigen
markt een stimulans om zelf naar het buitenland te gaan . Zo breidde KKC
tussen 1964 en 1967 zijn buitenlands kantorennet in een hoog tempo uit. Er
werden kantoren geopend in Parijs, Barcelona, Milaan, Zug, Londen, Antwerpen en in diverse in Zuid-Amerikaanse landen ten behoeve van Philips. De
uitbreiding van het eigen kantorennet vereiste een enorme krachtsinspanning,
zodat tegelijkertijd bij KKC de twijfel ging knagen : was het mogelijk op eigen
kracht de grote internationale klanten te blijven bedienen?37 Net als bij Moret
vormde een nationale fusie ter verbreding van de basis het eerste antwoord op
deze vraag. In 1972 yond een fusie plaats met Frese & Hogeweg. Het tweede
antwoord was het uitkijken naar buitenlandse partners, in zekere zin een stap
terug in de evolutie van 'export naar eigen vestiging'.
In hoeverre de andere accountantskantoren eigen vestigingen in het buitenland hadden, valt moeilijk na te gaan. Bindenga concludeerde in 1973: "Mede
door de beroepsregels is de internationalisatie van het Nederlandse accountantsberoep tot nu toe relatief bescheiden geweest.,,38 Na 1971 werden de mogelijkheden tot samengaan met buitenlandse accountants verruimd. Van Amerikaanse zijde bestond wei belangstelling voor een relatie met een Nederlands
kantoor. Enkele kantoren voelden hiervoor, maar de meeste aarzelden, met
name door de centralistische filosofie van de Amerikaanse kantoren. Men wilde niet zijn identiteit verliezen, noch voetstoots aile Amerikaanse accountancy

37 Volten, Eenjubileumboek, 48-55 .
38 Bindenga, Vrije beroep van accountant, 206.
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standaards overnemen. A.F. Tempelaar, vennoot bij Dijker en Doornbos, gaf
in 1975 dit gevoel aldus weer: "Except in countries in which accountancy is
poorly developed, the national professions will have to maintain their own
identity as long as business in such countries maintains its national character,
which in my opinion will normally be the case as long as, economically, the
nation remains independent. If international cooperation between public accountants results in a dominating position of the foreign accountants ' firms as
to the procedures to be followed and the standards to be maintained in principle, such a position interferes with the national professional's interest of maintaining its own identity.,,39
Aangezien zelfs de grootste Nederlandse kantoren er niet gerust op waren
dat zij - geJijk een bedrijf als Philips - als Nederlands kantoor de wereld konden
veroveren, werd gezocht naar een Europese krachtenbundeling als tegenwicht
tegen de Amerikaanse invloed. De Europese bundeling was eveneens met het
oog op de EG een goede optie. De intensiteit van de onderlinge samenwerking
vormde echter een groot dilemma: zolang de samenwerking vrijblijvend was,
kon men weliswaar zijn eigen identiteit behouden, maar waren aan de andere
kant de baten gering en was het gevaar voor uiteenvallen groot. Het uiteenvallen van verbanden of het wisselen van partners kwam veelvuldig voor. Zo
mislukte de in 1972 gestarte eerste Europese krachtenbundeling van Klynveld
Kraayenhof & Co door het uittreden van de Engelse partner. Met meer succes
richtte Klynveld samen met de Duitse partner in 1979 een nieuwe combinatie
op, waarbij ook een Amerikaanse partner betrokken was: KMG (Klynveld Main
Goerdeler). De Europese groep BDO (Binder, Dijker, Otto) viel weliswaar niet
uiteen , maar verloor een van de stichters, het Nederlandse kantoor Dijker.
In de jaren tachtig vertoonden de accountants een tendens tot diversificatie
van de activiteiten, die een scherp contrast vormde met de 'back-to-core-business' van de industriele ondernemingen. Veel kantoren hadden vanouds al een
band met belastingadviseurs. Daarnaast werden de terreinen administratieve
dienstverlening en organisatie-advies met kracht aangepakt. Het is opvallend
dat in de jaren tachtig de Nederlandse belasting- en organisatie-adviesmaatschappen, die met accountants en hun internationale netwerk verbonden
waren, de sterkste groei vertoonden. 40 Was deze bloei te danken aan synergie?
P. Enderwick, die het reclameconcern Saatchi en Saatchi bestudeerde, kwam
inzake de synergie tot de volgende conclusie: "Firms consistently overestimate

39 A.F. Tempelaar, ' International cooperation between public accountants and its impact on harmonization ', MAB, 1975,492.
40 Izeboud, 'Enkele invloeden van de internationalisatie', 594.
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synergistic benefits and underestimate the costs of conglomeration". Als een
van de redenen voor een tegenvallende synergie zag hij het feit dat de diverse
bedrijfsonderdelen vaak met heel verschillende gesprekspartners te maken
hebben. Hij sprak daarentegen de verwachting uit dat de technologische voordelen van toenemend belang zouden zijn om het succes van dienstverlenende
41
ondernemingen te verklaren. Ongetwijfeld geldt voor de accountants dat de
gebundelde kracht inzake de ontwikkelingen op het gebied van de informatietechnologie een van de belangrijkste troeven vormt in de handen van de internationale samenwerkingsverbanden. Het vormde in ieder geval een belangrijk
argument voor middelgrote accountantskantoren om zich bij grote kantoren
aan te sluiten.
Vertoonden de accountantskantoren inzake diversificatie een tegengesteld
beeld aan de industriele ondernemingen, inzake fusies en overnames volgden
zij hun clienten op de voet, opdat zij ook qua omvang partij voor de clienten
42
konden blijven. Het meest spectaculair waren de 'mega-mergers'. De eerdergenoemde aangekondigde fusie tussen Price Waterhouse en Deloitte Haskins & Sells, had niet aileen Arthur Young alert gemaakt, maar ook - en zelfs
al eerder - de Angelsaksische Peat Marwick Mitchell en de Europees georienteerde combinatie KMG (Klynveld Main Goerdeler) met elkaar in gesprek
gebracht. Hoewel de fusiebesprekingen in eerste instantie bijna mislukten,
vormden beide kantoren geografisch een prachtige combinatie omdat ze hun
kracht in heel verschillende gebieden hadden. In tweede instantie kon onder
de belangrijkste lidfirma's overeenstemming bereikt worden , waarna in principe tot de fusie werd besloten. De lidfirma's uit de overige landen werden
aangespoord het goede voorbeeld te volgen, hetgeen zij in meerderheid deden.
Na de vorming van KPMG volgde de reeds vermelde fusie tussen Arthur
Young en Ernst & Whinney. Daarna wilden de andere grote Amerikaanse
kantoren niet achterblijven. Price Waterhouse en Arthur Andersen kondigden
in 1989 onderhandelingen aan, maar de fusie ging niet door. Op hetzelfde
moment kondigden ook Deloitte Haskins & Sells en Touche Ross fusiebesprekingen aan. Dat een fusie tussen maatschappen wezenlijk iets anders is
dan tussen multinationale ondernemingen, ondervonden deze fusiekandidaten
aan den lijve. In de visie van Deloitte Haskins & Sells zouden eerst de twee
US-kantoren tot overeenstemming moeten komen voordat met de andere fir-

41 Enderwick, 'Scale and scope in service sector multinational s', 151-152.
42 J.G. Berendsen, Maatschappij, onderneming ell accountant. Een onderzoek Ilaar olltwikkeIingen in de maatschappelijke positie vall openbare accountants in dejaren na 1945 (Amsterdam
1990), bijlage J, fusies, 219-224.
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ma's in de wereld gepraat zou worden. De achterliggende gedachte was dat
de andere kantoren van zelf zouden volgen. Daarin hadden de Amerikanen
misgerekend. De Duitse lidfirma van Touche Ross had zich al voorjaar 1989
bij KPMG aangesloten; dit voorbeeld werd later gevolgd door de Australische
Iidfirma. De Engelse en Nederlandse Iidfirma's van Deloitte Haskins & Sells
vertrokken naar Coopers & Lybrand. Hetzelfde deden de Belgische en Oostenrijkse Iidfirma's, zodat Coopers & Lybrand in 1989 zonder eigen 'Big Eight'43
fusie toch een grote stap voorwaarts maakte. Over het algemeen waren de
C\ienten bereid hun nationale firma's in hun keuze van netwerk te volgen, ook
al betekende dit dat zij zelf in menig land van accountants moesten wisselen.
Zo slaagde Dijker Van Dien er uitstekend in haar controleklanten, zelfs belangrijke internationaal opererende controleklanten als Oce-van der Grinten ,
te behouden , ondanks de overstap van Deloitte Haskins & Sells naar Coopers
44
& Lybrand . Tabel 2 geeft een indruk van de effecten van de fusies in de jaren
tachtig, waarbij de wereld top-9 is verkleind tot een top-6.

Tabel2: Wereldomzet van de grootste accountantskantoren (in min. US dollar)

1982

1987

1992

PM
KMG

1.150
970

3.250

6.153

KPMG

AY
E&W

955
887

1.702
1.778

5.701

Ernst & Young

AA

1.123

2.316

5.577

Arthur Anderson

C&L

1.066

2.000

5.350

Coopers & Lybrand

DH&S
TR

852
800

1.536
1.450

4.800

Deloitte & Touche

PW

946

1.804

3.760

Price Waterhouse

jaar

Bran: Internatiollal Accountancy Bulletin, 1982-1992

43 International Accounting Bulletin, aug. , nov. en dec. 1989.
44 Praktijk Register Accountants 1989/90 en 1990/9 1.
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De effecten op de Nederlandse markt van de internationale fusies zijn in tabel 3 weergegeven. Opvallend zijn de enorme schaalvergroting en de grote
afstand tussen de omvang van de 'grote vier' en die van de daaropvolgende
vier kantoren.

Tabel 3: Nederlandse top-8 in 1984 en 1991 omzet in min. guldens

Jaar
I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1984
Moret
KMG Klynveld
BDO/Dijker Groep
Van Dien + Co.
NAM
VB Accountantskantoor
De Tombe/Melse & Co
Dechesne/van der Boomen

255
245
198
153
165
84
70
52

1991
I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Moret Ernst & Young
C&L Dijker Van Dien
KPMG Klynveld
Deloitte & Touche (NAM)
VB Accountantskantoor
Camps Obers
Price Waterhouse
Arthur Andersen

695
651
640
465
167
114
98
94

Bron: Het Financieele Dagblad. De omzetcijfers van 1984 en 1991 ; Cijfers VB en Dechesne
1984: interne informatie.

Anno 1993 hebben de vier grote Nederlandse accountantskantoren hun internationale presentie vormgegeven door het aangaan van samenwerkingsverbanden volgens het 'one-firm' concept, hetgeen al te zien is aan de buitenlandse namen . Er zijn slechts twee Nederlandse namen over: Camps
Obers, die lid is van de Europese organisatie BDO en VB Accountantskantoor, dat in 1987 is ontstaan door verzelfstandiging van het accountants45
kantoor van de Vereniging van Nederlandse gemeenten. Dit laatste, van
oudsher op de Nederlandse overheidsmarkt gerichte kantoor heeft recentelijk ook contact met enkele verwante Europese kantoren gezocht. Blijkens
een onderzoek van het onderzoeksbureau Research voor Beleid onder 21
accountantskantoren, komt internationalisering door middel van eigen
buitenlandse vestigingen steeds minder voor. De middelgrote accountantskantoren zoeken eveneens internationale aansluiting, maar deze samen-

45 Van Verificatiebureau tot VB; 75 jaar overheidsaccountancy in de praktijk, zp, zj [1989].

262

JbGBT 10(1993)

werking is rneestal niet volgens het 'one-firm-concept': men blijft onder eigen naarn werken en de onderlinge afstemrning van werkmethoden is rninder stringent. De samenwerkingsverbanden van kleine organisaties typeren
de onderzoekers als 'niet meer dan formeel georganiseerde contactnetwerken'. Ditzelfde onderzoek wijst uit dat de omzet van internationaal werk
bij de Nederlandse kantoren voor 1990 ongeveer 2% van de totale ornzet
uitmaakte. Dit werk was bovendien geconcentreerd bij enkele vestigingen. 46
Terwijl op grond van de omzet het effect van de internationalisatie op de
accountantskantoren niet erg groot lijkt, komt G. Izeboud, vice-voorzitter van
de maatschap Coopers & Lybrand Dijker Van Dien, tot de conclusie dat bij
de vier grote Nederlandse kantoren bijna geen enkele beslissing meer uitsluitend op nationaal niveau wordt genomen: "Of het nu betreft het briefpapier,
de lay-out van brochures, de huisstijl, de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, software-paketten, consultancy-produkten, branche-specialisaties,
controlebenadering, cursusprogramma' s etc., beslissingen over al dit soort zaken worden genomen binnen het internationale verband .,,47 De Amerikaanse
accountancy-methoden, waar de Nederlandse accountants zich in de jaren zeventig nog tegen afzetten, hebben niet aileen het internationale, maar zelfs het
48
nationale werk doordrongen. Vit dit overzicht van de ontwikkelingen binnen
de Nederlandse accountantskantoren blijkt dat er een opvallende 0vereenkornst is tussen de ontwikkelingen bij Moret Ernst & Young en die bij de
andere 'grote vier'.

BalaDs

Bij de analyse van de internationalisatie van accountants blijken de bestaande concepten ten aanzien van de rnultinationale onderneming goed bruikbaar. Het belangrijkste motief v~~r de internationalisatie was het volgen van
de client, hetgeen omgekeerd ook door de client op prijs werd gesteld. Maar
de positie van de lokale accountants bleek zeer sterk te zijn vanwege de grote verschillen in nationale wetten en beroepsregels en vanwege de trouw van
de clienten, die mede gebaseerd was op de wetenschap dat de nationale accountants de regels het beste kennen. Daarom vertoonde de internationa-

46 M.E. Veldhoen, ' De Nederlandse accountants internationaal?' , De A ccountallt, december
1992, 212-215 .
47 Izeboud, 'Enkele invloeden van de internationalisatie' , 592-595.
48 1. ten Wolde, ' Nederlandse versus Amerikaanse accountantscontrole', MAS, maart 1990.
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lisatie van de accountantskantoren een ander verloop dan die van veel industriele ondernemingen. De aanvankelijk gevoerde koers van eigen buitenlandse vestigingen bleek niet te voldoen. Kennelijk hadden de in het buitenland opererende accountants onvoldoende meerwaarde te bieden ten opzichte van de plaatselijke accountants. De accountants gingen daarom als het
ware een stap terug en kozen voor de vorming van netwerken, met juridische en financiele zelfstandigheid van de lidfirma's. De verwachting van
Enderwick dat de dienstensector gebaat zou zijn bij ' loose netwerk relations'
klopt voor de accountants.
Zijn de internationale accountantskantoren eigenlijk wei multinationale ondernemingen? Er is maar in zeer beperkte mate sprake van directe buitenlandse
investeringen en er is geen controle van het ene kantoor over het andere. In
dat opzicht kan eigenlijk niet van multinationale ondernemingen gesproken
worden. Anderzijds bestaat er bij de lidfirma's wei een sterke verbondenheid
via het opereren onder een naam en is de laatste jaren bij de grote internationale
netwerken toegewerkt naar een strakke interne discipline, een eenheid in vaktechniek, in toegepaste technologie, in huisstijl en in optreden naar buiten toe.
In de jaren tachtig hebben de grote netwerken met name op het gebied van de
informatie-technologie hun voorsprong op de kleine kantoren uitgebuit. De
netwerkstructuur is onmiskenbaar kwetsbaar, zoals speciaal de uittredingen
bij fusies laten zien. Daar staat tegenover dat de financiele verantwoordelijkheid zeer laag in de organisatie ligt, hetgeen motiverend werkt.
ZuBen accountants in de toekomst toegroeien naar een ondernemingsstructuur
met gezamenlijke financiele verantwoordelijkheid en winst-pooling? Of zal
de organisatiestructuur van de internationaal werkende acccountants een aantrekkelijk voorbeeld voor andere beroepsgroepen of industrieIen vormen?

Grootgrondbezit, revolutie en belastingdruk
De boekhouding van een Gelders edelman in de Bataafse tijd
(1795-1806)

S.W. VERSTEGEN

1. Inleiding
'Mijn huis heb ik laag getaxeerd omdat het niet apparent is dat in geval men
dit goed zoude willen verkopen voor het huis veel gereekent soude worden
uit hoofde van de situatie,.1 Aldus reageerde de edelman Olivier Hackfort
tot Ter Horst in 1802 op de zoveelste belastingheffing op vermogens die in
die jaren werd afgekondigd. De in 1795 uitgeroepen Bataafse Republiek
verkeerde gedurende zijn bestaan in voortdurende geldnood. De grote uitgayen voor leger en vloot en de verplichtingen aan de Franse 'zusterrepubliek'
brachten de Nederlandse satellietstaat in de revolutietijd in grote financiele
problemen. Door middel van al dan niet verplichte leningen en extra heffingen op inkomen en vermogen trachtte men het schip van staat, zonder veel
succes overigens, drijvende te houden . Als zovele van zijn standgenoten
werd deze rijke jonker in de landprovincie Gelderland daarom geplaagd
door financieIe aderlatingen ten behoeve van de centrale overheid. Wie zou,
zo suggereerde Hackfort, in deze tijd een dergelijk groot landhuis als het zijne willen kopen? De adel op het platteland was na de 'fluwelen revolutie'
van 1795 immers van zijn macht beroofd en het onroerend goed werd uit en
te na belast. In de Bataafse tijd werd door de landgewesten daarbij, overigens ten onrechte, extra geklaagd dat zij bij heffingen op vermogen slecht af
waren. Het vermogen in de landgewesten bestond grotendeels uit onroerend
goed dat door de fiscus makkelijker te belasten zou zijn dan effectenbezit en
2
koopmansgoederen in Holland. Om dezelfde reden verzetten de landgewesten zich tegen de nieuwe grondbelasting, die na de ondergang van de
Bataafse Republiek en de stichting van het koninkrijk Holland in 1806 onder koning Lodewijk van kracht werd.
I
Rijksarchief in Gelderland (RAG), ArchiefTer Horst inv.no. 107.
2
J.M.F.Fritschy, De patriotten en definancien van de Bataafse Republiek. Hollands krediet
en de smalle marges voor een nieuw beleid J 795- J80 1, (Amsterdam 1988) 128,130.
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Hier is onderzocht hoe de belastingdruk in de Bataafse tijd voor dergelijke
heren in de dageJijkse praktijk kon uitpakken. Om dat te onderzoeken moet
niet aileen de zwaarte van de belastingen worden bekeken, maar ook rekening
worden gehouden met de specifieke wijze waarop edelen hun bezit beheerden.
Hoe konden grootgrondbezitters, van wie het vermogen immers vast lag in
land en huizen, de door de overheid opgeeiste bedragen, die in de duizenden
guldens Iiepen, opbrengen? Hoe verhielden deze extra- belastingen zich tot de
inkomsten en uitgaven? Moesten zij beziuingen verkopen en dreigden zij te
verarmen? Voor een antwoord op deze vragen dienen de bewaard gebleven
del en van de boekhouding van de heer van Ter Horst en de in de aanhef aangehaalde taxatie uit 1802 als leidraad. Dat is niet omdat deze edelman nu representatief was voor de gemiddelde landjonker, want dat was hij maar tot op
zekere hoogte. Hij was om te beginnen voor Gelderse begrippen zeer rijk en
bovendien katholiek. En rijke katholieke edelen waren de witte raven van hun
stand. Maar wei geeft zijn boekhouding op unieke wijze inzicht in de manier
waarop edelen in deze tijd hun zaken regelden. Over de manier waarop grootgrondbezitters in de 18e en Jge eeuw hun Jandgoed beheerden is al het een en
ander gepubliceerd. Te den ken valt hierbij aan het boek van Verrips-Roukens
over het landgoed Vilsteren 3 en de artikelenbundel van Aalbers en Prak over
de positie van adel en patriciaat in de Nederlandse geschiedenis. Deze boekhouding geeft daarbij vooral inzicht in de financieel-technische kanten van het
beheer: de perikelen rond leningen, rentelasten, extra heffingen op vermogen
en inkomen, afiossingen, beleggingen en wat dies meer zij. Over de kredietverstrekking buiten de steden is met betrekking tot deze peri ode weinig bekend.
Voordeeerste helft van de 1geeeuw roemde Van den Eerenbeemtde vooraan4
staande 1'01 van de notarissen in de kredietverstrekking en v~~r de l8e eeuw
is er de studie van Duplessis over de vooraanstaande 1'01 van particuliere financiers in de Veluwse papiernijverheid. 5 Beide auteurs richten zich met name
op de kredietverlening aan bedrijven . De gelden die grootgrondbezitters Ieenden , zo kan uit deze studie worden geconcludeerd, waren echter minstens zo
groot, en vermoedelijk groter dan die van de nog weinig ontwikkelde nijverheid in de oostelijke provincies.

3
K.Verrips-Roukens, Over heren en boeren: een Sallands landgoed 1800- 1977 (Den Haag
1982); J. Aalbers, M. Prak (ed.), De bloem der natie. Adel en Patriciaat in de Noordelijke Nederlanden, (Meppel 1987).
4
H.F .. M. van den Eerenbeemt, 'Bedrijfskapitaal en ondernemerschap in Nederland 18001850' , in: P.A.M . Geurts, F.A.M. Messing, Ecol1omische ontwikkeling en sociale emal1cipalie,
Il, (Den Haag 1977) 16-1 8.
5
R.S.Duplessis, 'Capital and finance in the earl y modern Veiliwe paper industry', in:
A.A.C.Bijdragen, 28, ( 1986) 185- 198.
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De boekhouding van Hackfort is overigens verre van volmaakt. Het bestaat
allereerst uit een pachtboek, dat nog redelijk lijkt te zijn bijgehouden. Maar
de inkomsten en uitgaven zijn door hem slechts kort na zijn huwelijk bijgehouden in een notitieboekje dat niet uitblinkt in duidelijkheid of volledigheid.
Gezien de schaarste aan dergelijk materiaal is het desalniettemin zeker de
moeite deze aantekeningen te bestuderen en te amilyseren.

2. Olivier Hackfort (1768- 1824)
Sedert eeuwen bewoonde de familie Hackfort het adellijk huis Ter Horst in
Loenen op de Veluwe, in het zuiden van de gemeente Apeldoorn, op circa
vijftien kilometer afstand van Zutphen. In 1799 trouwde Olivier met de tien
jaar jongere Maria Aletta Wilhelmina Barbara van Wijnbergen (17781855). Uit dit huwelijk kwamen veertien kinderen voort waarvan er zes
vroeg stierven. 6 De familie Hackfort was, zoals wei vaker voorkwam op de
7
Oostelijke Veluwe, na de reformatie katholiek gebleven en werd daarom
geweerd uit het Veluwse adellijke college, de ridderschap. Bestuurlijke
functies bekleedden de leden van deze familie slechts op lokaal niveau: zij
waren ambtsjonkers (adellijke bestuurders) van Apeldoorn en, vanaf de
verheffing van dit dorp tot Hoge Heerlijkheid in 1749, schepenen. 8 Verder
waren de Hackforts erfrichters (erfelijk voorzitters) van de mark van Loenen, die de woeste gronden en bossen in dit kerspel beheerden .9 De katholieke erfmarkerichters van Loenen hadden, geheel conform de soms ondoorzichtige belangenverstrengeling tijdens het Ancien Regime, vreemd genoeg
ook het beheer over het kerkgebouw en andere bezittingen van de hervormde gemeente in het dorp. Dit was een privilege dat Olivier Hackfort tot
aan zijn dood wist te behouden.1O
Na de Bataafse omwenteling van 1795 bleek alras dat hij het nieuwe regime
omarmde en daarbij de emancipatie van het katholieke volksdeel voor ogen
had. Hij werd door een Orangistische edelman daarom omschreven als 'een
man zeer toegedaan aan de revolutionaire principes en bij uitstek rooms' .11
Tijdens de Bataafse tijd vervulde Olivier Hackfort allerlei functies in lokale
6
Nederlands adelsboek, 1942, 238-240.
7
H.K. Roessingh, Her Veluwse kerkvolk geteld. De uitkomsten van de godsdiensttelling van
1809 in sociaal-historisch perspectiej, (Zutphen 1978) 10- 1 I.
8
Gemeentearchief Apeldoorn , Oud archief inv.no. 106.
9
J.J.S. Sioet, Geldersche markerechtell, dl.l De Veluwe, (Den Haag 1911 ) 155- 156.
lOS. W. Verstegen, Gegoede ingezerenel1. l onke rs en geifrjden op de Veluwe rijdens Ancien Regime, Revolutie ell Resraurarie 1650-1 830, (Zutphen 1990) 135 .
II Verstegen a.w. , 103.
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besturen zonder overigens werkelijk een politieke carriere te volgen. Hij bleef
in zijn doen en laten een echte landjonker die zich zelden met politieke kwesties inliet die zich verder van zijn bed afspeelden dan de dichtstbijzijnde steden
Arnhem of Zutphen. Daarbij kwam dat hij onder zijn standgenoten bekend
stond als een ' moeilijk' mens. 12 Voor zover valt na te gaan had hij, afgezien
van familieleden, vooral contacten met notabelen in de omgeving, waaronder
jonkers, kooplieden uit de I1sselsteden en een enkele fabrikant.

3. Inkomen en bezit van de heer van Ter Horst

Gelderland telde vee I vermogende edelen. Alhoewel in de literatuur de neiging bestaat het aandeel van de adel in het grondbezit sterk te overschatten,
kan niet ontkend worden dat zich onder de meest vooraanstaande grootgrondbezitters veel edelen bevonden. Op de lijst van de 60 hoogst aangeslagenen
in de Franse tijd in de directe belastingen van Gelderland was de helft van adel.
Hackfort prijkte ook op deze lijst. Zijn bezit concentreerde zich in het dorp
Loenen. 13 Hier bezat hij 325 hectare bouw- en weiland. Daarnaast was hij
eigenaar van een adellijk huis waarvan de grootte afgeleid kan worden van
het aantal schoorstenen waarover belasting moest worden betaald in de 18e
eeuw. Met tien schoorstenen was dit huis met zijn bijgebouwen in de uitgestrekte gemeente Apeldoorn een absolute uitzondering. Slechts een enkele
pastorie telde vijf, gewone boerderijen een of twee schoorstenen. 14 Tenslotte
bezat de heer van Ter Horst nog een groot aantal boerderijen in Loenen.
In het eerste decennium van de 1ge eeuw had deze grootgrondbezitter een
inkomen dat schommelde tussen de fl . 15.000 en fl. 21.000 per jaar. Hoe uitzonderlijk was een dergelijk inkomen in Gelderland? Uit de Franse tijd is een
bron overgeleverd waarin van ruim honderd Gelderse notabelen het inkomen
l5
is vermeld (zie tabel 1). De heer van Ter Horst stond genoteerd met een
12 RAG, Collectie Schimmelpenninck van der Oye van de Poll, inv. no. 102, 1814.
13 Gemeentearchief Apeldoorn, Oud Archief, inv.no. 484a, 484b.
14 RAG, Archief Staten van Veluwe inv. no. 303.
15 RAG , BFA, inv. no. 5995. De lijst bevat 125 namen, bij drie daarvan is geen inkomen opgegeven. Een prableem met deze bran is dat de inkomsten in "francs" wordt verme1d, terwijl duideJijk is uit andere boekhoudingen en kadastrale gegevens over het bezit van deze notabelen dat
guldens bedoeld moeten zijn. Zo zou de edelman Van Isendoorn it Blois een inkomen hebben gehad
van 16.000 ' francs' terwijl zijn werkelijke inkomen zoals vermeld in zijn boekhouding 16.000
gulden bedroeg. Idem voor de douairiere Torck die een inkomen zou hebben gehad van 25.000
'francs' terwijl de pachtwaarde van haar bezittingen 27.000 gulden bedroeg. Voor nog een aantal
edelen blijkt de situatie vergelijkbaar te zijn. Ik ga er daarom vanuit dat in de bran feitelijk guldens
zijn bedoeld. Ook in kadasters uit de Franse tijd is weI sprake van 'francs' waar men guldens bedoe1d,
zie bijv. Gemeente Archief Apeldoom, Oud Archief, inv. nos. 393, 393a, 445, 446a, 484a, 484b.
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inkomen van fl. 20.000, een inkomen dat hij ook volgens zijn boekhouding
genoot. Slechts 42 van deze notabelen hadden een dergelijk hoog inkomen.
Dat deze edelman naar de maatstaven van de landprovincies tot de zeer rijken
behoorde is dus buiten kijf, al waren er lieden die nog het dubbele bed rag
verdienden .

Tabel I De Gelderse inkamenselite in 1811

inkomen (fl .)
2.000 tot 10.000
10.000 - 15.000
15.000 - 20.000
20.000 - 30.000
30.000 of meer

aantal (122)

%

60
20
18
19
5

49 %
16%
15 %
16%
4%

De positie van Hackfort kan ook worden bepaald aan de hand van zijn aanslag in de nieuwe, in 1806 ingevoerde, grondbelasting. Hij bevond zich met
een aanslag van fl. 427 onder de 60 hoogstaangeslagenen en binnen deze
elite in de lagere 'middenmoot' (tabel 2).

Tabel 2 De 60 belangrijkste Gelderse graatgrandbezitters il/ 1811

Aanslag in de grondbelasting
minder dan fl . 300
fl.300 tot fl. 600
fl.600 tot fl . 900
fl .900 tot t1.1200
meer dan fl . 1200

Aantal

%

7
21
18
9

12%
35%
30%
15%
8%

5

In de derde tabel zijn de inkomsten van de kasteelheer opgesomd van het
jaar 180 I, een van de weinige jaren waarvan de gegevens over i nkomsten en
uitgaven compleet zijn . Met uitzondering van de rente-inkomsten, die later
apart ter sprake komen, zullen deze inkomsten kort worden toegelicht.
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Tabel3 Inkomsten van de heer van Ter Horst in 1801

Categorie

inkomen

%

1. verpachting van bouw- en
weiland
2. graanverkoop
3. tienden
4. grasverkoop
5. veeverkoop

3.840
[.355
1.255
1.405
270

25%

totaal [andbouw

8.[20

52%

6. houtverkoop

4.455

28%

7. verpachting tiggeloven
8. verpachting waterrechten

250
650

4%

totaal nijverheid

900

6%

580
1.645

10%

9. overige inkomsten
10. renten

Totaal

15.705

16

9%

8%
9%

2%

2%

4%

100%

Bron tabellen 3 en 4: Rijksarchief Gelderland, ArchiefTer Horst inv. no. I 11.

3.1 Inkomsten uit de landbouw
Een groot deel van de inkomsten van de heer van Ter Horst werd in natura
betaald, in de vorm van rogge en boekweit, aileen voor bedrijfsgebouwen en
weilanden werd geldpacht betaald. Zoals gebruikeJijk was op de arme zandgronden betaalden boeren meestal een zogenaamde 'garfpacht' 17: een deel
van de oogst van dat jaar, die werd uitgedrukt in 'garven' oftewel schoven
graan. Het graan moest door de boer naar de markt worden gebracht en aldaar verkocht. Het geld dat hij daarvoor kreeg kwam de kasteelheer toe. Bij
deze pacht kwam nog de opbrengst van de graanverkoop van de landerijen
die Hackfort in eigen beheer had. Dit had tot gevolg dat de inkomsten van
16 Dit totaal wijkt af van het bedrag in de boekhouding. Dit wordt veroorzaakt door het niet
meerekenen van een bescheiden erfenis van ruim fl . 200 en rekenfouten in de boekhouding.
17 Zie hiervoor H.K. Roesssingh, 'Garfpacht, zaadpacht en geldpacht in Gelderland in de
zeventiende en achttiende eeuw', in: Bijdragen en Mededelingen Gelre, 63, (1968, 1969) 93.
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de heer van Ter Horst afuankelijk waren van zowel de prijzen die rogge en
boekweit kregen op de markt van Zutphen, als van de oogstopbrengst. De
graanprijzen waren in de Bataafse tijd in verband met de dikwijls heersende
oorlogstoestand hoog, maar de oogsten gering. Dat kan worden nagegaan
aan de hand van de opbrengsten van zijn tienden.
Tienden waren van oorsprong een op de bijbel gebaseerd recht op een tiende
deel van de oogst. 18Zij waren bedoeld als een belasting waarvan de geestelijkheid en de kerk konden worden onderhouden. Vele tienden waren evenwel in
wereldlijke handen gekomen. Een groot deel van de landerijen op de Veluwe
was tiendplichtig. In Loenen was dat in de 17e eeuw 72% van al het bouwland,19 een situatie waar vermoedelijk in de Franse tijd nog weinig aan was
veranderd. Omdat de tienden direct gerelateerd waren aan de oogstopbrengsten kon bij eerder onderzoek worden nagaan of de oogsten in Loenen toe- of
afnamen. Rond 1800 bleek het laatste het geval te zijn.20 In absolute bedragen
stegen de tiendopbrengsten weliswaar, maar die stijging bleef duidelijk achter
bij de gestegen prijzen voor rogge en boekweit op de graanmarkt. Hackfort
klaagde dan ook dat de opbrengst van zijn tienden, die hij 'voor de beste
besittingen hield, thans bij mij zoo seer gedaald zijn dat... ik geen vreemde ken
die (hen) soude willen aankopen al konde ik daar IOpct. (rendement) van
maaken'. De lage opbrengsten maakten de ervaren landbouwer Olivier Hackfort niet erg enthousiast over zijn boeren. In de hierboven aangehaalde taxatie
stelde hij dat hij voor zijn bedrijven 'niet had bereekent wat deselve renderen
wanneer zij door een besten bouman, die men hier in Loenen niet bekomen
kan, geregeerd wierden .. maar zoo als deselven op den duur onder een middelmatigen bouman renderen kunnen'. De tienden brachten in 1801 fl. 1.255 op.
Deze tegenvallende resultaten kunnen worden verklaard vanuit de 'peasanteske' mentaliteit van de boeren op de zandgronden. Het instandhouden van
het familiebedrijf stond bij deze boeren voorop, niet de winstmaximalisatie.
In tijden van lage graanprijzen werd daarom de arbeidsintensiviteit opgevoerd
in een poging het gezinsinkomen op peil te houden door middel van hogere
opbrengsten. Bij hoge graanprijzen zouden deze boeren omgekeerd geneigd
zijn hun land minder arbeidsintensief te bebouwen. Met name Van Zanden
heeft zich sterk gemaakt voor een dergeJijke verklaring van het teruglopen van
21
oogstopbrengsten. Hackfort lijkt deze mentaliteit aan den lijve ondervonden
te hebben.
18 Zie hiervoor J.L. van Zanden, 'Tienden als bran voor de geschiedenis van de landbouw in
Nederland in de achttiende eeuw (1650-1810)" in: AAC.Bijdragell, 24 (1984).
19 H.K.Roessingh, 'Agrarische bezitsverhoudingen in het kwartier van Veluwe ca. 1650' ,
(ongepubliceerd manuscript 1988), tabel 2.
20 Verstegen a.w., 35.
2 1 Zie hiervoor met name de discussie tussen J.L. van Zan den en J. Bieleman in het Tijdschrift
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De inkomsten uit de landbouw omvatten nog meer. Van grote betekenis was
de verkoop van gras en hooi uit de uiterwaarden die hij bezat langs de IJssel.
De incidentele verkoop van vee leverde tenslotte in dit jaar ook nog enige
honderden guldens op.

3.2 Houtverkoop
Veel verdiende Hackfort aan de verkoop van opgaande bomen, rijs- en hakhout. Houtverkoop was in de Bataafs-Franse tijd een lucratieve zaak in verband met de hoge houtprijzen. Een groot deel van de inkomsten van dit jaar
werden teweeggebracht door een zogenaamde 'houtuitdeling' in het Loenense bos van fl . 2.400. Het houtgewas van de mark van Loenen was gezamenlijk eigendom van een aantal geerfden, waaronder de heer van Ter Horst
de belangrijkste was. Van tijd tot tijd vond er een verkoop van hout plaats
waarvan elke geerfde een deel ontving, naar proportie van zijn aandeel in
het gemeenschappelijke bezit.

3.3 Inkomsten uit de nijverheid
Naast inkomsten uit de landbouw had de heer van Ter Horst nog inkomsten
uit de verpachting van waterrechten aan papiermakers. Loenen lag aan de
zuidgrens van het grote papiermakerscentrum Apeldoorn, waar door tientallen papiermolens met behulp van waterkracht handgeschept papier werd gemaakt ten behoeve van de Hollandse markt. Loenen telde een vijftal met
waterkracht aangedreven papiermolens die pacht waren verschuldigd aan de
kasteelheer. Voor het gebruik van het water betaalden zij gezamenlijk ca. fl .
650 per jaar. Hackfort vreesde dat de papiermakers in gebreke zouden blijven . Mocht dit gebeuren, dan raakte hij extra in de problemen. Wanneer het
in de papiernijverheid slecht ging was er namelijk meer aan de hand dan
verlies aan inkomsten. Een papiermaker die zijn pacht niet kon betalen en
zijn activiteiten moest staken, kon tot delging van de pachtschulden zijn molen tegen taxatiewaarde aan de eigenaar van het waterrecht afstaan .22 De
heer van Ter Horst moest er dus rekening mee houden dat hij honderden
guldens op tafel zou moeten leggen om een papiermolen op te kopen. Vervoor geschiedeni s, 101, 1988. Verstegen en Van Zanden hebben deze theorie ook getoetst in
het artikel , 'Boeren als ondernemers. Vi er landbouwbedrijven op de Veluwe in de negentiende
eeuw (1808- 1867)" in: l aarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek, 4 (1 987).
22 Zie hi ervoor W. Terwel. 'De familie Van Isendoorn a Blois en de verpachting en aankoop
van de watermolens Ie Vaassen', in: Bijdragen en Mededelingen Gelre, 75 (1984) 92.
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volgens moest hij maar hopen dat een andere papiermaker het bedrijf weer
van hem wilde overnemen: 'want gestelt, daar komt een papiermaker tot decadentie, dan ben ik immers genoodsaakt het getimmerte (de molen) nolens
volens te moeten overneemen indien er geen occasie is om sulx aan een ander te verkopen en in deze tijden daar het met de papiermaakerijen zoo
slecht gaat zoude zulks alligtelijk kunnen gebeuren'.
Deze angst zou vooralsnog ongegrond blijken, pas na de inlijving van het
koninkrijk Holland bij Frankrijk in 1811 kwam de papiermakerij op de Veluwe
23
een aantal jaren echt in de problemen. Hackfort overdreef, hijzelf had nog in
1801 het waterrecht van een papiermolen opgekocht en tot aan 1810 zou deze
molen de vereiste pachtgelden probleemloos weten op te brengen. 24
Hackfort had verder, zoals meer Veluwse edelen, nog een ticheloven in bezit
die voor fl. 250 per jaar werd verpacht.

3.4 Overige inkomsten
Bij de categorie 'overige inkomsten' moeten we denken aan de verpachting
van veengrond, tractementen (fl. 90), verhuur van kerkbanken, de verkoop
van kaarsen voor de kerk (samen fl. 60) en inkomsten uit de functie van
erfmarkerichter (fl. 70). Daarbij kwamen nog enkele onduidelijke posten,
goed voor fl. 360, waaronder een jaargeld van fl. 200 van onbekende herkomst. Hackfort had de veengrond gekocht ter waarde van fl. 545, dat
vervolgens verpacht voor fl. 21 per jaar met aldus een rendement van bijna
4%. Al met al blijkt dat een dergelijk edelman een heel scala van inkomsten
had, gevarieerder van samenstelling dan men op de arme Veluwse zandgronden zou verwachten. Dankzij deze 'risico-spreiding' was hij niet geheel
afhankeJijk van de tegenvallende oogstresultaten op de arme zandgronden.

4. Uitgaven
De jaarJijkse uitgaven bedroegen in de eerste jaren na 1800 rond de fl. 20.000
per jaar. Een 'gerniddeld' jaar was in dit opzicht 1801, toen de uitgaven fl. 20.500
bedroegen. Dat werd niet allemaal consumptief besteed. Een belangrijk deel
werd gebruikt voor het betalen van renten en belastingen, het aflossen van
23 D. Damsma, J.M.M. de Meere, L. Noordegraaf, 'Statistieken van de Nederlandse nijverheid
uit de eerste helft van de negentiende eeuw', in: Rijks geschiedkundige publicatien, grote serie
168 (Den Haag 1979) 46-49. Zie ook S.W.Verstegen, 'De familie van Isendoom a Blois en de
verpachting van de Vaassense watermolens', in: Bijdragen en Mededelingen Gelre, 73 (1982) 52.
24 RAG, Archief Ter Horst in. no. 112.
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schulden en voor het doen van beleggingen. In 1801 werd daar bijna fl.
11.950 voor gereserveerd, zodat de consumptieve uitgaven en onderhoud fl.
8.550 bedroegen. Verreweg het grootste deel hiervan , fl . 8.125, werd lokaal
uitgegeven zodat de heer van Ter Horst een zeer belangrijk werkgever was
in Loenen. Abstract geredeneerd zou men kunnen stellen dat, uitgaande van
een in deze streken gebruikelijk dagloon van fl. 0,50 en zes werkdagen per
week, jaarlijks zo'n 55 mensen hun inkomen dankten aan de uitgaven van
de heer van Ter Horst.
Hoe dit geld werd besteed is nog wei een nadere uiteenzetting waard. Globaal
kunnen deze uitgaven in 7 categorieen worden verdeeld (zie tabel 4).

Tabel 4. Uitgaven voor consumptie en onderhoud van de heer van Ter Horst in 1801

uitgaven

%

1. niet nader gespecificeerd
2. huishouden
3. ambachtslieden
4. meubilair
5. personeelslonen
6. arbeidslonen
7. landbouw

1.905
1.855
1.175
310
590
990
1.720

22%
22%
14%
4%
7%
12%
20%

Totaal

8.545

100%

Categorie

Helaas staat van een groot aantal uitgaven slechts vermeld aan wie zij werden gedaan, maar niet waaraan het geld werd besteed. Deze post aileen al
bedroeg ruim fl . 1.900 en geeft ons weinig inzicht in het uitgavenpatroon.
Bij de uitgaven voor het huishouden bevindt zich nog zo'n onduidelijke
post: 'aan mijn vrou in de huishouding', van fl. 690. Opvallend hoog, maar
wei bekend lIit andere adellijke boekhoudingen, zijn de lIitgaven voor wijn
die aileen al fl. 405 bedroegen. De rest van de uitgaven (fl . 760) bestond lIit
zeer gediversifieerde hllisholldelijke goederen: rundvlees, vis, boter, olie,
Deventerkoek, koffie, thee of bijvoorbeeld fl. 14 'voor wild'. In 1801 werd
een tweeling geboren. In de boekhouding is dat terug te vinden in een uitgave van fl. 2,50 'voor een kinderwagentje', fl. 47,25 voor de vroedvrouw en
fl. 56 aan de pastoor voor de doopplechtigheid en alles wat daarbij kwam
kijken .
De totale loonkosten voor het personeel bedroegen in 1801 fl. 590 of7% van
de uitgaven voor onderhoud en consumptie, hetgeen bij een dergelijk inkomen
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25
voor zo'n heer niet uitzonderlijk hoog was. Onder het personeel bevonden
zich tenrninste een jager, een koetsier en een hovenier.
Verder werd er in ditjaar nog fl. 310 uitgegeven voor meubilair, waaronder
een kerkstoel, schilderijen, tafels en stoelen. Tenslotte staan er nog enige reisen verblijfkosten in de boekhouding vermeld, gemaakt op reizen naar Utrecht,
Zutphen ('op de Zutphense kermis') en Arnhem. In andere jaren werden er
reizen gemaakt naar Emmerich en Amsterdam.
Een volgende onkostenpost werd gevormd door de uitbetalingen aan allerlei
ambachtslieden zoals rietdekkers, de smid, timmerlieden, metselaars, schilders, schoen makers, schoorsteenvegers etc. Totaal werd er dat jaar fl. 1.175
aan hen uitbetaald, waarbij aangetekend moet worden dat niet uit te maken is
welk deel van dat geld nu werd besteed aan het eigen huis en welk deel aan
bedrijfsgebouwen, zoals stallen, schuren en dergelijke.
Een belangrijke uitgavenpost was die voor arbeidslonen. Zoals gezegd is de
scheiding tussen huishoudelijke uitgaven en die voor het boerenbedrijf niet
scherp te trekken. Welk dee I van de arbeidslonen waarvoor werd uitgetrokken
is onduidelijk. Dagloners werden voor allerlei werk ingezet, niet aileen voor
werk op het boerenbedrijf, zoals maaien, hooien, oogsten en dorsen, maar
bijvoorbeeld ook voor sjouwwerk en vervoer.
Als eigenaar van vele boerderijen in Loenen was de heer van Ter Horst ook
verantwoordelijk voor allerlei onderhoud aan bedrijfsgebouwen van pachters.
De wanden van deze boerderijen waren nog weI opgetrokken van leem en
vlechtwerk in plaats van baksteen en kostten handenvol geld. Hij gebruikte de
grote 'boerderijen-dichtheid' op de arme zandgronden zelfs als argument om
de taxatiewaarde van zijn vermogen te verlagen omdat 'ik op lange nae soo
vee I faveure niet geniete als Iieden die haer bezittingen in Holland, Utrecht of
Betuwe gelegen hebben en die plaatsen bezitten waer op maar een getimmerte
te onderhouden is en die 2 a3 duisend gls. rendeeren, daer ik door malkander
gereekent voor yder hondert gls. een getimmerte te onderhouden hebbe' .
De heer van Ter Horst was, zoals vele landgoedeigenaren op de Veluwe,26
zelf landbouwer. Hij experi menteerde met het gebruik van ossen en kocht
bijvoorbeeld klaver (dat als stikstofbemester kon dienen). Ook is er een rekening voor dennezaad. Het aanplanten van dennebossen was toen nog lang niet
zo algemeen op de Veluwe als later in de 1ge eeuw. Dat in Loenen vergeleken
25 S.W.Verstegen, ' De luister van het oude stamhui s. Het beheer der beziuingen en de levenssfeer van een Veluws adellijk geslacht in de achttiende eeuw', in: J.Aalbers, M.Prak, De bloem
der nalie. Adel enpatriciaal in de Noordelijke Nederlanden (Meppel 1987) 91,92. De familie Van
Isendoorn a Blois betaalde in het midden van de 18e eeuw bij een inkomen tussen de fl. 18.000
en fl. 24.000 jaarlijks rond de fl . 1.000 aan personeelslonen.
26 I.M.G. van der Poel, 'De landbouw-enquete van 1800, dee I il : Zee land, Noord-Brabant, Utrecht, Gelderland en Overijssel ', in: Historia Agricullurae, 2 ( 1954) 170, vraag 202.
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bij andere Veluwse dorpen al veel aardappels werden verbouwd,27 kan, gezien
de aankoop daarvan, ook door deze grootgrondbezitter zijn bevorderd. Verder
vermeldt de boekhouding nog de aankoop van' 140 beuken heesters' van het
in de omgeving gelegen adellijke huis Middachten en de aanschaf van veekoeken. In 1801 werden verder 74 schapen gekocht voor fl . 9,- per stuk en
voor fl . 145 ' vette verkens ' . Geld moest ook worden uitgetrokken voor het
onderhoud aan weilanden en grienden in zijn uiterwaard langs de IJssel. In
1801 trok de heer van Ter Horst fl. 200 uit voor kribben in de rivier. Dat was
naar zijn eigen maatstaven vrij weinig: 'dien last is soo groot dat ik daar "s
jaers wei tusschen de drie a400 gl. voor mag rekenen', dit ondanks het feit
dat hij in de rivier dankzij het kribben enige landaanwinning verkreeg: "T is
wei waar, er wint iets aan dog dat ik aanwin dient aileen om er hout op te poten
en dat hout gaat aile jaaren al weer in de rivier (d.w.z. voor aanleg van en
onderhoud aan kribben) ... en hoe meer ik van boven winne hoe sterker de
stroom in 't midden op mijn rijswaard schiet en hoe vee I te meer ik aldaar
kribben moet' .

5. Gewone belastingen
Totaal gaf de heer van Ter Horst in het jaar 1801 fl . 1.885 uit aan belastingen. Die waren dat jaar uitzonderlijk hoog omdat er nogal veel
overdrachtsbelasting28 (fl. 640) moest worden betaald voor de grote hoeveelheid landgoederen die Ter Horst en zijn vrouw in de voorgaande jaren hadden aangekocht bij de Gelderse IJssel. Ook werd er in dat jaar veel (achterstallige) grondbelasting betaald (totaal ca. fl. 740 bij een gewone aanslag in
de oude grondbelasting van fl . 300). Verder moest er nog fl. 360 worden betaald aan waterschapslasten: voor de inspectie en onderhoud van de dijken
en afwateringskanalen op de Oostelijke Veluwe en langs de IJssel. Tenslotte
werd fl . 130 betaald aan accijnzen en overige belastingen. Interessanter zijn
de belastingheffingen op bezit en/of vermogen en met name de uitzonderlijke heffingen en leningen aan de staat.

27 C.J.C.W.H. Arnold, Apeldoorn in opkomst. De ontwikkeling vandorp en gemeente in de eerste
helft van de negentiende eeuw, Zutphen (1971) 30.
28 Bij verkoop van onroerend goed betaalde de koper 2% van de koopsom (de '50e penning')
van de koopprijs.
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6. Leningen en beleggingen
Een van de interessante aspecten van deze boekhouding is, dat er uit kan
worden opgemaakt hoe gebruikelijk het op het platteland was dat mensen elkaar geld leenden voor het bekostigen van allerlei, al dan niet voorziene, uitgaven waarvoor geen contanten voorhanden waren. De heer van Ter Horst
was daarbij zowel geldschieter als lener. Zoals uit tabel 3 kon worden opgemaakt ontving hij in 1801 fl. 1.645 aan rente over uitstaande leningen. Van
niet aile uitstaande leningen vermeldt de boekhouding tegen welk percentage de heel' van Tel' Horst geld uitleende. Leningen aan de staat rendeerden
doorgaans 3 of 3,5%, een enkele lening aan een particulier 5%. Grofweg
ging het om een uitgeleend bed rag van rond de fl. 40.000.
Het belangrijkste waren de inkomsten uit leningen aan overheden. Deze
29
bedroegen in 180 I fl. 1.180.
Twee derde deel hiervan (fl. 762) ontving hij uit vrijwillige leningen. Het
pachtboek vermeldt voor de jaren 1802-04 nog inkomsten van fl. 90 rente over
drie obligaties van fl. 1.000 ten laste van de Bataafse Republiek, nu tegen een
rente van 3%. In de jaren 1802-05 wordt een losrente ten laste van de Domeinen genoemd van fl. 1.000 tegen 4%. In 1805 was er nog een schuldbrief ten
laste van de Bataafse Republiek tegen 3,5%. Twee schuldbrieven van fl. 1.000
tegen een rente van 2,5% had hij volgens zijn zeggen verkocht. Het was overigens ook v66r de Bataafse revolutie onder vermogende edelen in zowel HoIland als de oostelijke provincies niet ongebruikelijk om voor tienduizenden
30
guldens belegd te hebben in overheidsschulden.
Afgezien van renten op diverse overheidsleningen ontving hij in 1801 voor
fl. 465 aan rente op uitstaande leningen aan particulieren. Uit de boekhouding
kan worden opgemaakt dat zich onder deze mensen ook personen bevonden
die actief waren in de nijverheid. Behalve een papiermaker leende ook de
katholieke farnilie Krepel geld van Hackfort. Krepel was eigenaar van een
kopermolen en goede bekende van de heer van Ter Horst. Krepel betaalde in
1810 fl. 150. Dat was 5% aan rente over een bedrag van fl. 3.000.Tenslotte
was er nog ene heer Bogel, een familie waarvan leden ijzerfabrikanten waren.
Laatstgenoemde betaalde in 1801 fl. 175 rente en had dus vermoedelijk fl.

29 Deze inkomsten zij n in de boekhouding nogal vaag gespecificeerd: "V~~r rhenten van geconverteerde recepissen"f1. 242
' V~~r certificaten van vrijw. negotien' fl. 562: 10:0
'Voor rhente van 5.000 van de Bataafsche R.' fl. 175
' Aan rhenten van vrijwillige negotie' fl. 200
30 J. Aalbers, 'Geboorte en geld. Adel in Gelderland Utrecht en Holland tijdens de eertse helft
van de achttiende eeuw ', in: Aalbers, Prak a. w., 75-76.
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5.000 geleend. Het beeld van de jonker die altijd maar door zijn verkwistende
levensstijl in het krijt staat bij vermogende burgers lijkt mij daarom eenzijdig.
De heer van Ter Horst leende aan de andere kant zelf zeker geld. In het
pachtboek staat achterin een lijst van geldsch ieters vermeld die een goed
Iicht werpt op de veelzijdigheid van de kredietlijnen in de landprovincies in
een tijd waarin ten plattelande het bankwezen ontbrak. De schuldeisers van
de heer van Ter Horst in het eerste decennium van de 1ge eeuw staan opgesomd in bijlage 1. Geografisch strekten zijn kredietlijnen zich uit van Harderwijk aan de Zuiderzee tot Doetinchem in de Achterhoek en Zevenaar aan
de Duitse grens. Onder zijn geldschieters bevonden zich familieleden Cnigt
Lamsweerde'), leden van een regentenfamilie, een papiermaker, kerken, de
gemeente Apeldoorn, een katholieke instelling voor armenzorg en nog enige
particulieren. Lieden die het ene jaar bij Hackfort in het krijt stonden, konden het volgende jaar geldschieter zijn en omgekeerd. Dat gold ook voor
lokale overheden. De gemeente Apeldoorn was zowel lener als geldschieter
van de heer van Ter Horst. In de meeste gevallen ging het om leningen van
enkele duizenden guldens die binnen enkele jaren bleken te kunnen worden
afgelost. Aileen voor een grote lening van fl. 15.000 van vermogende vrou31
wen uit de regentenfamilie Van Westerveld uit Harderwijk gold dit niet.
Dat Hackfort niet vanwege een financiele noodsituatie bij allerlei mensen
om geld vroeg, bewijst zijn verhouding tot de Apeldoornse papiermakersfamilie Capel. Leden van deze familie Capel leenden in deze tijd voor
maar Iiefst fl. 14.000 aan Olivier Hackfort die hen daarvoor honderden guldens aan rente moest betalen, terwijl Hackfort anderzijds van dezelfde familie land kocht ter waarde van fl. 3.500. Gewoonlijk ging het bij leningen
even wei om bedragen van enkele duizenden guldens. Zij Iiggen in dezelfde
orde van grootte als de geldleningen aan papiermakers die Duplessis noemt
voor de 18e eeuw, die varieerden van fl. 800 tot maximaal fl. 6.000. De
geldschieters van de papiermakers en van deze edelman kwamen sociaal gezien soms uit dezelfde hoek. Ook Duplessis noemt leden van regentenfamilies, waaronder geregeld vrouwen, die geld uitleenden. De totale schuldenlast van Hackfort was even wei veel groter dan van welke papiermaker ook.
De schulden van de Veluwse papiermakers bedroegen in de eerste helft van
de 18e eeuw doorgaans minder dan fl. 5.000.
Verder maakt het pachtboek ook nog duidelijk hoe de financiele verhoudingen binnen zijn familie lagen. Naast de gemeenschappelijke boedel van Hackfort en zijn vrouw, had de laatste ook nog een eigen boedel waarvan de financien gescheiden werden gehouden. Daardoor was het mogelijk dat Hackfort
31

Deze familie betaalde in de Franse tijd fl. 662 aan grondbelasting. RAG, BFA inv.no.4638.
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in de Bataafse tijd nog eens voor fl. 3.000 in het krijt stond bij zijn vrouw. Dat
bedrag zou later verder oplopen. Giften van Hackfort's schoon vader aan de
boedel van zijn dochter, van fl. 1.000 in 1809 en fl. 2.000 in 1814, werden, zo
zegt Olivier Hackfort, 'door ons gebruikt' , met als gevolg dat dit bed rag nu
32
ten laste van de gemeenschappelijke boedel kwam.
De vrijwillige en gedwongen leningen ten tijde van de Bataafse Republiek
maakten dit spel van onderling lenen nog wat complexer. Bij belastingen op
vermogen en al dan niet vrijwillige leningen kampten heren als Hackfort
natuurlijk eveneens met gebrek aan voldoende contanten. Het benodigde
geld leende hij daarom, geld waarover hij natuurlijk rente moest betalen.
Het geleende geld werd vervolgens weer uitgeleend aan de overheid en
daarover werd weer rente ontvangen. Eventuele schuldaflossingen van de
overheid werden weer gebruikt om eigen schulden af te lossen of een volgende belastingheffing te betalen. 33
'Waarom makkelijk als het moeilijk kan' is men dan geneigd te denken. Het
was dus niet zo dat een vermogende grondbezitter direct zelf het bed rag op
tafel moest zien te leggen bij zware vermogensheffingen, dat deed zijn geldschieter. Hijzelf zat opgescheept met de rentelasten en de aflossingen. De heffing van 5% waar de boekhouding gewag van maakt, die werd geheven over
een vermogen van fl. 80.000, kostte de heer van ter Horst dus niet fl. 4.000,
maar in eerste instantie fl. 175 aan rentebetalingen. En verder was het zo dat
de geleende bedragen weer op het vermogen in mindering werden gebracht.
Omdat Ter Horst inmiddels nog meer schulden had gemaakt bracht een volgende heffing van 3% de staat nog maar fl. 2.000 op, in plaats van meer dan
fl. 2.400. Het schuldenvrije vermogen was dus inmiddels gedaald van fl.
80.000 naar fl. 66.666. Niet ten onrechte merkte de heer Ter Horst bij het
opstellen van de taxatie van zijn schuldenvrije bezit in 1802 op: 'Eindelijk is
het mogelijk dat de commissie het vreemd voorkome dat ik zoo veel schulden
hebbe waer om ik dienstig oordeel hier te noteeren bij welke gelegentheden
(ik) die gecontracteerd hebbe'. En daarop voigt er een waslijst van aangegane
schulden ten bedrage van fl. 42.900 waarvan hij er fl. 12.000 was aangegaan
ten behoeve van belastingheffingen (fl. 6.000) en vrijwillige leningen (even32 RAG, ArehiefTer Horst, inv.no. 12: 'In denjaare 1809 heeft mijn sehoonvaderaan ons present
gedaan de somma van 1.000, welke duizend gulden moeten verstrekken ten voordeele van den
boedel van mijne vrou en dewelke door ons gebruikt zijnde dus moeten komen ten lasten van deezen gemeensehappelijken boedel'. De bewoordingen voor het ' present' van fl . 2.000 in 1814 zijn
vrijwel gelijkluidend.
33 Over de ' heffing van 4 pet. van de bezittingen volgens publ. dd . 30 nov. 1798 rentende 3
1/2%' lezen we voor hetjaar 1805: ' vervolgens is dit capitaal uitgeloot en heb de penningen daarvoor ontfangen en deselve ten dele tot aflegging der eapitaalen, ten deele tot betaaling der heffingen
geemployeerd ' . (RAG), ArehiefTer Horst inv. no. 112, fol. I.
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eens fl. 6.000). Bij die vrijwillige leningen ging het ook om leningen ten behoeve van lokale overheden: de gemeente Apeldoorn (fl. 3.000) en het kwartier van Veluwe (fl. 2.000).34 Olivier Hackfort had fl. 30.900 aan andere schulden, waarvan fl. 24.000 was geleend om landaankopen te financieren. Van
een minstens zo rijke edelman uit de buurt, Van Spaen van Biljoen, is ook
bekend dat hij, al zijn klaagzangen over hoge belastingen ten spijt, eveneens
in staat was zijn grondbezit juist in deze epoque fors te vergroten. 35 De boekhouding van Hackfort bevestigt hiermee de grote voorkeur die edelen doorgaans hadden voor beleggingen in grond. Verrips-Roukens zag hetzelfde bij
de eigenaar van het landgoed Vilsteren, eveneens een katholiek die na de omwenteling enige politieke activiteiten ontplooide. Ook deze Michael Helmich
had een voorkeur voor beleggingen in grond en staatsleningen. Verrips haalde
in dit verband Brugmans aan die stelde: 'De Nederlandse kapitalist gevoelde
niets voor beleggingen in inheemse industrien, hij wenste landbezit, nam hypotheken en kocht obligaties' .36 Met zijn leningen aan lokale ondernemers en
belangen in de papierindustrie voldeed Hackfort niet geheel aan dit beeld, al
bleef land zijn belangrijkste vermogensbestanddeel. Investeringen in de agrarische sector hadden toen een hoger rendement dan geldleningen. Met name
land op de vruchtbare kleigrond langs de IJssel was in trek. De oogstop34 RAG, ArchiefTer Horst inv.no.1 07 1802. De omschrijving van de schulden is niet erg duidelijk gespecificeerd:
In 'tjaar 1795 had mijn boedel aan lastige capitaalen behalve de kleine van 300 en 200:
fl. 6.900
In 1796 heb ik genoteerd om te fourneren in de vrijwillige negotiatie van Veluwe
fl. 2.000
Daer nae van ' t ampt (Apeldoorn) om te fourneren in deselve negotiatie
fl. 3.000
Daer nae om te betaalen de aangekogte goederen van Van de Steen en De Klomp
fl. 12.000
Daer nae om te betaalen in de heffing van 5 pct.
fl. 4.000
Daer nae om te fourneren in de heffing van 3 pct.
Il. 2.000
Daer nae om Ie fourneren in de negotiatie op de Domeinen
fl. 1.000
Eindelijk heb ik de goederen van Corne lis D'Heripon moeten over:«eemen
en daer door aan schulden geacquireerd
fl. 12.000
fl. 42.900
Over aile geleende bedragen moest hij in 180 I ruim fl. 400 rente betalen.
35 J.Aalbers, 'Willem Anne van Spaen van Hardestein en de voormalige riddermalige adel
(1806-1813) ' , in: 1. Aalbers, M.Prak (red .), De Bloem der natie. Adel en patriciaat in de Noordelijke Nederlanden , (Meppel 1987) 109.
36 Verrips-Roukens a.w., 35-37.
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brengsten stegen daar, in tegenstelling tot de zandgronden,juist tot grote hoogte in de Bataafse en Franse ti jd. 37 Vooral daar kocht de heer van Ter Horst land.
Zijn belangrijkste belegging was de aankoop van een boerenbedrijf in 1801
ter waarde van fl . 10.000, dat hij verpachtte tegen fl. 600 bruto per jaar. Gezien
de gunstige agrarische conjunctuur behoeft men zich over deze voorkeur voor
beleggingen in grond nauwelijks te verbazen. Als rendement voor zijn onroerend goed en tienden gaf Hackfort 5% op, na aftrek van grondbelasting en
onderhoud, terwijl geldleningen zoals gezegd 3 it 3,5% rente droegen. Dit
relatief lage rendement van geldleningen wijst er op dat er, aile politiek- fiscale
problemen ten spijt, ook in de landgewesten geen kapitaalgebrek bestond.
Wanneer er plotseling grote bedragen nodig waren kon de heer van Ter Horst
dat moeiteloos lenen.
Aile heffingen, leningen en beleggingen ten spijt was er nog steeds genoeg
financiele ruimte over om allerlei schulden weer af te lossen. In het jaar 1802
leende Hackfort nog eens fl. 2.500 zodat in 1802 zijn totale schulden fl. 45.400
bedroegen. Hiervan was in 1810 bijna fl. 30.000 afgelost, oftewel gemiddeld
ruim fl. 3.000 per jaar (zie bijlage 1). Het geld hiervoor vond hij bijvoorbeeld
gedeeltelijk in de hierboven genoemde extra-inkomsten van fl. 2.400 van de
38
houtuitdeling in het bos van de mark van Loenen.
Wanneer de rompslomp rond de vrijwillige en gedwongen leningen en de
aflossingen bij elkaar worden genomen is het duidelijk dat het stelsel van
uitzonderlijke heffingen en vrijwillige leningen (,De grabbelton van stoplappen' zoals Schama hen typeert39 ) voor vermogende grootgrondbezitters een
hoop lasten meebracht. Terwijl het 'voordeel' van het verkrijgen van inkomsten uit al dan niet vrijwillige leningen teniet werd gedaan door het feit dat de
gevraagde bedragen vaak moesten worden geleend tegen een even hoge rente
en vervolgens moesten worden afgelost. Deze lasten waren echter niet zodanig
dat de heer van Ter Horst in grote financiele problemen kwam.

7. De eindbalans
Olivier Hackfort tot Ter Horst was, met een bezit rond zijn huis van 325
hectare en een inkomen tussen de fl. 15.000 en fl. 20.000 per jaar, een naar
Gelderse begrippen zeer vermogend grootgrondbezitter. In die hoedanigheid
37 Verstegen, ' Gegoede ingezetenen', a.w., 42-45 .
38 In de taxatie van 1802 meldde hij ten aanzien van zijn schu lden van fl. 42.900: 'hier van heb
ik naderhand afgeligd (uit penningen geprovenieert van ' t bosch die ik niet nodig had) in de laatste
fournissement in de vrije negotiatie of tot betaling van landerijen'.
39 S.S. Schama, Patriotten en bevrijders. RevoLutie in de NoordeLijke NederLanden 1780- 181 3,
(Amsterdam 1989) 580.
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had hij, hoe sympathiek hij ook stond tegenover de Bataafse revolutie, te
maken met een overheid die voortdurend een forse aanslag deed op zijn portemonnee. Maar dankzij het afsluiten van leningen kon hij de belastingdruk,
die ontstond ten gevolge van leningen en belastingen, verlichten. Die
belastingdruk was duidelijk niet zodanig dat zijn wijze van leven er ernstig
onder leed. Gezien de hoogte van zijn uitgaven voor personeel, allerlei luxezaken als wijn, schilderijen en dergelijke behoefde hij zich weinig te ontzeggen. Er bleek bovendien nog zeer veel geld beschikbaar te zijn voor
beleggingen in landerijen die toen een relatief hoog rendement hadden. Die
beleggingen vereisten een veelvoud van wat de staat van hem verlangde. De
duizenden guldens die hij moest betalen in gedwongen leningen en extraheffingen deerden hem uiteindelijk weinig. De gunstige agrarische conjunctuur in de Bataafse tijd was hem daarbij zeker behulpzaam. Hij kon het zich
zelfs permitteren, ook al raakte hij daardoor dieper in de schulden, om grote
sommen geld bij te dragen in vrijwillige leningen. Die grote schulden leverden weinig problemen op. Gebleken is dat een dergelijk edelman niet aileen
van allerlei mensen en instanties geld kon lenen, maar omgekeerd zelf eveneens forse bedragen uitleende. Dit onderzoek heeft daarbij duidelijk gemaakt hoe ten plattelande, ondanks het gebrek aan kredietinstellingen, toch
complexe financiele netwerken bestonden. Hierbinnen waren niet aileen
voor ondernemers maar meer nog voor vermogende particuJieren, tegen normale rentetarieven, forse bedragen beschikbaar.
In hoeverre de voor deze edelman gunstige financiele situatie in de Bataafse
tijd ook voor andere grootgrondbezitters gold, is moeilijk na te gaan. Van geval
tot geval zullen zich ongetwijfeld grote verschillen hebben voorgedaan. Desalnietternin is de indruk blijven hangen dat dergelijke heren simpelweg te rijk
en bovendien te kredietwaardig waren om door de belastingpoJitiek van de
Bataafse RepubJiek werkelijk in de problemen te komen.
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Bijlage 1. Schulden van de heer van rer Horst in 1802
Naam schuldeiser
Rooms Katholieke armen(zorg)
te Doetinchem
Dhr. Jansz. Capel
(papiermaker)
idem
Hervormde kerk Beekbergen
(dorp bij Apeldoorn)
Dhr. G. Beekman
Kinderen van G.W.Groot
juffr. van Lamsweerde
(Gelderse jonkvrouw)
juffrouwen Van Westerveld
(regentenfamilie uit Harderwijk)
Loenensche boeren
(mark van Loenen)
Obligatie te Wageningen*
Obligatie gemeente Apeldoorn*
Kerk te Loenen *
Dhr. Jansen te Zevenaar*
Dhr. Capel
Gebr. Capel
Dhr. van Wijnbergen
(Gelders edelman)

Afgelost

bed rag

1802

fl.

1808
1806

fl. 4.000
fl. 6.000

1802

fl. 1.000

1802
1807

fl. 1.000
fl.
800

1802

fl.

1.000

600

fl. 15.000
1.200
4.000
3.000
400
390
2.000
2.000

1807
1805
1810
1806
1806
1807

fl .
fl.
fl.
fl.
fl.
fl.
fl.

1807

fl. 3.000

*'Dese vier zijn ten lasten van deesen boedel gebragt dd 24 oct. 1802'

Ret kabel vraagstuk en de interlokale telefonie
in Nederland 1888-1933
O.DEWIT

'Het is zoo'n ding, dat men in den grond legt en verder zit er eigenlijk zoo
heel weinig aan!' Aldus omschreef in 1922 de hoofdingenieur-directeur van
het Staatsbedrijf der Posterijen en Telegrafie, ir. A.E.R. Collette, de visie in
'sommige ingenieurskringen' op de interlokale telefoonkabel. 'Laat ik zeggen', vervolgde Collette, 'dat er millioenen en millioenen mede gemoeid
zijn; de omstandigheden, welke zich daarbij voordoen, vereischen een zeer
uitgebreide en zeer ernstige studie, juist omdat er zulke groote kapitalen bij
betrokken zijn, en ook omdat het belang van de gebruikers er zoo ernstig
mede verbonden is.' I Het huwelijk van techniek en de organisatie van die
techniek waar Collette op doelde, was niet aileen problematisch in 1922,
toen een ambitieus programma tot de bekabeJing van de belangrijkste bovengrondse, interlokale telefoonverbindingen in gang was gezet. Reeds
twintig jaar daarvoor, rond 1900, vormde de interlokale telefonie in het totaIe Nederlandse telefoniesysteem een problematisch onderdeel, waarvan de
technische en organisatorische aspecten sterk met elkaar verweven waren.
De interactie van technieken met organisatorische, economische, sociale en
politieke aspecten vormt een belangrijk uitgangspunt voor het moderne on2
derzoek naar techniekontwikkeling. Binnen dit onderzoek krijgt de bestudering van de ontwikkeling van grootschalige technische systemen veel aandacht. 3 Een complex communicatienetwerk als de telefonie kan als een dergelijk systeem worden beschouwd. De opbouw en ontwikkeling van grootschaJige technische systemen vindt voor een belangrijk deel plaats door de
succesvolle integratie van technische en niet-technische systeemonderdelen.
Systeemontwikkeling kan ook vertraagd worden. In vee I gevallen wordt dit
veroorzaakt door het bestaan van 'achterbJijvende' systeemcomponenten, die
1
De lngenieur (1922) 755.
2
Zie voor een recente uitwerldng van met name de verwevenheid tussen techniek en politiek:
A.A.A. de la Bruheze, Political construction o/technology: nuclear waste disposal in the United
States, /945-/972 (Diss. Enschede 1992) 5-9
3
Zie bijvoorbeeld: R. Mayntz, T.P. Hughes (eds.) , The development o/large technical systems
(Frankfurt am Main/Boulder 1988); T.R. la Porte (ed.), Social responses to large technical systems
(DordrechtIBostonILondon 1991); A. Kaijser, A. Morgen, P. Steen, Changing direction. Energy
policy and new technology (Stockholm 1991).
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Alb. I : De interlokale lelefoonlijn Halfweg-Hoofddorp nabij hel gemaal De Lijnden in januari
1930.

Bron: Her Nederlands PIT-Museum ('s-Gravenhage).
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zorgen voor een functionele onevenwichtigheid in het systeem. Dergelijke
onevenwichtigheden moeten eerst opgelost worden, voordat het systeem een
nieuwe evenwichtssituatie kan bereiken. 4
In dit artikel zal vanuit het kader van systeemontwikkeling de blik worden
gericht op de interlokale telefonie in Nederland tussen 1888 en 1933. Daarbij
zal met name aandacht worden besteed aan de transmissie, het transport van
telefoonsignalen. Het vraagstuk, hoe dit transport het beste plaats kon vinden ,
vormde in deze jaren een belangrijk probleem binnen de interlokale telefonie.
Hiermee verbonden waren technische, organisatorische en financiele aspecten. Hier staat de vraag centraal, door welke oorzaken de telefoontransmissie
zich tot een kritiek probleem binnen de interlokale telefonie kon ontwikkelen,
en welke oplossingen voor dit probleem werden aangedragen . Bekabeling van
de interlokale telefoonverbindingen was een van deze oplossingen, maar gaf
aanleiding tot een nieuw probleem: het kabelvraagstuk.

Particuliere expioitatie
Nadat in 1881 door particulier initiatief de eerste stedelijke telefoonnetten in
Nederland tot stand waren gekomen, werd in 1887 door de minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid aan de belangijkste lokale telefoonexploitant,
de Nederlandsche Bell Telephoon Maatschappij (NBTM) , toestemming verleend tot het aanleggen en exploiteren van interlokale telefoonverbindingen
tussen Amsterdam, Haarlem en Zaandam. Begin 1888 werden deze verbindingen geopend. In de daaropvolgende jaren kwamen eveneens verbindingen tot stand tussen Rotterdam-Dordrecht, Amsterdam-Rotterdam, Amsterdam-Den Haag, Rotterdam-Den Haag, Amsterdam-Utrecht, en AmsterdamArnhem. In 1891 was een interlokaal telefoonnetwerk van in totaal 263 km
5
lengte aangelegd. Aan het einde van 1897 waren 23 verbindingen tot stand
gebracht, waarvan enkele reeds meerdere lijnen telden.
De interlokale telefonie was van meet af aan onderworpen aan strenge voorwaarden .6 De voornaamste reden hiervan was dat gevreesd werd voor een
daling van de opbrengsten van de Rijkstelegraaf. Het was de overheid die de
4
T. Hughes noemt dergelijke achterblij vende systeemcomponenten ' reverse sali ents' : ' A reverse sa lient appears in an ex panding system when a component of the system does not march
along harmoni ously with other components.' T. Hughes, Ne tworks of power (BaltimorelLondon)
79.
5
A. van Oven, 'De ont wikkeling dertelephonie in Nederland ' , in : Eigen haard ( 1891) 279-283,
294-298, 3 10-312, 326- 328, aldaar 326.
6
Het volgende is voornamelijk gebaseerd op G. Hogesteeger, Concentratie en centralisatie
bi} de openba re telefoni e ill Nederland 188 1-1940 (Den Haag 1984) 120- 123, 135- 140.
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NBTM opdracht gaftot de oprichting van bepaalde Iijnen, een aanzienlijk deel
van de investeringen voor haar rekening nam, en zorg droeg voor het onderhoud van de lijnen . De NBTM ontvingjaarlijks 4% van het aanlegkapitaal dat
ze voor haar rekening had genomen, en 25% van de bruto-opbrengsten . De
resterende 75 % ging naar de overheid. In 1897 bijvoorbeeld werd een bedrag
van f 68.277,23 aan het Rijk afgedragen.7 Aanleg en exploitatie yond dus
plaats door de NBTM, maar ten behoeve van de overheid. Ais gevolg van het
Koninklijk Besluit van 17 november 1889 werd vanaf 31 maart 1891 de
vergunning tot exploitatie door het Rijk voor telkens zes maanden verleend .
Daarbij nam het Rijk de verplichting op zich, bij het niet verlengen van de
vergunning, de lijnen over te nemen en de NBTM hiervoor schadeloos te stellen. Particuliere exploitatie van de interlokale telefoonlijnen werd vanaf dat
moment als een tijdelijke uitzonderingssituatie gezien, en staatsexploitatie als
de gewenste situatie. De wens om zowel de aanleg, de exploitatie, als het
beheer van de interlokale telefonie in staatshanden te doen overgaan kwam
ook tot uitdrukking in een Koninklijk Besluit uit 1892, waarbij de NBTM de
verplichting kreeg opgelegd een garantie te stellen voor het rijksaandeel in de
opbrengst van de interlokale lijnen. De aanleg van nieuwe lijnen werd daarmee
ernstig beperkt, zodat bij naasting van de interlokale telefonie de vergoeding
van de overheid aan de NBTM zo laag mogelijk zou uitvallen.
Het feitelijk aan de NBTM verleende monopolie voor de oprichting van
interlokale lijnen werkte evenmin stimulerend op de ontplooiing van de interlokale telefonie. Het was mogelijk voor stedelijke telefoonnetten, die niet door
de NBTM werden geexploiteerd, op de interlokale lijnen te worden aangesloten . De NBTM vroeg hiervoor echter een garantie voor een minimale opbrengst. Deze garantiesom werkte zodanig prohibitief, dat slechts een nietNBTM-net om aansluiting vroeg.
Duidelijk mag zijn dat al deze voorwaarden niet bevordelijk werkten voor
een grootschalige uitbreiding van de interlokale telefonie. Daarnaast kampte
de interlokale telefonie met de nodige technische problemen. In vergelijking
met de lokale telefonie was de interlokale telefonie in technisch opzicht aanzienlijk gecompliceerder. Voor de telefonische verbindingen in de steden had
het enkeldraads-systeem voldaan . De lijnen richting abonnees waren beperkt
qua afstand en Iiepen voor een groot gedeelte niet-evenwijdig aan elkaar. Inductie, de wederzijdse be'invloeding van naast elkaar gelegen stroomleidingen
waardoor overspraak en ruis ontstaat, bleef zodoende relatief beperkt. De eerste interlokale lijn tussen Amsterdam en Haarlem bestond eveneens uit een
enkele, geaarde draad. Aansluiting op de enkeldraads netten van Amsterdam
en Haarlem kon daarmee zonder bijzondere technische aanpassingen plaats7

Hogesteeger, Concenfratie 137,

nODI

30.
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vinden. Met het oog op een eventuele uitbreiding van het interlokale
telefoonverkeer, waardoor draden op bestaande routes zouden moeten worden
bijgespannen, werd even wei al snel het enkeldraads-systeem losgelaten. Evenwijdig aan elkaar lopende telefoondraden zouden onaanvaardbare inductieverschijnselen oproepen. Aile latere interlokale lijnen waren daarom dubbeldraden die elkaar op regelmatige afstanden kruisten . Een dergelijke kruiselingse constructie, een systeem dat door de Belg Van Rijsselberghe in 1882
werd ontworpen, was noodzakelijk om zowel de inductieve werking van de
telefoondraden op elkaar als van nabijgelegen telegraaflijnen te voorkomen. 8
Door het dubbeldraads uitvoeren van de interlokale circuits waren voor het
tot stand komen van een gesprek tussen een Rotterdamse en een Amsterdamse
aansluiting 'translatoren' noodzakelijk, die de dubbele draden verbonden met
naar de enkele draden van het lokale net. Overspraak werd zodoende vrijwel
voorkomen. Deze transformatoren zorgden echter wei voor een extra verzwakking van het telefoonsignaa1. 9
Zowel het gebruik van dubbele draden als van transformatoren maakten van
de interlokale telefonie, in vergelijking met de lokale telefonie, een kostbare
aangelegenheid. Dit werd nog versterkt door het feit dat de constructies van
palen met lijnen zeer kwetsbaar waren voor extreme weersomstandigheden.
Storm en ijzel konden ware ravages aanrichten. Onderhoud van de verbindinlo
gen vormde daarmee een belangrijke kostenpost.
Om in ieder geval het gevaar van inductie door telegraaflijnen te voorkomen
werd met de aanleg in 1888 van de interlokale lijn Amsterdam-Rotterdam
gebruik gemaakt van een traject door de Haarlemmermeerpolder en over het
Zuidhollandse Zevenhuizen. Daarmee werd het spoorwegtraject tussen Amsterdam en Rotterdam, waarlangs ook de telegraaflijnen liepen, vermeden . De
problemen die daarbij ontstonden rond de noodzakelijke vergunningen van
waterschapsbesturen, gemeenten en particulieren VOOI' het plaatsen van de palen, en de vernielingen die aan de lijnen werden toegebracht als gevolg van
' de baldadigheid van het minder ontwikkeld publiek' II, brachten de overheid
ertoe de NBTM te verplichten in het vervolg weer gebruik te maken van de
bestaande spoorwegtraces, waarbij dan zo goed en zo kwaad als mogelijk
inductie diende te worden vermeden.
8
E. Buels, M.F. van Rijsselberghe, Teliphonie & Telegraphie simultanees (Bruxelles 1885);
P. Verhoest, l .-P. Vercruysse, Y. Punie, Telecommunicatie en beleid in 8elgie 1830-1991 (Amsterdam 1991 ) 78, 211.
9
1.W. van Hilten, 'Telefooncentrales' , in: 1.H. Schuilenga e.a. (red.), Honderdjaar telefoon.
Geschiedenis van de openbare telefonie in Nederland (' s-Gravenhage 1981) 45-80, aldaar 59; Van
Oven, 'De telephonie' , 297-298.
10 H.A. Hendriks, 50jaar interlocale telefoonkabels in Nederland 1904-1954 (Den Haag 1954)
4.
II Van Oven, 'De telephonie' , 326.
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Voor de specifieke technische problemen rond de interlokale transmissie
werd reeds in 1891 gesuggereerd dat een mogelijke oplossing gevonden zou
kunnen worden in het aanleggen van ondergrondse leidingen, zodat van de
storende invloed van de telegraaflijnen geen last meer zou worden ondervon den.12 Pas met de naasting van de interlokale telefonie door de overheid in
1897 werd dit om verschillende redenen een reete optie.

Naasting
Het potitieke debat dat uiteindelijk leidde tot de naasting van de interlokale
telefonie, is elders beschreven . 13 De hiervoor genoemde factoren, met name
het voorwaardenstelsel, waren zwaarwegende argumenten in dit debat. Van
een dwingende noodzaak tot overname kon niet gesproken worden. Immers,
de in het voorafgaande besproken remmen op de interlokale telefonie hadden waarschijnlijk ook zonder een wijziging in de beheersvorm kunnen
worden opgeheven. Een minder restrictieve politiek en een uitgebreider investeringsbeleid had ook plaats kunnen vinden binnen het oude kader van
'gemengd' beheer. De praktijk was niettemin dat de nieuwe politiek ten opzichte van de interlokale telefonie werd gevoerd binnen het kader van algehele staatsexploitatie van de interlokale telefonie. Uitgangspunt was daarbij
het idee, dat voor een wezenlijke uitbreiding en een substantiele groei van
de interlokale telefonie overname door de overheid noodzakelijk was.
Een verklaring voor deze beleidsverandering kan worden gevonden in de
wijziging van het beeld, dat de overheid bezat ten opzichte van de interlokale
telefonie. De vrees voor een dating van de opbrengsten van de Rijkstelegraaf,
gecombineerd met het ontbreken van een behoorlijke juridische basis van de
telefonie, had zowel de introductie als de verspreiding van de interlokale te14
lefonie vertraagd. In 1897 was wat betreft het tweede punt - het ontbreken
van een Telefoonwet - nog weinig vooruitgang geboekt. WeI werd in datjaar
een Staatscommissie benoemd die een wets on twerp diende voor te bereiden,
maar de Telegraaf- en Telefoonwet werd pas in 1904 in het Staatsblad gepubliceerd. Ten aanzien van het eerste punt - de daling van de telegraafopbreng12 Van Oven, 'De telephonie', 327. De auteur refereerde onder ander aan het Parijse teiefoonnet,
waarvan de leidingen in de riolen waren ondergebracht.
13 Hogesteeger, Concentratie , 135-140. Zie voor een historisch overzicht van de verschillende
vormen van telecommunicatie-regulering in een aantallanden: V. Schneider, 'The governance of
large technical systems: the case of telecommunications' ,in: La Porte (ed.), Social responses, 1941.
14 Terwijl de NBTM in 1887 toestemming had verkregen voor de aanleg van een eerste interlokale verbinding, was reeds in 1885 een dergelijk verzoek aan de minister gericht: Hogesteeger,
Concentratie, 115.
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sten - waren de inzichten even wei enigszins gewijzigd. Alhoewel concrete
cijfers ontbreken, kan worden gesteld dat het telegraafverkeer en de opbrengsten van de Rijkstelegraaf nauwelijks te lijden hadden onder de uitbreiding van de interlokale telefonie. Voor wat betreft de interlokale verbinding
tussen Amsterdam en Haarlem werd door de NBTM aileen in het eerste jaar
een bed rag aan de overheid betaald ter compensatie van de verminderde
telegraafopbrengst. De concurrentiepositie van de telegraaf ten opzichte van
de telefoon was dan ook allerminst slecht. Ten eerste was de verkeerscapaciteit
van de interlokale verbindingen aanvankelijk zeer gering; tussen Amsterdam
en Haarlem konden per uur maximaal zo'n twintig gesprekken gevoerd wor15
den. Juist door deze beperkte capaciteit ontstonden lange wachttijden, die
potentiele telefoongebruikers dwongen uiteindelijk weer op de telegraaf terug
16
te vallen.
Gaandeweg groeide ook het inzicht, dat in functioneel opzicht de interlokale
telefonie in behoeften kon voorzien, die niet door de Rijkstelegraaf werden
gedekt. Als voorbeeld noemde de minister in 1898 'groote industrieen', die
dankzij de interlokale telefonie 'met minder bezwaar in weinig bevolkte streken van het land gevestigd kunnen worden dan anders het geval zoude zijn ... ' 17
Alhoewel het nieuwe communicatiemiddel volgens de minister in datzelfde
debat voor handel en industrie het meest van belang was, werd door hem het
be lang van de interlokale telefonie ook niet ontkend 'voor de pers en voor aile
18
mannen van zaken', en zelfs niet voor particulieren.
Terwijl dus vraagtekens gezet werden bij de concurrentie die de interlokale
telefonie de telegrafie zou aandoen, werd in toenemende mate het eigen gezicht van de interlokale telefonie duidelijk. In combinatie versterkten deze
opvattingen elkaar. Naasting en uitbreiding van de interlokale telefonie werd
daarmee een wenselijke zaak. Wanneer bovendien naast de telegrafie ook de
interlokale telefonie in overheidshanden was, zouden de verliezen op de
l9
telegrafie gecompenseerd kunnen worden door de winsten, behaald met de
telefonie. Voor het behalen van winst en het doen stijgen van de opbrengsten
was een krachtige uitbreiding en modernisering van de interlokale telefonie
15 Ter vergelijking: met het snelste telegraaftoestel konden in 1895 dagelijks gemiddeld 793
telegrammen verzonden worden. E.A.BJ. ten Brink, Geschiedenis van de RijksteLegraaf 18521952 Cs-Gravenhage 1954) 51-54.
16 Van Oven, 'De telephonie', 294.
17 Aldus de minister tijdens de beraadslaging over de verhoging van de Waterstaatsbegroting
voor de uitbreiding van de interlokale telefonie. Geciteerd in De Ingenieur (1898) 311 .
18 Ibidem, 310.
19 De Rijkstelegraaf kampte vanaf 1866 met een exploitatieverlies: O. de Wit, 'Telegrafie en
telefonie', in: H.W. Lintsen (hoofdredacteur), M.S.C. Bakker, E. Homburg, D. van Lente, J.W.
Schot, G.PJ. Verbong (red.), Geschiedenis van de techniek in NederLand. De wording van een
moderne samenLeving 1800-1890, deel IV, hoofdstuk 14 (Zutphen 1993).

290

JbGBT 10(1993)

even wei noodzakelijk. Werd deze uitbreiding gerealiseerd, dan zou het verkeer automatisch in omvang toenemen .
De naasting van de interlokale telefonie betekende een taakverzwaring voor
de bestaande Administratie der Posterijen en Telegrafie, waar de nieuwe Rijkstelefoondienst als Derde Afdeling werd ondergebracht. De Rijkstelegraaf verkreeg met de overname van de interlokale verbindingen van de NBTM de
twintig door haar geexploiteerde interlokale centrales in zijn bezit. Deze werden omgedoopt in Rijkstelefoonburelen, die doorgaans gevestigd waren in de
bestaande Rijkstelegraafkantoren of de gecombineerde post- en telegraafkantoren . In veel plaatsen werden de ervaren interlokale telefonistes van de
NBTM overgenomen ?O
Terwijl de interlokale telefonie dus staatszaak werd, werd de aanleg en exploitatie van lokale netten vooralsnog overgelaten aan de desbetreffende gemeenten. Vanaf 1896 werd in een aantal steden - Amsterdam, Rotterdam en
Arnhem bijvoorbeeld - de lokale telefoonnetten in gemeentelijk beheer genomen . In andere steden werden de aan particuliere telefoonmaatschappijen verleende concessies gewoon verlengd. Het telefoonbedrijf raakte daarmee danig
versnipperd, met aile gevolgen vandien op schakeltechnisch en transmissiege21
bied.

Uitbreiding
Met de naasting van de interlokale telefonie per 1 oktober 1897 werd een
omvangrijk stimuleringsprogramma gestart. Dit programma bestond uit verschillende onderdelen. Het aantal draden op reeds bestaande verbindingen
werd vergroot, terwijl ook nieuwe lijnen werden aangelegd. Tussen 1 januari 1898 en 1 januari 1903 nam het aantal kilometers lijnen toe van ruim 700
tot bijna 2000, het aantal kilometers draad van bijna 4500 naar circa
17.000.22 In 1903 waren 74 plaatsen interlokaal verbonden?3 Tabel 1 geeft
een overzicht van de investeringen in de interlokale telefonie over de jaren
1888-1905.

20 Van Hilten, 'Telefooncentrales', 60.
21 C.R.H. Arntzenius, De verbindingsstelsels ten behoeve van het direete interloeale verkeer
in Nederland ('s -Gra venhage 1916).
22 Deze cijfers zijn inclusief de internationale telefoonverbindingen. In 1903 bestonden er lijnen
naar Belgie en Duitsland .
23 H.A. Hendriks, 'De verbindingswegen in het Nederlandse telefoonnet' , in: Polytechnisch
Tijdschrift (l juni 1962) 378-393, aldaar 384.
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Tabel I. Jaarlijkse uitgaven betreffende de aanleg en uitbreiding van de interlokale telefonie,
1888-1905

Jaar

1888-111 0/1897
1110/1897-3111211898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905

Bedrag in guldens (afgerond)

542.088
407.963
451.385
477.233
234.344
612.694
396.743
282.652
588.982

Bron: Verslag aan de Koningin betrekkelijk den dienst der Posterijen, der Telegrafie en der Telefonie in Nederland 1905, Afdeling Telefonie 43.

De groei van de interlokale telefonie kwam ook tot uiting in de stijging van
het aantal Rijkstelefoonburelen. Terwijl in 1898 de interlokale telefoondienst werd uitgeoefend door 23 bureau's, was dit aantal aan het einde van
1902 gestegen tot 69. Aansluiting op de bureau 's was zowel mogelijk voor
abonnees in plaatsen waar reeds een telefoonnet bestond, als voor particulie24
ren in steden en dorpen waar een dergelijk net nog niet bestond. Dit laatste
zal vooral van belang geweest zijn voor bewoners van kleinere gemeenten,
die eerder behoefte zullen hebben gevoeld aan interlokale verbindingen
(waarmee ze1fs het buitenland kon worden bereikt), dan aan een beperkt 1025
kaal net. Bovendien kon, onder bepaalde voorwaarden, via het Rijkstelefoonbureel gesproken worden met de abonnees van het desbetreffende
stedelijke net. Indirect vormde de uitbreiding van de interlokale telefonie
zodoende een stimulans voor de lokale telefonie. Met de mogelijkheid tot
interlokaal telefoneren werd de oprichting van en de deelname aan een 10kaal net natuurlijk een stuk interessanter. 26
Vanaf 1897 vonden dus belangrijke infrastructurele verbeteringen plaats op
interlokaal gebied. De oprichting van Rijkstelefoonburelen en de door aanleg
en uitbreiding van lijnen toenemende verkeerscapaciteit vormde een belang24 G. Hogesteeger, ' Van particulier initiatief tot landsbelang', in: Schuilenga, Honderd jaar
telefoon 161-166, aldaar 163.
25 Vergelijk de opmerking van de afgevaardigde Bos tijdens de beraadslaging overde Telegraafen Telefoonwet: Handelingen Tweede Kamer 1903-/904, 172.
26 Hogesteeger, Concentratie, 158.

292

JbGBT 10(1993)

rijke stimulans voor het interlokale verkeer. Daarnaast werd bij Koninklijk
Besluit van 16 september 1897 het interlokale tarief ten dele verlaagd. Het
oude tarief van de NBTM van f 0,50 per gesprek van zes minuten werd gehandhaafd voor het drukste tijdstip van de dag (tussen 1 1.40 en 15.40 uur).
Yoor de overige tijdstippen werd een gereduceerd tarief ingevoerd van f 0,25.
27
Ook deze tariefverlaging leidde tot een belangrijke toename van het verkeer.
Tabel 2 geeft het aantal interlokale gesprekken tussen 1890 en 1905. Te
constateren valt dat in 1898 ten opzichte van 1897 het interlokale verkeer bijna
was verdubbeld. Deze stijging werd in de daaropvolgende jaren, alhoewel
minder geprononceerd, voortgezet.

Tabel 2. De groei van het aantal interlokale gesprekken in de periode /890-1905

Jaar
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905

Aantal interlokale gesprekken
49.531
61.031
71.833
79.424
85.147
99.818
114.871
165.708
330.494
481.109
699.443
849.2 17
1.000.390
1.151.115
1.390.529
\.753.274

Bron: laarverslagen Posterijen, Telegrafie en Telefonie, 1898-/905.

De groei van het aantal interlokale gesprekken resulteerde in een aantal
problemen. Yoor de gebruikers van de interlokale telefoonlijnen vormden
de oplopende wachttijden daarvan de meest in het oog lopende. Het gemiddeld aantal per dag vanuit Amsterdam gevoerde gesprekken steeg bijvoorbeeld van 598 in 1898 naar 1240 in 1900.28 Ondanks de uitbreiding van het
27 De verkeerstoename leidde overigens vooralsnog niet tot een positief exploitatiesaldo. De
interlokale telefonie was tot 1910 verliesgevend: Hogesteeger, Concentratie, 137.
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Atb 2.:De kanalisatie voor de pupinkabel tussen Haarlem en Rotterdam in de buurt van Lisse in
1915. Gekozen werd voor een systeem, waarbij de ongewapende kabel ingebed werd in beton. De
kanalisatie bood ruimte voor vier kabels.
Bron: Het Nederlands P7T-Museum ('s-Gravenhage).

aantal lijnen kon deze verkeersstijging nauwelijks opgevangen worden. Een
maximale wachttijd van 10 minuten op de belangrijkste trajecten was al in
1900 geen realistische optie meer; het aantal gesprekken met 1 a 1,5 uur
29
wachttijd was stijgende.
De druk die hiervan uitging op de Rijkstelefoon-organisatie was groot.
Reeds in 1898 had de minister bij het Hoofdbestuur, de Centrale Directie van
de Administratie der Posterijen en Telegrafie, gei"nformeerd hoeveel telefoondraden tussen Amsterdam, Rotterdam en Den Haag noodzakelijk waren
om het wachten op aansluiting te voorkomen, en wat een dergelijke uitbreiding
zou kosten. 30 Het antwoord luidde, dat het direct tot stand komen van interlokale verbindingen weI altijd tot de 'vrome wenschen' zal blijven behoren,
maar dat voor een redelijke afwikkeling van het verkeer op de piekmomenten
28 Algemeen Rijksarchief Den Haag (ARA), Archief van het Hoofdbestuur der Posterijen en
Telegrafie, 1893-1926, inv. nr. 183, 24/1011900, nr. 13617, ' Overzicht van het intercommunaal
verkeer van de voornaamste Rijkstelephoonbureellen per maanden sedert oct. '97.'
29 Ibidem, Hoofdingenieur aan Minister, 20/10/1900, nr. 10664.
30 Ibidem, Administrateur De Bloeme aan Hoofdingenieur, 19/9/1898.
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31
30 dubbeldraads geleidingen noodzakelijk waren. In totaal zou het dus gaan
om 60 luchtlijnen. AI snel bleek, dat een dergelijke uitbreiding tussen Amsterdam en Rotterdam niet haalbaar was. Gezien de in 1888 opgedane ervaring
met de aanleg van bovengrondse telefoonlijnen tussen Amsterdam en Rotterdam, werd een poldertrace uitgesloten. Ook de aanleg langs de spoorweg tussen Amsterdam en Rotterdam was problematisch. Deze was of aan beide zij den reeds voorzien van zwaar bezette telegraaflijnen, of aan een kant met
telegraaflijnen en aan de andere kant met telefoonlijnen. 'De oplossing zal
mitsdien, mede in verb and met den zeer ongunstigen slappen bodem op vele
plaatsen tusschen Amsterdam en Rotterdam, niet te zoeken zijn in eene bovengrondsche geleiding, doch in kabels [cursivering OdW], en weI de laatste in
te graven in de groote wegen via Haarlem, Leiden, 's Hage en Delft. ,32

Bekabeling
Het plan voor de bekabeling33 van de interlokale verbinding tussen Amsterdam en Rotterdam was er een in een lange rij .34 Tussen 1898 en 1900 werd
een groot aantal begrotingsvoorstellen opgesteld voor de aanleg van kabelverbindingen tussen de belangrijkste centra van het interlokale net: Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Rotterdam . Daarbij ging het om aanzienlijke
bedragen. De aanleg van een tweetal kabels met elk zestien dubbeldraden
tussen Amsterdam en Rotterdam via Den Haag werd in 1898 beg root op circa f 700.000. Een in 1900 gepresenteerd programma voor de bekabeling
van de routes Amsterdam-Utrecht en Rotterdam-Utrecht werd beg root op
een bedrag van ruim 1 miljoen gUlden. Bekabeling van de routes UtrechtAmersfoort en Rotterdam-Dordrecht werd geschat op een totaal van f 262.000.
Dat de kosten van bekabeling hoog waren, werd door het Hoofdbestuur der
Posterijen en Telegrafie niet ontkend. Bekabeling werd even weI noodzakelijk geacht, gezien het feit dat de bestaande bovengrondse routes op al deze
trajecten nog maar weinig gelegenheid tot uitbreiding gaven. Nieuwe
bovengrondse routes zouden bovendien met het oog op uitbreiding uit zeer
hoge en versterkte palen dienen te bestaan. Per saldo zou bekabeling daardoor niet veel duurder uitkomen dan de aanleg van bovengrondse lijnen.

31 Ibidem , Hoofdingenieur aan Administrateur De Bloeme, 5/10/1898.
32 Ibidem, Ingenieur Kist aan Hoofdingenieur, 12/10/1898, no. 7376.
33 Het woord kabel zal in het yoigende gebruikt worden om een ondergrondse telefoonleiding
aan te duiden; de term lijn Yoor een boYengrondse yerbinding.
34 ArchiefHoofdbestuur, iny. nr. 183, 2411011 900 nr. 13617, Dossier 'Tfnkabel ofnieuwe tfnlijn
ASD-RT 1898/9.'
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Een dergelijke lijn tussen Rotterdam en Amsterdam via Utrecht werd in
1898 eveneens beg root op een miljoen gulden.
Om verschillende redenen vergde de realisering van de bekabelingsplannen
aanzienlijk meer tijd dan in 1898 werd verwacht. Ten aanzien van het geplande
tweetal kabels tussen Amsterdam en Rotterdam werd in 1898 opgemerkt: 'Nu
de keuze van dit een en ander eenige vastheid heeft verkregen, en de Minister
er toe overhelt aan een in te dienen plan adhaesie te schenken, zou van een
avant-project reeds werk kunnen worden gemaakt.,35 Het zou evenwel tot
1904 duren voordat een eerste Nederlands kabeltraject tot stand kwam. Niet
tussen Amsterdam en Rotterdam, en ook niet tussen Amsterdam en Utrecht,
maar tussen Amsterdam en Haarlem. Noodgedwongen. Met de elektrificatie
van het spoor tussen Amsterdam en Haarlem, dat vanaf oktober 1904 door de
Electrische Spoorweg Maatschappij als onderdeel van haar Zandvoort-verbinding werd geexploiteerd, dienden de bovengrondse interlokale telefoonlijnen
te verdwijnen. Ze zouden van de sterkstroom van de elektriciteitsdraden teveel
36
storing ondervinden.
Welke verklaringen kunnen gegeven worden voor de vertraging in de uitvoering van de bekabelingsplannen? In het Jaarverslag van de Posterijen en
Telegrafie uit 1902 werd hierop ingegaan: 'Afgescheiden van de financieele
zijde, heeft zulk een kabelproject tot op heden ook om technische redenen nog
geen vasten vorm kunnen verkrijgen. ,37 Het financiele aspect is reeds aan de
orde gekomen. Het ging bij de plannen tot bekabeling om aanzienlijke bedragen, varierend van f 700.000 tot ruim een miljoen gulden. Vergelijken we
deze bedragen met de cijfers vermeld in tabel I, dan valt te constateren dat
uitvoering van de plannen een onevenredige toename van de uitgaven voor de
interlokale telefonie zou hebben betekend. Ook de plannen voor het aanleggen
van nieuwe en het uitbreiden van bestaande bovengrondse lijnen bezaten evenwei aanzienlijke financiele consequenties. Het grote verschil zat hem in het
uitgavepatroon. Bekabeling vergde een eenmalige grote investering, terwijl
de uitgaven aan bovengrondse Iijnen over een langere periode konden worden
uitgesmeerd. Wanneer de palen eenmaal waren neergezet konden zonder al te
grote kosten desgewenst elk jaar nieuwe lijnen worden bijgespannen. Het bijleggen van kabels zou daarentegen weer een nieuwe en aanzienlijke investering betekenen, daar het voor het leggen van kabels noodzakelijke opbreken
van straten en wegen een belangrijke kostenpost vormde. Wat in ieder geval
voor het Hoofdbestuur uiteindelijk de doorslag gaf in het voordeel van bekabe-

35 Ibidem, Hoofdingenieur aan ingenieur Kist, 26/ II / 1898, nr. 8552.
36 w. van der Ham, Tot geriefvan de reiziger. Vier eeuwen Amsterdam·Haarlem Cs-Gravenhage 1989) 88.
37 laarverslag Posterijen en Telegrafie 1902, 49.
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ling, was het gegeven dat kabels op de langere termijn goedkoper zouden zijn,
38
als gevolg van hun geringere gevoeligheid voor weersomstandigheden.
Het was de combinatie van de financiele met de technische problematiek,
die maakte dat de plannen tot bekabeling zo lang mogelijk werden uitgesteld.
Voor de technische kant van de telefoontransmissie moet de blik worden gericht op de Verenigde Staten, waar rond 1900 baanbrekend onderzoek werd
39
verricht naar de overbrenging van telefoonsignalen. Uit dit onderzoek bleek
dat bij kabels in vergelijking met bovengrondse telefoonlijnen doorgaans een
grotere demping van het signaal optreedt, doordat een kabel een hogere weer40
stand bezit. Kabeladers bezitten doorgaans een geringere dikte dan luchtIijnen, en de afstand tussen de aders is relatief klein. Aangezien de mate van
demping tevens afhankelijk is van de frequentie van het signaal, treedt bij
langere verbindingen ook vervorming van het signaal op.
Het onderzoek naar de eigenschappen van telefoontransmissie kwam enerzijds voort uit het streven van de American Bell Telephone Company naar een
continent-omvattend telefoonnet. Aanvankelijk werd daarbij gebruik gemaakt van bovengrondse luchtlijnen. Ook hier werd de overdracht van het
signaal even weI problematisch naarmate de te overbruggen afstand groter
werd. De maximale afstand die daarbij, gezien de demping, bereikt kon worden was gelegen rond de 800 mijl ; daarbuiten was conversatie vrijwel onmogelijk. De oplossing voor dit probleem werd in eerste instantie gezocht in koperdraad met een grotere doorsnede, waardoor de weerstand verkleind werd.
41
Meer koper betekende evenwe1 aanzienlijk hogere kosten . Gezocht werd dus
naar een economisch acceptabele manier om de demping te verkleinen.
Anderzijds werd het onderzoek naar de transmissie-eigenschappen van
telefoonlijnen gestimuleerd door de situatie in de Amerikaanse steden. De
behoefte aan en het gebruik van kabels groeide daar naarmate de netten in
omvang toenamen en bundels luchtlijnen de straten dreigden te verduisteren.
Sneeuw, ijzel en storm konden bovendien v~~r ingrijpende storingen zorgen
in het telefoonverkeer. Het werd echter al snel duidelijk dat kabels aileen voor
relatief korte afstanden bruikbaar waren.

38 Archief Hoofdbestuur, inv. nr. 183,24/10/1900, nr. 13617, Hoofdingenieur aan minister,
2011 011900, nr. 10664.
39 N.H. Wasserman, From invention to innovation: long-distance telephone transmission at
the tum oj the century (Baltimore/London 1985).
40 Deze wisselstroomweerstand moet begrepen worden als de combinatie van Ohmse, capaci tieve en inductieve weerstand.
41 De demping was globaal proportioneel ten opzichte van de weerstand, zodat bij een verdubbeling van de te overbruggen afstand, de draaddoorsnede eveneens diende te verdubbelen. Als
gevolg daarvan kwadrateerden de kosten van het koper: M.D. Fagen (ed.), A historyojengineering
and science in the Bell System. The early years (1875-1925) (Z.P. 1975) 234.
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Zowel Op lokaal als interlokaal gebied kampte men dus met een verzwakking
en een vervorming van het telefoonsignaal. Een remedie werd uiteindelijk
gevonden in het verhogen van het zelfinducerend vermogen van de draad.
Zelfinductie is de eigenschap van een elektrische leiding om bij een verandering van de stroom, in zichzelf een spanning op te wekken. Feitelijk wordt een
afneming van de stroomsterkte hierdoor vertraagd. Het was de natuurkundige
Oliver Heaviside, die in de jaren 1880-1890 de theoretische grondslag van
deze eigenschap formuleerde. De praktische toepassing van zelfinductie op de
telefoontransmissie, die bekend is geworden als het belasten van telefoonleidingen, was slechts een kwestie van tijd. Onafhankelijk van elkaar werkten
tegen het einde van de negentiende eeuw twee wetenschappers aan deze toepassing: George A. Campbell, ingenieur bij de American Bell Telephone
Company, en Michael Pupin, hoogleraar wiskunde aan de Universiteit van
Columbia. Beide wetenschappers dienden kort na elkaar in 1900 een octrooiaanvraag in die de verhoging van de zelfinductie in telefoongeleidingen behandelde door middel van op regelmatige afstand van elkaar geplaatste spoe42
len. Het was Pupin die uiteindelijk met de eer ging strijken. Nog in datzelfde
jaar werd, ongeacht de uitslag van de rechtzaak die door de American Telephone and Telegraph Company, de lange-afstands-poot van American Bell,
over de prioriteitskwestie was aangespannen, door dezelfde AT&T de uitvinding van Pupin aangekocht. In 1904 volgde de formele toekenning van het
octrooi aan Pupin. Sindsdien wordt bij het belasten van telefoonkabels door
spoelen, gesproken van het pupiniseren van telefoonleidingen.
Toen in Nederland rond 1900 duidelijk was geworden dat een oplossing voor
de verkeersproblemen rond de interlokale telefonie gevonden zou kunnen
worden in het toepassen van kabels, stuitte men ook hier op de relatief ongunstige eigenschappen van de kabeltransmissie. De ervaring die men in Nederland tot op dat moment met kabeltelefonie had opgedaan, was geri ng. In 1894
waren door de Rijkstelegraaf experimenten uitgevoerd met het telefoneren
43
over de tussen Nederland en Engeland gelegde telegraafkabels. De positieve
uitkomst was in die zin zeer verrassend, dat volgens de toen geldende theorie
elk telefoongesprek onmogelijk had moeten zijn. Een verklaring hiervoor had
men niet, maar duidelijk was in ieder geval dat de kabeltransmissie andere
eigenschappen bezat dan de transmissie over luchtlijnen. Daarnaast werd zowei in Rotterdam als in Amsterdam vanaf 1896, hetjaar waarin de netten van
de NBTM door de stedelijke overheid werden overgenomen, op grote schaal
44
gebruik gemaakt van telefoonkabels. Duidelijk was dus dat kabels voor rela42 J.E. Brittain, 'The introduction of the loading coil: George A. Campbell and Michael I. Pupin ',
in: Technology and Culture, vol. 11, no. 1. (January 1970) 36-57.
43 A.E.R. Collette, 'Telephoonverbindingen over groote afstanden' , in: De Ingenieur (1894)
539-544,556-561, aldaar 560-561.
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tief korte afstanden voldeden. Eveneens was echter bekend dat bij langere
45
afstanden het geluid doffer en zwakker werd.
Het probleem waarvoor de Rijkstelefoon zich gesteld zag was duidelijk:
enerzijds werd de behoefte gevoeld aan telefoonkabels, anderzijds was duidelijk dat de eigenschappen hiervan slecht waren . Voor een oplossing wendde
men zich tot het buitenland. Om een tweetal redenen lag daarbij de keus van
Duitsland voor de hand. Ten eerste fungeerde Duitsland voor veel zaken op
46
het gebied van de telefonie als gidsland. Ten tweede bestonden er drie Duitse
leidinggevende firma's op het gebied van de fabricage van telefoonkabels:
Siemens & Halske, Felten & Guilleaume en Kabelwerk Rheydt. Siemens &
Halske had in maart 1902 de eerste Duitse proefnemingen verricht met een
gepupiniseerde kabel op het traject Berlijn-Potsdam, in 1903 gevolgd door een
soortgelijke proefneming tussen Berlijn en Maagdenburg. 47 Mede dankzij de
tussenkomst van Pupin verwierf de firma in febmari 1904 het Duitse patent
op pupinspoelen.48 De Miilheimse firma Felten & Guilleaume had vanaf het
49
einde van de jaren 1870 ervaring opgedaan met telefoonkabels. Aan het einde
van de negentiende eeuw spreidde ze aanzienlijke activiteiten ten toon op het
gebied van de zeekabeltelefonie. de laatste firma, Kabelwerk Rheydt, had
reeds in 1900 een kabel tussen Dusseldorf en Keulen aangelegd in opdracht
van het Reichs-Postamt 50 Daarbij was nog geen gevmik gemaakt van pupinspoelen, maar in de daaropvolgende jaren experimenteerde de firma met een
alternatieve methode voor het verhogen van de zelfinductie, de methode Kramp. Hierbij werd de koperdraad-leiding spiraalsgewijs omwonden met ijzerdraad. In tegenstelling tot de methode Pupin, waarbij de kabel op regelmatige
afstanden belast werd, was hier dus sprake van continue belasting. 51
44 H.A. van IJsselstey n, 'De gemeentelijk telefoon-in stallatie te Rotterdam ', in: De lngenieur
(1897) 1-4.
45 Archief Hoofdbestuur, inv. nr. 192, U 1/511903, nr. 6715 H, Amsterdamse opzichter Aanstoots aan Hoofdingenieur, 311111902, nr. 15190; vergelijk het Jaarverslag Posterijen en Telegrafie 190250, en: 1. Aanstoots, 'Telephoneeren over lange kabels', in: Orgaan der Vereeniging
van opzichters der Telegrafie (jan. 1903) 12- 16, (febr. 1903) 1-8, (mrt. 1903) 1-2.
46 Vergelijk De Wit, 'Telegrafie en telefonie', passim.
47 E.E. Feyerabend, 50 Jahre Femsprecher in Deutschland (Berlin 1927) 114. Vergelijk C.1.
Beelenkamp, ' Van heinde en verre. Eenige nieuwere uitvindingen op telegraaf- en telephoongebied', in: Tijdschrift voor Posterijen en Telegrafie 20ste jg. nr. 14 (17 juni 1904) 6-8, nr. 15 (8
juli 1904) 8-9.
48 G. Siemens, Der Weg der ELektrotechnik. Geschichte des Hausens Siemens. Band I: Die Zeit
der freihen Unternehmung 1847-1910 (FreiburglMiinchen 1961 2) 212-215 .
49 W. lutzi, 50 jahre Carlswerk 1874-1924. Felten & Guilleaume Carlswerk Actien-Gesellschaft
Kaln-Miilheim (KOIn 1927).
50 Feyerabend,50jahre 114. Vergelijk ArchiefHoofdbestuur, inv. nr. 192, U 1/5/1903, nr. 6715
H, Kaiserlich Deutsches Reichs-Postamt aan Hoofdbestuur, I 1/2/190 I.
51 Fagen, A history of engeenering, 244.
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Nederlandse experimenten
In 1901 werd door het Kabelwerk Rheydt een 32 km lange krarupkabel gelegd tussen Dusseldorf en Elberfeld. Voor de Nederlandse Rijkstelegraaf gaf
dit de gelegenheid om deze kabel te beproeven, met het oog op de eventuele
bekabeling van de interlokale trajecten. De uitslag van de proef was
onbevredigend. De geluidsterkte was in vergelijking met de bovengrondse
lijnen minder, en de kabel produceerde bovendien een dof geluid. Een vergelijking met een niet-krarupkabel leverde bovendien geen hoorbaar verschil op. De conc1usie van het onderzoek luidde dan ook: 'Een groote stap
naar de oplossing van het kabelvraagstuk [cursivering OdW] zooals wei
werd verluid is deze kabel niet. ,52
Een in februari 1902 gehouden proefneming leverde even wei een gunstiger
resultaat op. Het betrof hier een door de firma Felten & Guilleaume in haar
fabriek te Mulheim gefabriceerde pupinkabel van 90 krn lengte. Zonder spoelen was het over deze kabel niet mogelijk te telefoneren . 'Men hoorde niets.
Werden geleidelijk de klossen ingeschakeld, zoo werd het geluid sterker en
sterker, en kon op zeer duidelijke wijze een gesprek worden onderhouden. '
De conc1usie van het onderzoek luidde, 'dat van de toepassing van het systeem
Pupin inderdaad veel mag verwacht worden. ,53 De gunstige uitslag van de
proefneming leidde ertoe dat voorbereidingen werden getroffen voor een Nederlands experiment. Dit werd bemoeilijkt door het ontbreken van een bestaand Nederlands kabeltraject. Een oplossing werd gevonden door het bestaande lokale telefoonkabelnet van Amsterdam aaneen te schakelen op een
zodanige manier, dat een kabeltraject werd gecreeerd van in totaal 167 km
lengte. De door Felten & Guilleaume ter beschikking gestelde spoelen werden
op regelmatige afstanden in het traject tussengeschakeld. In oktober 1902 kon
hoofdingenieur Collette aan de Duitse fabriek berichten, 'dass die Versuche
mit den mir zur Verfugung gestellten Selbstinduktionsspulen, bis auf 120
K.M . eine sehr markierte Verbesserung der Sprechverstandigung herauswei,54
sen. .
De uiteindelijke zekerheid over de bruikbaarheid van induktiespoelen werd
eind oktober 1902 geleverd, toen Collette wederom in Duitsland een proefneming bijwoonde over de inmidde1s van pupinspoelen voorziene kabel tussen
Keulen en Dusseldorf. Collette meldde dat 'als slotsom (moet) worden vastgesteld dat de Pupinisatie klossen eene zeer belangrijke verbetering zoowel in
geluidsterkte als wat duidelijkhed in de articulatie betreft, had den veroorzaakt. ,55 Zoals reeds vermeld vormde de elektrificatie van het baanvak Am52
53
54

ArchiefHoofdbestuur, inv. nr. 192, U 1/5/1903,6715 H, Verslag d.d. 2711 1/ 1901.
Ibidem, Rapport d.d. 25/2/1902.
Ibidem, Hoofdingenieur aan Felten & Guilleaume, 1411 011902, nr. 14261

300

JbGBT 10(1993)

A tb. 3:GedeeLte van de zwaarste NederLandse hovengrondse teLefoonverhinding, tussen Amsterdam en Amersfoort hi} Diemen (Joto apriL 1926). De /i}/! omvalte ruim 300 draden.
Bron: Het Nede rLands P7T-Museum ('s-Gravenhage).

sterdam-Haarlem vervolgens de directe aanleiding voor het leggen van een
pupinkabel. Geheel in overeenstemming met de tot op dat moment betrachtte
voorzichtigheid ging het Hoofdbestuur ook hier lIiterst behoedzaam te werk.

De uitvoering
Na inschrijving werd in juni 1903 een contract afges loten met Felten &
GlIilleaume voor de levering van in totaal drie kabel s voor een bed rag van
f 119.394, __ .56 De details van het contract maken dllidelijk dat er andermaal
sprake was van een proefneming, waarbij wei en niet gepupiniseerde kabels
en kabeladers van verschillende dikte met elkaar konden worden vergeleken. Besteld werden twee kabel s met elk veertien dubbeldraadsaders van 1.8
mm dikte, waarvan er elf gepupiniseerd waren, en een kabel met viertien
dubbeldraadsaders, waarvan dertien gepupiniseerd. Twee kabel s werden gelegd op het traject Amsterdam-Haarlem, een kabel tussen Amsterdam en
Halfweg. Ais gevolg van het ongunstige seizoen en het tijdrovende lassen
55 Ibidem, Opzichter Aanstoots aan Hoofdingenieur, 311 111 902, nr. 15190 (notiti e in potlood
onderaan de bri ef).
56 ArchiefHoofdbestuur, inv. nr. 204, U 16121 1905, nr. 3237.
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van de kabels kwam het werk pas op 16 februari 1904 af. De daaropvolgende proefnemingen, die verricht werden door de ingenieurs Van Embden en
Kist, respektievelijk chef van de herstellingswerkplaats van de Rijkstelegraaf en directeur van het Amsterdamse Rijkstelegraafkantoor, en de aspirant-ingenieur Nicolaas Koomans, waren niet onverdeeld gunstig. Alhoewel
de kabelverbindingen op zich goed waren, werd weinig verschil geconstateerd met de bovengrondse lijn. Bovendien trad er overspraak op tussen de
gepupiniseerde kabels. Deze uitslag noopte tot een tweede onderzoek. In oktober 1904 werd door Koomans en Kist een rapport gepresenteerd, dat
aanmerkelijk positiever oordeelde over de kabels, die inmiddels door Felten
& Guilleaume waren voorzien van nieuwe pupinspoelen: 'Een feit is het, dat
thans door onderzoek, hetwelk in de practijk bevestiging vindt, gebleken is,
dat het geluid door de aders met spoelen veel zuiverder overgebracht wordt
dan zulks het geval is bij gebruik van de aders zonder spoelen, en dat de
onderlinge inductie van de naast elkaar liggende aders, welke bij het aanvankelijke onderzoek bezorgdheid wekte, in de practijk van geenerlei invloed is ... ,57 Deze opmerkelijke verandering van standpunt kan verklaard
worden door te wijzen op de gewijzigde constructie van de spoelen, en door
de onervarenheid met de materie; in het in 1903 met Felten & Guilleaume
afges loten contract waren technische voorwaarden opgenomen Waaraan met
geen mogelijkheid voldaan had kunnen worden.
Eveneens was contractueel bepaald dat de overdracht van het signaal over
58
de kabels even goed diende te zijn als over de bovengrondse lijnen. Deze
vraag was nog steeds niet bevredigend beantwoord, terwijl het antwoord bepalend was voor het al dan niet betalen van het resterende bedrag aan Felten
& Guilleaume. Daarom werd in 1905 een definitieve serie proefnemingen
gehouden. Daartoe werd een commissie bijeengeroepen, die bestond uit de
chefs van de Derde en Tiende Afdeling van het Hoofdbestuur, Kist, Van Embden en Koomans. Op 23 mei 1905 presenteerde de onderzoekscommissie haar
door Koomans geschreven rapport. In totaal waren vier proefnemingen gedaan, waarvan de uitkomst als 'alleszins bevreedigend' werd getypeerd. Door
het in serie schakelen van de uiteinden van de kabels was een zeer lang traject
gecreerd. Terwijl een lengte van 60 km met een draaddikte van 1.8 mm, zonder
spoelen al een nauwelijks bruikbare verbinding opleverde, bleek het bij een
traject van 480 km met spoelen nog mogelijk verstaanbaar te telefoneren. Zelfs
59
bij 560 km was het voor 'geoefende ooren' nog mogelijk iets te verstaan.
57 Ibidem, Nota 7/211905.
58 Degens, 'Telefoonkabels Amsterdam-Haarlem', in: Orgaan der Vereeniging van opzichters
der Telegrafie (nov./dec. 1905) 133- 139.
59 ArchiefHoofdbestuur, inv. nr. 206, U 24/611905, nr. 13258 H, Rapport onderloekscommissie
d.d. 23/511905.
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Afb. 4: De legging van een telefoonkabel tussen 's-Hertogenbosch en Eindhoven, 193/.
Bron: Het Nederlands PIT-Museum ('s-Gravenhage).

Niet aileen bevestigde de proefneming de praktische bruikbaarheid van pupinspoelen, tevens werd een belangrijk inzicht opgedaan betreffende de werking van de spoelen. Dit inzicht werd door Koomans in 1908 uit de doeken
gedaan in zijn Delfts proefschrift, dat tevens een nauwkeurig verslag bevatte
60
van de in 1904 en 1905 opgedane ervaringen. Terwijl in eerste instantie werd
gedacht dat het gebruik van pupinspoelen de geluidssterkte ten goede kwam,
bleek uit de proeven duidelijk dat het oor geluidssterkte en duidelijkheid verwarde. Er was, kortom, een verschil tussen hoorbaarheid en verstaanbaarheid:
'De telefoongrens wordt bepaald door de duidelijkheid van het aankomende
geluid, geenszins door de sterkte daarvan .'61Het inzicht, dat het vermogensverlies van het signaal afuankelijk is van de toonhoogte, zou later van groot
bel ang blijken te zijn bij de ontwikkeling van de draaggolftelefonie in de jaren

60 N. Koomans, Overden invloed der zelfinductie in telefoongeleidingen (Delft 1908). Koomans
promoveerde bij de hoogleraar c.L. van der Bilt.
61 Koomans, Over den invloed, 79.
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dertig, waarbij voor het verzenden van meerdere gesprekken over een Iijn werd
gebruik gemaakt van verschillende frequenties. 62
De bekabeling en pupinisering van het traject Amsterdam-Haarlem fungeerde als testcase voor de vervanging op grote schaal van bovengrondse interlokale verbindingen. Het is dan ook opmerkeJijk dat, ondanks de uiteindelijk
positieve resultaten van de kabels die in de daaropvolgende jaren naar volle
tevredenheid werden gebruikt, in de daaropvolgende jaren niet een begin werd
gemaakt met de grootscheepse vervanging van bovengrondse Jijnen door kabels.
Plannen waren er genoeg. AI in 1905, kort nadat de definitieve uitslag over
de kabels tussen Amsterdam en Haarlem bekend was geworden, werden aan
zowel Siemens & Halske als Felten & Guilleaume prijsopgaven gevraagd voor
63
het bekabelen en pupiniseren van het trajectAmsterdam-Rotterdam. Om verschillende redenen kwam het vooralsnog niet tot een uitvoering van dit plan.
Ten eerste was er, wederom, het financieJe aspect. Het - in vergelijking met
1900 - inmiddels weer gestegen telefoonverkeer tussen Amsterdam en Rotterdam maakte het leggen van twee kabels met in totaal circa 60 dubbele geleidingen noodzakelijk. Een dergelijke constructie kwam, volgens de prijsopgave van Siemens & Halske, op een bedrag van f 1.792.000,--. Stijgende materiaalprijzen konden dit bedrag op korte termijn bovendien nog aanzienlijk
verhogen. 'De kosten zijn hoog en de zaak waarschijnlijk in den aanvang niet
rentegevend', werd in december 1905 opgemerkt. 64
Tevens bestond er binnen de verschillende afdelingen van het Hoofdbestuur
onenigheid over de vraag of er nu rnisschien toch een dikke kabel gelegd
diende te worden en, wanneer besloten werd tot twee kabels, hoe vee I aders
elke kabel dan diende te bevatten. 65 Bovendien bestond er nog een verschil
van mening tussen de Afdelingshoofden en de Directeur Generaal van het
Hoofdbestuur. De laatste wenste in zee te gaan met Felten & Guilleaume, de
eersten met Siemens & Halske. De keuze van de fabrikant was in zoverre van
belang, dat Siemens & Halske gaarne hun pupinkabels volgens het systeem
Diese1horst-Martin aan de man wenste te brengen. 66 Dit systeem gaf door het
creeeren van een zogenaamd fantoomcircuit naast het eigenlijke stamcircuit,
de mogelijkheid met 4 koperdraden 3 in plaats van 2 telefooncircuits te
onderhouden. Er was even wei nog nauwelijks ervaring mee opgedaan, en werd
62 P.J. Hooijmans, 'Onderzoek', in: Schuilenga, Honderdjaar tetefoon 97-108, aldaar 98-100.
63 ArchiefHoofdbestuur, iny. nr. 210, U 29/1/1906, nr. 2607 H.
64 Ibidem, Nota d.d. 2711211905.
65 Archief Hoofdbestuur, iny. nr. 215, U 3111 011906, nr. 26536 H; Archief Hoofdbestuur, iny.
nr. 216, I 10/1111906, nr. 42410 H.
66 C. de Jong, J.D. Tours, 'Lijnen trekken', in: Schuilenga, Honderdjaar telefoon, 129-160,
aldaar 139.
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om die reden door Felten & Guilleaume als ondeugdelijk van de hand gewe67
zen.
Uiteindelijk was het Hoofdbestuur er in 1906 van overtuigd dat, welke beslissingen er op details ook werden genomen, het bedrag van een en driekwart
miljoen bleef staan. In maart 1907 schreef hoofdingenieur Collette in een nota:
'Intusschen is bij mij de vraag gerezen of, ook met het oog op de hooge materieel-prijzen het oogenblik geschikt mag worden geacht om tot het aankopen
van kabels over te gaan. ,68 En in datzelfde jaar meende de Directeur Generaal
dat het nog weI 'enkele jaren' zou duren voordat tot de uitvoering van de
69
plannen kon worden overgegaan.
Inderdaad werd de positieve beslissing tot bekabeling van het traject Amsterdam-Rotterdam pas in 1912 genomen. Daarop werd in 1914 en 1915 begonnen met de werkzaamheden en het graven van de kabe1geu1. 70 Ais gevolg
van de Eerste Wereldoorlog werd de levering van de kabel uitgesteld tot 1920.
Het commerciele succes van deze kabel, die een uitgave van f 2.700.000 had
7l
gevergd, was groOt. In combinatie met de voortschrijdende elektrificatie van
tram- en spoorwegen, de steeds zwaardere luchtlijnconstructies op een aantal
belangrijke routes en het voortduren van het wachttijden-probleem,72 leidde
dit succes in de daaropvolgende jaren tot de grootscheepse vervanging van
luchtlijnen door kabels. 73 Daarbij werd op grote schaal gebruik gemaakt van
het voor de oorlog nog als te bedrijfsonzeker beschouwde Dieselhorst-Martin-systeem. In 1921 en 1922 kwamen de reeds in 1900 voorziene kabels tussen
Amsterdam-Utrecht en Rotterdam-Dordrecht tot stand. In 1924 volgde een
tweede kabelverbinding tussen Amsterdam en Rotterdam. Gaandeweg werden
zodoende tussen 1920 en 1930 de belangrijkste plaatsen van Nederland door
middel van telefoonkabels verbonden, totdat in 1933 ook Zuid-Limburg in het
pupinkabelnetwerk was opgenomen. Daarmee was het landelijke kabelnetwerk compleet. Dit wilde niet zeggen dat in dat jaar aile bovengrondse
telefoonlijnen uit het Nederlandse landschap waren verdwenen. Het ging om
de verbindingen tussen regio's, niet om de interlokale verbindingen tussen de
kleinere steden en zeker niet om de verbindingen binnen plattelands67 Archief Hoofdbestuur, inv. nr. 215, U 31110/1906, nr. 26536 H, Felten & Guilleaume aan
Hoofdbestuur, 27/8/1906, nr. 32122.
68 Archief Hoofdbestuur, inv. nr. 216, 11011111906, nr. 42410 H, Nota d.d. 9/3/1907.
69 Ibidem, Directeur Generaal aan chefs Afdelingen III, V en X, 14/3/1907.
70 De long, Tours, 'Lijnen trekken ' 138; Hendriks, 50 jaar interloeale kabels, 9-10.
71 A.E.R. Collette, 'De ontwikkeling der telefonie in Nederland, bezien uit een economischen bedrijfsstandpunt' , in: De Ingenieur (1922) 459-463, aldaar 461.
72 Hogesteeger, 'Van particulier initiatief tot landsbelang', 165.
73 W. Keuken, 'De ontwikkeling van ons pupinkabelnet', in: Orgaan der Vereeniging van eleetroteehnisehe ambtenarender telegrafie en telefonie,jaargang 33, nr. I 0 (oct. 1932) 93-96; Ibidem,
nr. 11 (nov. 1932) 105-108; Ibidem, nr. 12 (dec. 1932) 117-12 I.
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gemeenten. Tot in de jaren zestig bleef de luchtlijn op het platteland een vertrouwd verschijnsel.

Besluit
De interlokale telefonie werd aanvankelijk in Nederland door een particuliere telefoonmaatschappij geexploiteerd. De wijze waarop deze exploitatie
vorm kreeg had, in combinatie met een weinig welwillende houding van de
overheid, een interlokaal telefoonstelsel met een beperkte dynamiek tot gevolg. Met de naasting van de interlokale telefonie door de overheid in 1897
kwam verandering in deze situatie. Een fase van groei en uitbreiding brak
aan. Daarmee werd het gebied def transmissie een belangrijk aandachtspunt
binnen de Administratie der Posterijen en Telegrafie. Bekabeling werd als
een antwoord gezien op de door de verkeersgroei ontstane problemen, maar
schiep op haar beurt nieuwe problemen van technische en financieIe aard.
Uit het voorgaande is duidelijk geworden dat voor deze problemen geen
pasklare oplossing bestond. Het meest opvallende aspect van de gecombineerde bekabeling en pupinisering van het Nederlandse interlokale telefoonnet
vormde het tijdsverloop tussen de eerste plannen en de uiteindelijke realisering
van een dergelijk netwerk. Lange tijd werd, met uitzondering van de kabellegging tussen Amsterdam en Haarlem in 1904, gekozen voor de meer conservatieve oplossing van het bijspannen van draden op bestaande verbindingen
en het oprichten van nieuwe bovengrondse lijnen. Aan een dergelijke methode
74
waren voordelen verbonden. Luchtlijnen bezaten in vergelijking met kabels
betere transmissie-eigenschappen. Vooral voor trajecten met weinig bovengrondse Iijnen was bekabeling ook een relatief dure oplossing. Bovenal vormden bovengrondse lijnen echter een flexibel systeem: draden konden naar behoefte worden bijgespannen. Deze opzet paste binnen een telefonie-systeem
dat weliswaar een stormachtige groei doormaakte, maar waarvan de groeirichting nog allerminst duidelijk was. Naarmate de groei van de interlokale telefonie een constimte factor werd binnen de totale ontwikkeling van de telefonie
in Nederland, werd het evenwe( duidelijk, dat het adhoc-gewijs bijspannen
van draden geen blijvende oplossing kon bieden voor de groei van de telefonie.
Daarmee is tegelijkertijd de voornaamste reden aangegeven, waarom na de
Eerste Wereldoorlog de bekabeling een grote vlucht nam. Het stelsel van luchtlijnen had bij een gestadig expanderend telefonie-systeem haar grenzen. Naarmate het interlokale verkeer toenam werden steeds zwaardere luchtlijnconstructies noodzakelijk. Uitbreiding werd daarmee op een gegeven moment
74

Hendriks, 'De verbindingswegen ', 385.
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praktisch vrijwel onmogelijk. Luchtlijnen bleven bovendien gevoelig voor
inductie-verschijnselen en storingen als gevolg van ijzel en storm. Naarmate
de bedrijfszekerheid een grotere rol ging spelen binnen de Rijkstelefoon, gingen deze factoren zwaarder wegen.
Het punt waarop de grenzen werden bereikt van het stelsel van luchtlijnen
werd voor het traject Amsterdam-Rotterdam reeds voor de Eerste Wereldoorlog bereikt. Na de oorlog volgde bekabeling van de andere hoofdverbindingen
van het interlokale net. De in 1898 gekoesterde 'vrome wenschen' ten aanzien
van een stelsel van directe interlokale gesprekken gingen zodoende toch nog
in vervulling: geleidelijk aan kwam er een einde aan de wachttijden, die het
geduld van de interlokale telefoongebruikers zo lang op de proef hadden gesteld.

Epiloog. Tien jaar laarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek
E.S.A. BLOEMEN EN K.E. SLUYTERMAN

De bedrijfshistoricus H.H. Vleesenbeek onderscheidt in zijn dissertatie twee
typen fusies: die tussen noodJijdende bedrijven voor wie geen andere keuze
overblijft en die tussen winstgevende bedrijven die fuseren met het oog op
de toekomst, omdat zij met vooruitziende blik 'andere Konsequenzen aus
den Daten der ihnen umgebenden Welt' trekken dan hun bedrijfsgenoten. In
het eerste geval spreekt hij van defensief opportunisme, in het tweede van
innoverend ondernemersgedrag. 1 Vleesenbeek heeft onderzocht in welke categorie de fusie tussen Nijverdal en Ten Cate moet worden ondergebracht.
Dezelfde vraag kan ook worden gesteld bij de fusie tussen het Economisch
en Sociaal-Historisch faarboek en het faarboek voor de Geschiedenis van
Bedrijf en Techniek, waarbij wij uiteraard aileen voor het laatste kunnen
spreken.
We zouden de waarheid ernstig geweld aandoen als we beweerden dat het
faarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek de afgelopen jaren
een belangrijke winstbron is geweest. Toch hebben bij de redactie financiele
overwegingen nauwelijks een rol gespeeld. Hetjaarboek werd, zoals we hieronder zullen zien, opgericht omdat het gevoel bestond dat bedrijfs- en techniekgeschiedenis binnen de bestaande periodieken onvoldoende aan bod kwamen. Een eigen medium bood de mogelijkheid deze vakgebieden een duideIijker eigen profiel te geven. Dat doel is - naar onze mening - zonder meer
bereikt. Deze vaststelling roept echter de vraag op wat verder de zin is van een
eigen jaarboek. Daar schuilt ook het gevaar in van isolatie. Aansluiting bij de
sociaal-economische geschiedenis in brede zin, maar nu op basis van een duideJijke eigen identiteit, is daarom een logische stap die hopelijk veel synergetische voordelen oplevert.2 Anders gezegd, hoewel enig defensief opportunis-

H.H. Vleesenbeek, De eerste grote industriiile fusie in Nederland na de Tweede Wereldoorlog. Het ontstaan van Nijverdal -ten Cate - een bedrijfshistorische analyse - (Rotterdam 1981) 8-9.
2
Een bijkomende reden is dat de laatste jaren het aantal periodieken waarin artikelen op ons
terrein (kunnen) worden geplaatst sterk is toegenomen: o.a. Tractrix, Social and economic history
in the Netherlands, NEHA-Bulletin.Met deze fusie hopen wij ook onze 'marktpositie' te versterken.
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me wei valtaan te wijzen, moetdeze stap toch in de eerste plaats gezien worden
als een poging tot innoverend ondernemersgedrag.

Een korte geschiedenis van het jaarhoek
In 1980 verscheen bij Martinus Nijhoff de overzichtsbundel Geschiedenis
van de techniek, waarin 22 teksten van bekende en minder bekende techniekhistorici waren opgenomen. De samensteller was de Utrechtse economisch historicus EJ. Fischer. Zijn eigen bijdrage aan de bundel besloot hij
met de sombere constatering dat Nederland (nog) geen jaarboeken of tijdschriften kende die met de Amerikaanse, Britse, Duitse of Franse periodieken konden worden vergeleken. 3 Waarschijnlijk is het idee voor een Nederlandstalig jaarboek rond het verschijnen van deze bundel geboren, maar we
stuiten hier direct op de beperkingen van de oral history, want de geraadpleegde personen kunnen zich dit niet meer precies herinneren. Het archief
van het laarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek begint met
een verslag van een bespreking in Eindhoven op 24 november 1982, op initiatief van dezelfde Fischer, waaraan verder deelnamen Joh. de Vries, W.
4
van den Broeke en H.W. Lintsen. Op deze bijeenkomst werd tot de oprichting van het jaarboek besloten, kreeg De Vries de niet eenvoudige taak toebedeeld fondsen te werven om de uitgave voor de eerste twee jaar veilig te
stellen en werd en passant de redactie vastgesteld, een voorrecht van de initiatiefnemers. Van den Broeke, Fischer en Lintsen traden zelf tot de redactie
toe en verder werden aangezocht W.E. Bijker, E.S.A. Bloemen, K.E. Sluyterman en H.H. Vleesenbeek. Allen zouden accepteren. Het laatste hier te
vermelden besluit van deze Eindhovense bespreking was het houden van
een enquete onder de leden van de landelijke werkgroep voor de techniekgeschiedenis en de landelijke werkgroep voor de bedrijfsgeschiedenis, beide
aangesloten bij de studievereniging voor sociaal-economische geschiedenis,
om te inventariseren met welk onderzoek zij op dat moment bezig waren.
Deze twee werkgroepen boden de infrastructuur waar het jaarboek de eerste
jaren van zijn bestaan op kon bouwen. De landelijke werkgroep "Geschiedenis
van de techniek" was in 1974 opgericht door A.L. van Schelven . Van Schelven
bekleedde in Twente de leeropdracht in de "historische aspecten van techniek
en maatschappij". Begin jaren tachtig nam Joh. de Vries het voorzitterschap
van Van Schelven over. Zelf stond De Vries ook aan de bakermat van de
3
E.J. Fischer (red.), Geschiedenis van de techniek. InLeiding, overzicht en therna 's (Den Haag
1980) 18.
4
Archief laarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek, NEHA, verslag bespreking
18-11-1982.
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landelijke werkgroep "Bedrijfsgeschiedenis", opgericht in 1979, waarvan hij
tot in 1993 voorzitter zou blijven. Toen droeg hij de hamer over aan Vleesenbeek. Onder de veelal jonge leden van de werkgroepen leefde in deze jaren
het gevoel dat hun vakgebieden volop in ontwikkeling waren en dat nieuwe
wegen voor onderzoek open lagen (gelet ook op het buitenland), maar dat
anderzijds hun specialismen nog onvoldoende voet aan de grond hadden gekregen op de universiteiten. Een eigen publicatiemedium, zowel voor de presentatie naar buiten als voor de onderlinge discussie, zou daartoe kunnen bijdragen. In 1980 maakten de werkgroepen via een enquete al een eerste inventarisatie van het lopend onderzoek. Het zou daarna tot 1982 duren voor de
aanvankelijk vage ideeen gestalte kregen, daarna ging het snel. Eerst werd een
stichting geschiedenis van bedrijf en techniek opgericht om de financieie zelfstandigheid veilig te stellen (met dank aan Joh. de Vries) en vervolgens kon
in 1984 het eerste jaarboek verschijnen. De distributie verIiep aanvankelijk
nog enigszins primitief - maar weI goedkoop - vanuit de garage van de familie
Fischer.
Gezien het betrekkelijk korte bestaan van het jaarboek is het niet verwonderlijk dat de samenstelling van de redactie een tamelijk stabiel beeld te zien
geeft. De enige mutatie tijdens de eerste vijf jaar was het terugtreden van Van
den Broeke. Nieuwe leden die daarna toetraden waren B. Gales, J.J. Seegers,
G. Verbong, F.M.M. de Goey, J.LJ.M. van Gerwen en CA. Davids. Het voorzitterschap werd achtereenvolgens bekleed door Fischer, Sluyterman en Bloemen, het secretariaat weer door Sluyterman en Bloemen en vervolgens door
Seegers en Van Gerwen. De redactie kon vanaf het begin een beroep doen op
Van Schelven en De Vries als adviseur. De Stichting voorde geschiedenis van
bedrijf en techniek heeft tot 1990 gefunctioneerd. Vanaf dat jaar is het jaarboek
uitgebracht door het NEHA.

Wat hebben de tienjaarboeken opgeleverd?
Het samengaan van techniek- en bedrijfshistorie bleek een gelukkige greep.
Bij de start van het jaarboek werd de verwachting uitgesproken dat een derde van de artikelen over techniekgeschiedenis zou gaan en twee derde over
bedrijfsgeschiedenis. Het creeren van dwarsverbanden tussen de twee vakgebieden behoorde, misschien ten onrechte, niet tot de expliciete doelstellingen. Het is enigszins afhankelijk van de manier van tellen, maar uiteindelijk
blijkt tenminste een derde van de artikelen betrekking te hebben op beide
terreinen, de helft op de bedrijfsgeschiedenis en een zesde op de techniekgeschiedenis aileen. De samenwerking is zo ook inhoudelijk nuttig gebleken.
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Zowel bij de techniek- als bedrijfshistorici blijkt een grote voorkeur voor
onderzoek naar de 1ge en 20e eeuw te bestaan. Van de 142 artikelen hebben
tien niet betrekking op een bepaalde peri ode en loopt een van 'nul tot nu'. Van
de resterende 131 artikelen heeft niet een artikel betrekking op de oudheid en
slechts twee handelen over een peri ode in de middeleeuwen. De periode 15001800 komt 13 keer voor en nog eens vijf artikelen lopen over van de 18e naar
de 1ge eeuw. De periode 1800-1900 komt 29 keer aan bod, met nog eens 27
artikelen op het breukvlak van de 1ge en 20e eeuw. Maar Iiefst 55 artikelen,
dus de grootste groep, heeft betrekking op de periode na 1900. Met name in
de laatste jaarboeken doet de helft van de auteurs verslag van een onderzoek
over de 20e eeuw.
De overgrote meerderheid van de artikelen (114) heeft betrekking op Nederland; vijf gaan over Indonesie en 23 hebben een buitenlands aspect. Van die
buitenlandse groep hebben tien betrekking op een buitenlands onderwerp, acht
leggen een relatie tussen Nederland en het buitenland en vijf artikelen bevatten
beschouwingen over buitenlandse literatuur. Het feit dat veel onderzoek over
Nederland gaat, betekent dat veelvuldig archieven geraadpleegd zijn. Voor de
artikelen in het Engelse tijdschrift Business History werd geconstateerd dat de
nadruk enigszins eenzijdig lag op bestudering van de bedrijfsarchieven. 5 Dat
geldt in Nederland minder. De gebruikte bronnen blijken zeer divers te zijn:
bedrijfs- en overheidsarchieven, contemporaine (vak)tijdschriften, zo genoemde 'grijze literatuur', en natuurlijk historische vakliteratuur.
Verdelen we de 142 artikelen in onderwerpen, dan kunnen we 15 theoretische en/of bibliografische artikelen onderscheiden. Overigens is de indeling
bij sommige artikelen arbitrair, wanneer het gaat om een case-study met theoretische inleiding of theoretische inleiding met case-study. Van 18 artikelen
kan gezegd worden dat het accent ligt op de beschrijving van een bedrijfstak,
een instelling of persoon. Een keer komt de hele Nederlandse industrie aan
bod. Het cluster techniekgeschiedenis bevat (afgezien van de theoretische artikelen) 31 artikelen, kort aangeduid met thema's als innovatie en diffusie van
techniek (lOx), afweging van oude en nieuwe technieken onder meer met behulp van een analyse van de produktiekosten (lOx) en analyse van technische
ontwikkelingen binnen een sociale context (11 x). De cluster onderneming en
produktiefactoren is met 49 artikelen de grootste groep, waarbij de volgende
onderverdeling gemaakt kan worden: ondernemers (l9x), arbeid (15x), financiering (9x) en onderneming als geheel (6x). De onderwerpen overheid, milieu
en onderwijs komen in 23 artikelen met nadruk naar voren. Tenslotte zijn vijf
artikelen moeilijk in een van deze categorieen te plaatsen. In deze opsomming
5

A. Slaven, The uses of business records: some research trends in British business history',

Business Archives 50 (1984) 17-18.
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zijn aile artikelen slechts een keer naar hoofdonderwerp ingedeeld, hetgeen
natuurlijk een vertekening inhoudt, omdat veel artikelen diverse facetten beschrijven. Vandaar dat bij de bespreking van de thema's verderop in dit artikel
nu en dan hogere aantallen genoemd worden.

Techniekgeschiedenis
Techniekhistorici hebben de afgelopen tien jaar vee I getheoretiseerd, daartoe gei'nspireerd door de sociale wetenschappen. Wiebe Bijker heeft in jaarboek 4 de diverse stromingen in drie richtingen ingedeeld: de systeembenadering, de netwerkbenadering en de sociaal-construetivistisehe benadering. In de kern hebben deze drie benaderingen veel gemeen. De ontwikkeling van de techniek wordt gezien als de resultante van soeiale, econornische,
culturele en teehnische factoren. De soeiale interaeties zijn bepalend voor de
riehting waarin technisehe artefaeten zich ontwikkelen. Daarbij worden de
teehnisehe artefacten zelf en de vele riehtingen waarin zij zieh in potentie
hadden kunnen ontwikkelen, onderwerp van uitgebreid onderzoek.6 Deze
benadering is toegepast op heel verschillende teehnische ontwikkelingen,
zoals onder meer de fiets, kleurstoffen, het bouwen van een brug, medische
apparatuur en automati sering.
Een vruchtbare wissel werking tussen teehniek- en bedrijfsgesehiedenis is tot
stand gekomen in wat in de loop der jaren tot 'de Eindhovense school' is
uitgegroeid. De ontwikkeling van hun ideeen kan in de jaarboeken gevolgd
worden . In eerste instantie sloot de groep onder leiding van Harry Lintsen aan
bij de in eeonomiseh-historische kring gehanteerde analyse van produktiefaetoren . Vervolgens werd de soeiologische benadering van teehniekgeschiedenis bij de analyse betrokken. In jaarboek 5 heeft de groep het programma van aetie klaar. De modernisering van Nederland in de 1ge eeuw wordt
bestudeerd als een proces van wissel werking tussen techniek en samenleving.
Juist de Nederlandse situatie, waar vee I van het buitenland werd overgenomen,
leent zieh voor onderzoek naar overdraeht van teehnisehe kennis en bij deze
overdraeht van kennis blijkt ook een eigen inbreng noodzakelijk. Welke technieken overgenomen worden , hangt af van de keuze van de soeiale groepen
die hierbij betrokken zijn .7 Onderwerpen die aan de orde zijn gesteld, zij n
onder meer de invoering van stoomenergie, techniekdiffusie in de machineindustrie en de ehemie en verder de trits onderwijs, wetenschap, industrie in
6 W.E. Bijker, 'De sociale constructie van netwerken en technische systemen; ni euwe perspecti even voor de techniekgeschi edeni s' , JbGBT 4 ( 1987) 7-24.
7 M. Bakker, G. van Hooff, H.W. Lintsen en G. Verbong, ' Industriali seren en innoveren in Nederland in de negentiende eeuw', JbGBT, 5, 327-336.
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zijn onderlinge verhouding. De inspanningen van het afgelopen decennium
vinden nu hun weerslag in de prachtige zesdelige reeks Techniek in Nederland.
De wording van een moderne samenleving, /800-/890, waaraan ook onderzoekers van buiten de Eindhovense kring hun medewerking verlenen. 8 Het
wachten is vooral op de laatste delen waarin de groep zal trachten te komen
tot een synthese.
Nu het negentiende eeuw-proj ect zijn voltooiing nadert, liggen er al weer
plannen op tafel voor een groot project over de twintigste eeuw. Ook dit initiatief valt toe te juichen, maar we constateren wei dat de nadruk van het onderzoek nu nog verder opschuift naar het heden, terwijl het de moeite waard
zou zijn de verworvenheden van bij voorbeeld de sociaal-constructivistische
benadering eens toe te passen op tijden dat Nederland nu juist niet de rol van
navolger en aanpasser, maar van een grote vernieuwer speelde, met name in
de Gouden Eeuw. Dit zou des te meer interessant zijn omdat, zoals C.A. Davids
in dit jaarboek heeft aangetoond, de historici die zich in het verleden hebben
bezig gehouden met de technische ontwikkelingen in de zeventiende eeuw de
techniek ook geenszins als black box beschouwden.9 Het zou tot een boeiende
confrontatie tussen oude en nieuwe inzichten kunnen leiden. Nu de main stream van de techniekhistorici zich het komend decennium op de meest recente
periode zal richten , is het te hopen dat er enkele individuele onderzoekers
overblijven die, liefst in samenspraak met wetenschapshistorici - met wie de
banden de laatste jaren veel te los zijn geworden - onder studenten nieuwe tijd
en economische en sociale geschiedenis weer belangstelling voor de techniekgeschiedenis van vroeger tijden weten te wekken.

Bedrijfsgeschiedenis
Op het gebied van de bedrijfsgeschiedenis is veel minder aandacht geweest
voor theorievoming dan bij de techniekgeschiedenis. In de jaren zeventig
eindigden overzichten over de bedrijfsgeschiedenis steeds met de verzuchting dat het yak zich kenmerkte door een gebrek aan theorievorming. Zo
schreef Joh.de Vries in 1978: "Een gemeenschappelijk aanvaarde grondslag
van theorievorming ontbreekt, zelfs een wat uitgebreider inventari satie van
denkbare theoreti sche gezichtspunten, bijvoorbeeld in een inleiding tot de
bedrijfsgeschiedenis. C... ) Ontstaat eens een communis opinio omtrent de
8 H.W. Lintsen e.a. red. , Geschiedenis van de techniek in Nederland; De wording van een mode rne samenleving / 800- / 890, (dl I. Zutphen 1992; dl. 2 Zutphen 1993).
C.A. Dav ids, 'De techni sche ontwikkeling van Nederland in de vroeg- moderne tijd. Litera9
tuur, problemen en hypothesen', l aa rboek voorde Geschiedenis van Bedrijf en Techniek 8 ( 199 1)
10.
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theoretische grondslag, dan zal tevens een basis gegeven zijn voor een zinvolle synthese der bedrijfsgeschiedenis.,,10 Geconstateerd kan worden dat
sindsdien veel bedrijfshistorisch onderzoek is verricht, maar dat het ideaal
van een gezamenlijke theoretische basis niet dichterbij is gekomen. In 1983
beschuligde Leslie Hannah zijn Engelse collegae ervan dat zij te zeer op bestudering van individuele cases gericht waren en dat er weinig tekenen waren te bespeuren van vooruitgang in de verbinding van theorie en toegepast
11
onderzoek op dit gebied. De situatie in Nederland is vergelijkbaar.
In de afgelopen tien jaarboeken staan maar twee theoretische beschouwingen. H.W. de Jong komt met de suggestie onderzoek naar het ondernemersgedrag te doen op basis van inzichten uit de markttheorie. Hij heeft daar zelf
nog geen nadere uitwerking aan gegeven. H. de Vries bepleit het gebruik van
begrippen uit de bedrijfseconornie. Dit wordt in de praktijk ook regelmatig
gedaan , maar de bedrijfseconomie is inmiddels een breed gebied. Zo verklaarde de hoogleraar bedrijfsecopomie RU Groningen, G.Eyzenga, dat het aardige
van moderne bedrijfseconomie is, dat het hooguit voor de helft uit economie
bestaat. 'Nieuwe vakgebieden als marketing en marktkunde, informatiekunde
en organisatiekunde worden hoogstens voor de he 1ft 'gevoed' uit de economische wetenschap en voor het andere deel uit een breed scala van andere disciplines.' 12 De grote vraag is dan ook: tot welke theorieen zal de bedrijfshistoricus zich wenden ? Heeft de algemene economie wat te bieden of de bedrijfseconomie, de politicologie, de organisatiekunde, de sociologie of misschien wei de psychologie? Of kan de historicus beter iedere theorievorming
van de hand wijzen ? Ieder onderzoek heeft richting en structuur nodig om
enige betekenis te hebben en daar kan een theorie bij helpen . Bij diverse cases
die in dit jaarboek zijn gepresenteerd, is dan ook dankbaar gebruik gemaakt
van aan andere wetenschappen ontleende theorieen. Maar waarschijnlijk zullen we het door De Vries geformuleerde verlangen naar 'een gemeenschappelijk aanvaarde grondslag van theorievorming, die een basis kan vormen voor
een zinvolle synthese der bedrijfsgeschiedenis' nooit bereiken. Iedere onderzoeker zal weer op zoek moeten gaan naar de bij zijn onderzoek passende
theorieen. Onder de beoefenaren van de bedrijfsgeschiedenis heeft hierover
tot nu toe onvoldoende discussie plaatsgevonden.
Zijn er tot nu toe weinig theoretische artikelen verschenen, ook het aantal
artikelen dat men als een 'mini-company history ' zou kunnen omschrijven, is
beperkt geweest. Daar moet echter bij worden bedacht dat het laatste decennium een gestaag groeiende stroom bedrijfsgeschiedenissen in opdracht is ver10 Joh.de Vri es, 'Bedrijfsgeschiedeni s', in H. Baudet en H. van der Meulen, Kernproblemen der
economische geschiedenis (Groningen 1978) 187- 188 .
II L. Hannah, 'New issues in British business hi story', Business His/ory Review, 57 ( 1983) 166.
12 Economenblad 10 ( 1988), nr.4, bi z. 1-2.
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schenen. Tellen we tevens het aantal artikelen dat een individueel bedrijf vanuit een bepaald aspect heeft onderzocht, dan bedraagt het aantal bedrijfsstudies
op micro-niveau 37 (= 26%); daarnaast zijn nog vier instellingen beschreven.
Uit een overzicht van de artikelen in Business History over de jaren 1976-1983
blijkt dat daar 43 % van de artikelen over de individuele firma ging. J3 In Nederland lag de nadruk dus minder sterk op het micro-onderzoek. Het aantal
artikelen op het niveau van de bedrijfstak, waarvan diverse sterk beschrijvend,
bedraagt 48 , terwijl vijf artikelen zich op macro-niveau afsprelen. Voor 48
artikelen had deze indeling geen relevantie.
Welke bedrijfstakken hebben in hetjaarboek de meeste aandacht gekregen?
Bij een globale indeling in sectoren bleek de landbouw goed voor 7% van de
artikelen, de mijnbouw en industrie leverden 60%, de handel slechts 4% en de
dienstensector 29%. Duidelijk is, dat de handel er zeer bekaaid afgekomen is.
Zeker gezien het belang en de omvang van deze sector voor de Nederlandse
economie: slechts vier artikelen, zelfs twee minder dan de landbouw. Er is vee 1
aandacht voor de industrie. Daaronder neemt de groep metaal, machinebouw
en electrotechniek een vooraanstaande plaats in, wat mede te maken heeft met
de belangstelling van de techniekhistorici voor deze sector. Om diezelfde reden is de chemie met zeven artikelen vertegenwoordigd. Tot nu toe is de aandacht echter eenzijdig gericht geweest op de ontwikkelingen vaar 1900, met
name in de verf-, kleurstoffen- en kaarsenindustrie. De textiel krijgt met zeven
artikelen de eer die ze verdient (waarbij ook nog bedacht moet worden dat er
nog een apart tijdschrift Textiel-Historische Bijdragen bestaat). V~~r het overige zijn de artikelen verdeeld over vele sectoren. Relatief onderbelicht is de
sector voeding, die toch een belangrijke sector is binnen Nederland. De dienstverlenende sector is tamelijk goed vertegenwoordigd, met name door de belangstelling voor het bankwezen . De open bare nutsbedrijven, waaronder
spoorwegen, hebben hun rechtmatig aandeel gekregen.
Komen we tot slot aan de vraag welke thema' s in de bedrijfshistorische
artikelen aan de orde zijn gesteld. Bij de 'mini-company histories' (en overigens ook bij vee I bedrijfsgeschiedenissen in opdracht) laten de auteurs zich
leiden door de vraag hoe het weI en wee van de firma verklaard kan worden .
Dat leidt vaak tot een naar binnen gerichte benadering, waarbij de buitenwereId binnen gelaten wordt als dat nodig is om succes of falen te helpen verklareno Op zichzelf is daar niets op tegen, maar het leidt tot andere resultaten dan
wanneer men ook de vragen aan de buitenwereld ontleent. Jtirgen Kocka
schreef in 1975: ' Auch wenn der gegenwartige Forschungsstand dagegen
sprechen mag: Es dUrfte nur wenige Probleme in der Sozial- und
Wirtschaftsgeschichte industriali sierender Lander des 19. und 20. Jahrhundert
13 Slaven, 'The uses of business records' , 17- 18.
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geben, zu deren Lasung die historische Unternehmungsforschung nicht wenigstens indirekt Beitrage zu leisten vermachte.' 14 Kocka noemde onder meer
de tegenstelling tussen kapitaal en arbeid, en de plaats van ondernemers in de
samenleving. Deze aansporing van Kocka, de relevantie van het yak bedrijfsgeschiedenis te onderstrepen door het bestuderen van de invloed van de onderneming op de samenleving, hebben de bedrijfshistorici tot nu toe te weinig
opgepakt. Het is duidelijk dat opdrachtgevers van bedrijfsgeschiedenissen
echter vooral in de interne geschiedenis van hun eigen bedrijf zijn ge'jnteresseerd. Daarom Iigt hier een bijzondere verantwoordelijkheid voor de onderzoekers die aan de universiteiten zijn verbonden.
In zo ' n dertig artikelen komt op een of andere manier het ondernemerschap
ter sprake. Meestal wordt de ondernemer bezien als organisator van de produktie, de man die de produktiefactoren combineert. De tendens is dat hij rationeel
handelt en meestal oog heeft voor vernieuwingen, die hij zal toepassen, zodra
dit uit oogpunt van kosten en baten verantwoord is. Zo is in diverse artikelen
de Schumpeter-ondernemer naar voren gekomen. AI zijn ze niet in de meerderheid, ook mislukte ondernemersinitiatieven krijgen enige aandacht. Peter
Klein heeft eens gewezen op de paradox tussen de economisch vooruitstrevende ondernemer, die tegelijkertijd in sociaal opzicht zo conservatief is. Hij
15
verklaarde dit conservatisme uit welbegrepen eigenbelang. Twee artikelen
in het jaarboek over arbeidstijdverkorting verwijten de ondernemer echter niet
aileen conservatief maar zelfs irrationeel te zijn. Het thema van de irrationele
ondernemer heeft tot nu toe bij de rationele onderzoekers nog weinig aandacht
getrokken.
De sociale kant van het ondernemen is in hetjaarboek niet vergeten, al is de
vakbondsstrijd van ondernemerskant bezien een opvallende afwezige, afgezien van de twee eerder genoemde artikelen over arbeidstijdverkorting. Van
de 15 artikelen op dit gebied hebben tien betrekking op de invloed van techniek
op de inhoud van het werk, de situatie op de werkvloer of de werkgelegenheid.
Op het gebied van de financiering is een begin gemaakt met onderzoek naar
de relatie tussen banken en industrie. Verder is aandacht geschonken aan Nederlandse investeringen in Amerikaanse spoorwegen: deze investeringen gingen met meer Nederlandse bemoeienis gepaard dan past bij het begrip 'portfolio-investering'. Dit laatste onderwerp sluit dan ook aan bij de door buitenlandse historici druk bestudeerde internationalisering van het bedrijfsleven.
Met slechts een artikel over internationalisering van een dienstensector is dit
thema in de jaarboeken duidelijk onderbelicht gebleven.
14 Jurgen Koeka, Unternehmer in der deutschen Industrialisierung (Gbttingen 1975) 5.
15 P.W. Klein, Traditionele ondernemers en economische groei in Nederland, 1850·1 914 (Ieetorale rede, Rotterdam 1966) 12-14.
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De rol van de overheid wordt in 19 artikelen aan de orde gesteld. Zo komt
de overheid in beeld bij de open bare nutsbedrijven als e1ectriciteitsbedrijven,
spoorwegen, en PTT. Verder wordt de taak van de overheid in zake de bescherming van het milieu en de zorg voor veiligheid en gezondheid van werknemers besproken. De relatie tussen de overheid en het bedrijfsleven is gecompliceerd. In de meeste artikelen is sprake van twee partijen met tegenovergestelde belangen, maar enkele artikelen laten ook de wissel werking tussen
beiden zien. Twee artikelen gaan over de vraag of de overheid een stimulans
voor de industrie betekende. In beide gevallen luidt het oordeel weinig positief.
AI met allaten de tien jaarboeken zien dat bedrijfsgeschiedenis een zeer breed
terrein van onderzoek kan zijn. Wie nu nog beweert dat bedrijfsgeschiedenis
samenvalt met company history heeft deze jaarboeken duidelijk niet geraadpleegd. Maar er blijft natuurlijk nog veel te wensen over.
1. De ontwikkelingen in het Nederlandse bedrijfsleven zouden meer in het
perspectief van buitenlandse ontwikkelingen geplaatst moeten worden . Er
wordt weI veel buitenlandse Iiteratuur geraadpleegd, maar het Nederlandse
en buitenlandse bedrijfsleven zijn tot nu toe niet systematisch met elkaar
vergeleken ; in jaarboek 10 wordt hiertoe een eerste aanzet gegeven, ge'inspireerd door de recente studie van Chandler. 16 Dat de studies van Chandler op
het Nederlandse onderzoek niet zo'n grote invloed hebben uitgeoefend, is
overigens begrijpelijk, gezien de weI erg Amerikaanse blikrichting van
Chandler. Het wordt de hoogste tijd dat de Europese bedrijfshistorici gaan
samenwerken om een eigen Europese visie te ontwikkelen.
2. De vergelijking met het buitenland wordt vergemakkelijkt, wanneer het
onderzoek meer zou worden gestuurd, door een aantal onderzoekers uit te
nodigen zich over een bepaald thema te buigen. In dit opzicht heeft het Duitse ZeitschriJt for Unternehmensgeschichte het goede voorbeeld gegeven
door in de jaren tachtig grotere thema's, zoals concentratie in de Duitse
industrie, afzetstrategieen, protectionisme, de sociale markteconomie, de optimale ondernemingsvorm en het overheidsbedrijf, aan de orde te stellen. 17
Een thema, dat van belang is voor allen die bij het bedrijfsleven betrokken
zijn en dat juist door historici aan de orde gesteld zou kunnen worden, is:
hoe loods je een onderneming door slechte tijden als oorlogen en crises?
3. De bedrijfshistorici zouden moeten proberen te komen tot een grotere
samenhang in het onderzoek, bijvoorbeeld door dit te richten op een punt. In
navolging van de techniekhistorici zou het Nederlands bedrijfsleven in de
20e eeuw als centraal thema gekozen kunnen worden . D. Colemann merkte
16 A.D. Chandler Jr. , Scale and Scope. The Dynamics of Industrial Capitalism (Cambridge Mass.
1990).
17 H. Pohl , 'Ein Jahrzehnt Gesellschaft fUr Unternehemensgeschi chte', Zeitschrift f ur Unternehmensgeschichte, 3 1 ( 1986) 5-30.
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in 1987 op dat: 'a general introductory text on British business history has
yet to be written' .18 Bij wijze van tussenbalans werd in 1988 een nummer
van Business History gewijd aan het Engelse bedrijfsleven tussen 1910 en
1980, met artikelen over succes en falen, organisatievormen, groeistrategieen, wetenschap, technologie en privatisering. 19 Met de reeds voorhanden
artikelen en monografieen zou ook voor Nederland aan zo'n tussenbalans
gewerkt kunnen worden. Het bedrijfsarchievenregistratie-projekt (BARN)
van het NEHA, dat in het najaar 1993 klaar zal zijn, zal de onderzoeker beter inzicht bieden in de beschikbare archieven voor verder onderzoek om de
nog vele lacunes in te vullen. Belangrijke elementen in zo'n Nederlandse
bedrijfsgeschiedenis zouden kunnen zijn: groei, fusies, diversificatie, internationalisatie, toe- en afnemende overheidsinvloed, alsook de verschuiving
van industrie naar dienstensector. Daarbinnen horen zaken als: interne organisatie, rol van het personeel en het management (de ondernemer), rol van
de techniek (research), financiering en milieu. Wat de technische ontwikkeIingen betreft kunnen de bedrijfshistorici dankbaar gebruik maken van het
grote projekt van de Eindhovense techniekhistorici over de negentiende
eeuw en samenwerken met de initiatiefnemers van het 20e eeuw-project.
Naast de vele voordelen is het nadeel van dit voorstel natuurlijk weer dat de
aandacht eenzijdig op de contemporaine geschiedenis komt te liggen. Daarom
zouden ook de mogelijkheden van een meer diachronische aanpak bekeken
moeten worden. Een aantal van de bovengenoemde thema's zouden er ook
uitgelicht kunnen worden en over een veel langere peri ode kunnen worden
bestudeerd.
Tot slot kan opgemerkt worden, dat de lange tijd gehanteerde definitie van
bedrijfsgeschiedenis, als onderdeel van de economische geschiedenis, onvoldoende het brede terrein van de bedrijfsgeschiedenis dekt. De laatste tijd wordt
de roep om een brede benadering, waarbij het bedrijf wordt opgevat als het
brandpunt van ontwikkelingen (niet aileen op economisch, maar ook op sociaal en cultureel en misschien wei psychologisch terrein) steeds luider. Najaar
1994 za1 het Centrum voor Bedrijfsgeschiedenis in Rotterdam een congres
organiseren waarop juist deze andere invalshoeken aan bod zullen komen.

Tot besluit
Het is duidelijk dat er voor de bedrijfshistorici, evenmin als voor de techniekhistorici, reden bestaat tevreden achterover te leunen . Noch de stand van
18 D. Coleman, 'The uses and abuses of business history', Business History 29 (1987) 149.
19 R.P.T. Davenport-Hines en G. Jones, Enterprise, management and innovation in British Business, 1914-1980 (Londen 1988).
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het onderzoek, noch de positie die de onderzoekers binnen de universiteiten
innemen geeft daartoe aanleiding. Gei'nstitutionaliseerde plaatsen zijn
schaars en de positie van het vak in de curricula zwak. Dit alles neemt niet
weg - het klinkt wat clichematig maar het is oprecht gemeend - dat er de afgelopen tien jaar ook veel is gepresteerd en bereikt. Iedereen die in deze jaren aan het jaarboek heeft meegewerkt, vooral de vele auteurs, willen wij
daarom tot slot van harte danken en oproepen mee te denken over nieuwe
wegen voor de toekomst.
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