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In memoriam Prof. dr. J.R. van Stqijvenberg
(1915-1996)1
E.J. FISCHER

'Waaraan men een geleerde kent,
Aan 't zijn en bIijven van student.'2
Johannes Hermanus van Stuijv~nberg werd in 1915 in Buren geboren, als zoon
van Johannes van Stuijvenberg, fruitrijder in de Betuwe, en Luthera Hendrika de
Loor. Al snel bleek dat Jo een ernstige, snelle en intelligente leerling was, zodat de
meester van de lagere school hem klassen liet overslaan. Hij genoot ervan boeken
te lezen en een van zijn lievelingsboeken was Daniel Defoe's Robinson Crusoe,
dat hij las en herlas. Het moet dan ook een grote schok voor de achtjarige Jo
geweest zijn toen zijn vader, voor wie hij een grote genegenheid voelde, 'overging' naar het streng-christelijke kerkgenootschap van Kersten en hem meedeelde
dat dit soort boeken in het vervolg tot de zondige en ijdele categorie gerekend, en
dus verboden moest worden. Bij zijn moeder, een wijze en intelligente vrouw,
ondervond Jo wei steun, maar in die tijd was er maar een gezinshoofd en dat was
de vader. Het grote normbesef en de duidelijke scheiding tussen goed en kwaad,
zo kenmerkend voor het verdere leven van Jo van Stuijvenberg, zijn ongetwijfeld
terug te voeren tot de lijnen die vader in zijn jeugd heeft uitgezet.
Na de lagere school in Buren volgde de Rijks-HBS in Tiel, waar hij zonder
problemen het einddiploma HBS-A behaalde. Na zijn examen schreef Jo zich in
september 1933 in als student van de Nederlandse Economische Hogeschool
(NEH)3. Hij verhuisde naar Rotterdam en kon zich, het christelijk milieu waaruit
hij stamde in aanmerking nemend, snel aanpassen. Dat wil niet zeggen dat hij zich
in het societeitsgebeuren stortte. Hij was, zoals Lambers het uitdrukt 'opgewekt,
I. Met dank aan Bep van Stuijvenberg-Van den Berg, met wie ik uitgebreid gesproken
heb alvorens dit in memoriam te schrijven.
2 Onderdeel van een gedicht, omstreeks 1965 geschreven, voor 1.H. van Stuijvenberg.
3 Ik ben Prof. dr. H.W. Lambers dank verschuldigd voor de informatie die hij mij desgevraagd verstrekte over de studententijd van I.H. van Stuijvenberg. Een groot deel van de
hier gebruikte informatie is van hem afkomstig.
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maar van nature ernstig ... hij heeft vrolijk en levenslustig, maar vooral academisch gestudeerd'4.
Deze studie-instelling maakte dat hij al na twee jaar zijn kandidaats- en ruim
drie jaar later zijn doctoraalexamen aflegde. Bijzondere vermelding verdient nog
zijn relatie tot prof. Sneller. Deze hoogleraar, eveneens uit een christelijk nest
afkomstig, had spoedig in de gaten uit welk hout Van Stuijvenberg gesneden was,
en verzocht hem zijn student-assistent te worden. Dit was, zeker in dat tijdvak, een
grote eer. De samenwerking tussen Sneller en de jonge student - die een grote
bewondering had voor Sneller - is van grote betekenis geweest voor de verdere
geestelijke ontwikkeling van Van Stuijvenberg. Daarbij waren ook de vriendschappen die hij tijdens zijn studie ontwikkelde met vele medestudenten van groot belang, vriendschappen die dikwijls tot aan zijn dood zouden blijven bestaan.
Na zijn afstuderen, in 1939, kon Van Stuijvenberg een baan krijgen bij het Nederlands Economisch Instituut, een instelling die nauw gelieerd was aan de NEH.
Daar schreef hij artikelen in Economisch-Statistisch maandbericht, een periodiek
dat zich onder meer bezighield met internationale conjunctuurvergelijkingen. Toen
de oorlog uitbrak, en Rotterdam gebombardeerd was, ging Van Stuijvenberg werken voor de schade-enquete commissie, een commissie die onderzoek moest doen
naar de waarde van het onroerend goed vlak voor de beschadigingen door het
bombardement. Na het werk voor deze commissie kon Van Stuijvenberg werk
vinden bij het Directoraat voor de Prijzen. In die tijd werd hem - door oud-studiegenoten - tevens gevraagd bijdragen te leveren voor de Economisch-Statistische
Berichten. Een van die artikelen zou handelen over de kersenteelt in Nederland,
een onderwerp waar Van Stuijvenberg, gezien zijn geboortestreek, affiniteit mee
had .
Dit onderzoek vergde echter veel meer tijd dan aanvankelijk door hem werd
ingeschat. Het aantal kersensoorten was aanzienlijk groter dan verwacht, en bovendien was het bronnenmateriaal sterk verspreid over Nederland. Zowel Jo van
Stuijvenberg als zijn vrouw Elizabeth (Bep), waarmee hij sedert 1941 getrouwd
was, hebben hun tanden stuk gebeten op dit onderzoek. Aan het eind van de oorlog
bleek dat zij zo veel materiaal verzameld hadden, dat Van Stuijvenberg hierop kon
promoveren.
V oor het zover was heeft het jonge gezin nog de nodige wederwaardigheden
moeten beleven: uit vrees voor de invasie in het westen van het land, werd het
directoraat naar Deventer verplaatst en dus verhuisden ook Jo en Bep naar deze
Usselstad. Vlak voordat Bep moest bevallen van haar eerste zoon Jan , werd hun
huis door de NSB gevorderd en moesten zij hals over kop verhuizen . Veel was er
niet meer te krijgen en voor een tweedehands kinderwagen moest Jo op de fiets
naar zijn geboortestad Buren om daar het verschuldigde, dat wil zeggen zeven

4

Brief van Lambers aan E.J . Fischer d.d. 6 september 1996.
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pond spek, te bemachtigen. Na de geboorte bleek dat hun zoontje niet opgewassen
was tegen het voedsel uit de gaarkeuken. Ook nu bood de fiets weer uitkomst en
werd door Jo graan gehaald uit Groningen. Dit keer geen spek als ruilmiddel, maar
werken bij de boer die het graan leverde.
Hoewel hij door zijn werk ten behoeve van de landbouw niet voor de bezetter
hoefde te werken, schuwde Van Stuijvenberg het gevaar niet. In het huis van de
vader van Bep werden geregeld vergaderingen gehouden voor het illegale blad
Trouw, en vanuit dat huis werden de krantjes, alsmede gestolen bonkaarten verspreid. Van Stuijvenberg nam het op zich om voor de verspreiding van Trouw te
zorgen binnen het directoraat waar hij werkte. Bovendien verzorgde hij in dit blad
artikelen op gebieden waar hij als geen ander kennis van had: de prijsontwikkeling
van land- en tuinbouwprodukten.
Kort na de oorlog promoveerde Van Stuijvenberg op het onderzoek dat hij en
zijn vrouw in de oorlog hadden verricht. Dit nog steeds moderne proefschrift kenmerkt zich door helderheid van stijl, academische ingetogenheid en toepassing
van wiskundige methoden, hem tijdens de ooriog bijgebracht door de boven zijn

Afscheidsrede als lector in het Cooperatiewezen, ca. 1955. Vl.n.r. Van Stuijvenberg, Ter Woorst, Hennepman, Goedhart, Delfgaauw, Van der Schroeff en Kok
(rector)
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woning ondergedoken Jaap Hartog 5 • Zonder overdrijving kan gesteld worden dat
Van Stuijvenberg, met dit proefschrift, een exponent was van de New-Economic
History nog voordat deze wetenschappelijke richting als 'school' bekend werd.
Na zijn promotie werd Van Stuijvenberg gevraagd om een studie te do en naar
het Nederlandse cooperatiewezen. Voor onderzoek en publikatie was slechts twee
jaar voorzien. Van Stuijvenbergzegde toe. In meerdere opzichten moet dit een
lastige beslissing zijn geweest: wilde hij dit boek schrijven dan moest hij een goede en zekere baan opzeggen, en dat juist in de onzekere tijd van wederopbouw.
Daarnaast had Van Stuijvenberg de verantwoordelijkheid voor het jonge gezin;
gezinsuitbreiding was op komst. Hun tweede zoon, Paul, zou in 1947 worden geboren. Zijn interesse voor academisch onderzoek en zijn wetenschappelijke attitude zullen de doorslag hebben gegeven bij het ja-woord. Maar als hij tevoren had
geweten waar hij aan begon, dan is het bijna zeker dat de beslissing anders was
uitgevallen: het archief was slecht toegankeIijk en lacuneus en de tijd die voor het
onderzoek was uitgetrokken was veel te kort. Zijn calvinistisch arbeidsethos, zijn
lijfspreuk 'een man een man, een woord een woord' en de hoge kwaliteitseisen die
hij zichzelf stelde, maakten dat hij letterlijk dag en nacht - aan een stuk door rokend - moest werken. Bep stond hem daarbij al die tijd terzijde en zorgde ervoor
dat hij ook in de nacht nog wat te eten en te drinken had. Zij moet hem een enorme
steun zijn geweest.
Deze bijna onmenselijke opgave in combinatie met een onverzettelijke houding
brachten Van Stuijvenberg in een diepe crisis. Gezien zijn wanhoop is het een
wonder te noemen dat Van Stuijvenberg - binnen de gestelde tijd - in staat is geweest een prachtig boek te schrijven. De woorden die Sneller hem kort na verschijning van het boek schreef, moeten balsem op de wonde zijn geweest: 'Nu, in
verb and met een herdruk van mijn (onze) Geschiedenis van de Nederlandse Landbouw, heb ik Ue boek) rustig en nauwkeurig gelezen, en het is mij een behoefte je
te zeggen, dat ik het een voortreffelijk boek vind. Mijn Rotterdamse gemoed zwol
bij het lezen van vreugde en trots ... ' .
Na zijn promo tie en het schrijven van het boek over de landbouwcooperatie was
Van Stuijvenbergs wetenschappelijke naarn gevestigd. Hij werd benoemd tot lector
c.q. hoogleraar aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit te Brussel, de Nederlandse Economische Hogeschool in Rotterdam, de Koninklijke Militaire Academie in Breda en - tenslotte - de Universiteit van Amsterdam, waar hij Brugmans als hoogleraar Economische Geschiedenis en directeur van
de Vereeniging het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief opvolgde.
Gloriejaren heeft Van Stuijvenberg gekend in Rotterdam, waar hij als gevierd
academicus, goed bestuurder en Rector Magnificus invloed heeft uitgeoefend op
de ontwikkeling van de latere Rotterdamse universiteit. Zijn integriteit, academi5 Jaap Hartog zou de oorlog overleven en een hoogieraarschap bekleden in de mathematische statistiek.
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Rector Nederlandse Economische Hogeschool, ca. 1960
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sche interesse en afkeer van intriges maakten hem tot een gewaardeerd collega. De
latere Erasmus Universiteit is zich nog steeds bewust van het vele dat door Van
Stuijvenberg, ten behoeve van de Rotterdamse Hogeschool, is verricht.
De Amsterdamse peri ode van Van Stuijvenberg, sedert 1968, moet in vele opzichten in donkerder tinten worden geschilderd. De Vereeniging het NEHA verkeerde rond zijn benoeming in een deplorabele staat: verwaarloosde archieven,
een verwaterende bibliotheekcollectie, het ledental teruglopend en - last but not
least - een onregelmatig verschijnend jaarboek. Het is aan de grote inzet van Van
Stuijvenberg te danken dat het grootste deel van deze problemen successievelijk
werd opgelost.
Daarnaast valt te wijzen op de democratisering die raasde over alle Europese
universiteiten en die vooral in Amsterdam - in de ogen van Van Stuijvenberg - de
universiteit eerder tot een bolwerk van politiek dan tot een wetenschappelijk forum maakte. Tot het eind toe heeft hij getracht de uitwassen van deze democratiseringsgolfhet hoofd te bieden, soms met succes, maar vaker als vechtende tegen de
bierkaai.
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Ook werd in deze periode het gezin Van Stuijvenberg zwaar getroffen. Paul, de
jongste zoon, werd slachtoffer van de slopende ziekte Multiple Sclerose. Een langzaam maar onstuitbaar lichamelijk aftakelingsproces zette in en het siert J 0 en Bep
dat zij tot het laatst toe alles in het werk hebben gesteld om hunjongste zoon, waar
dat mogelijk was, te steunen. Dat Paul, ondanks zijn gruwelijke ziekte, in staat is
geweest tot een academische promotie, moet hen in deze ondraaglijke tijd, extra
goed hebben gedaan.
Het voorgaande overziend is in ieder geval een aspect van het wetenschappelijk
werk van Van Stuijvenberg nog niet belicht, namelijk zijn grote pedagogisch-didactische gaven in het wetenschappelijk onderwijs. Er zullen weinig hoogleraren
zijn die zo door hun (oud-)studenten op handen werden gedragen. Er zullen er ook
maar weinig zijn geweest die zo veel aandacht be steed hebben aan hun studenten
en die zo boeiend over hun yak konden spreken. De excursies naar Belgie, Italie of
Rusland zijn even zo vele hoogtepunten in de academische opleiding van 'zijn'
studenten. Velen zullen zich nog kunnen herinneren hoe Van Stuijvenberg op een
muurtje of een sokkel van een standbeeld klom om - midden op straat - college te
geven of toelichting te geven op het gebouw dat men zo dadelijk zou gaan be zoeken.
Het bovenstaande impliceert niet dat het wetenschappelijk onderzoek bij hem
op de tweede plaats kwam, integendeel. In een onlangs verschenen in memoriam
formuleerde collega De Vries het als voIgt: 'Maar het is vooral als onderzoeker en
publicist dat Van Stuijvenberg zal voortleven en dan als puur economisch-historicus. Voor deze kwaliteit had de Rotterdamse opleiding de basis gelegd, met haar
nadruk op de economisch-theoretische benadering, streven tot kwantificering en
in het algemeen begrip voor de noodzaak van exactheid en precisie. Daardoor
verschoof de economische geschiedenis bij hem nimmer naar aIleen een economisch-theoretische analyse met een tijdsdimensie en bleef zij steeds toegankelijke
geschiedenis. In dit subtiel even wicht was zijn werk in hoge mate puur, of hij nu
over de economische groei of over de industriele revolutie schreef' 6.
De laatste jaren van het leven van Jo van Stuijvenberg zijn niet de gelukkigste
geweest. De ziekte en het overlijden van Paul, en zijn eigen ziekte sloopten zijn
wilskracht en creativiteit.
Met de dood van J.H. van Stuijvenberg is niet aIleen een goede echtgenoot en
vader heengegaan, maar tevens een vooraanstaand wetenschapper, een reusachtig
leermeester en een integer, vrolijk, eenvoudig en godvruchtig mens.

6

Joh. de Vries, 'Puur economisch-historicus: J.H. van Stuijvenberg', in: Historisch
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Ter inleiding: ondememersgeschiedenis in Nederland
en Belgie
KAREL DAVIDS EN BEN GALES

Tweeherig Maastricht had tijdens het Ancien Regime een stadhuis. De Luikse overheid gebruikte het linkerdeel van het symmetrisch gebouw; het rechterdeel was het
domein van de vertegenwoordigers van de Staten Generaal der Verenigde Nederlanden. Dat de dubbele trap er was om de heren van beide confessies bij binnenkomst of vertrek strikt evenveel eer te gunnen, is een verzinsel. Wei werd voor de
gemeenschappelijke vergaderingen een openingsgebed gebezigd, dat zowel voor
calvinisten als katholieken aanvaardbaar was. Ook kwam het voor dat regenten of
hun kinderen, om het systeem ter plaatse draaiende te houden, zo nodig wisselden
van 'nativiteit' .
Economisch-historici in Belgie en Nederland hebben, net als de heren in Maastricht, meer gemeen dan op het eerste gezicht lijkt. Neem de rol van het 'debat'.
Jan Blomme en Peter Scholliers stelden onlangs vast dat de 'grote' debatten van
elders aan Belgie voorbij gaan, hoe wei een enkele buitenlander probeert op te
vallen als oproerkraaier. De New Economic History maakte bij Belgische historici
weinig enthousiasme los.' Al hebben Nederlandse geschiedschrijvers naar buiten
meer de indruk weten te wekken zich loyaal atlantisch op te stellen in de Pax
Cliometrica, de situatie is hier feitelijk weinig anders. Autochtonen zouden het
Nederlandse bedrijfsklimaat in identieke bewoordingen kunnen schetsen als die
van Blomme en Scholliers. Grote debatten floreren in Nederland evenmin.
Zowel in Belgie als Nederland zijn er op dit ogenblik, globaal bezien, twee
hoofdstromen in de economische geschiedenis. De een wordt in overzichten aangeduid als traditioneel , descriptief, kwalitatief en sterk geinteresseerd in bedrijfsgeschiedenis en de ontwikkeling van instituties. De andere richting zou veeleer
theoretisch, kwantitatief, macro-economisch en serieel zijn, gericht op het produJ. Biomme en P. Scholliers, 'De economische geschiedenis van Belgie tijdens de nieuwste tijd: onderzoektrends in de jaren tachtig', NEHA-BuLLetin. Tijdschrift voor de economische geschiedenis in Nederland, 7 (1993) , no. 1,20-21.
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ceren en analyseren van tijdreeksen. De etiketten zijn uiteraard betrekkelijk; traditioneel kan gemakkelijk neo-modern worden en nieuw opeens passe. Beide stromingen zijn gedurende de laatste decennia ook wei eens dood verklaard. Belangrijker is te kijken naar de inbedding in een gemeenschappelijke traditie en te kijken
naar thema's die als bruggen fungeren tussen beide groepen en tevens tussen beide
landen, in de hoop dat verschillende invalshoeken, methodologisch en nationaal,
elkaar aanvullen en misschien wei versterken. Zowel in Nederland als in Belgie
heeft men onder meer grote verwachtingen van historisch onderzoek naar de relatie tussen economische groei en institutionele of organisatorische veranderingen.
Binnen dit thema is 'de ondernemer' en dus ook 'ondernemersgeschiedenis' de
laatste tijd opvallend populair. In de 'traditionele' school is de ondernemer misschien nooit weg geweest, hoe wei ook daar deze ooit heroische figuur enige tijd
werd behandeld zoals de heiligenbeelden in de katholieke kerk; hemelse voorspreker en industrieIe geweldenaar werden verbannen naar het rariteitenkabinet. In de
'nieuwe', macro-economische richting is echter sprake van een heuse ommekeer.
Dit is een internationaal fenomeen . Er is een fundamentele omslag in het den ken
aan de gang.
De 'new economic historians' van de jaren zestig en zeventig voelden zich ongemakkelijk zodra de ondernemer ter sprake kwam. Zij hadden hun waarden ontleend aan de neo-klassieke school. Die mainstream-economen zetten zich af tegen
Schumpeter en 'Oostenrijkse' ideeen. Joel Mokyr preciseerde nog in 1985, dat
cliometrici er niet vanuit gingen dat ondernemerschap onbelangrijk was. Hun punt
was dat het aanbod aan ondernemers perfect elastisch was en dus over de gehele
wereld ter beschikking stond tegen dezelfde kosten. 2 D. McCloskey zei, dat hij
niets had tegen een geschiedverhaal van, bijvoorbeeld, lui wordende Britse ondernemers. Het ging er echter bij hem niet in, dat dit vervolgens impliceerde dat actieve ondernemers een voorwaarde waren voor economische groei - een opvatting
die met het blote oog niet te onderscheiden valt van de stelling dat de ondernemer
in het stuk eigenlijk geen wezenlijke rol speelt. In 1973 analyseerde McCloskey
dan ook het zogenaamde falen van het Britse ondernemen in een interessant boek,
waarin echter geen enkele ondernemer figeerde 3
Intussen heeft McCloskey erkend, dat de 'Oostenrijkers' het met hun ideeen
over de ondernemer en het economisch even wicht al een eeuw bij het rechte eind
hebben. Ook Mokyr behandelt de 'traditionele' literatuur met aanzienlijk meer
respect dan voorheen en benadrukt tegenwoordig het belang van instituties als een
2 1. Mokyr, 'The Industrial Revolution and the New Economic History' , in: idem (red. ),
The economics of the Industrial Revolution (LondeniBoston, 1985) 16-17.
3 D. McCloskey, 'The Industrial Revolution 1780-1860: A Survey' , in: J. Mokyr (red.),
The economics of the Industrial Revolution , (Londen/Boston, 1985) 67-68. Dit overzicht
werd eerder gepubliceerd in R. Floud en D. McCloskey (red.) , The economic history of
Britain since 1700 (Cambridge, 1981) dl.l; D.N. McCloskey, Economic Maturity and
Entrepreneurial Decline. British Iron and Steel, 1870-1913 (Cambridge (Mass.), 1973).
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causale factor voor economische ontwikkeling. 4 Deze ommekeer kan niet los worden gezien van de recente doorbraak van stromingen in de economie en de economische geschiedenis die weliswaar verwant zijn aan het neo-klassieke denken,
maar zich tot doe I hebben gesteld zekere tekortkomingen aan de kaak te stellen en
een nieuwe marsroute voor het onderzoek uit te stippelen.
Een van deze stromingen is de transactiekostentheorie, die de aandacht vestigde
op het belang van instituties. Instituties vangen problemen op die inherent zijn aan
de produktie en verspreiding van informatie en reduceren fricties bij transacties
tussen marktpartijen die elkaar niet kunnen missen, maar elkaar evenmin zonder
meer kunnen vertrouwen. Het statisch karakter van de theorie en de stelling dat
alleen maar verstoringen van de markt verklaard moeten worden, hebben bij sommigen in het historisch kamp tot felle tegenwerpingen geleid. Iemand als Alfred
Chandler, die zich aanvankelijk tot deze benadering voelde aangetrokken, heeft er
later voorzichtig afstand van genomen. 5 Intussen heeft deze theorie als denkkader
nuttige diensten bewezen bij historische analyses en ertoe bijgedragen dat de historische belangstelling bij economen is gegroeid. Een terrein dat in de komende
jaren ook een vruchtbare ontmoetingsplaats voor historici, economen en andere
sociale wetenschappers is dat van de evolutionaire economie, biologische modellen of 'endogene' groei. fi Scholen kruipen momenteel enigszins naar elkaar toe; er
is nu zelfs een Schumpeteriaanse variant van de transactiekostentheorie. 7 De empirisch georienteerde economen en andere onderzoekers gaan noodgedwongen los
om met hun begrippen en modellen. In dit kader wordt ook met enige drift gespeculeerd over de rol van ondernemerschap, het bevorderen van talent, de wijze
waarop en het doel waarvoor capaciteiten worden aangewend en de consequenties
van een en ander voor economische groei.8 Het zijn onderwerpen waarvan ook
4 D. McCloskey, KnowLedge and persuasion in Economics (Cambridge, 1994) 88; J.
Mokyr, 'Editor's Introduction: The New Economic History and the Industrial Revolution', in : 1. Mokyr (red.), The British IndustriaL RevoLution. An Economic Perspective
(Boulder/San Francisco/Oxford, 1993) 39-41.
5 Zie voor de kritiek met name W. Lazonick, The cotton industry ' , in: B. Elbaum en W.
Lazonick (red.), The decline of the British economy (Oxford, 1986) 39-45 en idem, Business organization and the myth of the market economy (Cambridge, 1993); Chandler zette
zijn positie uiteen in: 'Organizational capabilities and the economic history of the industrial enterprise', JournaL of Economic Perspectives 6 (1992) 79-100.
6 Vanuit het perspektief van een historicus: G. Jones, 'Business history : theory and concepts' , in: M. Davids, F. De Goey en D. de Wit (red.), Proceedings of the Conference on
Business History. October 1994, The NetherLands (Rotterdam, 1995) 199-200.
7 R.N. Langlois, P.L. Roberston, Firms, markets and economic change. A dynamic theory
of business institutions (Londen/New York, 1995).
8 N. Crafts wijst bijvoorbeeld op het belang van instituties of normen die ondernemend
talent richten op produktieve aktiviteiten: N.F.R. Crafts, 'Endogenous Growth: Lessons
for and from Economic History' (Paper London School of Economics, December 1995).
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vertegenwoordigers van de New Economic History toegeven, dat ze zich slechts
met moeite of misschien weI helemaal niet lenen tot modelleren en kwantitatief
meten. Hoewel zij enige reserve houden ten aanzien van de aandachtspunten van
de 'traditionele' stroming zijn de waslijstjes van de 'nieuwe' eerder gradueel dan
fundamenteel verschillend. 9
Het weg- en vervolgens weer terugredeneren van de ondernemer past bij de stijl
van de geschiedschrijving, de stijl van de 'grote' debatten met de 'grote' theorie,
die noch in Belgie noch in Nederland ingang heeft gevonden. WeI is de ommekeer
ook in de Lage Landen merkbaar, maar meer als een accentverschuiving of, zo
men wil, een nieuwe bocht in een trage rivier dan als een doorbraak van born
again ge\ovigen die einde\ijk het Iicht hebben gezien. Het themadeel van het NEHAjaarboek getuigt hiervan. Het is gewijd aan ondernemersgeschiedenis in Belgie en
Nederland. Het deel omvat drie bijdragen, waarvan de laatste twee - die van Erik
Buyst en Chantal Vancoppenolle - oorspronkelijk als lezing werden gepresenteerd
op het 42ste Vlaams-Nederlands Historisch Congres van mei 1995, dat de ondernemersfiguur en het bedrijfsleven in Belgie en Nederland in maatschappelijke context tot onderwerp had.
Het eerste artikel, van de hand van Ferry de Goey, verschaft de historiografische
achtergrond. Voortbouwend op een studie over de bedrijfsgeschiedenis in de Verenigde Staten en Nederland tijdens het Interbellum lO , die in het laarboek voor de
Geschiedenis van BedrijJ en Techniek van 1993 verscheen, geeft De Goey hierin
een vergelijkend overzicht van de ontwikkeling van de geschiedschrijving over
ondernemers in de Verenigde Staten, Nederland en Belgie vanaf de Tweede Wereldoorlog tot heden. De keuze voor de V.S. als referentiepunt ligt voor de hand:
het was het land waar de eerste poging werd gedaan om ondernemersgeschiedenis
als aparte discipline van de grond te tillen. De Goey constateert dat de ondernemersgeschiedenis in de Lage Landen altijd veel minder duidelijk onderscheiden is
van de bedrijfsgeschiedenis dan in de Verenigde Staten, waar tussen beide specialismen van het begin af aan een zekere rivaliteit heeft bestaan. Anders dan in
Amerika wordt hier in de ondernemersgeschiedenis ook maar zelden expliciet gebruik gemaakt van theorieen; het onderzoek heeft voornamelijk een empirische
inslag. De verschillen in de stand van zaken tussen Nederland en Belgie zijn naar
het oordeel van De Goey betrekkelijk marginaal. Voor zover de keuze van onderDit is overigens een oud onderwerp van W.J. Baumol, zie diens Business behavior, value
and growth (New York, 1967) en 'Entrepreneurship: productive, unproductive and destructive', Journal of Political Economy 98 (1990), 893-921.
9 N. Crafts en G. Toniolo, 'Postwar growth: an overview', in: N. Crafts en G. Toniolo
(red.), Economic growth in Europe since 1945 (Cambridge, 1996) 30-31; FM.M. de Goey,
'Intellectueel erfgoed. Bedrijfsgeschiedenis in de Verenigde Staten en Nederland, 19251940', laarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek, 10 (1993) 62-99.
lOG. Vanthemsche, 'De geschiedenis van de Belgische werkgeversorganisaties', NEHABulletin. TijdschriJt voor de economische geschiedenis in Nederland, 9 (1995) 3-20.
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werpen onderling afwijkt, heeft dat meer te maken met feitelijke verschillen in de
economische structuur van de twee landen dan met een discrepantie in opvaUing
over wat in de ondernemersgeschiedenis wei of niet belangrijk is. In benaderingswijze zijn er evenmin echte verschillen te signaleren (of het moest zijn dat de
Belgische historici eerder dan hun collega's in Nederland het Engelse voorbeeld
hebben nagevolgd om een biografisch woordenboek van ondernemers samen te
stellen). Vergelijkend onderzoek naar ondernemersgedrag is tot nu toe in geen van
beide landen veel beoefend.
Gezien tegen deze achtergrond, kan worden gezegd dat zowel de bijdrage van
Buyst als die van Vancoppenolle in zekere zin nieuwe wegen inslaat. Het artikel
van Erik Buyst, dat de strategie van het ondernemerschap in Belgie tussen 1920 en
1960 analyseert, neemtjuist wei expliciet bepaalde economische theorieen tot uitgangspunt, meer in het bijzonder de theorie van de transactiekosten. Beide auteurs
gaan comparatief te werk. Buyst trekt een vergelijking tussen de industrie en de
dienstensector in Belgie en concludeert dat de holding-maatschappijen die de Belgische nijverheid domineerden onvoldoende in staat waren tot diversificatie en
vernieuwing van het produktiepakket omdat het management van deze bedrijven,
anders dan de leiding van een innovatieve onderneming in de distributie en detailhandel als Delhaize-De Leeuw, kost wat het kost vast hield aan het principe van
verticale integratie. Aansluitend bij recent onderzoek over werkgeversorganisaties van onder meer G. Vanthemsche beschrijft Chantal Vancoppenolle de relatie
tussen de Kamers van Koophandel en de nationale overheid in Belgie vanaf de
onafhankelijkheid tot heden, en vergelijkt de rol van deze instellingen in het economisch leven met die van hun tegenhangers in Nederland. I I Evenals Buyst stelt
ook zij aan Belgische kant in de periode van 1920 tot 1960 een zekere verstarring
vast. In tegenstelling tot de Kamers van Koophandel in Nederland ontplooiden de
organisaties in Belgie in die tijd weinig nieuwe activiteit en oefenden ze slechts
geringe invloed uit op het economisch beleid. Pas de laatste jaren is hier verandering in gekomen. Opvallend is, dat de Belgische insteIIingen zich bij de herorientatie nadrukkelijk spiegel en aan het voorbeeld van Nederland.
Het verschijnen van deze comparatieve studies in het NEHA-jaarboek heeft geen
toevallige reden. Het belangrijkste verschil in de stand van zaken van economische geschiedschrijving in Nederland en Belgie lijkt tot nu toe te hebben gelegen
in de institutionele structuur voor de beoefening van het yak. In Nederland was het
voor degenen die ge·interesseerd zijn in economische, bedrijfs- en techniekgeschieden is gemakkelijker om zich te presenteren voor een forum van geestverwanten
dan in Belgie, omdat er een breder scala aan publicatiekanalen en instellingen
voorhanden is. Daarbij kwam dat de communicatielijnen op het gebied van de
economische geschiedenis tussen beide landen in de regel vrij zwak waren. De
laatste jaren is echter een tendens naar toenemende samenwerking te signaleren.
Zo zijn parallel lopende projecten van start gegaan over ambachtsgilden in de
vroeg-moderne tijd (Brussel en UtrechtlIISG) en de reconstructie van nationale
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rekeningen ondernomen zowel in Leuven als in Utrecht/Amsterdam en Groningen. Ook de redactie van het NEHA-Jaarhoek streeft ernaar, een bijdrage te leveren aan deze ontwikkeling door haar tijdschrift expliciet open te stell en voor artikelen vanuit Belgie. In navolging van het NEHA-Bulletin heeft zij zich intussen
versterkt met Belgische Ieden. De wens is, dat collega's uit Belgie in hetjaarboek
een nuttig forum zullen vinden voor de presentatie van nieuwe onderzoeksresultaten op het gebied van economische, bedrijfs- en techniekgeschiedenis en dat aldus
een meer permanente uitwisseling van informatie en ideeen tussen noord en zuid
tot stand kan komen. Zo wordt het jaarboek misschien eens op papier wat Maastricht ooit was in werkelijkheid : een geslaagd voorbeeld van tweeherigheid.

III

Ondememersgeschiedenis in Amerika, Nederland en
Belgie (1940-1995). Trends in vraagstellingen,
onderzoeksmethoden en thema's: een overzicht
F.M.M. DE GOEY

1. Inleiding

Verklaringen voor succesvol ondernemerschap
In 1979 was een kwart van de Griekse koopvaardijvloot, destijds de grootste ter
wereld , in handen van een dertigtal op het eiland Oinusa woonachtige Griekse
families .' Hoe kan men deze opvallende concentratie van succesvol ondernemerschap verklaren?
Zijn het soms immigranten (W. Sombart, 1913)? Of speelt de 'protestantse ethiek'
wellicht een rol (M. Weber, 1922)? Gaat het om een 'zwerm' creatieve, innoverende mensen (J.A. Schumpeter, 1934)? Is hier sprake van rolgedrag: ze zijn succesvol omdat ze denken dat de andere eilandbewoners dat van hen verwachten (L.
Jenks, 1949)? Beschikken de bewoners soms over een hoge mate van prestatiedrang (D.C. McClelland, 1961)? Is het ondernemerschap voor hen een middel tot
sociale stijging (E. Hagen, 1962)? Scoren de reders laag op de 'locus of control'schaal: ze denken hun lot vooral in eigen handen te hebben (J.B. Rotter, 1966)?
Zijn ze extra alert op de bekende 'gaten in de markt' (I. Kirzner, 1973)? Hebben we
te maken met een marginale groep: een verzameling van 'displaced persons' (A.
Shapero, 1975)? Moeten we de verklaring zoeken in institutionele factoren en marktstructuren (O.E. Williamson, 1975)? Kan het succes worden toegeschreven aan een
traumatische jeugd (M.F.R. Kets de Vries, 1977)? Weten we overigens weI zeker dat
het niet Iouter een kwestie van toeval en geluk is (H.C. Livesay, 1995)?2
1 Op het eiland woonden toentertijd circa 400 mensen. Albert Shapero and Lisa Sokol,
'The social dimensions of entrepreneurship', in: CA. Kent et al (eds.), Encyclopedia of
entrepreneurship (New Jersey, 1982) 73 .
2 Uiteraard kan deze korte opsomming niet recht doen aan de meestal gecompliceerde
theorieen.
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Aan mogeJijke verklaringen voor succesvol ondernemerschap is duidelijk geen
gebrek; wie het antwoord weet mag het zeggen. Uit het bovenstaande blijkt dat
veel verschillende disciplines onderzoek hebben gedaan en doen naar ondernemers.3 Al het onderzoek heeft nog niet geleid tot een consensus over de ogenschijnlijk meest eenvoudige vragen, zoals: wat do en ondernemers? Waarom wordt
iemand ondernemer? Welke factoren zijn van invloed op het succes van een ondernemer? Zelfs over een definitie van het begrip 'ondernemer' bestaat geen eenstemmigheid. 4 Ten dele wordt dat veroorzaakt doordat iedere discipline uitgaat
van een eigen invalshoek. Hierdoor wordt een systematische interpretatie van de
resultaten bemoeilijkt. De door economen gehanteerde kwantitatieve technieken
zijn, volgens Patrick O'Brien, bijvoorbeeld nog steeds 'problematisch'.5

Vraagstelling
Deze bijdrage tracht een overzicht te geven van de ontwikkelingen op het gebied
van de ondernemersgeschiedenis in Amerika, Nederland en Belgie in de afgelopen vijftig jaar. Het is niet mijn streven geweest een uitputtend overzicht te geven
van publikaties op dit terrein. Eerder is het mij te doen om belangrijke trends in het
onderzoek te traceren om daarmee verder onderzoek te stimuleren.
Kenmerkend voor ondernemersgeschiedenis is het centraal stell en van de ondernemer (of een groep ondernemers) in het onderzoek. Daarbij gaat de aandacht
vooral uit naar het ondernemerschap: dat wil zeggen de gedragingen die verband
houden met het leiding geven aan een private onderneming. Daarnaast kunnen
echter ook onderwerpen aan bod komen die niet direct verband houden met de
ondernemersfunctie, zoals bijvoorbeeld: de religieuze achtergrond van de ondernemer, de vooropleiding, de politieke opvattingen, de maatschappelijke status van
3 Een korte samenvatting geeft Patrick O'Brien, 'Entrepreneurs in economics, history
and psychology', in: P. Klep and A. Van Cauwenberghe (eds.), Entrepreneurship and the
transformation of the economy (10th - 20th centuries). Essays in honour of Herman Van
der Wee (Leuven, 1994) 83-89. Een uitgebreider overzicht geeft: Peter Kilby, Entrepreneurship and economic development (New York, 1971). Hierin met name hoofdstuk 1.
Eventueel kan men ook terecht bij: Paul Wilken, Entrepreneurship. A comparative and
historical study (New Jersey, 1979). Overigens, voor wie mocht denken dat een dergelijke
concentratie van succesvol ondernemerschap een typisch Westers cultuurverschijnsel is, is
het goed te weten dat er elders soortgelijke groepen bestaan. Opvallend succesvol zijn
bijvoorbeeld ook: de Ibos in Nigeria, de Antioquefios in Columbia, de Parsis in India, de
Gujerati in Afrika, de Batakken in Indonesie, de Ilocanos op de Filipijnen, de Gorokas in
de hooglanden van Nieuw Guinea, de Zweedse Smalanders of de Mendocinos in Argentinie. Zie: Shapero and Sokol, 'The social dimensions', 73-74.
4 Een goed startpunt voor door economen ontwikkelde definities van de ondernemer is:
R.F. Hebert and A.N. Link, The entrepreneur. Mainstream views and radical critiques
(New York, 1982, 2nd edition).
5 O'Brien, 'Entrepreneurs in economics', 85.
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ondernemers. Deze variabelen bieden mogelijk een verklaring voor het vertoonde
ondernemersgedrag. Sommige studies gaan aileen over een of meer van deze variabelen en he1emaal niet over het ondernemen zeif. Ik reken ze tot de sociale
geschiedenis. Maar aangezien de onderzoeken wei belangrijke infomatie over ondernemers kunnen bevatten, zal er ook aandacht aan worden besteed. De wetenschappelijke ondernemersgeschiedenis ontstond in de jaren veertig in Amerika. In
paragraaf twee wordt onderzocht wat de initiatiefnemers bewoog om ondernemers
te gaan bestuderen, hoe de relatie met de reeds bestaande 'business history' was en
de verdere ontwikkeling van de nieuwe stroming. De derde paragraaf gaat over
ondernemersgeschiedenis in Nederland en Be1gie. Is er ook in deze landen een
aparte stroming 'ondernemersgeschiedenis' ontstaan? Welke overeenkomsten en
verschillen bestaan er in het onderzoek naar ondernemers dat in Nederland en
Belgie wordt gedaan? En hoe verhouden deze onderzoeken zich met Amerika?

2. Het ontstaan van ondernemersgeschiedenis in Amerika
De gedachte achter ondernemersgeschiedenis

Ondernemersgeschiedenis, aldus J.R.T. Hughes, bemst primair op de gedachte
(volgens sommigen is het een geloof) dat het individu van belang is: 'people matter', 'mensen maken geschiedenis' of 'ondernemen is mensenwerk'.6 Factoren als
loon- en prijsniveaus, arbeidsproduktiviteit, conjuncturele en structurele werkloosheid, technische ontwikkeling, enzovoort, zijn zeker belangrijk bm te bestuderen.
Maar uiteindelijk gaat het er toch om hoe mensen (in ons geval: ondernemers)
daarmee omgaan. De geschiedenis is het resultaat van menselijk handelen. Wordt
dit uitgangspunt niet aanvaard, dan kan men beter niet aan ondernemersgeschiedenis beginnen, aldus Hughes. 7 Door person en centraal te stellen in het onderzoek
als onafhankelijke of intervenierende variabelen, verschilt ondernemersgeschie6 De uitspraak 'people matter' is te vinden in: Charles Wilson, Geschiedenis van Unilever. Een beeld van economische groei en maatschappelijke verandering, dee I I (Den Haag,
1954) vii. 'Mensen maken geschiedenis' is de titel van een boek van H. Van der Wee en M.
Verbreyt, Mensen maken geschiedenis. De Kredietbank en de economische opgang van
Vlaanderen, 1935-1985 (Gent, 1987). 'Ondememen is mensenwerk' is afgeleid van pw.
Klein, 'Ondernemen is mensenwerk. Het marktgedrag van de VOC', in: E. Aerts et al
(eds.), Studia Historica Oeconomica. Liber Amicorum Herman Van der Wee (Leuven,
1993) 145-155.
7 1.R.T. Hughes, 'Eight tycoons: the entrepreneur and American history', in: Explorations in Entrepreneurial History (EEH) (1964), herdrukt in: Harold . C. Livesay (ed.) Entrepreneurship and the growth of firms (Aldershot, 1995) II, 216-217. Zie ook : J.R.T.
Hughes, The vital few: American economic progress and its protagonists (Boston, 1965).
Over het werk Hughes: Joel Mokyr (ed.), The Vital One. Essays in honour of J.R.T. Hughes,
in: Research in Economic History, Supplement 6 (Greenwich, 1991) 1-15.
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denis fundamenteel van ondermeer economische geschiedenis, waar ondernemers
hoofdzakelijk als afhankelijke variabelen worden gezien .8 Als een onderneming
failliet gaat, ligt dat altijd aan de ondernemer. Het is immers zijn taak adequaat om
te gaan met veranderingen, dat wil zeggen: anticiperen of reageren op gebeurtenissen.
De wetenschappelijke ondernemersgeschiedenis ontstond omstreeks de jaren
veertig.9 Het initiatief hiertoe werd genomen in Amerika, om precies te zijn: aan
de universiteit van Harvard. Vanwaar dit initiatief? Na de instelling van de Ieerstoel bedrijfsgeschiedenis op de Harvard Business School, van 1927 tot 1950 bekleed door N.S .B. Gras (1884-1956), maakte het nieuwe vakgebied een snelle
ontwikkeling door. \0 Het onderzoek richtte zich aanvankelijk op zowel bedrijven
als indi viduele ondernemers. 11 Gaandeweg werd het onderzoeksobject beperkt tot
de 'business administration'. Deze beperking werd mede veroorzaakt door het
gebruik van de 'case method' in het onderwijs aan de Harvard Business School.
Ook de economische recessie van de jaren dertig dwong Gras steeds meer te werken met deze methode, omdat opdrachtgevers enke\ belangstelling hadden voor de
geschiedenis van hun bedrijf. Bedrijfsgeschiedenis kwam hierdoor terecht in, wat

8 Zie hiervoor: Wilken, Entrepreneurship, 4
9 Zie: Joh. de Vries, 'De stand der bedrijfsgeschiedenis in Nederland' , in: Economischen Sociaal-Historisch laarboek (ESHjB) 37 (1974) 10-21; idem, 'Bedrijfsgeschiedenis',
in: H. Baudet en H. van der Meulen, Kemproblemen der economische geschiedenis (Groningen, 1978) 180-181 ; H. Jaeger, 'Gegenwart und Zukunft der historischen Unternehmerforschung' in: P.A.M. Geurts en FA.M. Messing, Theoretische en methodologische
aspecten van de economische en sociale geschiedenis II (Den Haag, 1979) 140, 143; ;
Livesay, 'Introduction', in: idem, Entrepreneurship and the growth of firms I, i-xiii. F
Redlich, 'Einleitung', in: idem, Der Untemehmer. Wirtschafs- und Sozialgeschichtliche
studien (Gottingen, 1964) 29-30. Redlich laat zien dat Duitsland een lange traditie heeft
op het gebied van de ondernemersbiografie. Het eerste tijdschrift (1956), onder redactie
van Wilhelm Treue, heette: Tradition. ZeitschriftfUr Firmengeschichte und Untemehmerbiographie. Dit blad werd in 1976 opgevolgd door het Zeitschrift fUr Untemehmensgeschichte (ZUG), waarin ook rege1matig biografische studies verschijnen. Zie voor een
recent historiografisch overzicht: H. Pohl, 'Die Unternehmensgeschichtliche forschung in
der Bundesrepublik Deutschland seit 1945', in: Klep and Van Cauwenberghe, Entrepreneurship, 113-132; Over het werk van Treue: Hans Pohl (hrsg.), 'Wilhelm Treue. Unternehmens- und Unternehmergeschichte aus fiinf lahrzehnten', Beiheft 50 (1989) ZUG.
10 Zie hiervoor: FM.M. de Goey, 'Intellectueel erfgoed. Bedrijfsgeschiedenis in de Verenigde Staten en Nederland, 1925-1940', in: laarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf
en Techniek (lbGBT) X (1993) 62-100.
11 De resultaten werden gepubliceerd in de reeks Harvard Studies in Business History.
Het eerste boek in de reeks was een typische ondernemersbiografie: Kenneth. W. Porter,
lohn lacob Astor, Businessman (Boston, 1931). Zie ook: Livesay, 'Introduction', xiii.
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Harold Livesay noemt, de 'case method trap' en een situatie van dalende meeropbrengsten. 12 Het gevolg was dat 'business history' ging betekenen : 'company history'. Volgens Barry Supple kwam bedrijfsgeschiedenis hierdoor in een wetenschappelijk isolement terecht. I3 Hugh Aitken constateert over die periode: '( ... )
business history ( ... ) lived a life of its own, ( ... ) had few ideas to offer and was in
the market for even fewer' .14
In een poging deze ontwikkeling te keren, nam E.F. Gay (1878-1946), emeritus
hoogleraar economische geschiedenis aan de Universiteit van Harvard en mede
grondlegger van bedrijfsgeschiedenis, een aantal initiatieven. In 1940 richtte hij
de Economic History Association (EHA) op. Een jaar later begon deze vereniging
met de uitgave van The JournaL of Economic History (JEH).'S Tenslotte werd de
Committee for Research in Economic History (CREH) ingesteld. De CREH kreeg
als opdracht mee nieuwe onderwerpen te bedenken ter verdere stimulering van het
bedrijfs- en economisch-historisch onderzoek. Arthur H. Cole (1889-1974), verbonden aan de Economische Faculteit van de Harvard Universiteit, werd gekozen
tot voorzitter van de CREH. In het eindverslag van de CREH werden vier nieuwe
onderwerpen voor onderzoek genoemd: de relatie bedrijfsleven en overheid, de
geschiedenis van het bankwezen, de geschiedenis van de naamloze vennootschap
en ondernemersgeschiedenis. '6 Voor ons is vooral het laatste thema van belang.
12 Over de 'val': meer casussen leveren steeds minder echt nieuwe kennis op en het
wordt steeds moeilijker deze kennis tot een synthese te brengen. Harold C. Livesay, 'Entrepreneurial History', in: Kent, Encyclopedia of entrepreneurship, 9. Over de dalende
meeropbrengsten: Harold. C. Livesay, 'The American totem: business and managers in
American culture', in: M. Davids, F. de Goey and D. de Wit (eds.), Proceedings of the
conference on business history, October 24 and 25, 1994 Rotterdam. The Netherlands
(Rotterdam, 1995) 300 - 316.
13 B.E. Supple, 'American business history - a survey', in: Business History (BH) (1958)
67. Niet aileen bedrijfsgeschiedenis verkeerde in een isolement. Ook met de beoefening
van economische geschiedenis in de VS was het niet goed gesteld. Zie: A.W. Coats, 'The
historical context of the 'new' economic history', in: The Journal of European Economic
History (JEEH) (1980),199-200.
14 H.G.J. Aitken, 'The entrepreneurial approach to economic history', in: G. Rogers Taylor en L.F. Ellsworth, Approaches to American economic history (Charlottesvi lie, 1971)
6-7. Volgens Thomas McCraw, de huidige hoogleraar bedrijfsgeschiedenis aan de Harvard
Business School, was Gras geen makkelijk persoon om mee te werken : Thomas K. McCraw (ed.), The essential Alfred Chandler. Essays toward a historical theory of big business (Boston, 1991) 10.
15 Louis P. Cain bespreking van de dissertatie van Steven A. Sass, Entrepreneurial historians and history: an exploration in the organization of intellect (Johns Hopkins University, 1976) in: Paul Uselding (ed.), Business and Economic History. Papers presented at the
22nd annual meeting of the business history conference (Illinois, 1976).
16 Cole doceerde op de Universiteit van Harvard economische geschiedenis. Hij was, net
als Gras overigens, bij Gay gepromoveerd. Sinds 1929 was hij bibliothecaris van de Baker
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Hoe kwam Cole op het thema ondernemersgeschiedenis? Zijn grootste bron van
inspiratie was het werk van de econoom Joseph A. Schumpeter (1883-1950), eveneens werkzaam aan de universiteit van Harvard. 17
Volgens de theorie van Schumpeter is een ondernemer voortdurend bezig met
innovaties, die tot stand komen door nieuwe combinaties van de produktiefactoreno Ondernemen is voor hem identiek aan innoveren. Hij onderscheidde de volgende vijf groepen van innovaties: een nieuw produkt, een nieuwe produktietechniek, het gebruik van nieuwe grondstoffen, een toepassen van een nieuwe interne
organisatie en het veroveren van een nieuwe markt. Veranderingen roepen weerstand op bij mensen. Om innovaties met succes in bedrijven door te voeren heeft
een ondernemer, aldus Schumpeter, daarom ook altijd bepaalde karaktereigenschappen nodig, zoals: doorzettingsvermogen, autoriteit en charisma. De maatstaf
voor een geslaagde innovatie is een verlaging van de kostprijs per eenheid . Dat
verschaft een ondernemer een tijdelijke voorsprong op zijn concurrenten. Via een
proces van adaptie en imitatie verliest de ondernemer uiteindelijk weer zijn voorsprong, waarna het proces weer van voren af aan begint. 18
Deze theorie ontwikkelde Schumpeter in zijn boek Theorie der wirtschaftlichen
Entwicklung (1912), dat in 1934 in het Engels werd vertaald. 19 Tussen beide versies bestaan, volgens Nicolo De Vecchi, echter zeer aanzienlijke verschillen. Met
name de rol van de innoverende ondernemer is in de Engelstalige versie sterk
afgezwakt. Schumpeter was namelijk nogal ontevreden over de manier waarop
andere wetenschappers zijn theorie hadden gebruikt of eigenlijk hadden misbruikt.
De ondernemer was teveel tot een heroisch figuur gemaakt. Niet de ondernemer
vormde de kern van zijn boek, maar het proces van economische ontwikkeling
(hetgeert breder is dan alleen technische uitvindingen of innovaties) . In dat proces
speelde de ondernemer een belangrijke rol, naast bijvoorbeeld de banken en de
overheid. 20 In zijn latere publikaties heeft Schumpeter de figuur van de innoverende ondernemer steeds meer afgezwakt. In Capitalism, Socialism and Democracy
Library van Harvard. In 1933 volgde zijn benoeming tot hoogleraar. A.H. Cole, 'A Report
on research in economic history' , in: JEH (1944) 49-72. (Herdrukt in: Livesay, Entrepreneurship and the growth offirms, 1, 49-73) ; A.H. Cole, 'The Committee on Research in
Economic History : an historical sketch', in: JEH (1970) 723-741.
17 A.H. Cole, 'Aggregative business history', in: Business History Review (BHR) (1965)
292.
18 Zie over het probleem van innovatie en adaptie ook: J.Y. Nye, 'Lucky fools and cautious businessmen: on entrepreneurship and the measurement o{,entrepreneurial failure ',
in : Mokyr, The vital one, 131-152.
19 De engelse titel : The theory of economic development. An inquiry into profits, capital,
credit, and the business cycle (New York, 1934).
20 Schumpeter was niet gei"nteresseerd in de ondernemer zelf, maar in de ondernemer als
mechanisme of instrument voor het teweegbrengen van economische ontwikkeling door
middel van innovaties. Dit blijkt ook uit de titel van zijn boek. De ondernemer zorgt voor
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(1942), voorspelt hij zelfs het einde van de innoverende ondernemer. Schumpeter
constateerde dat de grote bedrijven eigen laboratoria hadden, waar onderzoek werd
gedaan dat moest resulteren in nieuwe produkten, waarmee steeds nieuwe markten
of marktsegmenten konden worden aangeboord. Innovatie zou als gevolg hiervan
steeds routinematiger en bureaucratischer worden. Voor de individuele, creatieve
ondernemer was een steeds minder belangrijke rol weggelegd. 21
De invloed van Schumpeter is duidelijk terug te vinden in het werk van Cole. In
zijn eerste toespraak als voorzitter van de Economic History Association zei Cole
de befaamde woorden: 'To study the "entrepreneur" is to study the central figure
in modern economic history, and to my way of thinking the central figure in economics' .22 Cole nam vervolgens het initiatief tot de oprichting van het Research Center
in Entrepreneurial History (1948-1958) dat werd gevestigd op de campus van de
universiteit van Harvard. 23 Ten behoeve van het onderzoek naar ondernemers werd
een tijdschrift gemaakt: Explorations in Entrepreneurial History (EEH).24

de dynamiek, doorbreekt de economische kringloop die steeds neigt naar even wicht. Zie
verder: Nicolo De Vecchi, Entrepreneurs, institutions and economic change. The economic thought of J.A. Schumpeter (1905-1925) (Bodmin, 1995) 16-18,20-21, alsmede Appendix C (144-151). Over de verschillende betekenis van de begrippen economische groei
en economische ontwikkeling: lW. Drukker, 'Economische groei', in: Baudet en Van der
Meulen, Kernproblemen, 252-263; P. Mathias, 'The industrial revolution: concept and
reality', in: idem and lA . Davis (eds.) Theftrst industrial revolutions (Oxford, 1989) 4-5.
21 De geschiedenis heeft geleerd dat Schumpeter gelijk had voorzover het de laboratoria
betreft, getuige het aantal innovaties dat door grote bedrijven na 1945 op markt werd
gebracht. Zie hiervoor: A.D. Chandler Jr., 'Managerial enterprise and the entrepreneurial
function', in: Klep and Van Cauwenberghe, Entrepreneurship, 541-552. Vgl. N. Rosenberg, 'Joseph Schumpeter: radical economist', in: idem, Exploring the black box (Cambridge, 1994) 47-62.
22 A.H. Cole, 'An approach to the study of entrepreneurship: A tribute to Edwin F. Gay',
in: Hugh G.J. Aitken (ed), Explorations in enterprise (Cambridge, 1965) 37.
23 Dankzij donaties, van onder andere de Rockefeller Foundation, was het centrum financieel geheel zelfstandig. Een jaarlijks budget van ongeveer 30.000 dollar volstond.
A.H. Cole, 'The stone that the builders rejected', in; Tradition (1968) 107. Yoor een reactie van Schumpeter op het plan van Cole voor een onderzoeksinstituut: lA. Schumpeter,
'Comments on a plan for the study of entrepreneurship' in: R. Swedberg (ed.), Joseph
Schumpeter. The economics and sociology of capitalism (New Jersey, 1991) 406-42. Dit
commentaar is deels verwerkt in Schumpeters artikel 'The creative response in economic
history' in: JEH 7 (1947) 149-159. Het boek van Swedberg bevat ook een biografie en
complete bibliografie van Schumpeter.
24 Change and the entrepreneur. Postulates and patterns for entrepreneurial history.
Prepared by the Research Center in Entrepreneurial History, Harvard University (Cambridge, 1949). De eerste serie van EEH liep van 1948 tot 1959. Een tweede serie van het
tijdschrift werd in 1963 begonnen door Hugh Aitken. De naam van het tijdschrift werd
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Kenmerkend voor het centrum was het streven de ondernemer vanuit zoveel
mogelijk verschillende gezichtspunten te bestuderen. Teneinde een interdisciplinaire aanpak te bevorderen werd een zeer gemeleerd gezelschap wetenschappers
bijeengebracht: economen, sociologen en historici. 25 Op de achtergrond, tot aan
zijn overlijden in 1950, stimuleerde Schumpeter het onderzoek. Vol gens Aitken,
destijds een van de junior-medewerkers, heeft Schumpeter zich weinig met het
centrum bemoeid. De junior-onderzoekers wilden Schumpeters ideeen ook niet
automatisch overnemen. Aitken geeft hiervoor als verklaring: 'We would prefer, if
you please, not to become known as Schumpeterians. We would rather start afresh,
with new assumptions and a new point of view, and create our own theories' .26
Waarin verschilde ondernemersgeschiedenis, zoals Cole dat voor ogen had, van
de door Gras ontwikkelde bedrijfsgeschiedenis? Het onderstaande overzicht zet
de belangrijkste verschillen op een rijtje. 27
Bedrijfsgeschiedenis kenmerkte zich door een nadruk op de interne organisatie
en de strategie ('business administration') van grote bedrijven. Men was vooral
gei'nteresseerd in de werkzaamheden van het topmanagement, met de 'chief executive officer' (CEO) als centrale figuur. Door de concentratie op functionele handelingen van het management, werden ondernemers als universele typen behandeld. Het maakte niet ook uit of men van doen had met een Amerikaanse, Engelse
of Argentijnse ondernemer. Weinig aandacht werd voorts besteed aan de inbed-

later gewijzigd in Explorations in Economic History (EEH) en werd grotendeels gevuld
door kwantitatieve studies van de 'New Economic History'.
25 Senior-medewerkers waren: Arthur H. Cole, Thomas C. Cochran, Fritz L. Redlich en
Leland H. Jenks. Over Cole: Th. C. Cochran, 'Arthur Harrison Cole (1889-1974)" in:
BHR (1975) 1-5 . Over Cochran: David B. Sicilia, 'Cochran's legacy: a cultural path not
taken', in: W.J. Hausman (ed.), Business and Economic History. The Journal of the Business History Conference, Vol. 24, no. I (Fall, 1995) 27-41. Over Fritz Redlich: Hans
Jaeger, 'Fritz Leonhard Redlich (1892-1978)', in: BHR (1979) 155-160; H. Kellenbenz,
'Fritz Redlich (1892-1978)', in: JEEH (1982) 447-472.
26 lunior-medewerkers waren ondermeer: Hugh Aitken, Richard Wohl, David Landes en
Alfred Chandler Jr. Chandler werd later zelf Straus professor of Business History aan de
Harvard Business School. Het centrum publiceerde van hem een typische ondernemersbiografie: Henry Varnum Poor; Business editor, analyst and reformer (Harvard, 1956;
reprint: New York, 1981). H.GJ. Aitken, 'Entrepreneurial research : the history of an intellectual innovation', in: idem, Explorations in enterprise, 8-11. Ondanks de behoefte om
zelf met ideeen te komen, bleef de invloed van Schumpeter groot: Aitken, 'The entrepreneurial approach', 4-5.
27 Zie voor een vergelijking tussen bedrijfs- en ondernemersgeschiedenis met name: Cole,
'Aggregative business history ', 287-30 I, alsmede: idem, Business enterprise in its social
setting, 12-13. Deze typering van bedrijfsgeschiedenis geldt voor de periode tot circa 1960
en enkel voor Amerika.

DE GOEY ONDERNEMERSGESCHIEDENIS, 1940-1995

29

ding van bedrijven in hun omgeving. De relatie met bijvoorbeeld de overheid,
vakbeweging en consumenten bleef onderbelicht. Als methode van onderzoek gebruikte de bedrijfsgeschiedenis de 'case method'.
Kenmerkend voor ondernemersgeschiedenis was de opvatting dat aIleen het gedrag van ondernemers (of: mensen) van belang is, omdat bedrijven geen levende
wezens zijn met een eigen wil. Ondernemers waren nauw verbonden met de maatschappij waarin zij leefden en werkten. Het had daarom geen zin ondernemers te
bestuderen zonder aandacht voor de relaties met andere personen in het bedrijf of
daarbuiten. Tussen ondernemers bestonden belangrijke verschiIlen, zowel wat
betreft de sociale achtergrond, scholing, de politieke opvattingen en de ideeen
over het ondernemer-zijn. Een Engelse ondernemer had een andere opvoeding en
scholing genoten en moest in een andere omgeving opereren dan een Argentijnse
ondernemer. Daarom verschilden ondernemers van elkaar. Om deze veelzijdige
historische figuur te kunnen bestuderen moest zoveel mogelijk interdisciplinair te
werk worden gegaan. Waar dat kon diende men gebruik te maken van bestaande
theorieen uit de sociale wetenschappen. Comparatief onderzoek zou overeenkomsten en verschillen tussen ondernemers zichtbaar maken, met behulp daarvan konden betere theorieen worden ontwikkeld.
Het werk van het centrum
De onderwerpen die door de onderzoekers van het centrum werden aangepakt,
laten een zeer grote mate van diversiteit zien. Men concentreerde zich ook niet op
een bepaalde periode. Ondernemers uit zowel de pre-industriele als industriele
periode werden bestudeerd. Redlich bijvoorbeeld, heeft zich onder andere verdiept in de ade1 en hun overstap naar het ondernemerschap. Hij was verder vooral
gei'nteresseerd in de ontwikkeling van typologieen.28 Landes onderzocht de invloed van de cultuur op Franse ondernemers, in een poging de relatief trage industrialisatie in de negentiende eeuw en de langzamere wederopbouw van Frankrijk
na de tweede wereldoorlog te verklaren.29 De socioloog in het gezelschap, Leland
H. Jenks, paste de roltheorie toe op ondernemers, die later door Cochran verder
werd ontwikkeld. 30
Cole's belangrijkste publikatie is zonder twijfel Business enterprise in its social
setting (1959). Hierin probeert hij een brug te slaan tussen theorie en empirie.
Voor het theoretisch gedeelte gebruikte hij de ideeen over ondernemers die door
28 Bijvoorbeeld: F. Redlich, 'European aristocracy and economic development', in: EEH
6 (1953-54) 78-91.
29 D.S. Landes, 'French business and the businessman: a social and cultural analysis', in:
E.M . Earle (ed .) Modern France (Princeton, 1951) 334-353 ; idem, ' French entrepreneurship and industrial growth in the nineteenth century', in: JEH 9 (1949) 45-61.
30 L.H. Jenks, 'The role structure of entrepreneurial personality', in : Change and the
.
entrepreneur, 108-152.
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het centrum waren ontwikkeld en voor het empirische deel de resultaten van de
onderzoekenY Om meer greep te krijgen op de grote verscheidenheid aan ondernemers ontwikkelde hij, vooral in samenwerking met F. Redlich, verschillende
typologieen. In zijn eerder aangehaalde rede uit 1946 presenteerde hij bijvoorbeeld een typologie van ondernemers: 'rule of thumb', 'rational' en 'sophisticated'. Ondernemen werd, aldus Cole, steeds complexer, waardoor vuistregels aan
waarde veri oren en scholing belangrijker werd. Hierdoor ontstonden er verschillende typen ondernemers.32 Consensus over de te hanteren theorieen of een definitie van ondernemerschap, is er onder de medewerkers van het centrum nooit geweest en dat was ook niet de bedoeling van Cole. Wat interessante resultaten kon
opleveren werd uitgeprobeerd. 33
Nog meer dan Cole, bracht Thomas C. Cochran het tot de beoogde interdisciplinaire benadering. In zijn in 1953 verschenen boekRail Roadleaders. The business
mind in action J845- J890, hanteerde hij de sociologische roltheorie. 34 Waar Chandler de directeuren van Amerikaanse spoorwegen als innovatoren portretteert en als
grondleggers van het moderne grootbedrijf, benadrukt Cochran juist hun conformistische gedrag. 35 Omdat ze dezelfde functie hadden binnen het bedrijf en dezelfde maatschappelijke positie, leek hun gedrag meer op elkaar dan men op het
eerste gezicht zou zeggen. Dankzij het gebruik van de roltheorie slaagde Cochran
erin het niveau van de individuele verschillen tussen ondernemers (de unieke aspecten) te overstijgen en tot meer algemene uitspraken te komen. De theorie wees

31 A. H. Cole, Business enterprise in its social setting (Cambridge, 1959). OorspronkeJijk maakt dit boek deel uit van een serie van drie werken. De andere boeken zijn: Thomas
C. Cochran, Business in American life. A history (New York, 1972) en Alfred D. Chandler,
The visible hand. The managerial revolution in American business (Cambridge, 1977).
Zie: Chandler, The visible hand, vii.
32 Cole, 'The stone that the builders rejected', 110-111. Cole heeft later nog andere typologieen ontwikkeld. Zie hiervoor ook zijn boek Business enterprise in its social setting
(1959) .
33 Cole, Business enterprise in its social setting, 96; Vgl. Aitken, 'The entrepreneurial
'1
approach ', 14.
34 De roltheorie is vooral bekend geworden door het werk van de sociologen Robert K.
Merton: Social theory and social structure (Glencoe, 1957) en Erving Goffman, The presentation of self in everyday life (New York, 1956). Het concept stamt uit de jaren dertig,
zie hiervoor: E.C. Siegerist, 'De tweevoudige betekenis van het rolbegrip in de roltheorie' ,
in: Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie (Themanummer over Roltheorie) 34 (1979)
89-97. Volgens deze theorie vertoont het gedrag van mensen een bepaalde consistentie.
Dit wordt veroorzaakt door bijvoorbeeld hun maatschappelijke functie . lemand die onderwijzer is zal bepaalde opvatting hebben over hoe hijlzij zich behoort te gedragen als onderwijzer, omgekeerd wilen anderen een bepaald gedrag verwachten. Over de bruikbaarheid in het historisch onderzoek: P. Burke, History and social theory (Cambridge, 1992)
47-50.
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hem op het bestaan van bepaalde gedragspatronen, met andere woorden: de overeenkomsten werden meer benadrukt dan de verschillen. Cochran was, dertig tot
twintig jaar voor andere bedrijfshistorici, al ge'interesseerd in de invloed van cultuur op ondernemers en culturele verschillen tussen ondernemers, getuige zijn studies over ondernemersgedrag in Puerto Rico en Argentinie. In zijn ogen was cultuur een intervenierende variabele tussen de feitelijke situatie en het uiteindelijke
gedrag van ondernemers. Culturele factoren (via opvoeding, onderwijs en socialisatie meegegeven, door ervaring verder ontwikkeld) beinvloeden de manier waarop wij onze omgeving interpreteren en hoe wij de toekomst zien. Op basis daarvan
reageren we. 36 Bedrijfsgeschiedenis ging echter niet de 'culturele weg' van Cochran
(en van het centrum) op. Volgens David Sicilia zal bedrijfsgeschiedenis, na de
aandacht voor 'structuur en strategie', meer onderzoekstijd moeten besteden aan
'cultuur en context', zoals Cochran dat deed. 37
Het zou onjuist zijn om te menen dat in aile publikaties van het centrum bestaande theorieen werden gebruikt of nieuwe theorieen werden ontwikkeld. Lang niet
aile onderzoeken waren ook comparatief. Zelfs de zo bekritiseerde 'case method'
werd door mederwerkers van het centrum toegepast. Iedere onderzoeker mocht
uiteindelijk zelf bepalen wat onderzocht werd en hoe dat het beste kon gebeuren.
Dit heeft er, aldus Aitken, mede toe geleid dat de onderzoekers steeds verder van
e1kaar kwamen te staan. 38

De belangstelling voor ondernemersgeschiedenis na 1960
Toen Cole in 1958 met emeritaat ging werd het centrum gesloten. Het oordeel over
het werk van het centrum is mede afhankelijk van iemands opvattingen over geschiedenis als wetenschap. Voor wie veel waarde hecht aan 'harde cijfers', die zal
35 Chandler, The visible hand. Met name Hoofdstuk 3: The railroads: the first modern
business enterprises, (81-122).
36 Van Th. C. Cochran zijn onder andere de volgende studies verschenen: Railroad leaders, 1845-1890. The business mind in action (Cambridge, 1953); The Puerto Rican business man: a study in cultural change (Philadelphia, 1959); idem (met R.E. Reina), Entrepreneurship in Argentine culture (Philadelphia, 1962). Belangrijke artikelen zijn: idem,
'Cultural factors in economic growth', in: JEH (1960); idem, 'The entrepreneur in economic change', in: EEH (1966); idem, 'Towards a useful model for social change', in: G.
Rogers Taylor and L.F. Ellsworth, Approaches to American economic history (Charlottesville, 1971). Een bundel met artikelen is: idem, The inner revolution. Essays on the social
sciences in history (New York, 1964). Synthesen zijn: Business in American life (1972) en
American business in the twentieth century (1972). Een uitgebreide bespreking van zijn
werk is te vinden in: Sicilia, 'Cochran's legacy', 27-41.

37 Sicilia, 'Cochran's legacy', 38.
38 Een selectie van de publikaties van het centrum is te vinden in: Aitken, Explorations in
enterprise; een compleet overzicht biedt: Cole, 'The Committee on Research' . Zie ook de
eerste serie van het tijdschrift Explorations in Entrepreneurial History (EEH).
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weinig positief zijn over het centrum. Ziet men geschiedenis als een studie van
menselijk gedrag in al zijn facetten, waarbij ook plaats is voor kwalitatieve gegeYens, dan zal oordeel positiever zijn. Aitken constateert dat de publikaties van het
centrum nauwelijks enige invloed hebben gehad op andere historici, laat staan
andere sociale wetenschappen. 39 Ook een andere oud-medewerker van het centrum, David Landes, constateert dat economisch-historici de publikaties zagen als
een 'romantisch-impressionistische poging onmeetbare grootheden zoals cultureIe verschillen te onderzoeken' .40 James H. Soltow daarentegen is positief over het
werk van het centrum. De ondernemer had door het werk van het centrum een
duidelijke plaats gekregen in het economisch-historisch onderzoek. Bovendien was
het concept van de innoverende ondernemer breder geworden dan aileen technische uitvindingen .4 1
Volgens Aitken hadden andere sociale wetenschappers weinig belangstelling voor
ondernemersgeschiedenis. Zijn beeld lijkt mij wat vertroebeld door de persoonlijke ervaringen met het centrum. Psychologen, sociaal-psychologen en sociologen
hielden in de jaren zestig en zeventig belangstelling voor de ondernemer. Zij deden bijvoorbeeld onderzoek naar het karakter, de motivatie en de invloed van ervaringen uit de jeugd op het ondernemerschap. Geavanceerde technieken werden
ontwikkeld om deze variabelen te meten . Aanvankelijk draaide het motieven- en
karakteronderzoek om een paar variabelen (risiconemen, prestatiedrang, leiderschap), maar inmiddels worden er ruim veertig verschillende karaktereigenschappen geassocieerd met ondernemerschap en het einde is nog niet in zicht. 42 Hoewel
interesant, zijn deze onderzoeken voor historici weinig bruikbaar. De methode is
niet geschikt, aangezien de personen om wie het in historisch onderzoek meestal
gaat al overleden zijn. Verder is het niet mogelijk gebleken, om karaktereigenschappen te identificeren die aileen bij ondernemers worden waargenomen. Ook
managers kunnen een hoge mate van prestatiedrang hebben; ambtenaren kunnen
beschikken over leiderschapskwaliteiten.
39 Aitken, 'Entrepreneurial research', 14; Aitken, 'The entrepreneurial approach' , 8-11.
40 David Landes, 'Introduction: on technology and growth' , in: P. Higonnet, D.S. Landes
and H. Rosovsky (eds .), Favorites offortune. Technology, growth, and economic development since the industrial revolution (Cambridge, 1991) 6-7. Zie ook: W.N. Parker, 'Through
growth and beyond: three decades in economic and business history ', in: Louis P. Cain en
Paul J. Uselding (eds.), Business enterprise and economic change (Kent State University
Press, 1973) 31; Coats, 'The 'new' economic history', 200.
41 James H. Soltow, 'The entrepreneur in economic history ', in: American Economic
Review (AER) (1968) 84-92. (Herdrukt in: Livesay, Entrepreneurship and the growth of
firms , 1, 172-183.)
42 Een overzicht van de onderzoeken in: Kent et ai, Encyclopedia of entrepreneurship.
Yoor het onderzoek naar karaktereigenschappen zie met name: John A. Hornaday, 'Research about living entrepreneurs', in: Kent et ai , Encyclopedia of entrepreneurship, 3637.

DE GOEY ONDERNEMERSGESCHIEDENIS, 1940-1995

33

In het algemeen hebben economen, zo blijkt uit de literatuur43 , weinig belangstelling gehad voor de ondernemer of ondernemersgeschiedenis. Natuurlijk zijn er
uitzonderingen te vinden, zoals F. Knight en 1.A. Schumpeter, en recenter: I. Kirzner en M. Casson. Het zijn ook precies deze economen die door bedrijfshistorici
veelvuldig worden geraadpleegd. 44 Aangezien bedrijfshistorici vooral een beroep
doen op de economische wetenschap, zal een aantal theorieen worden behandeld.
Belangrijk in de jaren vijftig en zestig waren de 'behavioral economists' (met
name H.A. Simon, R. Cyert en 1. March) die op de beperkingen van het concept
van de 'homo economicus' hebben gewezen. Zij ontwikkelden alternatieve concepten : de 'bounded rationality' (er zijn cognitieve beperkingen aan het vermogen
van mensen om kennis op te nemen) en 'the behaviorial theory of the firm' : een
nieuwe organisatietheorie. Simon was met name kritisch ten aanzien van het idee
van winstmaximalisatie. Daar tegenover stelde hij het concept van 'satisticing'.
Ondernemers streven niet altijd naar maximale winst, maar nemen genoegen met
voldoende winst. 45
Een andere belangrijke stroming, deels voortbouwd op het werk van de 'behaviorial economist' , is die van de transactiekosten en de ' new institutional economics' (met als auteurs onder andere: R. Coase, O.E. Williamson en D.C. North).46
Transactiekosten zijn, evenvoudig gezegd, kosten anders dan die welke direct samenhangen met de produktie. North: 'Transaction costs are all the costs of human
beings interacting with each other' .47 North onderscheidt transformatie- en trans43 Zie het genoemde boek met economische definities van ondernemerschap van Hebert
en Link in noot 4.
44 M. Blaug, 'Entrepreneurship before and after Schumpeter', in: idem, Economic history and the history of economics (New York, 1986) 219-229. Belangrijke uitzonderingen
hierop zijn ondermeer Israel Kirzner en Mark Casson. Yoor een overzicht: Mark Casson
(ed.), Entrepreneurhip. The international library of critical writings in economics (AIdershot 1990).
45 Over Simon: A.F.A. Korsten en Th.A.J. Korsten (red.) Bestuurskunde. Hoofdfiguren
en kernthema 's (Leiden, 1988) 71-85 .
46 R. Coase, 'The nature of the firm ' , in : Economica 4 (1937) 386-405; O.E. Williamson,
Markets and hierarchies: analyses and antitrust implications (New York, 1975); idem,
The economic institutions of capitalism (New York, 1985). Zie voor een portret van Williamson en zijn denkbeelden het stimulerende boek: R. Swedberg, Economics and sociology (Princeton, 1990) 115-130. D.C. North, Structure and change in economic history
(New York, 1981); idem, Institutions, institutional change and economic performance
(Cambridge, 1990, reprint 1995); idem, 'Institutions, transaction costs, and the rise of
merchant empires' , in: J.D. Tracy (ed.) The political economy of merchant empires (New
York, 1991) 22-41. W.N. Parker heeft bedrijfshistorici gewezen op de gevolgen van de
toekenning van de Nobelprijs voor Economie aan D.C. North in 1993: ' A "new" business
history? A commentary on the 1993 Nobel Prize in Economics', in: BHR 67 (1993) 623636.
47 North, 'Institutions, transaction costs', 24.
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actiekosten. 48 Deze theorie benadrukt ondermeer dat informatie (bijvoorbeeld over
markten) geld kost. De ondernemer zal een keuze moeten maken tussen het zelf
verzamelen van de informatie of deze kopen. Een ondernemer zal, ook vanwege
de 'bounded rationality', nooit over aile informatie beschikken. Daarom vertonen
ondernemers tot op zekere hoogte opportunistisch gedrag. In een bedrijf heeft ook
niet iedereen de beschikking over dezelfde informatie: er is sprake van informatieassymetrie tussen 'principal' en 'agent'.
Vergelijkbaar met het idee van 'bounded rationality' is het concept van de 'embeddednes of economic action', zoals ontwikkeld door onder andere H.C. White
en M. Granovetter. Volgens dit concept zijn ondernemers niet vrij in hun beslissingen, omdat ze deel uitmaken van een gemeenschap. Dit heeft geresulteerd in onderzoeken naar de invloed van netwerken op ondernemersgedrag. Volgens Granovetter kiezen ondernemers onder invloed van hun netwerken niet aItijd voor de
meest efficiente machines of organisatievormen. AIs op een zeker moment een
bepaalde organisatiestructuur erg populair is, zal deze ook door anderen worden
overgenomen, ongeacht de noodzakelijkheid of wenselijkheid. Men wil immers
niet achterblijven. 49 Hiervoor werd de term 'path dependency' ontwikkeld.
Het concept van 'path dependency' is vooral door techniekhistorici toegepast.
In een befaamd artikel heeft P.A. David dit idee toegepast op het bekende qwertytoetsenbord. Hij laat zien hoe onder invloed van bepaalde processen, van een eenmaal gemaakte keuze niet meer wordt afgeweken, zelfs niet als er efficientere
mogeJijkheden zijn. Zijn artikellaat enerzijds de beperkingen zien van het door
economen gebruikte model van de 'homo economicus' en wijst anderzijds op het
belang van een kruisbestuiving tussen de verschillende sociale wetenschappen. 50
Als laatste wil ik hier noemen het werk van A.O. Hirschman, met name zijn boek
Exit, Voice and LoyaltyY In een uitermate prikkeld en zorgvuldig opgebouwd
betoog tracht hij uit te Ieggen waarom producenten niet direct reageren op daIend
vertrouwen van consumenten, tot uiting komende in stagnerende afzetcijfers. Consumenten zijn over het algemeen heel trouw aan een producent, zelfs als hij infe48 Bijvoorbeeld kosten verbonden aan het beschermen van patenten in het buitenland.
49 Over White en Granovetter: Swedberg, Economics and sociology, 78-96 en 96-114.
Granovetter heeft een intrigerend boekje geschreven over hoe netwerken ontstaan en functioneren, met name wees hij op het belang van zogehten 'weak ties' in een netwerk. Dit
zijn relaties met person en die niet tot iemands primaire netwerk behoren en daarom vaak
over andere informatie beschikken. M. Granovetter, Getting a job. A study of contacts and
careers (Cambridge, 1974); idem, 'The strength of weak ties', in: American Journal of
Sociology 78 (1973) 1360-1380; idem, 'Economic action and embeddednes', in: American Journal of Sociology 91 (1985) 481-510.
50 P.A. David, 'Understanding the economics of QWERTY: the necessity of History' in:
W.N. Parker (ed.) Economic History and the modern economist (Oxford, 1986) 30-50.
51 A.O. Hirschman, Exit, Voice, and Loyalty: responses to decline in firms, organizations, and states (Cambridge, 1970).
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rieure produkten of diensten levert. Uiteraard zit aan de loyaliteit wei een grens.
Producenten zijn echter niet altijd geneigd om bij klachten onmiddelijk in actie te
komen en Hirschman tracht te verklaren waarom dat zo is. Volgens hem kunnen
klanten kiezen uit drie reacties: loyaliteit ten aanzien van de verkoper (,loyalty'),
hun beklag doen (,voice') of overstappen naar een nieuwe leverancier ('exit'). De
mogelijkheid van alternatieven speelt in deze beslissingen een belangrijke ro1. Wie
geen auto heeft is aangewezen op het openbaar vervoer, zelfs als dat van slechte
kwaliteit is.
Deze selectie van theorieen is natuurIijk uitermate subjectief en onvolledig. Met
het aanstippen van deze theorieen wil ik vooral laten zien dat de economische
wetenschap meer te bieden heeft dan aileen Schumpeter. De belangrijkste ontwikkeling in het denken over ondernemers bij economen is mijns inziens dat de ondernemer in de genoemde theorieen menselijker, socialer en dynamischer is geworden. In vergelijking met het model van de 'homo economicus' is dat een
vooruitgang, al gaat de verspreiding van deze nieuwe denkbeelden onder economen zeer langzaam.
Een onderwerp dat hier niet onbesproken mag blijven, is de discussie over het
verschil tussen ondernemer en manager. Zoals we hebben gezien maakt Schumpeter een helder onderscheid tussen ondernemen (innoveren) en managen (de dagelijkse leiding). Bij hem draait het om handelingen of economische functies . Een
ondernemer was, aldus Schumpeter, voor het grootste deel van de tijd echter gewoon manager. In de eenvoudigste vorm, de eenmanszaak, vallen de functies ondernemen en managen samen in een persoon: de ondernemer-eigenaar. En gelukkig bestaat het overgrote deel van het bedrijfsleven uit dergelijke eenmanszaken.
Bedrijfshistorici houden zich echter vooral met het grootbedrijf bezig en daar is
de situatie vee I complexer. Dit vraagstuk is grotendeels een definitiekwestie. Een
ruime definitie van ondernemen omvat vee! e!ementen (gedragingen of economische functies) die anderen eerder tot management rekenen; omgekeerd geldt dat
wie een brede definitie van managen gebruikt, zoa!s bijvoorbeeld die van H. Mintzberg, nauwe!ijks nog ruimte over laat voor ondernemen. Bovendien zijn deze
begrippen toegepast op de 'non profit' -sector en de overheid, met aile gevolgen
van dien: de ondernemende professor of de innoverende ambtenaar zijn geen zeldzaamheid meer! Een consensus over de definitie van ondernemer lijkt mij op korte
termijn niet te verwachten. Ook het centrum van Cole slaagde daar uiteindelijk
niet in.52
52 H. Mintzberg, Mintzberg on management. Inside our strange world of organizations
(New York, 1989). Hierin met name hoofdstuk 1: 'The manager's job' (7-25). Voor een
eerste kennismaking met het debat over de verschillen en overeenkomsten tussen 'ondernemer-manager' : P. Temin, 'Entrepreneurs and managers', in: P. Higonnet et ai, Favorites
of fortune, 339-356; M. Casson, The Entrepreneur: an economic theory (Oxford, 1982),
alsmede de door M. Casson geredigeerde bundel Entrepreneurship (Aldershot, 1990).
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Een aanknopingspunt voor een definitie van ondernemen kan misschien gevonden worden in nieuwe modellen, waarin verschillende fasen van ondernemerschap
worden onderscheiden. Volgens deze theorieen bestaat ondernemen uit meerdere
activiteiten (innoveren, marketing, management en administratie) die naarmate het
bedrijf groter wordt een verschillend gewicht kunnen krijgen. In een eenmanszaak
vervult de ondernemer al deze functies. Als een bedrijf groter wordt zal er een
specialisatie van taken optreden. In zeer grote bedrijven houdt de ondernemer zich
eigenlijk nog aileen maar bezig met het ontwerpen van een strategie voor de toekomst. Deze modellen breken met een statische visie op het ondernemerschap en
bieden de mogelijkheid voor een dynamische analyse. Een ondernemer evolueert
mee met zijn bedrijf. Dat maakt deze voor bedrijfshistorici zo interessant, omdat
in de geschiedenis immers alles aan verandering onderhevig is.s3
Zoals we hebben gezien, poogde Cole met behulp van ondernemersgeschiedenis
zoveel mogelijk (economisch-)historici, sociologen en economen te laten samenwerken. Vit het voorgaande blijkt dat, na de opheffing van het centrum, van samenwerking tussen verschillende disciplines geen sprake was. De belangstelling
voor de ondernemer bleef desondanks bestaan. Volgens Aitken en Landes, hadden
economisch-historici echter helemaal geen interesse in ondernemersgeschiedenis.
Inderdaad ging een grote groep Amerikaanse economisch-historici de richting op
van de sterk kwantitaieve 'new economic history', ook wei 'cliometrics' genoemd.
Dit werk spreekt niet iedereen aan. Door Harold Livesay, duidelijk geen liefhebber van dit genre, zijn zij achtereenvolgens aangeduid als: ' ... Visigoth economist'
(1982), ' ... a kettle of quantitative voodoo and cookery' (1989) en ' ... numerological ju-ju men' (1995). Naar zijn mening hebben de 'new economic historians', wei
veel debatten en data opgeleverd, maar weinig verklarende theorieen. s4
Ook de bedrijfshistorici in Amerika gingen, na het 'tijdperk-Gras', een iets andere richting op. De 'case method' bleef weliswaar belangrijk, net als de nadruk
op het functioneren van het topmanagement. Maar steeds vaker werd daarnaast de
comparatieve onderzoeksmethode toegepast. Dezw aanpak is bekend geworden
53 Voor de modellen: Kent et ai, Encyclopedia of entrepreneurship; E. Chell, J. Haworth
& S. Breadley, The entrepreneurial personality. Concepts, cases and categories (New
York, 1991) m.n. 61-64; Raad voor het Midden- en Kleinbedrijf (RMK), Ondernemerschap in het Midden- en Kleinbedrijf in een vernieuwende omgeving (Den Haag, 1991) 519.
54 Harold C. Livesay, 'Entrepreneurial history', in: Kent et ai, Encyclopedia of entrepreneurship, 12; Harold C. Livesay, 'Entrepreneurial dominance in businesses large and small,
past and present', in: BHR (1989), 5; Harold C. Livesay, 'Introduction', in: idem, Entrepreneurship and the growth offirms, I, xvi. De invloed van de 'New Economic History' op

Europa is beschreven door H. Van der Wee & P.M.M. Klep, 'Quantitative Economic History in Europe since the second world war: survey, evaluation and prospects', in: Reserches Economiques de Louvain, 41 (J 975) 195-219.
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onder de naam: institutionele, comparatieve bedrijfsgeschiedenis en is vooral ontwikkeld door Alfred D. Chandler Jr. van de Harvard Business School. De methode
van Chandler domineerde de onderzoeksagenda in Amerika, en in sommige Europese en Aziatische landen. 55 Welke consequenties had dit voor de ondernemersgeschiedenis? Welke plaats had de ondernemer in de bedrijfsgeschiedenis van Chandler?

De ondernemer en de institutionele bedrijfsgeschiedenis (1963-1990)
De institutionele, comparatieve bedrijfsgeschiedenis is sterk beinvloed door
Thorstein Veblen, John R. Commons en Talcott Parsons. Personen spelen een zeer
geringe rol, structuren en instituties daarentegen een veel grotere. Ondernemers
verschijnen enkeI op het toneel als oprichters van bedrijven. Deze groeien vervolgens uit tot grote, bureaucratische organisaties, geleid door professionele managers. De scheiding van eigendom en leiding, de zogeheten 'Managerial Revolution' , was typerend voor de Amerikaanse industriele bedrijven. Mede hierdoor,
aldus Chandler, konden zij blijven groeien. Onderzoek in eigen laboratoria leverde continu nieuwe produkten op. De afzetmarkt beperkte zich niet langer tot het
eigen land: de wereld werd als een groot produktie- en afzetgebied gezien.
De 'Chandlerian business history' heeft grote invloed gehad op het bedrijfshistorisch onderzoek, maar ook in aanverwante gebieden zoals de techniekgeschiedenis.56 Deze visie van de triomf van (het Amerikaanse) 'Big Business', past geheel in de tijdgeest van de jaren zestig en zeventig, toen het Amerikaanse
management de wereld veroverde. Ook in Europa gold in die jaren: 'Big is beautiful' . Dat veel van deze bedrijven in de daaropvolgende decennia in grote problemen zijn gekomen (zoals: General Motors, Chrysler, IBM), bevestigt voor een

55 Een kernachtige weergave van zijn methode is te vinden in: A.D. Chandler Jr, 'Comparative business history' , in: D.C. Coleman and P. Mathias, Enterprise and history. Essays in honour of Charles Wilson (Cambridge, 1984); idem, 'Business history as institutional history', in: Rogers Taylor and Ellsworth ,Approaches to American economic history,
17-24. Dit heeft geresulteerd in drie standaardwerken van zijn hand: Strategy and structure. Chapters in the history of the American industrial enterprise (Cambridge, 1962); The
visible hand. The managerial revolution in American business (Cambridge, 1977); Scale
and scope. The dynamics of industrial capitalism (Cambridge, 1990). Zie ook: Thomas
McGraw (ed.), 'Introduction: the intellectual odyssey of Alfred D. Chandler, Jr', in: idem:
The essential Alfred Chandler, 1-22. Hierin is ook een bibliografie van Chandler te vinden.
56 Een discussie over Chandlers boek Scale and scope, met bijdragen van F.M. Scherer,
T.P. Hughes, R. Church, J. Kocka, Hidemasa Morikawa, A. Fishlow, N. Fligstein en Chandlers antwoord, is te vinden in BHR 64 (1990) 690-758. Zie voor de techniekgeschiedenis:
D.A. Hounshell, ' Hughesian history of technology and Chandlerian business history : parallels, departures and critics ', in: History and Technology 12 (1995) 205-224.
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aantal bedrijfshistorici dat de analyse van Chandler nietjuist is.57 Volgens Livesay
en Ed Constant geeft Chandler met zijn publikaties een vertekend beeld van Amerikaanse bedrijven in het bijzonder en ondernemingen (en ondernemers) in het
algemeen . De bedrijven, zo luidt hun kritiek, lijken een eigen leven te leiden en
worden bestuurd door makkelijk te vervangen managers .58
De aandacht voor het grootbedrijf lijkt de laatste jaren te zijn afgenomen . In
1988 verkondigde Louis Galambos, die eerder al had aangetoond een goede neus
te hebben voor de richting van bedrijfshistorisch onderzoek,59 dat ondernemerschap weer een 'hot item' was. 60 De werken van M .G . Blackford, over het midden- en kleinbedrijf, en Ph . Scranton, over verschillende vormen van produktie,
zijn indicaties voor de toenemende belangstelling voor ondernemerschap onder
bedrijfshistorici.61 Deze toenemende interesse kwam eerder tot uiting bij andere
discipline' s, zoals bijvoorbeeld bedrijfskunde en organisatie-sociologie.
57 De visie van Chandler is getoetst op Europa. Zie hiervoor: N. Hom and J. Kocka
(eds.), Law and the formation of the big enterprises in the 19th and Early 20th centuries
(Gottingen, 1979); A. Chandler and H. Deams (eds.), Managerial hierarchies. Comparative perspectives on the rise of the modern industrial enterprise (Cambridge, 1980). Kritiek op de visie van Chandler, met name op zijn typering van Engeland als 'personal capitalism' of 'family capitalism' als oorzaak voor de relatieve achteruitgang van Engeland, is
vooral verwoord door Engelse bedrijfshistorici. Zij tonen aan dat familiebedrijven niet
noodzakelijk conservatief zijn en dat sommigen goed konden concurreren met de Amerikaanse 'managerial firms '. Zie met name J. Brown and M.B. Rose (eds.) Entrepreneurship, networks and modern business (M anchester, 1993).
58 Zie voor Livesay de reeds eerder genoemde werken in de voetnoten . Voor Ed Constant, idem, 'Limited reach: the Visible Hand and the 'oil bidness' in Texas', in M. Davids
et ai, Proceedings, 44-61. Uiteraard heeft Chandler zich verweerd tegen deze kritiek, zie:
Chandler, 'Managerial enterprise' , 541-554 en zijn 'The competitive performance of U.S.
industrial enterprises since the Second World War', in : BHR 68 (1994) 1-72. Niet verge ten
mag worden dat Chandler nooit de intentie heeft gehad een totaal beeld van grote bedrijyen te schetsen en zich heel goed bewust was van de beperkingen van zijn onderzoeken.
Zie hiervoor bijvoorbeeld de inleiding bij zijn hoek The visible hand. Er zijn natuurlijk
ook lovende woorden over het werk van Chandler geuit. Zie bijvoorbeeld: Ch .S. Maier,
' Accounting for the achievements of capitalism. Alfred Chandler's business history', in :
Journal of Modern History 65 (1993) 771-782.
59 Eerder voorzag Galambos al de opkomst van de institutionele school: Louis Galambos, 'The emerging organizational synthesis in modern American history' , in: BHR (1970)
270-290. Naderhand de invloed van technologie, politiek en professionalisering: Louis
Galambos, 'Technology, political economy, and professionalization' , in: BHR (1983) 471493 .
60 Louis Galambos, boekbespreking in BHR (1988) 547-549.
61 M.G. Blackford,A history of small business in America (New York, 1991); M.G. Blackford, 'Small business in america: a historiographic survey', in : BHR 65 (1991) 1-26; Ph .
Scranton, 'Diversity in diversity. Flexible production and American industrialization, 18801930' , in: BHR 65 (1991) 27-90. Zie voor Europa: Margrit Muller (ed.) Structure and
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De herontdekking van de ondernemer (1980-1995)
In de jaren tachtig was er sprake van een toenemende belangstelling voor ondernemerschap, met name bij bedrijfskundigen ('business schools'), organisatie-theoretici en consultants. Voor het overgrote deel concentreerde het onderzoek zich op
startende ondernemers en was gericht op praktische resultaten. De gedachte hierachter was dat men de factoren lOU kunnen vaststellen die bepalen wanneer iemand wei of niet een succesvol ondernemer wordt. Dit was handig voor geldschieters, lOals banken en de overheid. Bovendien lOU dan begonnen kunnen worden
met opleidingen voor ondernemerschap. Welke oorzaken kunnen worden genoemd
voor de hernieuwde belangstelling voor ondernemers en ondernemerschap? Volgens A. Shapero spelen de volgende factoren een belangrijke rol: de economische
recessie van de jaren zeventig; het gevoel een gevangene te zijn van de grote bedrijven;een verschuiving in waarden en normen en de behoefte aan creatieve oplossingen. 62
De economische recessie, volgend op de oliecrisis van 1973-1974, bracht vee I
grote bedrijven in de problemen. Dit werd nog versterkt door de opkomst van
Aziatische landen die kennelijk minder last hadden van de recessie. Dit ondanks
het feit dat ook zij voor hun olie in zeer grote mate afhankelijk waren van importen
uit het Midden-Oosten. Het Westen bleek niet in staat een adequaat antwoord te
geven op deze concurrentie, anders dan op de klassieke manier, dat wil zeggen:
het met steun van de overheid instellen van importheffingen en quotaregelingen,
subsidiering van bedrijven, enzovoort. Door het succes van de 'Aziatische tijgers'
kwam er belangstelling voor culturele factoren, onder andere bedrijfscultuur, ter
verklaring van succesvol ondernemerschap. Het zijn onderwerpen die het centrum
van Cole drie decennia eerder al had aangesneden. 63
Tussen 1972 en 1979 steeg het zelfstandig ondernemerschap in de VS met maar
Iiefst 25 procent. Van 1950 tot 1980 groeide het aantal jaarlijks nieuw opgerichte
Amerikaanse bedrijven van 93.000 tot 600.000. 64 Uit onderzoek bleek dat de ecostrategy of small and medium-size enterprises since the industrial revolution (Leuven,
1994).
62 A. Shapero, 'The entrepreneurial event', in: Calvin A. Kent, The environment for entrepreneurship (Toronto, 1984) 21-22.
63 Livesay, 'Entrepreneurial dominance', 4; A.C. Zijderveld, Bedri)fscultuur. Fantoom
en feit (Den Haag, 1988). Zie met name hoofdstuk drie waar Zijderveld het belang van

culturele factoren ter verklaring van het Japanse succes relativeert. Vgl. Ani! Khosla, 'Japanese Firm Controversy: a Maverick's Viewpoint', in: Davids et aI, Proceedings, 231 248. Het Japanse idee van 'life-time-employment' (LTE) wordt vaak gezien als een cuItureel verschijnsel. Khosla laat zien dat LTE uit een zuiver economische noodzaak, namelijk
het tekort aan geschoolde arbeiders in Japan, na de Tweede Wereldoorlog ontstond. Via
LTE bonden ondernemers schaarse vakkrachten aan hun bedrijf.
64 Calvin A. Kent, 'The rediscovering of the entrepreneur', in: idem, The environment
for entrepreneurship, 1.
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nomie bleef groeien, hoewel veel grote bedrijven personeellieten afvloeien. Voor
een belangrijk deel bleek het midden- en kleinbedrijf verantwoordelijk voor nieuwe banen, innovaties en investeringen. Het overheidsbeleid richtte zich vooral op
het grootbedrijf. De nieuwe slogan werd: 'small is beautiful' .65
De jongeren van de 'flower power' -generatie streefden naar meer vrijheid, zelfstandigheid en mogelijkheden om creatief bezig te zijn, aldus Shapero. De kwaliteit van het werk werd net zo belangrijk gevonden dan het salaris. Men zag niet
veel in een baan bij een van de grote bedrijven en begon liever voor zichzelf. Deze
houding uitte zich in een minder grote mate van loyaliteit aan de werkgever, de
politieke partij, de vereniging en het merk.
De grote stroom aan onderzoeken naar ondernemersgedrag en ondernemerschap
heeft geleid tot enkele nieuwe inzichten. Livesay vat de resultaten van de afgelopen tienjaar in drie punten samen. Ten eerste is duidelijk geworden dat, ongeacht
hun omvang, individuen centraal moeten staan in onderzoek en niet organisaties.
Individuen gebruiken de organisatie om bepaalde doelen te bereiken. Een bureaucratische structuur is geen logische consequentie van het groter worden, maar eerder een bewijs van falend ondernemerschap.66 Ten tweede moet een onderscheid
worden gemaakt tussen ondernemers die streven naar groei en zij die streven naar
continuileit. Innovatie is voor de eerste groep ondernemers belangrijk, maar geen
doe! op zich. Het is een middel om het doel (groei) te bereiken. Recent onderzoek
toont aan dat ondernemers geen overmatige belangstelling hebben voor techniek
of technologie, maar het aileen zien als instrumenteel. Zij kiezen die techniek of
technologie waarvan ze verwachten betere resultaten te krijgen. Tenslotte concludeert Livesay dat, hoewel omvang van belang kan zijn bij de continutteit, ook
grote organisaties altijd behoefte blijven houden aan leiders die inspireren en motiveren. Charismatisch leiderschap garandeert blijvende aandacht voor kwaliteit,
innovatie, produktiviteit en groei. Een bedrijf kan organisatorisch goed in elkaar
zitten, maar onder een slechte ondernemer toch failliet gaan. Omgekeerd kan een
organisatorisch zwak bedrijf door een krachtige ondernemer worden omgetoverd
in een goed renderend bedrijf.

65 Naderhand kwam er kritiek op deze optimistische cijfers over werkgelegenheid en
innovatiefvermogen: zie hiervoor: Kent, 'The rediscovering of the entrepreneur', 5-7. Kleinbedrijf in de VS houdt in minder dan 500 werknemers; in Nederland is dat 0-10 werkne-

mers.
66 Dit heeft geleid tot onderzoek naar de mogelijkheden om in grote bedrijven het zoge-

heten 'intrapreneuren' te stimuleren: ondernemen binnen de onderneming. Zie bijvoorbeeld: Alan A. Gibb, 'Entrepreneurship and intrapreneurship: exploring the differences',
in: R. Donckels and A. Miettinen (eds.), New findings and perspectives in entrepreneurship (Aldershot, 1990) 33-68; I.A. Bigot, 'Intern ondernemen bij DSM', in: A. Shapero et
ai, Ondernemen binnen de onderneming (Den Haag, 1983) 3\-40.

DE GOEY ONDERNEMERSGESCHIEDENIS, 1940-1995

41

Samengevat ontstaat het volgende beeld van de ondernemersgeschiedenis in Amerika. Onvrede over de toen bestaande bedrijfsgeschiedenis was een belangrijke
reden voor het ontstaan van ondernemersgeschiedenis. Het onderzoekscentrum
van Cole wilde meer aandacht voor de rol van de ondernemer (in plaats van het
bedrijt), comparatief te werk gaan (als alternatief voor de case-studies) en een
grotere plaats in ruimen voor theorievorming en -gebruik. De ondernemersgeschiedenis verloor aan momentum toen het centrum op hield te bestaan. Onder invloed
van de 'Chandlerian business history' in de jaren zestig en zeventig, verdween de
ondernemer praktisch geheel uit beeld. Sinds het begin van de jaren tachtig staat
de ondernemer echter weer in de belangsteIIing in Amerika. In hoeverre hier sprake is van een louter Amerikaanse ontwikkeling, zal in de volgende paragraaf worden onderzocht als we de ondernemersgeschiedenis in Nederland en Belgie gaan
bekijken. Was er in beide landen wei belangstelling voor ondernemersgeschiedenis? Zijn er aparte instituten opgericht voor de bestudering van ondernemersgeschiedenis? Wat is er zoal gepubliceerd op dit terrein?

3. Ondernemersgeschiedenis in Nederland en Belgie

De discussie over een definitie
'De ondernemer mag dus weer', schreef Pim Kooij in 1993, naar aanleiding van
een congres over Nederlandse ondernemers over de grenzen. Hoewel het aanbod
aan congresbijdragen hem teleurstelde, zag hij goede perspectieven voor ondernemersgeschiedenis. Tot de jaren zestig verschenen , aldus Kooij, nog geregeld boeken over ondernemers, maar in de jaren zeventig verschoof het accent naar het
bedrijf. Sinds de jaren tachtig staat de ondernemer weer meer in de belangstelling.
Kooij constateert verder dat tot de jaren tachtig ondernemers overwegend als heiden werden geportretteerd, hetgeen nu niet meer zou kunnen. Ais het beeld dat
Kooij schetst correct is, dan zou Nederland wat betreft de belangstelling voor
ondernemersgeschiedenis, grotendeels het Amerikaanse patroon volgen. 67 Maar
is dit wei zo?
Anders dan in Amerika, vinden we in Nederland en ook in Belgie, echter geen
initiatief dat vergelijkbaar is met dat van Cole in Harvard in de jaren vijftig. De
basis voor de wetenschappelijke ondernemersgeschiedenis in Nederland is aan het
einde van de jaren zestig gelegd door Peter Klein met zijn dissertatie over de
Trippen en een reeks artikelen over ondernemersgedrag in Nederland.6H In zijn
67 P. Kooij, 'Nederlandse ondernemers over de grenzen. Een vertrekpunt', in: Bijdragen
en Mededelingen tot de Geschiedenis der Nederlanden (BMGN) \08 (1993) 649-654, citaat op 652.
68 P.W. Klein, De Trippen in de 17e eeuw. Een studie over het ondernemersgedrag op de
Hollandse stapelmarkt (Assen, 1965). Dit najaar verschijnt een feestbundel voor P.w. Klein
onder redactie van c.A. Davids, W. Fritschy en L.A. van der Valk, Kapitaal, ondernemer-
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onderzoek naar de economische geschiedenis van Nederland sinds de zeventiende
eeuw nam de ondernemer een centrale plaats in . Het artikel over 'traditionele ondernemers en economische groei' (1966) bevat een pleidooi van Klein voor onderzoek naar de geschiedenis van het ondernemen (de activiteiten) in plaats van
ondernemersgeschiedenis (de personen). De varieteit aan personen is zijns inziens
dermate groot dat het onmogeJijk is om tot algemene uitspraken te komen. Op
grond van zijn latere publikaties kan men niet anders doen dan concluderen dat
Klein inderdaad deze weg is ingeslagen.69
In zijn bekende historiografische overzicht inzake 'de stand der bedrijfsgeschiedenis in Nederland' beschrijft De Vries de verschillende achtergrond van respectievelijk 'business history' en 'entrepreneurial history' in Amerika, om vervolgens
de bedrijfsgeschiedenis in Nederland te bespreken. Hij presenteert voorts een zeer
brede 'werkdefinitie' van bedrijfsgeschiedenis. Zijn definitie bestrijkt aile velden
die met bedrijfsgeschiedenis onderzocht kunnen worden: de ondernemer, het bedrijf, een bepaald aspect van het bedrijf (financiering, techniek), de bedrijfstak,
het bedrijfsleven in zijn geheel, de relatie met de omgeving (politiek, vakbeweging, consumenten). In zijn visie lijkt de ondernemer, en daarmee de ondernemersgeschiedenis, een onderdeel te zijn van de bedrijfsgeschiedenis. 70
Volgens H.H. Vleesenbeek kan men echter omgekeerd evengoed betogen dat
bedrijfsgeschiedenis een onderdeel is van ondernemersgeschiedenis, omdat ondernemersgeschiedenis meer omvat dan aileen onderzoek naar het leiding geven
aan een bedrijf. Hij onderscheidt drie velden. Op de eerste plaats de bedrijfsgeschiedenis in engere zin (vergelijkbaar met de 'company history'). Dit eerste veld
kan weer worden verdeeld in een holistische studie en een onderzoek naar het
schap en beleid in Nederland, Europa en Azie van 1500 tot heden (Amsterdam, 1996). De

bundel bevat enkele bijdragen over ondernemers.
69 Zie bijvoorbeeld: P.W. Klein, Traditionele ondernemers en economische groei in Nederland 1850-1914 (1966); idem, Kapitaal en stagna tie tijdens het Hollandse vroegkapitalisme (1967); idem, 'NederIandse glasmakerijen in de zeventiende en achttiende eeuw' ,
in: ESHjB XLIV (1982) 31-44; idem, 'De ondernemer en het ondernemen in de sociaaleconomische geschiedenis' (1968), herdrukt in: L. Noordegraaf (red.) Ideeen en ideologieen. Studies over economische en sociale geschiedenis in Nederland 1894-1991 (Amsterdam, 1991) 294-310; idem: '''Little London": British merchants in Rotterdam during
the seventeenth and eighteenth centuries' , in: Coleman and Mathias, Enterprise and history; idem, 'De Tonkinees-Japanse zijdehandel van de VOC en het Inter-Aziatische verkeer

in de zeventiende eeuw' , in: W. Frijhoff en M. Hiemstra (red.) Bewogen en bewegen. De
historicus in het spanningsveld tussen economie en cultuur (Tilburg, 1982) 152-178; idem
(met J.W. Veluwenkamp), 'The role of the entrepreneur in the economic expansion of the
Dutch Republic', in: K. Davids and L. Noordegraaf (eds.) The Dutch economy in the
golden age. Nine studies (Amsterdam, 1993) 27-55.
70 De Vries, 'De stand der bedrij fsgeschiedenis', 10-21 (herdrukt in: Geurts en Messing,
Theoretische en methodologische aspecten, 107-137).
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management. Het tweede veld omvat het bedrijf, de bedrijfstak of het bedrijfsleyen en zijn omgeving (exclusief de marktrelaties). En tenslotte is er nog de ondernemer als derde veld, waarbij aandacht voor economische, sociale en/of mentale
aspecten. Vleesenbeek erkent dat het onderscheid eerder analytisch dan praktisch
is.?'
K.E. Sluyterman neemt een tussenpositie in. Zij is van mening dat het gaat om
twee elkaar overlappende vakgebieden. Richt men het onderzoek op het beleid of
de strategie, dan bevindt het onderzoek zich precies op het gedeelte waar bedrijfsen ondernemersgeschiedenis elkaar overlappen. 72 J.F.E. Blasing is van mening dat
er tussen beide geen fundamenteel verschil bestaat en ziet de discussie als een
'academisch vraagstuk', dat wil zeggen theoretisch misschien interessant, maar
van weinig praktische waarde. Volgens hem kan het een niet zonder het ander. Zijn
stu die over het familiebedrijf Hendrix omvat derhalve zowel de ondernemer (de
'entrepreneurial firm'), als het bedrijf (de 'managerial enterprise').?3 Voor haar
studie naar C.J. Honig prefereert Ch. Vancoppenolle evenwel nadrukkelijk het
predikaat 'ondernemersgeschiedenis', omdat niet het bedrijf maar juist de persoon
(de ondernemer) 'als punt van uitgang en terugkeer' fungeert.?4
Uit deze samenvatting van de discussie blijkt dat het onderscheid tussen bedrijfs- en ondernemersgeschiedenis door de auteurs eerder wordt geminimaliseerd,
dan dat men de discussie op scherp zet met afwijkende standpunten. Voorzover er
sprake zou zijn van een onderscheid tussen een bedrijfs- en ondernemersgeschiedenis slaagt men er niet in dit overtuigend te onderbouwen met theoretische en/of
methodologische argumenten. Het lijkt mij meer een gevoelsmatige kwestie te
zijn. Hoe komt het dat er in Nederland en Belgie zo weinig is nagedacht over de
verschillen tussen bedrijfs- en ondernemersgeschiedenis?
Zoals we hebben gezien ontstond ondernemersgeschiedenis in Amerika vooral
uit onvrede over de beoefening van bedrijfsgeschiedenis. In Europa heeft bedrijfs71 H.H. Vleesenbeek, De eerste grote industrielefusie in Nederland na de Tweede Wereldoorlog. Het ontstaan van Ni)verdal-Ten Cate - een bedri)fshistorische analyse (Rotterdam, 1981) 9-19, met name 14; idem, 'Bedrijfsgeschiedenis', in: Spiegel Historiael21
(1986) 79-81 . Men kan beter een onderscheid maken tussen een holistische en een thematische studie. In het eerste geval wordt het bedrijf in zijn geheel geschetst, in het andere
geval wordt gekeken naar de bepaalde onderdelen, bijvoorbeeld: financiering, 'public relations', marketing, techniek, arbeidsverhoudingen, enzovoort.
72 K.E. Sluyterman, Ondernemen in sigaren. Analyse van bedri)fsbeleid in vi)f Nederlandse sigarenfabrieken in de perioden 1856-1865 en 1925-1934 (Tilburg, 1983) 2-5.
73 I.F.E. Blasing, Op het spoor van de Korver. Ontstaan, groei en transformatie van de
Brabantse famiLieonderneming Hendrix ' Fabrieken 197911930. Bedri)fsgeschiedkundig
bekeken (Leiden, 1986) x-xi.
74 Ch.M.C. Vancoppenolle, Tussen paternaListische zorg en zakeLi)k management. c.J.
Honig als eindpunt van persoonsgericht sociaal ondernemersgedrag in een Zaans famiLiebedrijf(1930-1975), (Amsterdam, 1993) 1-3.
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geschiedenis echter nooit die beperkte invulling gekregen zoals in Amerika, namelijk in de vorm van 'company history' met hoofdzakelijk aandacht voor de 'business administration'. Volgens Livesay heeft de bedrijfsgeschiedenis in Europa
altijd vee I aandacht besteed aan het individu (de ondernemer) en aan sociale en
culturele aspecten. 75 Hij wijst op de discussies over de industriele achteruitgang
van Groot-Brittannie en de rol van falende Britse ondernemers, het economisch
wonder van de Duitse wederopbouw na 1945 of de betekenis van het patronaat
met betrekking tot de modernisering van Frankrijk. 76 Een andere reden voor het
geringe onderscheid tussen bedrijfs- en ondernemersgeschiedenis, kan gelegen zijn
in de nog overheersende invloed van het familiebedrijf in Europa. Waar eigendom
en leiding in handen zijn van een familie vervaagt de grens tussen ondernemer en
bedrijf. Dit goed te zien in het werk van Heerding over Philips, waar de grondleggers (Anton en Gerard) een prominente rol spelen of het werk van Wilson over
Unilever, waarin de families van Van den Bergh, Jurgens en Lever een belangrijke
rol spelen.77 De bedrijfsgeschiedenis in Nederland en Belgie ontwikkelt zich grotendeels onafhankelijk van Amerika en heeft geen eigen school voortgebracht,
terwijl ook het elders zo invloedrijke werk van Chandler, hier nauwelijks volgelingen kent. 78

De institutionele ontwikkeling
De institutionele ontwikkeling van de bedrijfsgeschiedenis in Nederland is genoegzaam bekend, want uitgebreid beschreven door De Vries (1974/1979, 1978,

75 Livesay, 'Introduction', xvi; Livesay, 'The American totem' (1994), p. 300 en noot 4
op p. 311. Dit wordt wat betreft Nederland bevestigd in E.J. Fischer et aI, 'Bedrijfsgeschiedenis: een overzicht', in: JbGBT Y (1988) 20-22.
76 Yoor Nederland zouden we kunnen wijzen op de discussie over de late industrialisatie
en de 'Jan Salie-geest' van ondernemers in de negentiende eeuw of de economische achteruitgang van de Republiek in de achttiende eeuw. Yoor een overzicht: J.L. van Zanden ,
'The Dutch economic history of the period 1500-1940: a review of the present state of
affairs', in Economic and Social History in the Netherlands I (Amsterdam, 1989) 9-29; L.
Noordegraaf, 'Anders, maar ook eender. Economische geschiedschrijving in Nederland
1922-1992', in: M.M.G. Fase en I. van der Zijpp (red.), Samenleving en economie in de
twintigste eeuw (LeideniAntwerpen, 1992) 515-521.
77 A. Heerding, Geschiedenis van de N. V. Philips ' Gloeilampenfabrieken (Lei den, 1986)
2 delen. Wilson, Geschiedenis van Unilever. Zie voor hetzelfde verschijnsel bij een kleine
onderneming bijvoorbeeld: W.E. Goelema, 'De Russische handel in kapbalken van de fa.
J.M. Meihuizen & zoon', in: BMGN 108 (1993) 683-698.
78 Uitzonderingen zijn: E.S .A. Bloemen et aI, 'De vermogensontwikkeling van Nederlands grootste industriele bedrijven, 1913-1950', in: JBGbT 10 (1994) 133-161 en 1.1.
Blanken, De ontwikkeling van de N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken tot elektrotechnische concern (1922-1934) (Leiden, 1992).
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1984) en deels door E. Fischer et al.(1988).79 Ik volsta daarom met een korte
schets. Het schrijven van gedenkboeken, het overheersende genre in de Nederlandse bedrijfsgeschiedenis tot ongeveer 1980, was een gerespecteerde bezigheid. 80
Vanaf 1980 werd de stroom aan bedrijfsgeschiedenissen groter door het verschijnen van een reeks proefschriften. In het kielzog daarvan yond in de jaren tachtig
ook een institutionalisering plaats door middel van een werkgroep (sinds kort ondergebracht in een stichting), een eigen periodiek (sinds 1995 het NEHA-Jaarboek), een leerstoel (later ook leerstoelen in Nijmegen, Amsterdam en Tilburg) en
onderzoekscentra. Bibliografieen en inventarissen van aanwezig primair en secundair bronnenmateriaal kwamen tot stand. In toenemende mate werden wetenschappelijk geschoolde bedrijfshistorici ingezet voor het schrijven van gedenkboeken.
De institutionele onwtikkeling in Belgie laat een ander beeld zien. Hoewel H.
Van der Wee tijdens een verblijf te Harvard weI kennis maakte met de groep van
Cole, is hij toch vooral beinvloed door de 'new economic history' en het onderzoek naar het verschijnsel van de economische groei. 8 ! Niettemin werd reeds in
1971 aan de universiteit van Antwerpen een Centrum voor Bedrijfsgeschiedenis
opgericht met als eerste directeur R. Baetens, later opgevolgd door A. Thijs. De
belangstelling voor bedrijfsgeschiedenis bleef echter gering. In zijn rede te Tilburg, op een in 1987 gehouden symposium over de spanning tussen wetenschap en
schrijven in opdracht van een bedrijf, verkondigde Thijs de opvatting dat die spanning in Belgie niet bestond. De verklaring daarvoor was eenvoudig: aan bedrijfsgeschiedenis, op wetenschappelijke basis bedreven zoals bijvoorbeeld in Nederland, werd weinig gedaan. Hij noemde hiervoor drie oorzaken: de omvang van
veel bedrijfsarchieven schrikt onderzoekers af; de onvoldoende econornisch-historische scholing van studenten en het feit dat het doen van promotie-onderzoeken
op het gebied van de bedrijfsgeschiedenis niet krachtig genoeg wordt gestimuleerd. Belgische ondernemers hadden, volgens Thijs, ook altijd een vrij sterke
afkeer van het openbaar maken van bedrijfsgegevens en van een inmenging van

79 De Vries, 'De stand der bedrij fsgeschiedenis' (1974, herdrukt 1979); idem, 'Bedrij fsgeschiedenis' , 180-192; idem, 'Bedrijfsgeschiedenis: een yak apart', in: lbGBT I (1984)
13-19; Fischer et ai, 'Bedrijfsgeschiedenis: een overzicht', lbGBT V (1988) 11-48.
80 Zie bijvoorbeeld: 1.1 . Brugmans, Tachtig jaar varen met De Nederland 1870-1950
(Amsterdam, 1950) of P.J . Bouman, Gedenkboek Wilton-Fijenoord 1854-1954 (Rotterdam, 1954).
81 Vraaggesprek met Herman Van der Wee, in: E. Aerts et a1 (eds.) Studia Historica
Oeconomica. Liber Alumnorum Herman Van der Wee (Leuven, 1993), 11-35, met name
22-23 . Hij geeft aan mede bei'nvloed te zijn door het werk van A. Gerschenkron.
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publiek en politiek in de bedrijfsvoering moest men al helemaal niets hebben. De
matige belangstelling voor het recente verleden en een tan end historisch besefl2 ,
zou verder mede kunnen verklaren waarom de bedrijfsgeschiedenis zich in Belgie
laat en langzaam ontwikkelde. 83 Thijs zelf had bovendien met name belangstelling
voor de periode van het Ancien Regime, terwijl het gros van de bedrijfshistorische
publikaties betrekking heeft op de negentiende en twintigste eeuw. 84
Een eigen periodiek voor bedrijfsgeschiedenis ontbreekt in Belgie. En afgezien
van de Universiteit van Antwerpen (UFSIA), bestaan er geen (bijzondere en gewone) leerstoelen. Sinds 1993 bestaat er wei een Vlaamse Vereniging voor Bedrijfsgeschiedenis.85 Daarnaast zijn er initiatieven genomen tot het inventariseren
en catalogiseren van bedrijfsarchieven .86 Een bibliografisch overzicht ontbreekt,
historiografische studies zijn schaars voorhandenY Een gespecialiseerde bibliotheek, zoals in Nederland de Economisch-Historische Bibliotheek op het NEHA,
be staat evenmin. Toch is de situatie de laatste tien jaren verbeterd. Dit blijkt onder
82 Jo Tollebeek , De ijkmeesters. Opstellen over de geschiedschrijving in Nederland en
Belgie (Amsterdam, 1994). Hierin met name het hoofdstuk: Identiteit en vervreemding
(141-153).
83 A.K.L. Thijs, 'Bedrijfsgeschiedenis in Belgie: peiling naar de ontwikkeling van mentale achtergronden' , in: ESHjB XLIV (1989), 32-41. Vgl. ook de bespreking van het symposium in het NEHA-bulletin, no. I (1988) . Volgens de rapporteur (E. Bloemen) gafThijs
de volgende verklaringen: de kleinere omvang van de Belgische bedrijven; 2) de problematische houding van ondernemers tijdens de Tweede Wereldoorlog; 3) de geringe belangstelling voor contemporaine geschiedenis.
84 Zie bijvoorbeeld: A.K.L. Thijs, Van 'werkwinkel' tot fabriek '. De textielnijverheid te
Antwerpen van het einde der vijftiende tot het begin der negentiende eeuw (onuitgegeven
doctoraatsverhandeling, Gent, 1978); idem, ' Schets van de ontwikkeling der katoendrukkerij te Antwerpen (1753-1813)" in: Bijdragen tot de Geschiedenis (BG) LII (1970) 157190; idem, ' De Zuidnederlandse stedelijke nijverheid en de pre-moderne industrialisering
op het platteland' , in: ESHjB XLIV (1981) 116-124.
85 De vereniging stelt zich ten doel de wetenschappelijke beoefening van bedrijfsgeschiedenis te bevorderen, bedrijfsarchieven te conserveren en het toegankelijker maken van
beschikbare bronnen. Uit: Statuten Vlaamse Vereniging voor Bedrijfsgeschiedenis.
86 Bestaande inventarissen zijn gekoppeld aan bepaalde regionale en/of provinci ale archieven , zoals bijv. H. Coppejans-Desmedt, Bedrijfsarchieven op het Stadsarchief van
Gent: Inventaris van de fondsen De Hemptinne en Voortman (Leuven, 1971); idem, 'Op
zoek naar de bedrijfsarchieven', in: D. Van Overstraeten (red.) Behoud en valorisatie van
de bedrijfsarchieven (Brussel, 1987). Het Centrum voor Bedrijfsgeschiedenis van de UFSIA
inventariseert bedrijfsarchieven in de provincie Antwerpen.
87 Voor bedrijfsgeschiedenis het genoemde overzicht van Thijs. Voor een historiografie
inzake het economisch-historisch onderzoek in Belgie betreffende de negentiende en twintigste eeuw: Jan Blomme en Peter Scholliers, ' De economische geschiedenis van Belgie
tijdens de Nieuwste Tijd: onderzoekstrends in de jaren tachtig' , in: NEHA-Bulletin 7 (1993)
1, 5-39.
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andere uit de hoeveelheid bedrijfshistorische publikaties die sinds 1986 is verschenen.88
Op verschillende universiteiten doen wetenschappers bedrijfshistorisch onderzoek, zoals op de Vrije Universiteit van Brussel naarde rol van ondernemers en de
Societe Generale, de ontwikkeling van het warenhuis en van werkgeversverenigingen . Aan de Universiteit van Antwerpen (UFSIA) wordt gewerkt aan een comparatieve studie naar de strategie van ondernemers in Antwerpen (1750-1914),
terwijl een onderzoek naar de maritieme sector (de Antwerpse naties) deels is
afgerond. Meer dan voorheen richt het bedrijfshistorisch onderzoek zich op de
industriele periode.89 In het najaar van 1995 verscheen een Dictionaire des Patrons en Belgique: een overzicht met korte biografieen van Belgische ondernemers. 90 Van enkele grote Belgische bedrijven zijn recent gedenkboeken verschenen of daar wordt nog aan gewerkt. Bovendien is het gebruikelijker geworden dat
bedrijven die hun gedenkboek willen laten schrijven, een onafhankelijk en wetenschappeJijk onderzoeker inhuren en het boek vervolgens in bredere kring (dat wil
zeggen: niet aileen bestemd voor zakenrelaties) verspreiden. Dit laatste gebeurde
in Belgie maar mondjesmaat, waardoor, als er publikaties verschenen, ze moeilijk
verkrijgbaar waren voor wetenschappers. Zoals we kunnen constateren is in geen
van beide landen een apart onderzoekscentrum voor ondernemersgeschiedenis
opgericht, wei voor bedrijfsgeschiedenis. Gelet op het feit dat er voor veel be-

88 Een greep voornamelijk Vlaamse bedrijfsgeschiedenissen van de afgelopen tien jaar:
H. Van der Wee & M. Verbreyt, Mensen maken geschiedenis. De Kredietbank en de economische opgang van Vlaanderen, 1935-1985 (Gent, 1987); C. Lis & H. Soly, Een groot
bedrijfin een kleine stad. Defirma De Heyder en Co te Lier, 1757-1834 (Lier, 1987); L.
Dubois, Lafarge Copple, 150 ans d 'industrie: une memoire pour demain (Paris , 1988);
Leen Van Molle, De Belgische katholieken en de landbouw. Landbouwpolitiek in Belgie,
1884-1914 (Leuven, 1989); E. Witte, R. De Preter (red.) Samen sparen. De geschiedenis
van de spaarbank Codep en haar voorlopers (Leuven, 1989); Leen Van Molle, 'leder
voor Allen '. De Belgische Boerenbond 1890-1990, in Kadoc-Studies 9 (Leuven, 1990); I.
Ghijs, 100 Jaar Gazet van Antwerpen (Antwerpen, 1991); G. DecIerg, K. Degryse & J.
Parmentier (red .), Ter Beurze. Geschiedenis van de aandelenhandel in Belgie, 1300-1990
(Brugge/Antwerpen, 1992); M. Dumoulin, Franki: een wereld bouwen (Tielt, 1992); G.
Devos en G. Elewaut, CMB, een eeuw maritiem ondernemerschap, 1895-1995 (Tielt, 1994);
R. Brion en J.L. Moreau, Tractabel, 1895-1995: metamorfosen van een industriele groep
(Antwerpen, 1995); R. Brion, P. Hatry, J-L. Moreau en T. Peeters, 100 jaar actie voor de
onderneming 1895-1995: Verbond van Belgische Ondernemingen (Tie1t, 1995).
89 Zie bijvoorbeeld: G. Devos , 'Agfa-Geveart and Belgium multinational enterprise' , in:
Geoffrey Jones and Harm G. Schroter (eds.) The rise of multinationals in continental
Europe (Aldershot, 1993) 201-213 .
90 Kurgan-Jaumain-Martens, Dictionaire des Patrons en Belgique (1995). Biografische
schetsen van enkele Nederlandse ondernemers zijn wei vinden in: J. Charite, Biografisch
woordenboek van Nederland, 3 delen (Den Haag, 1979, 1985 en 1989).
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drijfshistorici geen wezenlijk verschil bestond tussen ondernemers- ofbedrijfsgeschiedenis, is dat niet vreemd. Anderzijds is er geen impuls geweest om de ondernemer centraal te stellen in het onderzoek. Welke consequenties een en ander heeft
gehad voor de onderzoeken, zal uit het onderstaande blijken .

Theoriegebruik
Zoals we hebben gezien was een van de kenmerken van de Amerikaanse ondernemersgeschiedenis het gebruik van theorieen. In de loop der tijd zijn er tal van
theorieen ontwikkeld en toegepast bij onderzoek naar ondernemers, zoals ook uit
de inleiding is gebleken. Wat voor theoriegebruik vinden we in Nederland en Belgie bij het onderzoek naar ondernemers? Wat bedoelen we eigenlijk met 'theorieen' en het gebruik ervan in historisch onderzoek? Volgens Chris Lorenz kent het
begrip 'theorie' tenminste zes verschillende betekenissen. Theorie kan staan voor
een bepaald begrip of concept, een verzameling onderling samenhangende begrippen, een c\assificatie, een typologie, een model of een empirische generalisatieYI
In praktisch ieder onderzoek kunnen we daarom een theorie vinden. Dat geldt
zeker voor bedrijfs- en ondernemersgeschiedenis, waar veel gebruik wordt gemaakt van begrippen uit de economische wetenschap. Wei kan een onderscheid
worden gemaakt tussen impliciet en expliciet gebruik van theorieen . Dat laatste is
hier aan de orde.
Hoewel er zeer veel theorieen zijn ontwikkeld over ondernemers en ondernemerschap, zijn historici nog weinig creatief geweest in het toepassen van deze
theorieen. Bedrijfshistorici hanteren overwegend economische theorieen, met name
de theorie van Schumpeter. In Nederland is het vooral BIasing die, naar aanleiding
van een studie over de Brabantse veevoederproducent Hendrix, aan deze theorie
bekendheid heeft gegeven.92 Daarnaast komen we ook de theorie van Sombart
tegen, volgens welke het vooral vreemdelingen zijn die vernieuwingen in het bedrijfsleven doorvoeren. Van Puijenbroek hanteert in zijn onderzoek naar allochtone ondernemers in Brabant in de negentiende eeuw deze theorie. 93 Naast deze
economische theorieen worden ook bedrijfseconomische theorieen gehanteerd. Op
basis daarvan heeft H.W. de Jong bijvoorbeeld een typologie opgesteld van Ne91 Chriz Lorenz, De eonstruetie van het verleden. Een inleiding in de theorie van de
gesehiedenis (Amsterdam 1990, 2e druk) 214-219.
92 Blasing, Op het spoor van de Korver; idem, 'Theorie en werkelijkheid in de bedrijfsgeschiedenis: een Brabants praktijkvoorbeeld', in: JbGBT IV (1987) 47-69; idem, ' Een
Brabants ondememer van prototypisch-Schumpeteriaans kaliber: W.H. Hendrix 1929-1963' ,
in: JbGBT V (1988) 119-133; idem, Hoofdlijnen van de moderne bedrijfsgeschiedenis
(Leiden, 1990). Zie ook: E. Homburg en J. Schot, 'Innoverend ondernemerschap in het
midden van de negentiende eeuw: een onderzoek naar de oprichters van de Nederlandse
garancine-industrie', in: JbGBT V (1988) 86-102.
93 Fl.M . van Puijenbroek, Beginnen in Eindhoven. Alloehtoon ondernemersehap in de
negentiende eeuw (Eindhoven, 1985).
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derlandse ondernemers tussen 1840-1940Y4 Klep onderzocht de factor 'ondernemerschap' en de bijdrage daarvan aan de pre-industriele ontwikkeling van de NederlandenYs Niet-economische theorieen worden nauwelijks gebruikt. Een uitzondering is het onderzoek van A.L. van Schelven naar Van Heek en zijn concept van
het familisme. Zijn studie heeft daardoor een meerwaarde gekregen: het concept
kan ook in andere gevallen worden toegepast. 96
Het zijn vooral de niet-historici die andere theorieen hanteren. De socioloog A.
van Iterson gebruikt de cultuurindexen van G. Hofstede 97 om de stijl van ondernemen van Petrus Regout (1801-1878) te bepalen. N aar zij n mening vertoonde de
stijl van Regout nog de meeste overeenkomsten met de Belgische (Waalse) ondernemers, hetgeen gelet op de geografische ligging van zijn bedrijf en de zakenrelaties niet geheel vreemd is. Een belangrijke vraag is of men Hofstede's cultuurindexen, tot stand gekomen via enquetes bij personeel van IBM-vestigingen verspreid
over tientallen Europese landen, weI probleemloos kan toepassen in een andere
tijd. Een andere vraag is hoe het zit met de stijl van andere ondernemers in dezelfde peri ode? Daarover kan aIleen een comparatieve studie uitsluitsel geven. 98 De
antropoloog F. Bovenkerk introduceert de 'sociologie van de etnische onderne-

94 H. W. de long, 'Ondernemerschap in Nederland 1840-1940; succes en falen van ondernemers in Nederland vanuit markttheoretisch perspectief' , in: JbGBT V (1988) 53-72.
95 P. Klep, 'Een factorsgewijze benadering van de pre-moderne industrialisering in de
Nederlanden ', in: ESHjB 44 (1981) 61-64.
96 A.L. van Schelven, Onderneming en familisme; opkomst, bloei en neergang van de
textielonderneming Van Heek & Co. te Enschede (Leiden, 1984). Vergelijk met een theorie-arme studie in dezelfde sector: R.A. Burgers, 200 jaar G. en H. Salomonson, kooplieden-entrepreneurs, fabrikanten en directeuren van de Koninklijke Stoomweverij te Nijverdal (Leiden, 1954).
97 G. Hofstede, Culture s consequences (Beverly Hills, 1980); idem, Cultures and organizations (East Lansing, 1991).
98 Ad van Iterson, 'Vader, Raadgever en Beschermer'. Petrus Regout en zijn arbeiders
1834-1870 (Maastricht, 1992). Van Iterson baseert zich vooral op de studie van Maenen .
Volgens Van Iterson heeft Maenen, anders dan vakgenoten dachten en denken, gedegen
onderzoek gedaan. Hij kon althans geen fouten ontdekken (p. 4, noot 8). Op basis van de
studie van Van lterson kan geen oordeel worden gegeven over deze bewering. Vit het boek
wordt nergens duidelijk in welke mate Van Iterson zelf archiefonderzoek heeft verricht. In
hoeverre Regout het slachtoffer is geworden van een persoonsverwisseling, met zijn naamgenoot en oudste zoon, of daadwerkelijk een zeer harde stijl van ondernemen had, is in
belangrijke mate afuankelijk van iemands oordeel over 'goed en kwaad ' ;. De aardigheid
van Van ltersons studie ligt niet in zijn (poging tot) rehabilitatie van Regout, maar in zijn
theoriegebruik. Vgl. B.P.A. Gales en E.J .G. van Royen, 'De fabrikanten van de geschiedenis'. Sociaal-economische geschiedschrijving en Limburg', in: Publications de la Socihe
Historique et Archeologique de Limbourgh (PSHAL) 125 (1989) 126-184, met name 149
en verder.
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ming'. Kenmerkend hiervoor is de etnische loyaliteit (meestal familieleden, vaak
landgenoten): een gevoel van verwantschap staat een caIculerende houding in de
weg . Dit verklaart, volgens hem, mede de meestal marginale staat van etnische
bedrijven. Bovendien orienteren deze bedrijven zich, wat betreft hun assortiment
en klandizie, in belangrijke mate op het land van herkomst. 99 De politicoloog H.
Schijf hanteert de netwerkmethode om relaties tussen ondernemers aan het eind
van de negentiende eeuw te traceren . Op basis daarvan constateert hij clusters van
aan elkaar gelieerde bedrijven, waarbij bepaalde banken een centrale plaats innemen. Het concept van netwerken wordt ook door historici toegepast. Meestal gebeurt dat dan in afgezwakte vorm en gaat men niet zo ver als politicologen bij het
meten van het aantal en de dichtheid van lijnen . 1oo Een voorbeeld is de studie van
Veluwenkamp naar de familierelaties tussen Hollandse kooplieden in Archangel
gedurende de eerste helft van de negentiende eeuw.IOI

De biografische methode
Ongetwijfeld de bekendste vorm van ondernemersgeschiedenis is de biografie of
de verzameling korte biografieen in een boek.I02 Biografische studies zijn overwegend beschrijvend van karakter. Ais gevolg daarvan staat iedere biografie op
zichzelf. Dit genre kent in Nederland en Belgie, in tegenstelling tot landen als
Duitsland, Engeland en de Verenigde Staten van Amerika, weinig beoefenaars. 103
Vol gens Kooij is de methode van de biografie, de levensschets van een individuele

99 F. Bovenkerk, A. Eijken en W. Bovenkerk-Teerink, Italiaans ijs. De opmerkelijke historie van Italiaanse ijsbereiders in Nederland (Amsterdam, s.a.) .
100 H. Schijf, Netwerken van eenfinancieel-economische elite. Personele verbindingen
in het Nederlandse bedrijfsleven aan het eind van de negentiende eeuw (Amsterdam, 1993).
De netwerkmethode is door politicologen ontwikkeld om macht van personen te meten.
Hoe meer commissariaten, hoe grater de macht, zo luidt de gedachte. Historisch onderzoek naar ondernemers, waarbij met behulp van de netwerkmethode de macht wordt gemeten, is gering. Zie bijvoorbeeld voor de invloed van Rotterdamse havenbaronnen en de
problemen met het meten van macht: F.M.M. de Goey, Geen woorden, maar daden. De
relatie tussen het bedrijfsleven en de lokale overheid van Rotterdam, 1945-1960 (Delft,
1987).
101 1.W. Veluwenkamp, ' Familienetwerken binnen de Nederlandse koopliedengemeenschap van Archangel in de eerste helft van de negentiende eeuw' , in: BMGN 108 (1993)
655-672.
102 Naast biografieen of collectieve biografieen, zijn er natuurlijk ook nog de autobiografieen: ondernemers die zichzelf portretteren, al of niet met assistentie van een journalist. Als bron voor een biografie zijn ze onmisbaar, maar ik reken ze niet tot de wetenschappelijke ondernemersgeschiedenis.
103 Zie voor de VS bijvoorbeeld: Hughes, The Vital Few, alsmede: H.C. Livesay, American Made: Men Who Shaped the American Economy (Boston, 1979). Tevens: J. Ingham
(ed.), Bibliographical Dictionary of American Business Leaders (Westport, 1983). Voor
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ondernemer, in Nederland de laatste jaren verder op de achtergrond geraakt. 104
Over de oorzaken kan men slechts speculeren. Wellicht heeft te maken met de
volksaard, waar iedereen die met zijn hoofd boven het maaiveld uitsteekt wordt
aangevallen: 'Doe maar gewoon!' . Voorzover er biografische studies zijn verschenen, worden ze onder vakgenoten weinig gewaardeerd. Er hangt al snel een geur
van ophemelen en rechtvaardigen om zo'n studie. Bekende voorbeeIden zijn de
boeken van P.J. Bouman over Anton Philips, A.J.Fr. Maenen over Petrus Regout
of A. Winkler Prins over de Groningse industrieel W.A. Scholten. lOS Dat zulks
beslist niet het geval behoeft te zijn laat M. Dierikx zien in zijn studie over Anthony Fokker. 106
De biografie is vooral populair bij niet-historici en journalisten. Voorbeelden
zijn de genoemde dissertatie van Van Iterson en het boek van A. van def Zwan
over A.J. Goudriaan en zijn botsing met de directie van de Nederlandse Spoorwegen in de jaren dertig. 107 Een greep uit de beschikbare journalistieke boeken, waarin
ondernemersportretten zijn opgenomen of waarin vraaggesprekken met 'captains
of industry' staan: A.C.W. van der Vet,108 L. van Bruggen en H.J. Waalwijk l09, J.
Terlingen llO , S. Piet lll , A . van Kampen I 12 ,F. van Empel en J. Jansen van Galen I 13,

Duitsland: Pohl, 'Die Unternehmensgeschichtliche forschung '. voor Engeland kan men
terecht in diverse jaargangen van de Business History en David Jeremy (ed.) Dictionary of
Business Biography (drie delen); voor Schotland de Dictionary of Scottish Business Bio- graphy.
104 Kooij , 'Nederlandse ondernemers over de grenzen ' , 653 . Biografische gegevens en
korte schetsen zijn ook te vinden in: H.W. Lintsen et al (red .) Techniek in Nederland. De
wording van de mode me samenleving 1800-1914 (Zutphen , 1995) In dee I zes bijvoorbeeld schetsen van S. Sarphati (27-29), S.A. Bleerode (29-33), L.J.A. van der Kun (133135), C.T. Stork en J.C. van Marken (185-189) en voorts P. Regout (210-213) .
105 PJ. Bouman, Anton Philips: de mens - de ondememer (Amsterdam, 1956); A.J.Fr.
Maenen, Petrus Regout 1801 -1878. Een bijdrage tot de sociaal-economische geschiedenis van Maastricht (Nijmegen, 1959). A. Winkler Prins, Willem Albert Scholten. Herinneringen uit het Leven van een industrieel (Groningen, 1892).
106 M. Dierikx, 'Opkomst en ondergang van Anthony Fokker als internationaal vliegtuigbouwer, 1890-1939' , in BMNG 108 (1993) 711-721.
107 A. van der Zwan, Goudriaan in botsing met NS, 'Koopman in dienst van de gemeenschap ' (Schiedam, 1991)
108 A.C. W. van der Vet, Per slot van rekening. A.C. W van der Vet interviewt zes ondernemers (Den Haag/Antwerpen, s.a.).
109 L. van Bruggen en H.J . van Waalwijk, Comelis Verolme: koning van de stapelloop
(Den Haag, 1965).
110 Jeroen Terlingen, Anton Dreesmann. Moed, macht & miljoenen (Naarden, 1982).
III S. Piet, De cultuur van de ondememer (Nieuwegein, 1984).
112 A. van Kampen, Plesman, portret van den luchtreder (Hilversum, 1992)
113 Frank van Empel en John Jansen van Galen, Captains of industry. Topmanagers van
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M. Metze l14 en tenslotte W. Wennekes l1 5. De Volkskrant publiceerde in 1987 een
bundel met vraaggesprekken. Vergelijkbaar is het boek van A. Meij over een aantal commissarissen en hun werk in de Raad van Commissarissen. 116
In Belgie is de situatie wat betreft de biografische studies niet veel anders. Ook
hier vinden we publikaties van journalisten over sensatie en schandalen, bijvoorbeeld over geld en macht van de elite, smeergeld en de collaboratie tijdens de
Tweede Wereldoorlog. 117 Volgens Thijs versterken dergelijke publikaties de afwerende houding van Belgische ondernemers inzake publiciteit en openbaarmaking.
Volgens hem zijn Belgische ondernemers wat dit betreft behept met een nog groter
wantrouwen dan de Nederlandse directeuren. 118 Voor dergelijke boeken is kennelijk een markt, hetgeen bedrijfshistorici toch zou moeten aansporen om meer ondernemersbiografieen te schrijven. Een bezwaar hiertegen is dat het vrijwel steeds
gaat om ondernemers die een uitzonderlijke prestatie hebben verricht in positieve
of negatieve zin. Wil ondernemersgeschiedenis serieus worden genomen, dan zal
er ook aandacht moeten zijn voor de 'modale ondernemer', aldus D.C. Coleman.
De vraag is of deze voor het grote publiek wei interessant genoeg zijn.119
Het onderzoek van historici naar de levensgeschiedenis van pre-industriele ondernemers is, aldus Lesger en Noordegraaf, in Nederland schaars gebleven. 12o Zo
zijn er voor de Tweede Wereldoorlog maar enkele studies verschenen over specifieke personen en/of families die als ondernemer actief waren in de zestiende,
zeventiende of achttiende eeuw. 121 Maar ook voor de periode na 1945 is de oogst
Shell, Philips, AKZO, Unilever, Wessanen, Van Leer, Volvo, Gamma Holding, Fri-D'or,
Cebeco en HBG over de economie van het ondernemen (Amsterdam, 1985).
114 M. Metze, Kortsluiting. Hoe Philips zijn talenten verspeelde (Nijmegen, 1991); idem,
De geur van geld. Een opmerkelijk bankafschrift (Nijmegen, 1993).
115 W. Wennekes, De Aartsvaders. Grondleggers van het Nederlandse bedrijfsleven (Amsterdam, 1993).
116 De Volkskrant, De ondernemer. De ware vaklui aan het woord (1987); Adriaan Meij,
Adriaan Meij over commissarissen (Utrecht! Antwerpen, 1987).
117 P. Franssen & L. Martens, De dood van een ACV-leider of het geld van de CVP
(Antwerpen, 1984); R. De Preter, De 200 rijkste families: Geld en macht in de wereld van
de holdings en de miljonairs (Antwerpen/Berchem, 1983); J. Gillingham, BeLgian business in the Nazi new order (Gent, 1977); J. Gillingham, Geld maken in oorlogstijd: economische collaboratie 1940-/945 (Leuven, 1979).
118 Thijs, 'Bedrijfsgeschiedenis in BelgH'!', 39-40.
119 D.C. Coleman, ' Historians and businessmen', in: Coleman and Mathias, Enterprise
and History , 27-41.
120 C. Lesger & L. Noordegraaf (eds.) Entrepreneurs and entrepreneurship in early modern times. Merchants and industrialists within the orbit of the Dutch staple market (Den
Haag, 1995) 1-2. Pre-industrieel omvat de periode tot circa 1800.
121 Bijvoorbeeld: W.J. Hoffman, 'Een oud-Rotterdamsche firma, I.F. Hoffmann en Zoonen, 1734-1899', in: Rotterdams laarboekje (Rotterdam, 1915); F. Breedvelt-van Veen,
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aan publikaties over pre-industriele Nederlandse ondernemers niet groot. De dissertatie van Klein uit 1965, over het monopolistische gedrag van de familie Trip
op de Hollandse stapelmarkt, vormt een uitzondering en heeft nog typerend genoeg weinig volgelingen gehad. Aileen het proefschrift van 1.W. Veluwenkamp
over het ondernemersgedrag van de firma Ian Isaac de Neufville & Compo(17301764) kan hier worden genoemd. Hij bestrijdt Kleins visie dat het ondernemersgedrag op de stapelmarkt ten tijde van de Republiek werd gekenmerkt door monopolievorming. Volgens Veluwenkamp leent het geval Trip zich niet voor generalisatie
omdat zij een monopolie hadden op de handel in Zweeds geschut. De door Veluwenkamp gekozen De Neufville, een internationale groothandelaar, is eerder het
prototype van de Hollandse zeventiende eeuwse ondernemer met een 'monopolistische concurrentie': redelijk gespecialiseerd en steunend op langdurige zakenrelaties. 122
De studie van 1. Vogel naar het ondernemende echtpaar Merkman uit de achttiende eeuw, moet hier ook worden genoemd als voorbeeld van een biografisch
onderzoek naar een pre-industriele ondernemer. 123 W. Frijhoff onderzoekt de relatie tussen ondernemer en de factor cultuur in het geval Gerrit van der Veen (17511800) en zijn goed verkopende elixer (maagbitter). Hieruit blijkt dat vervalsing en
imitatie van succesvolle produkten een probleem was , waartegen de ondernemer
zich moeilijk kond beschermen. 124 De recent verschenen bundel Entrepreneurs
and entrepreneurship in early modern times is een welkome aanvulling inzake het
onderzoek naar pre-industriele ondernemers. De bundel is een verslag van een
congres in het kader van het 'Negotie en Nering' -project van het N.W. Posthumus
Instituut. Hierin zijn bijdragen te vinden over Nederlandse kooplieden en industrielen in het buitenland (ondermeer Archangel, Bordeaux en Livorno) en buitenlandse ondernemers in Nederland, alsmede over technische aspecten en de relatie
ondernemer en overheid. Het boek bevat ook een studie van 1.Th. Lindblad over
een specifieke ondernemer, namelijk Louis de Geer en zijn activiteiten in Zweden.125
Louis de Geer 1587-i652 (Amsterdam, 1952); C.P. van Eeghen , ' Het faillissement der
firma Coenraad en Hendrick van Son in 1762', in: Economisch-Historisch Jaarboek (EHjB,
nu: ESHjB) 22 (1940-1942) 82-187.
122 J .W. Veluwenkamp, Ondernemersgedrag op de Hollandse stapelmarkt in de tijd van
de Republiek. De Amsterdamse handelsfirma Jan isaac de Neufville & Comp., 1730-1764

(Meppel , 1981).
123 J. Vogel, Een ondernemend echtpaar in de achttiende eeuw: Pieter Merkman Jr. en
isabella van Leeuwarden: de Haarlemse garenlintindustrie (Delft, 1987).
124 W.Th.M. Frijhoff, 'Ondernemerschap en cultuurpatroon: Van der Veen's Elixer probatum van wondermiddel tot maagbitter', in: idem en Hiemstra, Bewogen en bewegen,
249-278.
125 J.Th. Lindblad, 'Louis de Geer (1587-1652) . Dutch entrepreneur and the father of
Swedisch industry', in: Lesger & Noordegraaf, Entrepreneurs and entrepreneurship, 77-

54

NEHA-JAARBOEK 1996

In Belgie zijn, zo lijkt het, minder wetenschappelijke biografische studies over
pre-industriele ondernemers verschenen. Hierbij moet worden aangetekend dat
lang niet aile proefschriften in Belgie worden gepubliceerd, zodat een totaal overzicht ontbreekt. Vergelijkbaar, althans qua them a, met Klein en Veluwenkamp is
de publikatie van W. Brulez over de internationale handel van de Vlaamse firma
Della Faille in de zestiende eeuw.126 Thijs heeft een onderzoek gedaan naar Jan
Nuyts, een zestiende eeuwse textielondernemer uit Antwerpen en Baetens bestudeerde het Antwerpese handelshuis De Groote in de zeventiende eeuw en de migratie naar de Republiek. H. de Smedt onderzocht de activiteiten van de Antwerpse koopman Jan Gamel. 127 De Smedt is bij H.W. Van der Wee gepromoveerd op
een studie over de bloei en ondergang van Charles Proli, een achttiende eeuwse
Antwerpse handelaar. 128 H. Soly heeft begin jaren zeventig een aantal studies gepubliceerd over Belgische industrielen in de zestiende eeuw. Deels zijn dit voorstudies voor zijn grote werk over Gilbert van Schoonbeke (1519-1556), waarbij
de centrale vraag was: is Van Schoonbeke een 'kapitalist' van het nieuwe soort of
kon hij zich toch niet helemaal onttrekken aan de pre-industriele verhoudingen op
economisch, politiek, cultureel en sociaal gebied? Van Schoonbeke was een succesvolle aannemer, grondspeculant en brouwer. Hij was betrokken bij de bouw
van huizen in de Nieuwstad, een nieuwe wijk in Antwerpen. De belangstelling om
daar te wonen en te werken bleef achter bij de verwachtingen en Van Schoonbeke
dacht dat zijn investeringen verlies zouden op leveren. Hij kreeg het vervolgens in
1555 voor elkaar om een octrooi, in feite een monopolie, op het brouwen in de
stad Antwerpen te krijgen. Andere brouwers moesten hun bedrijf of onderbrengen
in de Nieuwstad of een dee I van de accijnzen aan Van Schoonbeke betalen, zoals
in het geval van Anna Janssens. Het plan lukte, waarbij Van Schoonbeke en passant nog een technisch hoogstandje verrichtte door een Waterhuis te bouwen. Schoon
water, nodig voor het brouwen, werd uit de stadsvesten via een leiding rechtstreeks
naar de brouwerijen vervoerd. In zijn boek plaatst Soly de Antwerpse ondernemer
85. Zie ook zijn eerdere publikaties over De Geer: idem., 'Rehabilitatie van Louis de
Geer (1587-1652) als de vader van de Zweedse industrie' in: Tijdschrift voor Geschiedenis (TvG) 105 (1992) 220-249; vgl. D.G. Nijman, 'Louis de Geer, vader van de Zweedse
industrieT, in : TvG 105 (1992) 56-57.
126 W. Brulez, Defirma Della Faille en de internationale handel van Vlaamsefirma's in
de zestiende eeuw (Brussel , 1959).
127 A.K.L. Thijs, 'Een ondernemer uit de Antwerpse textielindustrie, Jan Nuyts (ca. 15121582)', in : BG, LI (1968) 53-68; R. Baetens, De nazomer van Anwerpens welvaart. De
diaspora en het handelshuis De Groote tijdens de eerste helft van de negentiende eeuw
(Brussel, 1976); H. de Smedt, 'De Antwerpse koopman Jan Gamel', in: BG LIV (1971)
211-224.
128 H. Houtman-Desmedt, 'Charles Proli als ondernemer', in: ESHjB, XLIV (1981) 8493 ; H. Houtman-Desmedt, Charles Proli, Antwerps zakenman en bankier 1723-1786: Een
biografische en bedrijfshistorische studie (Brussel, 1983).

DE GOEY ONDERNEMERSGESCHIEDENIS, 1940-1995

55

nadrukkelijk in zijn economische en sociale context en onderzoekt vooral de motieven van Van Schoonbeke. 129
Biografische studies over ondernemers in de industriele tijd zijn ruimer voorhanden dan voor de pre-industriele periode. Afgezien van de reeds genoemde boeken over A. Philips, R. Regout en W.A. Scholten, beschikken we over een reeks
Tilburgse dissertaties over Nederlandse sociale ondernemers. Zo verschenen er
werken over A .L. Diepen 13o , J.F. Vlekke 13l , J.B.M. van Besouw 132 en P. van
Dooren 133 • Van den Eerenbeemt heeft onderzoek gedaan naar ondernemers in met
name Noord-Brabant. 134 J. Muntendam schreef een dissertatie over J.C. van Marken van de Gist & Spiritusfabriek te Delft (nu: Gist-brocades).135 In deze reeks
studies naar paternalisme en sociaal ondernemerschap passen ook de bijdragen
van Sluyterman over drukkerij Misset 136 en de eerder genoemde dissertatie van
Vancoppenolle naar Honig. 137 G. Linssen heeft de activiteiten van ondernemers op
het gebied van de sociale woningbouw onderzocht, waarbij de Nederlandse situatie wordt geplaatst in een internationale context. Recent heeft E. Nijhof de Nederlandse activiteiten nog eens onderzocht, zoals: Heyplaat (RDM, Rotterdam), Phi129 H.Soly, 'De brouwerijenonderneming van Gilbert van Schoonbeke (1552-1562), in:
Studia Historica Gandensia 99 (Gent, 1968). (Oorspronkelijk in Belgisch Tijdschrift voor
Filologie en Geschiedenis XLVI (1968) 337-392 en 1166-1204); idem, 'De Antwerpse
onderneemster Anna Janssens en de economische boom na de Vrede van Cateau-Ambresis
(1559)" in: BG LII (1969) 139-164; idem, 'Het verraad der 16de-eeuwse burgerij: een
my the?' , in: BG LXXXVI (1973) 262-280; idem, Urbanisme en Kapitalisme te Antwerpen in de 16e eeuw. De stedebouwkundige en industriele ondernemingen van Gilbert van
Schoonbeke (Brussel, 1977).
130 J.P.A. van Dam, Arnold Leon Diepen (1846-1895): industrieel en publicist over economische en sociale vraagstukken (Tilburg, 1966).
131 J.G.L. Theunisse, Jan Frederik Vlekke 1849-1903: ethiek en rentabiliteit in een ondernemersleven (Tilburg, 1966).
132 L.C.W.J.H. ten Horn-Van Nispen, Jan . B.M. van Besouw, een sociaal geinspireerd
ondernemer rand 1900 (Tilburg, 1971).
133 H.A. Muntjewerff, De spil waar alles om draa ide. Opkomst, bloei en neergang van
de Tilburgse familie-onderneming Wolspinnerij Pieter van Doren (1825-1975) (Tilburg,
1993).
134 Zie bijvoorbeeld: H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Van Lanschot en het Tilburgse bedrijfsleven 150 jaar geleden (Den Haag, 1959); idem., Bedrijfskapitaal en ondernemerschap in Nederland (Leiden, 1965); idem, 1ndustrieel ondernemerschap en mentaal klimaat, 1914-1940 (Tilburg, 1979).
135 J. Muntendam,Loon naar werken, enkele sociale aspecten van het werk van J.e. van
Marken (Eindhoven, 1971).
136 K.E. Sluyterman, 'Paternalistische ondernemers in de Achterhoek: de drukkerij-uitgeverij Misset tussen 1914 en 1940', in: Frijhoff en Hiemstra, Bewogen en bewegen, 322347.
137 Vancoppenolle, Tussen paternalistische zorg en zakelijk management.
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lipsdorp (Eindhoven), Agnetapark (Gist & Spiritusfabriek, Delft) en Gerodorp
(Gero, Zeist).1 38
Wat betreft de industriele peri ode is ook in Belgie meer onderzoek gedaan naar
ondernemers, met name het paternalisme en het patronaat. De relatie van katholieke ondernemers (zowel in de landbouw als de industrie) met hun arbeiders is meerdere keren onderzocht. Net als in Nederland zijn er ook hier ondernemers geweest
die sociale voorzieningen creeerden voor hun arbeiders, van ziekenkas tot woningbouw.1 39 Een bekend voorbeeld van arbeidershuisvesting is het complex Le
Grand-Hornu, in het dorp Hornu, tussen 1822 en 1832 gebouwd door Henri-Joseph de Gorge (1774-1832). Zijn initiatief in relatie tot de kolen- en mijnbouwindustrie van de Borinage in Wallonie, is uitgebreid onderzocht door Hubert Watelet. 140 In deze onderzoeken gaat het steeds om de vraag of hier sprake was van
welgemeend idealisme van de kant van de ondernemer of een poging om staats bemoeienis met de bedrijfsvoering en organisatie van arbeiders in vakbonden te voorkomen . Een definitief antwoord op de vraag kan, volgens Lean-Pierre Nadrin, nog
niet worden gegeven door het ontbreken van adequate bronnen (bedrijfsarchieven). De publikaties die beschikbaar zijn, zijn hoofdzakelijk afkomstig van de
bedrijven zelf. 141 Tenslotte kan worden gewezen op onderzoeken naar bepaalde
ondernemers in Belgie, soms begonnen als familiebedrijf en uitgegroeid tot een
conglomeraat of 'groep', zoals Simon Philippart en zijn bemoeienissen met de
aanleg van spoorwegen in Europa. 142
138 G.c.P. Linssen, 'Over fabrikanten en hun inspanningen tot verbetering van arbeidershuisvesting', in: Frijhoff en Hiemstra, Bewogen en bewegen, 299-322; Erik Nijhof,
'Social entrepreneurs in the Netherlands : company towns, 1850-1940' , in: Davids et ai,
Proceedings, 360-383.
139 Jean-Jacques Heirwegh, 'Le sermon de la Vieille-Montagne. Institutions patronales et paternalisme dans I'industrie du zinc en Belgique au XIXe siecle', in: E. Aerts, C.
Beaud & J. Stengers (eds.) Liberalism and Paternalism in the 19th Century. Proceedings
of the Tenth International Economic History Congress, Leuven, August 1990 (Leuven,
1990) 104-114; Eliane Gubin, 'Liberalisme economique et paternalisme en Belgique au
XIXe siecle' , in: Aerts, Beaud & Stengers, Liberalism and Paternalism, 82-94.
140 H. Watelet, Une industrialisation sans devellopement. Le bassin de Mons et Ie charbonnage de Grand-Hornu du milieu de XVllle au milieu du XIXe siecie (Ottawa, 1980);
idem, 'Strategie d'investiment et imprevu en histoire economique: Ie Grand-Hornu et Ie
Societe Generale de Belgique (1800-1810)' , in: Histoire, Economie et Societe 12 (1993)
119-136.
141 Jean-Pierre Nandrin, 'Les liberaux et la genese du droit social en Belgique. Peut-on
parler d' un modele paternaliste liberal?', in: Aerts, Beaud & Stengers, Liberalism and
Paternalism, 94-104.
142 G. Kurgan-v an Hentenryk, 'The groupe Philippart: an experience of multinational
enterprise in railway and banking business in Western Europe: 1850-80', in: A. Teichova, M. Levy-Leboyer and H. Nussbaum (eds.) Multinational enterprise in historical
perspective (Cambridge, 1986) 65-74.
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Comparatiej onderzoek en de collectieve biografie
Indien men de nadelen van de biografie wil vermijden, dan kan een comparatieve
stu die of een collectieve biografie uitkomst bieden. 143 In vergelijking met de biografie is de comparatieve methode tijdrovender, hetgeen wellicht verklaart waarom er nog weinig vergelijkende studies zijn verschenen. In de collectieve biografie is het doel niet direct om te vergelijken, maar om een groepsportret te geven
van een aantal ondernemers. We zullen voor beide vormen nagaan wat er zoal
gepubliceerd is in Nederland en Belgie, waarbij opnieuw een onderscheid wordt
gemaakt tussen de pre-industriele en industriele periode.
Comparatieve studies over pre-industriele ondernemers in Nederland en Belgie
zijn mij niet bekend. Waarschijnlijk is dit het gevolg van zowel de beschikbare
tijd, als het ontbreken van voldoende archiefmateriaal om een betrouwbare vergeJijking te maken tussen twee of meer personen. In zo' n geval is het aantrekkelijker
om een groepsportret te maken: een collectieve biografie. De bijelkaar gesprokkelde gegevens worden tot een geheel verwerkt en leveren zo een beeld op een
groep personen in een bepaalde tijd en op een bepaalde plaats. In de bundel Entrepreneurs and entrepreneurship staan bijvoorbeeld beschrijvingen van het leven
en werk van groepen Nederlandse kooplieden in den vreemde en buitenlandse
koopJieden in Nederland. Vergelijkbaar is het oudere artikel van Klein naar Londense ondernemers te Rotterdam in de zeventiende en achttiende eeuw.144 Ook het
onderzoek naar de vestiging van Zuidnederlandse kooplieden in de Republiek,
vooral na de afsluiting van de Scheldemond op gang gekomen, valt in de categorie
collectieve biografie. 145 Recent heeft W. Wennekes zich gewaagd aan een boek
over Nederlandse handelaren in de vroegmoderne tijd. Zijn aandacht gaat vooral
uit naar de vele kruiden en specerijen die uit aile windstreken werden aangevoerd
en naar de vraag waar men die allemaal voor gebruikte. Vit zijn boek blijkt dat,
naast de bekende toepassing in voedselbereiding en industrie (kleurstoffen), het
vooral de (bewezen of vermeende) medicinale krachten waren die de koopwaar zo
aantrekkelijk maakte. Volgens Wennekes is dit een onderbelicht aspect van de
handel in deze peri ode geweest. 146

143 De collectieve biografie maakt gebruik van de prosopografische methode. Gegevens
over een persoon of meerdere person en, uit een grote verscheidenheid aan bronnen (notarisakten, doopregisters, geboorte- en sterftegegevens, familiearchieven, etcetera), worden
bijeengebracht teneinde een zo compleet mogeJijk beeld te reconstrueren.
144 Klein, 'Little London ', 116-134.
145 J.1. Israel , 'The Economic Contribution of Dutch Sephardi Jewry to Holland's Golden Age, 1595-1713', in: TVG 96 (1983) 505-535. In het kader van het Posthumus-project
'Negotie en nering' is drs. O. Ge1derblom bezig met een studie naar de vestiging van deze
groep in Amsterdam.
146 W. Wennekes, Gouden Handel. De eerste Nederlanders overzee, en wat zij daar
haalden (Amsterdam!Antwerpen, 1996).
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Collectieve biografieen over Belgische ondernemers in de pre-industriele periode bestrijken grotendeels dezelfde thema's als in Nederland. Zo zijn nieuwkomers
en hun integratie in de samenleving ook in Belgie onderzocht. Een internationale
haven als Antwerpen, trekt al sinds de dertiende eeuw grote groepen buitenlandse
ondernemers aan. Zij werkten en woonden in zogeheten 'naties', een begrip dat
men nog in de Antwerpse haven tegenkomt ter aanduiding van havenbedrijven.
Dit onderwerp is ook 1925 door J. Goris onderzocht. Recent is dat nog eens gedaan door G. Asaert, G. Devos en F. Suykens. Ook het onderzoek van H. Greefs
naar nieuwkomers te Antwerpen valt onder deze categorie.147 Andere voorbeelden
van collectieve biografieen zijn de studies van W. Brulez, J. Briels. 148 K. Degryse
onderzocht het economisch gedrag, vergaren van fortuinen en het daarmee samenhangende sociale prestige van Antwerpse kooplieden in de achttiende eeuw.149
Dat ondernemers meer doen dan alleen geld verdienen, mag duidelijk zijn. Maar
waar zoeken zij en waarin vinden zij hun vertier? De studie van H. Greefs naar het
gezelschapsleven van ondernemers in het achttiende eeuwse Antwerpen behandelt
dit vraagstuk, waarvoor ik in Nederland geen vergelijkbare studie hebben gevonden. ISO
147 Greta Devos, 'Die Firma Konigs-Giinther & Co. Ein Beitrag zum H1iute- und Wollhandel deutscher Kaufleute in Antwerpen im 19.120. Jahrhundert' , in: W. Feldenkirche et
al (hersg.) Wirtschaft, Gesellschaft, Unternehmen. Festschriftfiir Hans Pohl zum 60. Geburtstag. Twee delen. Dee1 2: Gesellschaft und Unternehmen (Stuttgart, 1995) 862-875;
G. Devos, 'Inwijking en integratie van Duitse kooplieden te Antwerpen in de 1ge eeuw ',
in: H. Soly, A.K.L. Thijs (red.) Minderheden in Westeuropese steden (16e-20e eeuw) (Brussel/Rome, 1995) 135-156; H. Greefs, 'Foreign Entrepreneurs in Early Nineteenth-Century
Antwerp', in: Lesger & Noordegraaf, Entrepreneurs and entrepreneurship , 101-119; G.
Asaert, G. Devos en F. Suykens, De Antwerpse Naties: zes eeuwen actiefin stad en haven
(Tielt, 1993). Een eerdere studie over de 'naties' is van J.A. Goris, Etude sur les colonies
marchandes Meridionales (Portugais, Espagnols, Ita liens) aAnvers de 1488 a1567 (Louvain, 1925).
148 1. Briels, Zuidnederlanders in de Republiek 1572-1630. Een demografische en cultuurhistorische studie (St. Niklas, 1985); w. Brulez, 'De diaspora der Antwerpse koopJui
op het einde van de 16e eeuw' in Bijdragen voor de geschiedenis der Nederlanden 15
(1960).
149 K. Degryse, De Antwerpse fortuinen. Kapitaalaccumulatie, -investering en -rendement te Antwerpen in de 18e eeuw (ongepubJiceerde dissertatie, Gent, 1985); idem., 'Fortuin
en sociaal prestige. Enkele beschouwingen bij het verraad van de burgerij tijdens het Ancien Regime, in: Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis (TvSG) 9 (1977) 283-293. Vgl. H.
Soly, 'The 'betrayal' of the sixteenth-century bourgeoisie: a myth? Some considerations
of the behaviour pattern of the merchants of Antwerp in the sixteenth century', in: Acta
Historiae Neerlandicae VIII (Den Haag, s.a) 31- 50 (vertaling van: idem, 'Het verraad der
16de-eeuwse burgerij: een my the?' in: TvG 86 (1973) 262-280).
150 Hilde Greefs, 'Ondernemers en genootschappen. Een onderzoek naar het gezeJschapsleven te Antwerpen tussen 1796-1830' , in: BG 75 (1992) 3-36.
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Comparatieve studies naar ondernemers in de industriele tijd zijn in Nederland en
Belgie schaars. Door ondernemers met elkaar te vergelijken op van te voren bepaalde variabelen stuit men op overeenkomsten en verschillen die om een verklaring vragen . Men kan ervoor kiezen om een bepaalde groep (bijvoorbeeld loden,
Italianen) te vergelijken, of ondernemers in een regio of tijd, bedrijfstak of sector,
ofwei allerlei combinaties hiervan. Ook is het mogelijk om ondernemers in verschiIIende landen te vergelijken. Helaas ontbreekt het met name aan de laatstgenoemde categorie, terwijl dat toch interessante resultaten kan opleveren. Vol gens
Daems en Van der Weyer zijn Belgische ondernemers bijvoorbeeld minder gericht
op groei dan in Nederland en Amerika en meer gericht op winst. Dit verklaart
volgens hen bijvoorbeeld waarom Belgie relatief minder grote bedrijven kent dan
Nederland. Zij wijten dit aan de typische combinatie van het Belgische individueIe en familiale kapitalisme, dat gestalte krijgt in de familiale holding en investeringsmaatschappijen in combinatie met financiele groepen (zoals bijvoorbeeld De
Generale Maatschappij). Door de geringe(re) scheiding van eigendom en leiding
spelen aandeelhouders in Belgie een meer prominente rol, waardoor winst belangrijker wordt geacht (voor de aandeelhouder: het dividend).lsl Er zijn meer opvallende verschillen. Kijken we bijvoorbeeld naar directe investeringen in het buitenland, dan blijken Nederlandse ondernemers veel actiever te zijn dan de Belgen. De
omvang van de thuismarkt kan dit niet voldoende verklaren, omdat beide landen
elkaar wat dat betreft niet veel ontlopen. Licht het dan aan culturele, politieke of
economische verschillen tussen ondernemers? Zijn Nederlandse ondernemers meer
op het buitenland georienteerd dan hun Belgische collega's?IS2 Overigens komt
I.Th. Lindblad in zijn studie naar het ondernemen in Nederlands-Indie tot de concIusie dat Nederlandse ondernemers vee I meer op winst gericht waren dan de Nederlands-Indische bedrijven. De mate van winststreven is zodoende mede afhankelijk van het vergelijksmateriaal. IS3
De dissertatie van Sluyterman over het ondernemersgedrag van vijf sigarenhandelaren, waarbij ook nog een vergelijking in de tijd en naar regio's wordt gemaakt,
is een duidelijk voorbeeld van een comparatieve aanpak. IS4 Ook de studie van M .
Clement en I . Onderwater is een goed voorbeeld van wat een comparatieve onder151 Herman Daems en Peter van de Weyer, Buitenlandse invloed in Belgie. De gevolgen
voor strategische beslissingsmacht (Brussel, 1993) 116-128. Vergelijk ook de bijdrage

van Buyst in dit jaarboek.
152 G. Jones, Evolution of international business. An introduction (Aldershot, 1996)
195 en 205; Vgl. B.P.A. Gales en K.E. Sluyterman, 'Outward bound. The rise of Dutch
multinationals' , in: Jones and Schroter, The rise of multinationals, 65-98 .
153 lTh Lindblad, 'Ondernemen in Nederlands-Indie, c. 1900-1940', in: BMGN 108
(1993) 699-710. Zie eveneens voor een uitgebreidere historiografie : idem., 'Bedrijfsgeschiedenis betreffende Nederlands-Indie (1602-1958), in: JbGBT VII (1990) 127-170.
154 K.E. Sluyterman, Ondernemen in sigaren. Analyse van bedrijfsbeleid in vi)f Nederlandse sigarenfabrieken in de perioden 1856-1865 en 1925-1934 (Tilburg, 1983). Zie ook
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nemersgeschiedenis kan opleveren, in dit geval een vergelijking tussen twee vroege Nederlandse industrielen: G.M. Roentgen en P. van Vlissingen.155 Hoewel in
opzet comparatief, is de studie van H. Hondelink over Anton Dreesman en Willem
Vroom, de grondleggers van het Vendex-concern, toch minder vergelijkend omdat
de auteur niet steeds op dezelfde punten onderzoek heeft gedaan. 156 In dit kader
kan ook nog gewezen worden op de studie van B. Gales en R. Fremdling naar het
ondernemersgedrag van ijzerproducenten in de Zuidelijke Nederlanden (het latere
Belgie) en de Noordelijke Nederlanden tijdens het koningschap van Willem I. 157
De collectieve biografie, is wat betreft de industrieIe periode, gebruikt bij een
aantal studies. Ik noem voor Nederland: B. de Vries l58 , M. Callahan l59 en, reeds
aangehaald, de politicoloog Schijf. 160 In deze onderzoeken staat de maatschappelijke positie van ondernemers en hun onderlinge relaties (of in hetjargon van politicologen: netwerken) in respectievelijk Amsterdam, Rotterdam en voor heel
Nederland aan het einde van de negentiende eeuw centraal. In dezelfde sfeer zijn
de onderzoeken naar de sociale positie van Belgische ondernemers, zoals van
Degryse naar de 'aristocratisering' van Antwerpse kooplieden 161 en de Engelsman
Samuel Clark naar de sociale positie van de Belgische ade\ en de opkomst van
'nieuwe rijken' tijdens de Belgische industriele revolutie.162 Over de financie\e
sector (bankiers en particuliere geldschieters) is in Nederland onderzoek gedaan

haar ' voorpublikatie' : K.E. Sluyterman, 'Ondernemersgedrag in twee Nederlandse sigarenfabrieken, 1856-1865', in: ESHjB XLIV (1982) 93-103.
155 M.Clement en J. Onderwater, 'Roentgen en Van Vlissingen: twee opstomende industrielen uit de negentiende eeuw ', in: JbGBT VII (1990) 102-126.
156 H.Ph. Hondelink, 'Vroom en Dreesman, de oprichters en hun onderneming 18871912', in : JbGBTIX (Amsterdam, 1992).
157 B. Gales en R. Fremdling, 'I1zerfabrikanten en industriepolitiek onder koning Willem I: de enquete van 1828', in : NEHA-jaarboek voor economische, bedrijfs- en techniekgeschiedenis 57 (Amsterdam, 1994) 287-348; idem, 'Ironmasters and iron production during
the Belgian industrial revolution: the enquete of 1828', in: Klep and Van Cauwenberghe,
Entrepreneurship, 247-259.
158 B. de Vries, Electoraat en elite. Sociale structuur en sociale mobiliteit in Amsterdam, 1850-1895 (Amsterdam, 1986); idem. 'Amsterdamse ondernemers en hun sociale
positie, 1854-1884, in: JbGBT V (1988) 102-119.
159 M. Callahan, The harbor barons. Political and commercial elites and the development of the port of Rotterdam, 1824-1892 (Princeton, 1981).
160 Schijf, Netwerken tussen eenfinancieel-economische elite.
161 K. Degryse, The Aristocratization of the Antwerp Mercantile Elite (17th - 18th Century)' , in : Lesger & Noordegraaf, Entrepreneurs and entrepreneurship , 35-43.
162 S. Clark, 'Nobility, bourgeoisie and the industrial revolution', in : Past & Present 105
(1984) 140-175.
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door Joh. de Vries en J. Jonker, voor Belgie is dat gebeurd door G. Kurgan-van
Hentenryk, H. Van der Wee en M. Goossens. 163
Van Puijenbroek heeft, zoals geconstateerd, gezocht naar de betekenis van allochtone ondernemers, of nieuwkomers, in het negentiende eeuwse Eindhoven.
Hiervoor heeft hij gebruik gemaakt van de theorie van Sombart, volgens welke het
vooral nieuwelingen zijn die innovaties introduceren en in het algemeen zeer ondernemend zijn. Zijn aandacht gaat daarbij vooral uit naar Joodse ondernemers.164
Deze specifieke groep (Joodse ondernemers) staat centraal in de publikatie van H.
Berg, T. Wijsenbeek en E. Fischer. In zeven bedrijfstakken, tussen 1796 en 1940,
zijn Joodse ondernemers opgespoord.165 Hier moet ook de studie van B.W. de
Vries, naar Twentse textielbaronnen, worden genoemd. Hij onderzocht de vraag of
en zo ja, hoe Joodse marskramers en handelaren de overstap hebben gemaakt naar
de textielindustrie. '66 In de jaren dertig kwamen talloze Joden uit Duitsland en
Oost-Europa naar Nederland om te ontsnappen aan vervolging en discriminatie.
Verschillende van deze vluchtelingen begonnen in ons land een bedrijfje, ondanks
de moeilijke economische situatie, de discriminatie en het weinig stimulerende
beleid van de overheid, zoals blijkt uit de publikatie van B. Moore. 167
Een collectieve biografie over de meer recente peri ode is het artikel van Joh . de
Vries over 'wegbereiders van het moderne Nederland' in de periode 1890-1940.
In zekere zin gaat het hier om tijdgenoten, mannen van dezelfde generatie, met
onderling nauwe banden. Zij hebben derhalve deels gewerkt onder dezelfde omstandigheden, waardoor het interessant is te zien in welke mate ze van elkaar verschillen wat betreft ondernemersgedrag. 168 De recente studie van J. Houwink ten
163 Zie bijvoorbeeld: Joh. de Vries, 'On entrepreneurs in Dutch banking history 18001930' in: K1ep and Van Cauwenberghe, Entrepreneurship, 419-428 ; J. Jonker, 'Waterdragers van het kapitalisme; nevenfuncties van Nederlandse bankiers en de verhoudingen
tussen bankwezen en bedrijfsleven', in : JBGbT VI (1989) 159-160. Over de Belgische
financiele groepen: G. Kurgan-van Hentenryk, 'Finance and financiers in Belgium, 18801940' in : Y. Cassis (ed.) Finance and financiers in European history, 1880-1960 (Cambridge 1992) 317-337; Herman Van der Wee and Martine Goossens, 'Belgium' , in: Rondo
Cameron and v.I. Bovykin (eds.) InternationaL banking 1870-19/4 (New York, 1991)
113-130. Zie ook het reeds genoemde boek van Van der Wee over de Kredietbank (1987) .
164 ElM. van Puijenbroek, Beginnen in Eindhoven. Allochtoon ondernemerschap in de
negentiende eeuw (Eindhoven , 1985).
165 Hetty Berg, Thera Wij senbeek en Eric Fischer (red.) Venter, fabriqu eur, fabrikant.
Joodse ondernemers en ondernemingen in NederLand 1796-1940 (Amsterdam, 1994).
166 B.W. de Vries, From pedLars to textiLe barons. The economic deveLopment ofajewish
minority in the NetherLands (Amsterdam, 1989). Zie eveneens: H. Boas, 'Joden en de
Nederlandse textie1industrie' , in: Studia Rosenthaliana 25 (1991) 83-90.
167 B. Moore, 'Jewish refugee entrepreneurs and the Dutch economy in the 1930s', in :
Immigrants & Minorities 9 (1990) 46-63 .
168 Joh . de Vries, ' Wegbereiders van het moderne bedrijfsleven in Nederland 1890-1940',
in : JbGBTVIII (1991) .
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Cate, over een aantal 'mannen van de daad' tijdens het Interbellum en hun relatie
met de politiek inzake het Duitse achterland, sluit aan op de door De Vries gesignaleerde 'Indische connectie' van H. Colijn, G . Vissering, C.J.K. van Aalst en E.
Heldring. 169
Een periode waarnaar nog weinig onderzoek is gedaan vormt de Tweede Wereldoorlog. Ondernemers, ook zittende directeuren, branden hun vingers liever
niet aan een studie over hoe hun bedrijf de ooriog is doorgekomen. Misschien dat
er, meer dan vijftig jaar na de bevrijding, nieuwe archieven opengaan voor onderzoek. 170 M . de Keijzer heeft een boek gepubliceerd over een groep ondernemers
voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog, met name verzameld rond de figuur van
SHV-directeur Frits Fentener van Vlissingen, in het Deutsch-Niederlandische
Gesellschaft (DNG).171 D. Barnouw en R. Stellinga hebben de organisatie-Wolterson en de ordening van het Nederlandse bedrijfsleven tijdens de ooriog onderzocht aan de hand van overheidsarchieven. 172 Voorts zijn er van enkele specifieke
Nederlandse bedrijven publikaties verschenen over deze periode. 173 Het onderzoek in Belgie concentreert zich vooral op de vraag of ondernemers onder de
gegeven omstandigheden veel anders hadden doen dan meewerken. Was het alter-

169 I. Houwink ten Cate, 'De mannen van de daad' en Duitsland, 1919-1939. Het Hollandse zakenleven en de vooroorlogse buitenlandse politiek (Den Haag, \995). Anders
dan de titel suggereert, gaat zijn boek vooral over het in de tekst genoemde viertal Amsterdamse zakenlieden. Voor een bespreking: H.1. Langeveld in Historisch Nieuwsblad, 1
(1996) of B. de Graaff in het NEHA-Bulletin, 1 (1996). De Indische connectie noemt De
Vries in het eerder genoemde artikel over 'de wegbereiders' (p. 134).
170 Een overzicht biedt: Gerhard Hirschfeld, Bezetting en collaboratie. Nederland tijdens
de oorlogsjaren 1940-/945 (B1oemendaa1, 1991).
171 M . de Keizer, Appeasement en aanpassing. Het Nederlandse bedrijfsleven en de
Deutsch-Niederliindische Gesellschaft 1936-/942 (Den Haag, 1984). Zie diens visie in:
FH. Fentener van Vlissingen, 'De 1eiders van Nederiandse ondernemingen en hun moeilijkheden tijdens de bezetting, 1945' in: 1.1. Bolhuis et a1 (red.) Onderdrukking en Verzet.
Nederland in Oorlogstijd, 4 delen (Amsterdam! Arnhem, 1948-1955) dee1 2.
172 D. Barnouw en R. Stellinga, 'Ondernemers en ordening in bezet Nederland: de Organisatie Woltersom ', in: Cahiers voor de Politieke en Sociale Wetenschappen I (1978) 197.
173 D. Barnouw, 'N.V. Grijpmans Kleermakerij en Kleedingbedrijf, of de oorlog en zijn
winstmoge1ijkheden', in: JbGBT VI (1989) 257-277; H. de Vries, '1.1. Krantz en Zoon
NV Wollenstoffenfabriek; het einde van een Leidse familie-vennootschap' in: JbGBT V
(1988) 134-149; H. de Vries , 'De firma 1.1. Krantz en Zoon te Leiden en de economische
collaboratie in de Tweede Wereldoorlog', in: I .F.E. Blasing en H.H. Vleesenbeek (red.)
Van Amsterdam naar Tilburg en toch weer terug. Opstellen aangeboden aan dr. Joh. de
Vries ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar economische geschiedenis aan de
Katholieke Universiteit Brabant op 16 oktober 1992 (Leidenl Antwerpen, 1992) 211-225.
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natief, faillissement van het bedrijf of overname door de Duitsers, wei een alternatief?174
Het laatste onderwerp dat in dit overzicht moet worden genoemd is dat van de
Europese samenwerking, vooral de totstandkoming van de Benelux en de EEG.
Voor Belgie is hiernaar met name onderzoek gedaan door M. Dumoulin, waarbij
veel aandacht wordt besteed aan Paul van Zeeland en de invloed van werkgeversorganisaties bij de Europese samenwerking. Voor dit onderwerp is in Nederland
veel minder belangstelling dan in Belgie. In feite kan hier aileen worden gewezen
op de publikaties van E. Bloemen. 175
Is er de laatste jaren sprake van een herontdekking van de ondernemer in Nederland en Belgie, zoals in Amerika het geval is? Heeftdat geleid tot onderzoek naar
het midden- en kleinbedrijf? Aangezien de ondernemer in de bedrijfsgeschiedenis
nooit helemaal uit beeld is verdwenen is een herontdekking ook niet direct te verwachten. Dat de ondernemer in de jaren zeventig uit het zicht is verdwenen, zoals
Kooij beweert, lijkt mij niet juist. Ook de bedrijfsgeschiedenis was in deze periode weinig vitaal. Dit was waarschijnlijk het gevolg van de tijdgeest met zijn 'kritiese' houding tegenover ondernemers en bedrijven in het algemeen. Onderzoek
naar de geschiedenis van het midden- en kleinbedrijf is en bJijft schaars, zowel in
Nederland als Belgie. Een groot probleem hierbij is het veelal ontbreken van bronnenmateriaal. 176
174 J. Gillingham, Belgian business in the Nazi new order; J. Gillingham, Geld maken in
oorlogstijd: Economische collaboratie 1940-1945 (Leuven, 1979); M. De Vlaminck & L.
De Vos, 'Belgische industrielen tijdens de bezetting 1940-1944. Collaboreren om de bezetter te schaden, produceren met het oog op de naoorlogse periode' in: Belgisch Tijdschrift voor Militaire Geschiedenis 26 (1986) 2, 113-222; M. Van den Wijngaert, Nood
breekt wet: economische collaboratie of accomodatie: Het beleid van A. Galopin, gouverneur van de Societe Generale tijdens de Duitse bezetting (1940-1944) (Tielt, 1990); E.
Verhoeyen, 'Enkele beschouwingen rond de houding van de Belgische industrielen tijdens
de Tweede Wereldoorlog', in: Belgisch Tijdschrift voor de Nieuwe Geschiedenis (BTNG)
IX (1978) 259-288; Verhoeyen, 'Les grands industriels belges entre collaboration et resistance: Ie moindre mal' , in: Bijdragen tot de Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog
10 (1986) 57-114.
175 M. Dumoulin, R. Giraut en G. Trausch,L'Europe dupatronat: de la guerrefroid aux
annees soixante (Berne, 1993); M. Dumoulin & A. Dutriene, La Ligue Europeenne de
Cooperation Economique (1946-1981): un groupe d' etude et de pression dans la constitution europeenne (Berne, 1993); E.S.A. Bloemen (red.), Het Benelux-effect. Belgii!, Nederland en Luxemburg en de Europese integratie, 1945-1957 (Amsterdam, 1992).
176 G. Kurgan-van Hentenryk & E. Chadeau, 'Structure et strategie de la petite et moyenne
entreprise depuis la revolution industrielle: rapport generale', in: E. Aerts and H. Van der
Wee (eds.), Debates and controversies in Economic History (Leuven, 1990) 167-191 . Voor
Nederland kan worden genoemd: M.M. Lambooij, Een halve eeuw handen uit de mouwen: een schets van een veertigtal Rotterdamse bedrijven in de periode 1940-1990 (Rot-
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Samenvattend kan worden opgemerkt dat er in Nederland en Belgie geen initiatieyen zijn genomen om ondernemersgeschiedenis als aparte discipline te profileren.
Hiervoor is als belangrijkste verklaring gegeven dat in de bedrijfsgeschiedenis
van beide landen reeds veel aandacht is geweest, en nog steeds is, voor de figuur
van de ondernemer. Tot een discussie over de verschillen tussen bedrijfs- en ondernemersgeschiedenis is het in Nederland en Belgie nooit (of moeten we zeggen :
nog niet?) gekomen. Op het gebied van de publikaties ontlopen beide landen elkaar niet veel wat betreft thema's en methoden van onderzoek. Weinig studies
maken expliciet gebruik van een theorie in het onderzoek.

4. Siotbeschouwing
Amerika kende een goltbeweging in de belangstelling voor ondernemersgeschiedenis. In de jaren vijftig was deze belangstelling groot, als reactie op de weinig
persoonsgerichte 'business history' van Gras en de zijnen. In de jaren zestig en
zeventig domineerde de institutionele bedrijfsgeschiedenis van Chandler. Gedurende de jaren tachtig is de ondernemer weer meer in de belangstelling gekomen.
In Nederland en Belgie kan zo'n goltbeweging niet worden waargenomen. De
bedrijfsgeschiedenis in Nederland en Belgie is ook nauwelijks be'invloed door de
'business history' of de 'entrepreneurial history' van Amerika. Aparte instituten
voor ondernemersgeschiedenis, zoals in Amerika, zijn in Nederland en Belgie niet
opgericht. Een verklaring hiervoor kan zijn dat bedrijfs- en ondernemersgeschiedenis in beide landen veel meer in elkaars verlengde liggen dan in Amerika het
geval is, waar eerder van verschillende stromingen moet worden gesproken .
Het centrum van Arthur Cole wilde onderzoek doen naar ondernemers met gebruikmaking van bestaande theorieen of om nieuwe theorieen ontwikkelen. In
Nederland en Belgie is die behoefte veel minder groot geweest. Incidenteel is er
sprake van expliciet theoriegebruik in het onderzoek naar ondernemers; theorievorming in het algemeen staat op een laag pitje. Wat betreft de methode van onderzoek ontlopen de hier besproken landen elkaar niet veel : biografische studies, collectieve biografieen en in een enkel geval een comparatief onderzoek. Ook de
thema's die worden onderzocht, vertonen opvallend veel overeenkomsten. De kleine
verschillen in thematiek zijn mijns inziens vooral terug te voeren op de betekenis
van bepaalde sectoren voor de economie (de mijnbouw- en staalindustrie in Belgie; in Nederland de dienstensector) of institutionele factoren (de 'mixed banks'
in Belgie; de rol van institutionele beleggers in Nederland).

terdam, 1990). Dit boek bevat individuele bedrijfsgeschiedenissen van ondernemers die in
1940 zijn gestart. De gegevens zijn vooral via interviews verzameld.
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Ondernemersgeschiedenis bestreek aanvankelijk zowel de pre-industriele als de
industrieIe peri ode. Opvallend is dat, om mij nog onduidelijke redenen, ondernemersgeschiedenis in Nederland en Belgie bijna steeds wordt geassocieerd met de
pre-industriele periode en dat bedrijfsgeschiedenis bijna uitsluitend betrekking heeft
op de industriele periode. 177 Alsof pre-industriele ondernemers geen bedrijf hadden met aile organisatorische en managementproblemen van dien; alsof in de moderne tijd geen ondernemers meer nodig zijn.178

177 Een uitzondering betreft de geschiedschrijving van de VOC, die juist meer en meer
bedrijfshistorisch is geworden en minder gericht op personen. E.M. Jacobs, 'De Verenigde Oostindische Compagnie als ondernemer in Azie. Directe handelscontacten tussen Suratte en Canton' , in: BMGN 108 (1993) 673-682; M.A.P. Meilink-Roelofsz, 'A comparative study of the administration and trade of the Dutch and English trading compagnies in
Asia during the first half of the seventeenth century' , in: M.A.P. Meilink-Roelofsz, M.E.
van Opstall and GJ. Schutte (eds.) Dutch authors on Asian history (Dordrecht, 1988)
428-455 ; F. Gaastra, Bewind en beleid bij de VOC 1672-1702 (Zutphen, 1989); F.S. Gaastra en lR. Bruijn, 'The Dutch East India Company's Shipping, 1602-1795, in a comparative perspective' , in: J.R. Bruijn and F.S. Gaastra (eds.), Ships, sailors and spices: East
1ndia Companies and their shipping in the 16th, 17th and 18th centuries (Amsterdam,
1993) 177-208.
178 Vgl. met Raymond de Roover, 'A Florentine Firm of Cloth Manufacturers. Management and Organization of a Sixteenth-Century Business', in: Julius Kirshner (ed.) Business, Banking and Economic Thought in Late Medieval and Early Modern Europe. Selected studies of Raymond de Roover (Chicago/London, 1974) 85-119. Hierin bespreekt hij
de interne en externe organisatie van een zestiende eeuws Italiaans textielbedrijf. Als men
de namen wijzigt, dan Iijkt er niets veranderd te zijn in het management.

De ondememersfiguur in industrie en handel in Belgie
en diens bijdrage tot de maatschappelijke ontwikkeling
ERIK BUYST

1. Inleiding

In onze samenleving is de ondernemer een controversiele figuur: door sommigen
wordt hij opgehemeld als de verschaffer van welvaart en werkgelegenheid, anderen daarentegen beschouwen hem als de oorzaak bij uitstek van uitbuiting en alienatie.' Ook in de historische literatuur vinden wij deze uitersten terug, met daartussen gelukkig een breed palet van meer genuanceerde opinies . De grote
verscheidenheid aan opvattingen over de maatschappelijke rol van de ondernemersfiguur houdt ongetwijfeld verband met de complexiteit van het fenomeen. De
betekenis van de ondernemer in de moderne samenleving kan daardoor vanuit
vele invalshoeken geanalyseerd worden.
In deze studie beperken wij ons tot een schets van de bijdrage van de ondernemer tot de economische ontwikkeling. In eerste instantie gaan wij ten rade bij de
economische theorievorming. De inzichten van Schumpeter worden daarbij geconfronteerd met de neoklassieke benadering. Verder gaan wij kort in op de theorie van de transactiekosten.
Geruggesteund door deze theoretische inzichten wordt in een tweede gedeelte
de economische praktijk onder de loep genomen. Meer bepaald, gaan wij dieper
in op de rol van de ondernemer in de Belgische economie vanaf de jaren twintig
tot en met de jaren vijftig. AChtereenvolgens behandelen wij de industrie en de
tertiaire sector.

Graag dank ik B. Gales, A. Soete en M. van Meerten voor hun waardevolle suggesties
bij het opstellen van deze tekst.
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2. Enkele inzichten van de economische theorie
Volgens Schumpeter spelen de ondernemers een cruciale rol in het proces van
economische groei. Zij zijn het die nieuwe produkten en technologieen ontwikkelen, nieuwe markten aanboren en nieuwe combinaties van produktiefactoren uitdenken en toepassen. In Schumpeters visie effent de ondernemer dan ook het pad
voor een volgehouden economische expansie. 2
De neoklassieke theorie daarentegen laat weinig plaats voor de Schumpeteriaanse
ondernemer. Economische groei is in deze benadering de resultante van enerzijds
de inzet van meer produktiefactoren en anderzijds produktiviteitswinsten. Een
hogere produktiviteit wordt gerealiseerd dank zij technologische vooruitgang en/
of organisatorische verbeteringen (een efficientere combinatie van de beschikbare
produktiefactoren). In de neo-klassieke theorie is geen specifieke rol weggelegd
voor de ondernemer. Het aanbod van ondernemers wordt zeer elastisch verondersteld. Opportuniteiten om winst te maken zuBen in de neoklassieke opvatting nooit
lang onbenut blijven, want er zullen altijd ondernemers opdagen die de geboden
winstkansen met twee handen grijpen. Meer nog, laten binnenlandse ondernemers
om een of andere reden winstmogelijkheden onbenut, dan zullen buitenlandse
ondernemers onverwijld hun plaats innemen. 3
Toch worstelt de neoklassieke economische theorie met een substantieel probleem. Zij vertrekt meestal van de verondersteBing dat markten perfect functionereno Dit uitgangspunt heeft belangrijke implicaties voor de organisatie van het
produktieproces. In perfecte markten kunnen de opeenvolgende stappen in een
produktieprocede gemakkelijk door zelfstandig van elkaar opererende eenheden
worden verricht. In een dergelijke context is het dus best denkbaar dat elke onafhankelijk opererende eenheid slechts een fase van het produktieproces voor zijn
rekening neemt. Het resultaat wordt telkens aangeboden op de markt en verkocht
aan eenheden die de volgende etappe in het produktieproces kunnen verzorgen. In
zo' n uiterst gedecentraliseerd produktiesysteem is de markt de enige coordinator
tussen de zelfstandige eenheden en het enige sturingsmechanisme tussen de verschillende stadia van het produktieproces.
Het is duidelijk dat een dergelijke aanpak in de praktijk heel wat kosten met zich
brengt. Zo moet elke zelfstandige eenheid tel kens op zoek gaan naar tegenpartijen
op de markt, onderhandelen over de prijs en de te leveren hoeveelheden, de contractuele verplichtingen omschrijven, het transport regelen, enz. Bijgevolg lopen
in vele gevallen de transactiekosten zo hoog op dat het veel goedkoper uitvalt om
de verschillende stappen van het produktieproces in een georganiseerd verband te
2 lA . Schumpeter, The theory of economic development (Cambridge (Mass.), 1934).
3 Zie bijvoorbeeld: O.E. Williamson, Organization theory (New York, 1990). Wat de
Belgische industriele revolutie betreft, vormt de Engelse ingenieur W. Cockerill een mooie
illustratie van buitenlands ondernemerschap.
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integreren. De kosten verbonden aan de marktwerking worden dan ge"internaliseerd in een onderneming. 4
De hierboven geschetste theorie van de transactiekosten biedt een micro-economisch gefundeerde verklaring van het bestaan van ondernemingen als organisatievorm in onze samenleving. Bedrijven worden vanuit deze visie als instellingen
beschouwd die onder bepaalde omstandigheden op een goedkopere wijze transacties tot stand kunnen brengen dan de markt. Ook de ondernemer/manager krijgt
vanuit dit uitgangspunt een expliciete opdracht. Hij moet voortdurend discrimineren tussen taken die efficienter binnen het bedrijf kunnen worden verricht en activiteiten die beter aan de markt kunnen worden overgelaten. Dit denkkader zuBen
wij gebruiken om het Belgische ondernemerschap in de concrete werkelijkheid te
evalueren.

3. De empirie als toetssteen
Uit het theoretisch gedeelte bleek reeds dat wij het beg rip 'ondernemersfiguur'
nogal breed interpreteren, in die zin dat wij ook het management in dit concept
integreren. Deze ruime omschrijving blijft gehandhaafd in het empirisch gedeelte.
Wat de tijdsafbakening betreft, beperken wij ons tot een analyse van de peri ode
1920-1960. Waarom deze restrictie? In de decennia tussen 1920 en 1960 kreeg de
Belgische economie in toenemende mate af te rekenen met zware structurele problemen. Belgie bleef namelijk gespecialiseerd in de produktie van goederen met
een relatief lage toegevoegde waarde, zoals staal, steenkool en textiel. Meer toekomstgerichte sectoren, zoals machinebouw en duurzame consumptiegoederen,
kwamen niet of nauwelijks van de grand. De voor de hand liggende vraag luidt
dan ook: aan welke factoren was dit gebrek aan dynamisme te wijten?

De industrie
In de historische literatuur worden de weinig benijdenswaardige prestaties van de
Belgische industrie voornamelijk in verband gebracht met ongunstige macro-economische omgevingsfactoren.5 We halen er slechts enkele aan.
In eerste instantie worden de wederapbouwperiodes na de beide wereldoorlogen aangewezen. Zij creeerden telkens een grote vraag naar intermediaire goede4 Voor meer details, zie bijvoorbeeld S. Nicholas, 'The New Business History: Theory,
quantification and institutional change', in: G.D. Snooks (red.), Historical analysis in
economics (Londen-New York, 1993) 143-144.
5 R.L. Hogg, StructuraL rigidities and policy inertia in inter-war BeLgium (Brussel, 1986)
39-80; A. Lamfalussy, Investment in mature economies. The case of BeLgium (Londen,
1961) 3-31; I. Cassiers, Croissance, crise et reguLation en economie ouverte. La BeLgique
entre Les deux guerres (Brussel, 1989); I. Cassiers, Ph. De Ville en P. Solar, 'Economic
growth in post-war Belgium' (CEPR Discussion Paper Series No. 986, 1994).
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ren . Voor de Belgische industrie was de verleiding dan ook groot om daar gretig
op in te spelen. Toen de wederopbouw eenmaal was afgelopen, zat Belgie dan wei
opgescheept met een produktiestructuur die onvoldoende rekening hield met de
wereldmarktvraag van dat ogenblik.
Een tweede handicap voor de Belgische economie die vaak vermeld wordt, is de
kleine thuismarkt. Door het protectionisme van de buurlanden kon dit probleem
bovendien onvoldoende gecompenseerd worden door een actieve deelname aan
de wereldhandel. Een en ander vormde een ernstige tegenvaller voor onze economie omdat de nieuwe sectoren, zoals machinebouw en duurzame consumptiegoederen , erg schaalintensiefwaren. 6 Verder bevorderde het protectionistisch klimaat
de specialisatie in intermediaire goederen, omdat deze produkten minder kwetsbaar bleken voor kwalitatieve invoerbeperkingen, zoals standaardisatie-eisen.7
Ten derde wordt dikwijls het argument van de zogenaamde padafhankelijkheid
naar voren geschoven. In deze redenering treedt bij vroeg-gelndustrialiseerde landen - zoals Belgie - na verloop van tijd een verstarring op van de economische
structuur rond de traditionele sectoren. Aangezien de economie een geYntegreerd
weefsel is, vereist de modernisering van een bepaalde industrietak ingrijpende
aanpassingen in de gehele economische structuur. Dit veroorzaakt niet aileen erg
hoge adaptatiekosten, maar veronderstelt tevens een hoge graad van flexibiliteit
van aile produktiefactoren en van de institutionele omgeving om de nieuwe technologie op een efficiente manier te integreren. 8
Het probleem met deze eerder macro-economisch georienteerde argumentatie is
dat heel wat andere landen in Europa met gelijkaardige problemen kampten, maar
desondanks een structureel gezondere economische groei konden realiseren. Belangrijk voor ons is dan ook de vraag of er kan gesproken worden van een falend
Belgisch ondernemerschap tussen 1920 en 1960?
In deze context valt op dat de Belgische holdings zowel bij tijdgenoten als bij
historici een slechte pers hebben gekregen. Meer bepaald wordt de holdings - voor
1935 moeten wij eigenlijk spreken van de gemengde banken - verweten nagenoeg
uitsluitend gelnvesteerd te hebben in de gevestigde industrieen. Nieuwe sectoren
werden door de portefeuillemaatschappijen erg stiefmoederlijk behandeldY Men
6 R. Nelson en G. Wright, 'The rise and fall of American technological leadership: The
Postwar Era in historical evidence', Journal of Economic Literature 30 (1992), 19371950.
7 J. Dreze, ' Quelques reflexions sereines sur I'adaptation de I'industrie beige au marche
commun' , Comptes rendus des travaux de la Societe Royale de l' Economie Politique de
Belgique nr. 275 (1961) 3-37
8 M. Abramovitz, 'Catching up, forging ahead, and falling behind', Journal of economic History 46 (1986), 385-406.
9 H. Van der Wee, ' De Belgische economie in de maalstroom van een halve eeuw, 19251975' , in: Gaston Eyskens, 80. Huldecolloquium. Brussel - Paleis voor Congressen 22.6.1985 (Tielt, 1985) 69.
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kan zich bijgevolg de vraag stellen wat de bedrijfseconomische oorzaken waren
van het conservatieve investeringsgedrag van de holdings. In principe biedt een
portefeuillemaatschappij heel wat organisatorische voordelen. Om dit te iIlustreren, gebruiken wij de eerder vermelde theorie van de transactiekosten als uitgangspunt.
Ten eerste beschikt de holding met betrekking tot de door haar gecontroleerde
ondernemingen over veel betere bedrijfseconomische informatie dan in een normale marktomgeving het geval zou zijn geweest. Daarnaast kan de holding in haar
schoot gemakkelijk een minikapitaalmarkt organiseren, die de gehele groep overspant. De grote transparantie binnen het geheel kan dan worden aangewend om de
beschikbare financiele middelen zeer efficient naar de meest beloftevolle sectoren
in de holding te kanaliseren. Meer nog , via dit systeem is er steeds voldoende
kapitaal beschikbaar om nieuwe technologieen en nieuwe markten aan te boren. lo
In de praktijk blijken de Belgische holdings echter onvoldoende in staat te zijn
geweest om deze voordelen te exploiteren. Wij zullen aantonen dat de rigide managementstructuur daar in belangrijke mate voor verantwoordelijk was. Als typevoorbeeld nemen wij de 'Generale Maatschappij van Belgie/Societe Generale de
Belgique', de grootste Belgische holding in de eerste helft van de 20ste eeuw. Zij
controleerde toen naar schatting een kwart van de Belgische industrie. AIleen de
'Banque de Bruxelles' was kapitaalkrachtig genoeg om echt weerwerk te bieden
tegen de dominantie van de 'Generale Maatschappij' . 11
Tabel 1 toont aan dat de invloed van de 'Generale Maatschappij' op de Belgische nijverheid sterk verschilde van sector tot sector. Niettemin controleerde de
holding - met uitzondering van de textiel en de opkomende elektriciteit - een belangrijk gedeelte van de Belgische sleutelsectoren. Zag de machtspositie van de
'Generale Maatschappij' er indrukwekkend uit, vanuit organisatorisch oogpunt
was het een reus op lemen voeten.

10 H. Daems, The holding company and corporate control (LeidenIBoston, 1978) 23-34.
11 In 1930 was het eigen vermogen van de 'Banque de Bruxelles' bijna 30 pet. kleiner
vergeleken met dat van de 'Generale Maatsehappij' (Bulletin d'lnformation et de Documentation de la Banque Nationale de Belgique, 6, II-6 (1931), 216-217).
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Tabel I. Het belang van de 'Generale Maatschappij' per nijverheidstak, ca. 1930
(bedrag participaties in % van totaal aandelenkapitaal in de sector)
Koper
Suiker
Koloniale ondernemingen
Zink
Tabak
IJzer en staal
Glas
Kunstzijde
Chemie
Steenkoolmijnen
Elektriciteit
Katoen

100
90
80-90
60-75
50
48
40
40
30
25-30
15
10

Bron: H. van der Valk, De betrekkingen tusschen banken en industrie in Belgie
(HaarIem, 1932), 122-123.

Een belangrijke handicap van de 'Generale Maatschappij' was de uiterst geringe
mobiliteit van het management tussen de verschillende ondernemingen die deel
uitmaakten van de holding. Mutaties van bedrijfsleiders van de ene onderneming
in de groep naar de andere kwamen zelden voor. Door dit gebrek aan horizontale
mobiliteit kregen de topkaders niet de mogelijkheid een brede visie te ontwikkelen; zij werden specialisten in de enge betekenis van het woord. 12 Erger nog, de
carriere van de individuele manager hing uitsluitend af van de prestaties van het
eigen bedrijf en niet van de perform an tie van de holding als geheel. De bedrijfsleiders hadden er dus aile voordeel bij zich enkel te bekommeren om de belangen
van de eigen onderneming.
Bovendien hadden de bedrijfsleiders er aile baat bij enkel activiteiten te ontwikkelen die strikt pasten in de produktiemogelijkheden van de eigen onderneming.
De ontwikkeling van nieuwe produkten buiten dit kader hield immers het risico in
dat de holding zou beslissen om deze activiteiten onder te brengen in een afzonderlijke onderneming. De winstmoge1ijkheden verbonden aan het nieuwe produkt
gingen dan voor het innoverende bedrijfverloren. Bijgevolg legden de bedrijfsleiders vooral nadruk op het rationaliseren en verder ontwikkelen van reeds bestaande produktieprocedes. Diversificatie was uit den boze. Men zou verwachten dat
het directiecomite van de 'Generale Maatschappij' als tegenwicht fungeerde ten
opzichte van het particularisme van de verschillende ondernemingen in de hol12 D. Granick , Les entreprises europeennes. Par qui et comment sont-eLLes dirigees ? (Parijs/Leuven, 1962) 261.
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ding. Daar kwam even weI weinig van terecht. Het directiecomite van de 'Generale
Maatschappij' bestond nagenoeg uitsluitend uit de directeuren van de verschillende ondernemingen van de groep. Benoeming en salaris van de directeuren bleef
afhankelijk van de prestaties van de eigen onderneming en niet van de perform antie van de holding als geheel. Bijgevolg probeerde elke directeur in het directiecomite zoveel mogelijk de belangen van het eigen bedrijf te verdedigen.
Zodoende kon de holding ook haar functie van mini-kapitaalmarkt niet vervullen. Het voortdurende getouwtrek tussen de verschillende leden van het directiecomite verhinderde elke mogelijkheid tot een efficiente sturing van de investeringsstroom. Elke onderneming moest dus zelf instaan voor de financiering van de
noodzakelijke investeringen. Het spreekt voor zich dat deze archai'sche managementstructuur allesbehalve bevorderIijk was voor de diversificatie en vernieuwing
van het geproduceerde produktengamma. 13
Vanuit de theorie van de transactiekosten moeten we dan ook een negatief oordeel vellen over de werking van de Belgische holdingstructuur. De kosten verbonden aan het in stand houden van deze organisatievorm waren in de gegeven omstandigheden wellicht groter dan de baten. Onder de hypothese dat een hervorming
van de managementstructuur onmogeJijk was, ware het wellicht efficienter geweest een aantal ondernemingen van de holding los te koppel en en volledig bloot
te stell en aan de normale marktkrachten. 14 Zij zouden dan dynamischer hebben
kunnen inspelen op de uitdaging van diversificatie en vernieuwing.
Ook op het commerciele vlak schoot de Belgische managementstructuur dikwijls te kort. Aan het hoofd van de beleidspiramide stond meestal een persoon, die
over uitgebreide bevoegdheden beschikte. In de industrie werd deze functie doorgaans waargenomen door een ingenieur. Het gevolg was dat zowat aile aandacht
ging naar de produktie, terwijl strategisch marktonderzoek relatief werd verwaarloosd. Pas in de jaren vijftig werd een schuchter begin gemaakt met het aanstellen
van directeurs zonder technische vorming. In Nederland daarentegen werkte het
management in de eerste helft van de 20ste eeuw meestal met een bipolaire structuur. Naast een technisch directeur fungeerde een commercieel directeur en beiden
beschikten over gelijkwaardige bevoegdheden.IS Op deze wijze werd een volwaardige behandeling van het verkoopsaspect beter gewaarborgd.
Uit dit beknopt overzicht kunnen wij besluiten dat niet zozeer de holdingstructuur op zich dan weI de verouderde organisatie van het management in de Belgische industrie een belangrijke hinderpaal vormde voor zowel het ontwikkelen
van innovatieve strategieen als voor het tot stand brengen van marktgerichte attitu13 Granick, Entreprises europeennes, 136-140.
14 Zoals bekend, slaagde het Amerikaanse management er weI op een succesvolle manier
in het particularisme van de bedrijfsleiding te beteuge\en door de zogenaamde multidivisionele ondernemingsstructuur te ontwikkelen. Voor meer informatie, zie A.D. Chandler,
Scale and scope. The dynamics of industrial capitalism (Cambridge (Mass .), \990).
15 Daems, Holding company, 34-35; Granick, Entreprises europeennes, 259, 262.
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des. Het blijft evenwel de vraag in hoeverre deze vaststellingen ook gelden voor
de tertiaire sector.

De tertiaire sector
Bij gebrek aan voorstudies is het bijzonder moeilijk algemene uitspraken te doen
over de innovatieve kracht en de marktgerichtheid van de Belgische dienstensector. Wij beperken ons dan ook tot een gevalstudie, namelijk een analyse van de
strategie van het distributie- en detailhandelsbedrijf 'Delhaize De Leeuw' . In eerste instantie wordt deze onderneming kort gesitueerd in de Belgische economie,
daarna wordt het beleid van 'Delhaize De Leeuw' onder de loep genomen.
Grondlegger van het bedrijf 'Delhaize De Leeuw' was Jules Delhaize, leraar
handelswetenschappen aan het Atheneum te Brussel. Hij richtte in 1867 in de streek
van Charleroi een winkelketen op voor de distributie van kruidenierswaren. Na
een gestage ontwikkeling groeide de onderneming in het interbellum uit tot een
van de grootste detailhandelaars in Belgie. 16 Aangezien zowel informatie over
marktaandelen als gestandaardiseerde omzetgegevens per grootwarenhuis of winkelketen ontbreken, is het moeilijk inzicht te verkrijgen in de relatieve omvang
van distributiebedrijven. Ook de vergelijkbaarheid van balansgegevens laat te
wensen over, zodat de situering van 'Delhaize De Leeuw' beperkt moet blijven tot
de relatieve omvang van het aandelenkapitaal en de nettowinst (zie tabel 2).
Tabel 2. Aandelenkapitaal en nettowinst van de belangrijkste Naamloze Vennoot-

schappen in de detailhandel in 1937 (in 1000 BEF)
Naam

Aandelenkapitaal

Nettowinst

Grands Magasins au Bon Marche,
100.000
Etablissements Vaxelaire-Claes
Grands Magasins it l'Innovation
75.000
Magasins Prisunic, Uniprix et Priba, Enkelprijs
40.000
ETABLISSEMENTS DELHAIZE FRERES
30.492
ET CIE, LE LION
Sarma
30.000
Grand Bazar de la Place Saint-Lambert it Liege et Verviers 22.375
Galeries et Grand Bazar du Boulevard Anspach it Bruxelles 14.000
Grands Magasins de la Bourse
12.083

4.247
13.900
3.976
3.003
8.379
3.458
5.754
115

Bron: M. van Meerten, 'Marktgerichtheid en innoverende strategieen in de Belgische distributie en detailhandel: Delhaize De Leeuw' (ongepubliceerde paper, K.U.Leuven, 1995)
4 en 14.
16 Delhaize De Leeuw, Delhaize 'De Leeuw' sinds 1867 in dienst van de verbruiker(brochure, Brussel, 1992).
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Op organisatorisch vlak onderging 'Delhaize De Leeuw' in de loop van de tijd
een aantal belangrijke wijzigingen. Zo bracht de sne\le uitbreiding van de verkoopacti viteiten in de jaren tachtig de bedrijfsleiding ertoe een strategie van verticale integratie door te voeren. Er werd besloten de produktie van een aantal waren
zelf ter hand te nemen om de zekerheid van levering te waarborgen, om meer
greep te krijgen op de kwaliteit van de aangeboden produkten en om een efficientere prijsbeheersing te kunnen doorvoeren. Bijgevolg bezat 'Delhaize De Leeuw'
aan de vooravond van de Eerste Wereldooriog een groot aantal fabrieken voor de
vervaardiging van onder meer koekjes, koffie, azijn, boenwas, parfums en sigaren.
Deze produkten werden onder eigen merknamen verkocht, wat de naambekendheid van de onderneming ten goede kwam. Daarnaast produceerde het bedrijf haar
eigen verpakkingsmateriaal en bezat het een elektrische centrale, een wasserij en
gasinsta\laties. 'Delhaize De Leeuw' volgde met deze strategie duidelijk het voorbeeld van de Belgische industriele grootbedrijven.
Op het einde van de jaren dertig werd echter resoluut het geweer van schouder te
veranderen. 'Delhaize De Leeuw' werd op dat ogenblik geconfronteerd met de
noodzaak om de hogergenoemde fabrieken ingrijpend te moderniseren. In plaats
van hardnekkig te blijven vas thou den aan de formule van de verticale integratie zoals de Belgische holdings - nam 'Delhaize De Leeuw' resoluut de beslissing om
heel wat produktie-eenheden af te stoten en opnieuw beroep te doen op externe
leveranciers. '7 Zij paste daarmee als het ware de theorie van de transactiekosten in
de praktijk toe. Sommige stappen in het produktieproces werden opnieuw aan de
markt toevertrouwd vanaf het ogenblik dat de internalisering van deze fasen binnen het bedrijf te duur was geworden. De bedrijfsleiding getuigde met deze koerswijziging van een grote flexibiliteit, want zij kwam daarmee ongetwijfeld in aanvaring met heel wat gevestigde belangen binnen de onderneming.
Ook op het vlak van de afzet voerde 'Delhaize De Leeuw' belangrijke vernieuwingen door. Reeds vanaf het ontstaan van de onderneming werden de produkten
van de firma niet uitsluitend aan de eigen winkels geleverd. Onder bepaalde voorwaarden konden onafhankelijke winkeliers eveneens op bevoorrading rekenen.
Vanaf 1880 werd deze formule verder uitgewerkt, waardoor de zogenaamde 'franchising' haar intrede deed in de Belgische distributie. Aangesloten winkeliers kregen de toelating de merknaam van het bedrijf te gebruiken, werden tegen groothandelsprijzen door de ondernerning bevoorraad, maar moesten in ruil de produkten
aanbieden tegen de door 'Delhaize De Leeuw' vastgestelde prijzen.
Zowel de eigen als aangesloten filialen werden voortdurend gecontroleerd. Winkels die niet aan de vereiste standaarden voldeden, werden geschrapt of gesloten.
Aanvankelijk stond de gewenste omzet centraal, maar vanaf de jaren dertig werd
17 M. van Meerten, 'Marktgerichtheid en innoverende strategieen in de Belgische distributie en detailhandel: Delhaize De Leeuw' (ongepubliceerde paper, K.U.Leuven, 1995) 67.
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ook de inrichting van de winkel een belangrijk criterium. Dit hield onder meer
verband met de uitbreiding van het aangeboden assortiment tot zuivelprodukten,
verse groeten en fruit. Kort na de Tweede Wereldoorlog ging men op de ingeslagen weg verder door de aangesloten winkels uit te rusten met koelinstallaties. Op
die manier konden ook fijne vleeswaren, vis en diepvriesprodukten worden aangeboden .ls 'Delhaize De Leeuw' slaagde er dus in aan de steeds veranderende preferenties van de klant tegemoet te komen .
Het gedrag van de consument werd dan ook nauwlettend ontleed. Vanaf de tweede
helft van de jaren dertig analyseerde de bedrijfsleiding stelselmatig het effect van
de modernisering van winkelinrichtingen op de omzet. De kosten van de veranderingen werden steeds afgezet tegen de omzet voor en na de verbouwingen.
De Grote Depressie en de daarmee samenhangende neerwaartse druk op de winstmarges vormden het startschot voor nog meer studiewerk. Vanaf het midden van
de jaren dertig werd het prijsverloop van de door 'Delhaize De Leeuw' verkochte
produkten systematisch vergeleken met het verloop van de officiele index van
kleinhandelsprijzen. Op die manier probeerde de bedrijfsleiding meer inzicht te
verkrijgen in de koopkracht van de consument en de positionering van 'Delhaize
De Leeuw' ten opzichte van de concurrentie. Ook de werkloosheidsevolutie werd
in de gaten gehouden.19

4. Besluit
Ais besluit kunnen wij stellen dat de theorie van de transactiekosten een interessant instrument is om de efficientie van het Belgische ondernemerschap te evalueren oZo bleek het management van de portefeuillemaatschappijen niet in staat om
de potentiele voordelen van de holdingstructuur te benutten. Wei integendeel, door
het particularisme van de bedrijfsleiders van de verschillende ondernemingen in
de groep kwam van samenwerking tussen de verschillende geledingen weinig terecht. De holding was zelfs niet in staat om haar functie als mini-kapitaalmarkt
gestalte te geven. Dit verlamde op termijn elke poging tot diversificatie en vernieuwing van het produktiepakket. Ook op commercieel vlak schoten de holdings
tekort door een opvallend gebrek aan marktgerichtheid. Ondanks deze tekortkomingen bleefhet management hardnekkig vasthouden aan het principe van de vertic ale integratie.
Gelukkig bleek de archalsche managementstructuur van de Belgische portefeuillemaatschappijen en het daaraan verbonden gebrek aan vernieuwing en marktgerichtheid niet representatief voor het gehele Belgische ondernemerschap van de
eerste helft van de twintigste eeuw. In de distributiesector vervulde 'Delhaize De
18 Ibidem , 8-9.
19 Ibidem, 9-11.
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Leeuw' dikwijIs een voortrekkersrol op het vlak van marktgerichtheid en innoverende strategieen. Zo werd de formule van de verticale integratie resoluut opzij
geschoven wanneer bevoorrading via de externe markt efficienter bleek. Bovendien analyseerde 'Delhaize De Leeuw' nauwlettend het gedrag van de consument
en trok het daaruit de nodige besluiten inzake winkeluitrusting en aangeboden
assortiment. De vraag blijft even weI in hoeverre dit bedrijf een witte raaf was in de
Belgische bedrijfswereld? Aileen verder onderzoek kan daarop een antwoord geyen.

v
De Kamers van Koophandel in Belgie (1830 tot heden). Van officieIe adviesorganen tot autonome dienstverlenende werkgeversorganisaties
CH. V ANCOPPENOLLE

1. Inleiding
Het thema voor het Vlaams-Nederlands Historisch Congres in mei 1995 was de
ondernemersfiguur en het bedrijfsleven in BeIgie en Nederland in historisch-maatschappelijke context. 'De' ondernemersfiguur laat zich nochtans moeilijk vatten
in kort bestek. In studies daaromtrent gaat het meestal over cases. Misschien kan
het onderwerp benaderd worden via het georganiseerde optreden van handelaars
en industrieIen in Belgie. Ik zou dit willen doen aan de hand van hun betrokkenheid bij een bijzondere instelling, namelijk de Kamers van Koophandel.'
De Kamer van Koophandel geniet als organisatie - dit in tegenstelling tot in
Nederland - weinig bekendheid onder het Belgische publiek. Nochtans hebben de
Kamers een relatief lange geschiedenis achter de rug en hebben ze vaak een sterke
invloed uitgeoefend op de economische ontwikkeling van de regio waarin ze werkzaam zijn. De oorsprong ervan gaat terug tot het Ancien Regime. Die van Brugge
groeide in de zeventiende eeuw uit de gilde der makelaars, die van Gent ontstond
in 1729 als een moderne vereniging van kooplieden, wars van corporatieve belemmeringen. Met de politieke chaos als gevolg van de regimewisselingen na de

De auteur heeft een aantal bijdragen geschreven voor het wetenschappelijk dossier bij
een tentoonstelling over de geschiedenis van de Kamers van Koophandel in het Algemeen
Rijksarchief in Brussel: 'De Kamers van Koophandel als officiele instanties van de Belgische overheid (1830-1875)', 'De Kamers van Koophandel als autonome associaties na
1875' en 'Een hernieuwd elan binnen de Kamers van Koophandel vanaf de jaren zestig' ,
in : Tussen beleid en be lang. Geschiedenis van de Kamers van Koophandel in Belgie (17de20ste eeuw) (Brussel, 1995) 51-122.
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Atbeelding 1. Salon van het moderne bureau, affiche 1913. Brussel, Stadsarchief,
Fonds Fauconnier 9bis.
Franse Revolutie en met de wet 'Le Chapelier' van 1791 verdwenen ook de Kamers van Koophandel.
Vanaf 1802 werden onder impuls van het consul air bewind van Napoleon nieuwe Kamers van Koophandel opgericht. In de Hollandse Tijd tellen we er vijftien:
in Antwerpen, Brussel, Leuven, Gent, St.-Niklaas, Brugge, Oostende, Kortrijk,
leper, Bergen, Doornik, Charleroi, Luik, Verviers, Namen. Over deze nieuwe Kamers wil ik het hebben, meer bepaald over hun betekenis na 1830, toen de jonge
staat een vereniging van aile dynamische ondernemende krachten vereiste om de
economie uit te bouwen. Op dat moment gingen de Belgische Kamers een eigen
koers varen en zien we dat de scheiding tot een divergerende ontwikkeling van de
noordelijke en zuidelijke Kamers heeft geleid. Dit comparatieve aspect verdient
enige aandacht. 2
De rol van de Kamers van Koophandel heeft tussen 1830 en heden een ingrijpende verandering doorgemaakt, een evolutie die samenhing met een zich wijzigende politieke, economische en sociale context. Gestart als adviesorganen van de
regering en ondersteuners van het beleid, zijn ze in de twintigste eeuw meer en

2 Voor een vergelijking met de Nederlandse Kamers heb ik mij gebaseerd op: I.L.J .M.
van Gerwen, 1.1. Seegers en S.W. Verstegen, Mercurius' erfenis. Een geschiedenis en bronnenoverzicht van de Kamers van Koophandel en Fabrieken in Nederland (Amsterdam,
1990) 9-53.
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meer als belangenverdedigende en dienstverlenende instanties ten behoeve van de
ondernemers gaan optreden. Daarmee houdt hun officiele afschaffing in 1875 verband. Vanaf dat ogenblik waren de Kamers verplicht als private organisaties te
functioneren. In de evolutie is een constante te ontdekken, namelijk een spanningsveld dat zich voordeed tussen beleid en belang, een moeilijk zoeken naar een
evenwicht tussen beleidsondersteuning enerzijds en belangenverdediging van en
dienstverlening aan de leden anderzijds.
Ik wil aan de hand van een aantal thema's analyseren hoe de Kamers fungeerden
als spreekbuis voor de Belgische ondernemers en hoe daarin die tweezijdige positie tussen beleid en belang is te onderkennen. Eerst zal ik het hebben over hun
doelstellingen, werking en bestuur, vervolgens over hun samenstelling oflidmaatschap, ten slotte over de activiteiten en initiatieven die zij ontplooiden.

2. Doeistellingen, werking en bestuur
Teneinde de Kamers te kunnen betrekken bij de uitstippeling van het economisch
beleid in 1830, leek het de nieuwe bewindhebbers in eerste instantie noodzakelijk
om de Kamers uit de Hollandse Tijd te hervormen en te harmoniseren. In 1841
werd een Koninklijk Besluit uitgevaardigd dat de verschillende Kamers van Koophandel op het Belgisch grondgebied opsomde, hun ressort vastlegde en hun doelstellingen formuleerde.
De taak van de Kamers was zowel adviesverlenend als informatieverstrekkend.
Aan de regering of het parlement moesten ze hun standpunten overmaken over
maatregelen die de industriele, commerciele en maritieme groei van het land konden bevorderen. De overheid belastte hen ook met het invullen van enquetes en het
opstellen van jaarlijkse rapporten. Deze rapporten bevatten een schat aan informatie over de economische situatie van elk gewest.
De overheid legde verder aan de Kamers een strikte organisatie op. Het benoemingsrecht van de bestuursleden was voorbehouden aan de Koning; de voordracht
van kandidaten gebeurde door de Kamer zelf. Ze moest drie kandidaten per vacante plaats voorstellen. Vanaf 1859 verkreeg ook de Bestendige Deputatie (de provincie) het recht om een lijst met kandidaten voor te leggen. Het ledenaantal van
elke Kamer werd eveneens bepaald door de overheid en stond in relatie tot het
bevolkingscijfer en het economische belang van de regio. Het minimum was negen; het maximum eenentwintig. Jaarlijks diende een derde van de leden af te
treden. In 1841 werd bovendien de regel ingevoerd dat hoogstens een derde van
de aftredende leden opnieuw benoemd mocht worden. Maar de niet herkozen uittredende leden waren na een jaar opnieuw verkiesbaar. De Kamer benoemde jaarlijks de voorzitter en ondervoorzitter. Hun mandaat was hernieuwbaar. De aanstelling van de secretaris was dan weer een zaak van de Koning. Hij diende zijn keuze
wei te baseren op een lijst van drie kandidaten die hem door de Kamer werd voor-
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gelegd. De secretaris had alleen een adviserende stem. De werkingskosten werden
gelijkmatig verdeeld tussen de Stad, de Provincie en het Rijk.
De evolutie van de werking van de Kamers vertoonde meestal een gelijkaardig
patroon. Aanvankelijk vervulden de bestuursleden plichtsbewust hun taak en yond
er maandelijks of twee keer per maand een vergadering plaats. Maar het enthousiasme verminderde geleidelijk. Vooral tijdens de jaren zestig van de vorige eeuw
nam het aantal vergaderingen gestadig af en kwijnden de activiteiten van de Kamers weg. Bovendien werden de Kamers steeds minder geraadpleegd door de overheid. In de geest van het liberalisme van die tijd achtte laatstgenoemde het beter
dat vrije associaties of handelskamers werden opgericht. Bij de wet van 11 juni
1875 werden de officiele Kamers dan ook afgeschaft. 3
Inderdaad, kort daarop ontstonden in alle grote steden van het land door het
prive-initiatief vrije handelsverenigingen, die in de meeste gevallen na verloop
van tijd ook de naam van Kamer van Koophandel aannamen. Ik noem hier: de
'Union Commerciale de Namur', de 'Union Commerciale et Industrielle de Liege', de 'Cercle du Commerce et de I'Industrie de Bruges'. Er bestonden op het
ogenblik van de afschaffing 21 Kamers. Alle kwamen opnieuw in functie, maar nu
met een vrij te kiezen statuut door de betreffende stichters. Het initiatief tot heroprichting of tot stichting ging in de praktijk telkens uit van een groep industrielen en
handelaars van dat bepaald gewest, vaak van de voormalige leden van de officiele
voorgangers.4 De Kamers functioneerden voortaan als feitelijke verenigingen. Pas
sedert de wet van 27 juni 1921 kunnen verenigingen zonder winstbejag (v.z.w.)
worden opgericht. De toekenning van deze rechtspersoonlijkheid impliceert onder
meer dat hun statuten en de lijst met de !eden van de eerste raad van beheer in de
bijlagen van het Belgisch Staatsblad gepubliceerd moeten worden. In de jaren die
daarop volgden, hebben de Belgische Kamers hun statuten aangepast en werden
het allen verenigingen zonder winstoogmerk.
Globaal bestonden de doelstellingen van de vrije Kamers erin te ijveren voor de
voorspoed van handel en nijverheid, de algemene belangen van het bedrijfsleven
te beschermen en te verdedigen, en aan de bevoegde besturen het oordeel van de
handelaars en nijveraars over actuele economische problemen kenbaar te maken.
Om hun doel te bereiken mochten de Kamers alle wettelijk toegestane middelen
aanwenden, waaronder discussies, conferenties, meetings, publicaties via kranten,

3 A. Van der Kelen, De Kamer van Koophandel te Gent (1830-1900), onuitgegeven
licentiaatsverhandeling RUG (Gent, 1987); J. Schaar, 'Essai sur la legislation economique
de Belgique de 1830 a 1880' , in: Cinquante ans de liberte 1830-1880, dl. I (Brussel,
1880) 365-367.
4 A. Peeters, De Antwerpse Kamer van Koophandel van 1802 tot 1914: haar werking en
invloed, onuitgegeven licentiaatsverhandeling UFSIA (Antwerpen, 1976) 42.
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Atbeelding 2. Banket 50e verjaring van de vrijmaking van de Schelde 1863-1913
door Kamer van Koophandel van Antwerpen, menu. Antwerpen, Nationaal Scheepvaartmuseum, B. 19. 742.
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manifesten, brochures enzovoort. 5 Alhoewel de Kamers dus niet langer overheidstaken uitoefenden, konden ze als pressiegroep een belangrijke stem behouden in
het economisch beleid van gemeente, provincie ofland. Hun respectievelijke macht
hing daarbij dikwijls af van de beschikbare financiele middelen. De !eden moesten
jaarlijks lidgeld beta!en. Het tarief varieerde sterk tussen de Kamers onderling.
Daarnaast rekende men op schenkingen van bedrijven en personen en op subsidies
van het stadsbestuur. Laatstgenoemde zegde dikwijls de vrije beschikking van ruimtes in het stadhuis toe.
Bovengenoemde basisdoelstellingen kwamen in de statuten van aile Belgische
Kamers voor, maar mede door het feit dat het vrije organismen waren, vooral
gericht op de regionale economie, werden veranderingen of aanvullingen aangebracht waardoor ze beter de lokale wensen vertolkten. Een typisch voorbeeld hiervan is te vinden in de statuten van de Kamer van Koophandel van Antwerpen: 'De
vereniging heeft voor doel, het bestuderen van aile vraagstukken aangaande handel, nijverheid en zeevaart in de ruimste opvatting, de toepassing of uitwerking
der noodzakelijk of nuttig geoordeelde hervormingen en de afschaffing van aile
belemmeringen der handelsvrijheid' .6 De Kamer van Namen nam ook de verdediging van het toerisme in haar programma op.
De grote vrijheid van de Kamers als prive-organisaties had twee belangrijke
gevolgen, enerzijds voor het lidmaatschap en anderzijds voor het bestuur en de
inwendige structuur. Over het lidmaatschap geef ik meer uitleg in de volgende
paragraaf. Voortaan zou het gezag van de Kamers gelegitimeerd worden door het
meer democratische karakter van de instelling. Een aantal globale kenmerken kan
ik opnoemen.
Sommige Kamers opteerden voor de vorm van een leden-vereniging met een
sterke centrale leiding; andere Kamers kozen in de statu ten als organisatiestructuur een confederatie van verschillende economische sectoren. In het eerste geval
bestond de beheerraad uit de voorzitter, een of twee ondervoorzitters, een secretaris, een adjunct-secretaris, een penningmeester, een bibliothecaris en een aantal
leden. De beheerraad werd verkozen door de algemene vergadering. In het tweede
geval werden de te verdedigen nijverheids- en handelsgroepen verdeeld over verschillende afdelingen of comites. Soms hadden deze een eigen bestuur met een
voorzitter en een secretaris. Eike afdeling vergaderde afzonderlijk met de betrokken leden en maakte nadien aan de beheerraad de wensen en besluiten bekend. De
afdelingen hadden een afvaardiging in de beheerraad.7
5 Chambre de Commerce de Malines, Slatuts (Mechelen, 1922).
6 J. Lens, De Karner van Koophandel: huidige loesland en problernen. Mel nadruk op
de Belgische karners, onuitgegeven licentiaatsverhandeling UFSIA (Antwerpen, 1967) 9.
7 Voor het deel over de Kamers als prive-organisatie werdenjaarverslagen en periodieke
bladen van verscheidene Kamers doorgenomen. Er wordt niet altijd expliciet naar verwezen .
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In Dendermonde bijvoorbeeld vertegenwoordigde een eerste afdeling de belangen van de textielnijverheid, op dat moment de belangrijkste sector in het arrondissement. Een tweede afdeling omvatte de overige nijverheden zoals de olie-industrie en de scheepswerven. Een derde afdeling verdedigde de belangen van de
handelaars, vooral in het kader van de buitenlandse handel. 8 De Kamer van Bergen telde niet minder dan dertien afdelingen, waaronder als voornaamste de steenkoolindustrie en de metallurgie. 9 In de Kamer van Antwerpen mocht iedere handelstak een afdeling oprichten vanaf het ogenblik dat er tien vertegenwoordigers
van die tak tot de Kamer behoorden. In tegenstelling tot de andere Kamers van het
land herbergde zij aileen vertegenwoordigers van de internationale handel en de
hiermee in verb and staande activiteiten zoals scheepvaart, verzekeringen, expeditie enzovoort. Daar de stad rond de eeuwwisseling even wei een expansie van vooral
de levensmiddelenindustrie meemaakte, kwam in 1903 een afzonderlijke Nijverheidskamer tot stand. 1O
Het mandaat van de !eden van de beheerraad werd, afhankelijk van de Kamer,
uitgeschreven voor een, twee, drie of vier jaar. Ze waren herkiesbaar. De beheerraad wees een bestuurscommissie of bureau aan - meestal de voorzitter en de secretaris -, die belast was met de dagelijkse werking van de Kamer. In hoofdzaak
kwam dit neer op het voeren van een uitgebreide correspond en tie met tal van personen, instellingen en verenigingen en het afleggen van bezoeken aan verschillende overheidsdiensten. Het bureau was verder verantwoordelijk voor het opstellen
van het jaarlijks rapport, dat zoals in de vorige periode interessante gegevens bevatte over de economische toestand van een bepaalde regio en over de werking
van de Kamer. Soms evolueerde ditjaarboek ook tot een efficient promotie-instrument voor de bedrijven in de regio.
Die structuur van de Kamers is in grote lijnen tot heden blijven bestaan. De
functie van secretaris is na de Tweede Wereldoorlog geleidelij k overgenomen door
een aangestelde directeur, die zich bezighoudt met de dagelijkse werking. Hij bepaalt ook het gezicht van de Kamer. In het laatste decennium laat de directeur zich
in toenemende mate bijstaan door professioneel geschoolde administratieve krachten die als staf zijn gaan functioneren. De Kamer van Brussel bijvoorbeeld heeft
42 medewerkers in dienst. 11 Deze schaalvergroting hangt samen met de veranderde activiteiten van de Kamers, waarover ik het straks zal hebben. Er werden verder
gespecialiseerde diensten of departementen gecreeerd, zoals buitenlandse handel,
fiscaliteit, 'formaliteiten', vertalingen, bibliotheek. In de laatste jaren werden bo8 J. Dauwe, K. Uyttersprot en A. Stroobants, Van middeleeuwse ambachten tot georganiseerde Handelskamers. De economische ontwikkeling van het arrondissement Dendermonde. 150-jaar Kamer voor Handel & Nijverheid 1842-1992 (Dendermonde, 1992) 65.
9 Chambre de Commerce et d'Industrie de Mons, Bulletin mensuel, 8 (1908) .
10 Peeters, De Antwerpse Kamer, 45 .
II Kamer voor Handel en Nijverheid van Brussel, Jaarverslag 92/93 , (Brussel, 1993) II.
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Atbeelding 3. De handel van Antwerpen op de Wereldtentoonstelling van 1885.
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vendien een aantal diensten gelnformatiseerd. Meteen werd een aanvang gemaakt
met het in kaart brengen van het ondernemingslandschap.
Belgie telt heden 29 Kamers, met een concentratie in de provincies West- en
Oost-Vlaanderen en Henegouwen.

3. Samenstelling
In de periode v66r 1875 vielen bestuur en leden samen. Zoals ik reeds vermeldde,
varieerde het aantal tussen 9 en 21. Iedereen met een grondige kennis van handel
en nijverheid kon dee I uitmaken van de Kamer; er werd dus niet geeist dat men
persoonlijk actief was of was geweest in deze bedrijvigheden. AIleen ondernemers die bij een faillissement betrokken waren, of buiten de regio woonden, werden geweerd.
Het is interessant om de ledenlijsten van de Kamers te analyseren. Al snel blijkt
dat verscheidene namen regelmatig terugkeren of, anders gezegd, dat veelleden
meerdere jaren zetelden in deze instelling. In de Kamer van Dendermonde was
ongeveer de helft van het bestuur samengesteld uit steeds dezelfde personen. 12
Vooral in de periode 1830-1841 was er nauwelijks verandering te bespeuren. Toen
gold immers nog niet de bepaling dat ten hoogste een derde van de aftredende
leden wederom zitting kon nemen. Maar ook nadien was het blijkbaar evident om
aftredende leden zoveel als wettelijk toegestaan was en zo snel mogelijk opnieuw
voor te dragen en te benoemen. De Gentse Kamer had er zelfs de gewoonte van
gemaakt om telkens, tegen de wetgeving in, aIle uittredende leden als eerste kandidaat voor de vacante plaats voor te stellen. Zij verdedigde zich met het argument
dat het niet zo gemakkelijk was om kandidaten te vinden met de nodige kennis van
handel en industrie, die bovendien tijd konden vrijmaken voor een openbare functie. 13
Duidelijker nog: het waren bepaalde families of figuren die de Kamers beheersten. In het eerste geval werden meerdere leden van dezelfde familie in het ledenbestand aangetroffen. De indruk dat het om een gesloten kring ging, wordt nog versterkt door het feit dat sommige families ook onderling verwant waren . Deze
gesloten groep bestond bovendien uit ondernemers die een vooraanstaande economische en sociale positie in de regio bekleedden. In Gent bijvoorbeeld ontmoetten
we in de Kamer diverse grote katoenfabrikanten: Bossaert, De Bast, de Hemptinne, de Smet-de Naeyer, Rosseel.1 4
Dezelfde ondernemers oefenden daarnaast dikwijls een politieke of een andere
sociaal-economische functie uit, bijvoorbeeld in de Handelsrechtbank. Als ze zelf
12 Dauwe e.a., Van middeleeuwse ambachten, 37 .
13 Van der Kelen, De Kamer van Koophandel te Gent, 29-30.
14 Van der Kelen, De Kamer van Koophandel te Gent, bijlagen.
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niet politiek geengageerd waren, deden ze regelmatig een beroep op bevriende
politici. Parlementsleden namen trouwens vaak zelf het initiatief om een relatie
met de Kamer op te bouwen. Zo heeft volksvertegenwoordiger Donny in de periode 1834-1845 meerdere keren zijn wetsvoorstellen inzake douanetarieven en tolrechten op kanalen ter advies aan de Kamer van Oostende voorgelegd. 15
Sommige ondernemers slaagden er bovendien in om jarenlang de voorzittersstoel te bezetten. In de textielstad Aalst, bijvoorbeeld, speelden de textielbaronnen vader en zoon Cumont een centrale rol in de ontwikkeling van de Kamer als
voorzitters. 16
De differentiatie naar industriele structuur van de verschillende regio's in Belgie
kan ook afgelezen worden uit de samenstelling van de Kamers. In de Kamer van
Charleroi vonden we veel eigenaars van steenkoolmijnen terug, onder meer het
beroemde geslacht Warocque dat de mijnen van Mariemont uitbaatte. In de Kamer
van Verviers vie\en de lakenfabrikanten op. De stad vormde immers het centrum
van de wolindustrie. In Brussel troffen we verscheidene directeurs van banken
zoals de 'Societe Generale', de 'Banque Nationale', de 'Banque de Belgique' .17
Reeds spoedig na het verschijnen van het Koninklijk Besluit van 1841 werd,
vooral vanuit de Antwerpse handelswereld, kritiek geuit op de wijze waarop de
Kamers werden samengesteld. Men wilde dat de leden rechtstreeks zouden worden verkozen door de voornaamste handelaars en nijveraars van de stad, of tenminste dat zij de kandidaten konden voordragen. De door de Koning aangeduide
leden werden als niet-representatief beschouwd. Hierdoor waren verscheidene
handelsbranches en bedrijfstakken zelden of nooit vertegenwoordigd. Dit leidde
tot misbruiken, want de aangestelde leden namen vooral initiatieven ten gunste
van hun eigen industrietak. Precies het verlies aan contact met de economische
wereld zorgde ervoor dat hun adviezen en standpunten onvoldoende autoriteit uitstraalden en dat daarin - naast het gebrek aan dynamiek en de kritiek op de staatsinmenging - een derde reden gevonden werd om de Kamers afte schaffen in 1875. 18
In Nederland hebben de Kamers zich op dat vlak tijdig hervormd. In het nieuwe
reglement van 1851 werd bepaald dat de leden voortaan door het bedrijfsleven
zelf zouden worden gekozen, in plaats van door de Koning te worden benoemd.
Iedereen die een bepaa1d bedrag aan patentbelasting betaalde, dit wil zeggen een
IS D. Metsu, De Kamers van Koophandel van Oostende 1803-1914. De evolutie van een
drukkingsgroep, onuitgegeven licentiaatsverhandeling RUG (Gent, 1983) 58.
16 D. Podevijn, J. Van Gyseghem en K. Baert, Van paternalisme naar emancipatie. Een
bijdrage tot de sociaal-economische geschiedenis van het arrondissement Aalst uitgegeven n.a.v. 150 jaar Kamer van Koophandel en Nijverheid van Aalst en Gewest (18411991) (Aalst, 1991).
17 P. Doms, Les Chambres de Commerce et les pouvoirs publics devant la crise de 18481850, onuitgegeven iicentiaatsverhandeling UeL (Louvain-ia-Neuve, 1971).
18 Van der Keien, De Kamer van Koophandel te Gent, 61-69 .
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bedrijf voerde, kwam in aanmerking voor het kiesrecht. Maar de democratisering
had op andere punten dan weer nadelen. Dat iedere gemeente een Kamer kon
oprichten, heeft tot een wildgroei geleid. Met de verbreiding van het instituut over
allerlei kleinere provinciale gemeenten, kon immers geen sprake meer zijn van
een overzichtelijke advisering aan de overheid. Er kwamen uiteindelijk zo'n honderd Kamers tot stand. Zolang er aileen Kamers in enkele grote steden hadden
bestaan en het 'Hollandse' belang in de economie allesoverheersend was geweest,
was het geen bezwaar dat iedere Kamer adviezen uitbracht. Nu bleek echter het
nadeel van een te vergaande regionalisering en decentralisering. 19
Het opvallendste kenmerk van de vrije Handelskamers in Belgie na 1875 was het
onbeperkte ledenaantal. Wegens hun succesvolle werking in de laatste decennia
van de negentiende eeuw tot aan de Eerste Wereldoorlog, groeide hun aantal gestadig tot minstens honderd per Kamer. In Antwerpen steeg het aantal van meer
dan vijfhonderd in 1877 tot 1.450 v66r de Eerste Wereldoorlog. 2o Het ledenbestand bestond, behalve uit handelaars en industrielen, uit ambachtslieden, technici, wetenschapslui, person en met vrije beroepen, ambtenaren en kaderleden. De
Kamers recruteerden eveneens uit financiele milieus. Ik vermoed dat binnen het
ledenbestand de maatschappelijke toplaag numeriek het meest representatief was
tegenover haar potentieel. Vooral de grootbedrijven waren goed vertegenwoordigd. In het bureau en de beheerraad trof mij de aanwezigheid van bankiers, advocaten en andere beoefenaars van vrije beroepen. Zij beschikten over de nodige
contacten en technische kennis om bepaalde dossiers of thema's bij de bevoegde
instanties aan te kaarten .
Economische depressies hebben vaak tot inkrimpingen geleid, maar in het algemeen gesproken is het ledenaantal in stijgende lijn gegaan. De grootste pieken
kwamen voor tussen 1890 en de Eerste Wereldoorlog en in de jaren twintig en
zestig. Vanaf het einde van de jaren tachtig kennen de meeste Kamers opnieuw een
sterke uitbreiding, gemiddeld genomen met 10%. Nog steeds neemt de representativiteit toe met de schaalvergroting van het bedrijf: van bedrijven met 100 tot 200
werknemers is een derde vertegenwoordigd; in de klasse van 200 tot 500 werknemers 42%; in de klasse van 500 tot 1.000 werknemers 46%; in de klasse van meer
dan 1.000 personeelsleden 65%. Daarnaast proberen de huidige Kamers hun aandacht meer te rich ten op de groep van de kleine en middelgrote ondernemingen en
de ze1fstandigen.21
19 Van Gerwen, Seegers en Verstegen, Mercurius' er/enis, 23.
20 'Geschiedkundig overzicht van de aktiviteit der Kamer van Koophandel van Antwerpen 1803-1953 ' , in laarboek van de Kamer van Koophandel van Antwerpen (Antwerpen,
1954) 776.
21 Gesprek van de auteur met 1. Van Gyseghem, directeur Kamer van Koophandel en
Nijverheid van Aalst en Gewest, 23-05- 1995.
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Dat de Kamers ook als vrije handelskamers hun elitair karakter wensten te behouden, blijkt onder meer uit het feit dat ieder die wilde toetreden, voorgesteld
moest worden door een of meer leden en de goedkeuring moest wegdragen van het
centraal comite. Als een echte vertegenwoordiging van alle ondernemersbelangen
konden ze dan ook niet beschouwd worden . Op zo'n 240.000 ingeschrevenen bij
het handelsregister in Belgie, behoorden er tijdens de jaren dertig nauwelijks 20.000
tot een Kamer.22 Bovengenoemde bepaling geldt niet langer sinds de jaren zestig.
De Kamers zijn vee I opener instellingen geworden. Ledenwerving is nu een prioritair actiepunt. Meer leden impliceert immers dat ze een uitgebreider dienstenpakket aan het bedrijfsleven kunnen aanbieden. Daaruit hal en ze hun inkomsten.
Voor de professionele uitbouw van de organisatie zijn de Kamers geheel op deze
dienstverlening aangewezen.
Het contact met de leden werd en wordt onderhouden via het maandblad en via
banketten. Banketten namen steeds een belangrijke plaats in op het programma: ze
zijn periodiek of ter gelegenheid van een verjaardag van een Kamer, of in het
kader van een speciale gebeurtenis of ter huldiging van een verdienstelijk persoon.
In Antwerpen bijvoorbeeld werd de verjaardag van de afkoop van de Scheldetol
verscheidene keren gevierd met manifestaties georganiseerd door de Kamer aldaar.23

4. Interventies in het sociaal-economisch leven
In de peri ode dat de Kamers een officiele rol vervulden in het Belgische staatsbestel, werden zij dikwijls, bijvoorbeeld via enquetes, betrokken bij het uitstippelen
van de handelspolitiek. De debatten over protectionisme versus vrijhandel welke
in de hoogste regeringskringen werden gevoerd, werden dan ook herhaald in de
vergaderingen van de Kamers. Meestal betrof het vragen in verband met de verlaging of verhoging van in- en uitvoerrechten of het afsluiten van handelsovereenkomsten .24
Een concreet voorbeeld maakt duidelijk welke problemen hen bezighielden. In
de jaren dertig van de negentiende eeuw stond een verhoging van de uitvoerrechten op vIas ter discussie. De Gentse en Ieperse Kamers, actief in een streek met
vee I textielnijverheid, wierpen zich op als voorstanders van een verhoging van de
uitvoerrechten op vIas . Beide Kamers wensten met deze maatregel de vlasexport
in te krimpen en de vlasprijs te drukken om zo de spinnerijen van goedkope grond22 Algemeen Rijksarchief Brussel, Archief van Kabinet van de Eerste Minister, Portefeuille Chambres de Commerce.
23 Annuaire de la Chambre de commerce d'Anvers 1871-1926 (Antwerpen, 1927).
24 M. Suetens, Histoire de la politique commerciale de la Belgique depuis 1830
jusqu'il nos jours (Brussel, 1955).
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stof te voorzien. Zoniet, zouden de Belgische linnenfabrikanten gedwongen worden om tegen zeer hoge prijzen buitenlands vias aan te kopen. Dat zou hen in een
nadelige concurrentiepositie ten opzichte van Engeland, Duitsland en Rusland brengen. De andere Kamers deelden dit standpunt niet. 25
Nog op een ander terrein waren de Kamers zeer actief in de vorige eeuw, namelijk de uitbouw van een degelijke infrastructuur. Dit deden ze door enerzijds als
informatieve vangarm van de overheid in de sociaal-economische realiteit op te
treden en door anderzijds de grieven en wensen van de handelaars en industrielen,
op eigen initiatief, over te maken aan de overheid. 26 Elke Kamer streefde ernaar
om de regio waarin zij opereerde, te ontsluiten voor het goederenvervoer. Yoor de
Kamer van Gent bijvoorbeeld kreeg de uitbouw van de haven prioriteit en werden
in dat verband talloze grieven aan het adres van de regering geforrnuleerd. Gent
voelde zich tekort gedaan in vergelijking met Antwerpen en Oostende. 27
Andere Kamers ijverden vooral voor de aan\eg van interstedelijke spoorverbindingen of voor de oprichting van nieuwe stations en goederenloodsen. Ook de
treinuurregelingen en de tarieven vormden een geliefkoosd studieonderwerp. Er
ging geen jaar voorbij zonder klachten of opmerkingen over vertragingen, te hoge
tarieven of te weinig uniformiteit. Ten slotte vroeg een uitbreiding van het wegenen kanalennet hun aandacht. De stelregel van de Kamers was steeds: 'II faut ameliorer autant que possible les conditions de production de nos fabriques par
I'amelioration des voies de communication tant par chemin de fer que par eau et
favoriser par tous les moyens possibles Ie commerce et I'industrie' .28
De na 1875 herrezen Kamers van Koophandel bleven op hetzelfde domein actief.
De diverse nijverheids- en handelssectoren werden - zoals ik reeds eerder heb
vermeld - ondergebracht in afdelingen of sec ties die de problematiek van hun eigen sector bestudeerden en via het centraal comite hun wensen aan de betrokken
ministeries overmaakten.
De periode 1885 tot aan de Eerste Wereldoorlog, die gekenmerkt werd door een
gunstige economische conjunctuur, onderscheidde zich door het grote aantal wereldtentoonstellingen in Belgie. De Kamers waren betrokken bij de organisatie
ervan. Tijdens de wereldtentoonstelling van 1894 in Antwerpen richtte de Kamer
van Antwerpen een paviljoen op dat het belang van de haven in de handelsbewe-

25 Van der Kelen, De Kamer van Koophandel te Gent, 109-111.
26 G. Vanthemsche, 'De geschiedenis van de Belgische werkgeversorganisaties. Ankerpunten en onderzoekshorizonten', NEHA-Bulletin. TiJdschrift voor de economische geschiedenis in Nederland 9 (\ 995), nr. 1, 3-20, aldaar 4.
27 1729-1979. Kamer van Koophandel en Nijverheid van het Gewest Gent (Gent, 1979).
28 Chambre de Commerce et des Fabriques de Gand, Rapport gen/iral (. .. ) durant I' annee
1869 (Gent, 1870) 21.
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ging in binnen- en buitenland moest illustreren. Statistische tabellen, kaarten en
panorama's werden daarvoor opgesteld .29
Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden de activiteiten van de Kamers tot een
minimum herleid of gestaakt. 30 Na de oorlog zagen de Kamers zich geplaatst voor
een samenleving in snelle verandering. De overheersende invloed van de ondernemers op het maatschappelijk gebeuren was aangetast. In deze context moeten we
de vermindering van de activiteiten van de Kamers situeren. Ais voornaamste initiatief voor het Interbellum kan ik wijzen op de inrichting van handelsbeurzen in
verscheidene steden, waaraan de respectievelijke Kamer haar medewerking verleende. Ook koloniale tentoonstellingen waren in tijdens het Interbellum. Op die
manier wilde men de grote toekomst voor de Belgische kolonie Kongo in de kijker
plaatsen.
In de jaren dertig kregen de Kamers opnieuw een beperkte officiele opdracht
toegewezen, nameIijk het uitreiken van oorsprongsattesten voor de export, wat
meteen een bron van inkomsten opleverde. In een oorsprongsattest garandeerde
de Kamer dat de vermelde goederen van Belgie of van een bepaald vreemd land
afkomstig zijn.3\ Dat sommige Kamers op dat moment nog weinig te betekenen
hadden, blijkt uit het voorbeeld van Dendermonde. Toen de Kamers in 1937 individueel erkenning dienden aan te vragen voor de afievering van oorsprongscertificaten, ondernam de toenmalige beheerraad niet eens de nodige stappen om deze
erkenning te bekomen. 32 Andere officieIe opdrachten vergelijkbaar met die van de
Nederlandse Kamers hebben ze nooit gekregen.
Het is curieus dat de Kamers bij de noorderburen juist in het Interbellum een
nieuw elan kregen met de reorganisatie van de instelling in 1922. De voornaamste
nieuwe bevoegdheid, het beheer van het handelsregister, was niet aileen zeer omvangrijk, maar vergrootte ook het inzicht van de Kamer in de economische ontwikkeling van de regio, waardoor ze doeltreffender adviezen en inlichtingen kon
verstrekken. In de jaren dertig hadden de Nederlandse Kamers dan ook een actief
aandeel in de bestrijding van de crisis. De regering betrok ze vanaf de jaren zestig
zelfs nog meer bij de uitvoering van de wetgeving op het gebied van ordelijk economisch verkeer, bijvoorbeeld bij de uitvoering van de Vestigingswet bedrijven.
Verder werden de gemeentelijke Kamers vervangen door een kleiner aantal regionale Kamers. Deze inkrimping versterkte de machtspositie en de onafhankelijkheid van de instelling. De interne structuur wijzigde eveneens. Iedere Kamer bestond nu uit twee afdelingen: een voor het groot- en een voor het kleinbedrijf. Het
aantalleden varieerde, afhankeIijk van de betekenis van de regio, van 14 tot 38.

29
30
31
32

Annuaire de La Chambre de Commerce d 'Anvers 1871-1926, 28 en 35.
Kamer van KoophandeL en Nijverheid van het Gewest Gent, 56-57.
Lens, De Kamer van KoophandeL, 16.
Dauwe e.a., Van middeLeeuwse ambachten, 67 en 77 .
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In Belgie ging pas in de jaren zestig stilaan een frisse wind door de meeste
Kamers waaien. Dit had te maken met de uitwerking van de regionale expansiepolitiek in die periode, meer bepaald met de wetten op de nationale en regionale
expansie van 17 en 18 juli 1959 en van 14 juli 1966. Het was aan de Kamers om
het initiatief te nemen om voor de eigen regio bijzondere inspanningen te vragen
of te leveren. De wetten voorzagen immers in financiele en fiscale steun aan
probleemgebieden om zo de economische heropieving en de regionale reconversie mogelijk te maken. Deze steun kon gebruikt worden voor de uitbouw van industrieterreinen en voor bedrijfsinvesteringen.
Verscheidene Kamers wendden hun invloed aan voor de totstandkoming van
industrieterreinen in hun gebied en probeerden daartoe die regio of althans een
deel ervan als ontwikkelingsgebied te laten erkennen. Eenmaal industrieterreinen,
werden daarop buitenlandse investeerders aangetrokken. De Kamer van Aalst stelde
in een Engelstalige brochure de ruime mogelijkheden van de streek voor, bedoeld
om in het buitenland te verspreiden. De voorzitter ging als ambassadeur van de
regio in de Verenigde Staten bedrijven bezoeken. De resultaten bleven niet uit:
onder meer Revlon, Tupperware, Gates Rubber vestigden zich in de jaren zestig in
Aalst. 33 Ook de ontsluiting van het arrondissement voor het verkeer paste in de
reconversie van de regio's.
Vooral vanaf de jaren zeventig en meer nog vanaf de jaren tachtig nam de organisatie in toenemende mate de gedaante aan van een dienstenverlener. Dit slaat
niet alleen op het vervullen van exportformaliteiten voor de bedrijven (onder meer
oorsprongsattesten afleveren), maar ook op het verstrekken van exportinformatie,
het geven van begeleiding aan beginnende exporteurs en het verzorgen van promotie rond de export. Daarnaast kunnen de ondernemingen bij de Kamer terecht
voor allerhande sociale, fiscale, juridische of economische vragen. De startende
onderneming wordt geassisteerd bij de keuze van de juiste ondernemingsvorm, bij
de formaliteiten van het handelsregister, de BTW enzovoort.
Zeer belangrijk is ten slotte de uitgebreide vormings- en opleidingsopdracht van
de Kamers. Ik noem de actualiteitsseminaries, de taal- en informatica-opleidingen, specifieke opJeidingen rond bepaalde items, en de voordrachten. De doelgroep bestaat uit bedrijfsleiders, kaderleden en bedienden. Dikwijls worden vooraanstaande person en uit de politieke, economische enjuridische wereld uitgenodigd
als sprekers. Steeds is het daarbij ook de bedoeJing dat de Kamers als trefcentrum
fungeren.

33 Podevijn e.a., Van paternalisme naar emancipatie, 113-117.
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5. Besluit
Ik wil terugkomen op de vraag of de Kamers van Koophandel in Belgie het beleid
van de overheid dan wei het belang van de ondernemers hebben gediend. V66r
1875 functioneerden de Kamers als werkinstrumenten in handen van de nationale
regering en moesten zij mee het economisch beleid uitstippelen. Nochtans kregen
zij reeds in deze peri ode het verwijt te horen van de overheid dat zij teveel het
regionaal of zelfs het prive-belang dienden, omdat steeds dezelfde personen in de
Kamers terugkeerden of dezelfde economische sectoren vertegenwoordigd waren.
Het was echter een gemakkelijk geuit verwijt van de regering, vooral wanneer zij
naar argumenten zocht om de eisen van de Kamers naast zich neer te leggen. Toen
de Kamers immers in 1857 het voorstel deden om jaarlijks bijeen te komen in
Brussel om te debatteren over aile belangwekkende vraagstukken van nationale
handel en nijverheid, sprak de regering haar veto uit. Ze vreesde dat de Kamers
daardoor teveel politieke macht zouden verwerven.34
De autonomie van de Kamers vanaf 1875 kende voor- en nadelen. Voortaan
konden zij volledig ten dienste van de lokale handelaars en nijveraars staan en op
die manier als ideale spreekbuis voor het regionale bedrijfsleven optreden. Daartegenover staat dat er minder rekening werd gehouden met hun adviezen en standpunten. Ten tweede waarborgt hun financiele autonomie een vol\edige onafhankelijkheid van de officiele overheden, maar de keerzijde van de medaille is dat de
Kamers voor hun inkomsten te zeer zijn afgestemd op ledenwerving en dienstbetoon voor individuele leden en bijgevolg de bevordering van de gewestelijke welvaart in haar totaliteit als aandachtspunt weleens in het gedrang laten komen. Ten
slotte past de politieke neutraliteit van de Kamers in hun streven naar onafhankelijkheid. In de jaren tachtig en negentig van de negentiende eeuw werd aan de
Kamers nogal eens verweten dat ze als verkiezingsclubs voor de liberalen fungeerden, maar tijdens het Interbellum en vooral na de Tweede Wereldoorlog wensten de Kamers zich als neutrale interprofessionele werkgeversorganisaties te profileren.
Naast de autonomie tegenover het officiele bestuur, valt de onderlinge zelfstandigheid van de Kamers op. De positie van de Kamers binnen de georganiseerde
werkgeverswereld is ten dele als gevolg daarvan steeds problematisch geweest.
Aangezien elke Kamer een eigen koers wenste te varen, bleek het zeer moeilijk
om overkoepelend over fundamentele zaken een standpunt in te nemen. We zien
dan ook dat in de overleg-economie de sectoriele belangenorganisaties een dominerende rol kregen en als de vertegenwoordigers van het bedrijfsleven gingen gelden .35
34 Van der Kelen, De Kamer van Koophandel te Gent, 56-58.
35 Over de betekenis van de Kamers van Koophandel in rel atie tot andere werkgeversorgani saties werd recent een artikel gepubliceerd : Vanthemsche, ' De geschiedeni s' , 3-20.
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In de laatste decennia krijgen we opnieuw een tendens in tegengestelde richting.
De Kamers streven naar een wettelijk statuut zoals in Nederland geldt. Op die
manier hopen zij meer opdrachten van overheidswege te krijgen en ook meer middelen om hun taken naar behoren te vervullen. Het beheer van het handelsregister
is een van de taken die ze naar het Nederlandse voorbeeld zouden willen uitoefenen. Maar het blijft zeer de vraag of de Kamers dan ook zullen uitgroeien tot grote,
bij aile facetten van het bedrijfsleven betrokken administratieve en adviserende
organen.
De eerste aanzet tot een historische studie over de Kamers van Koophandel is
gegeven, maar verschillende aspecten dienen verder uitgediept en soms is het te
vroeg om algemene conclusies te trekken. De bronnen blijven voor een groot deel
onontgonnen; we wachten met spanning op een synthesewerk.

VI

Een model van macro-selectie voor bedrijfsarchieven
l.L.l.M. VANGERWEN 1

1. Inleiding
Ret industrieel erfgoed in Nederland omvat een onmetelijke hoeveelheid roerende
en onroerende goederen. Ze zijn er in aIle soorten en in aIle staten: van glimmende
koperen brouwketels tot vervallen en overwoekerde fabriekscomplexen ofbeschimmelde en verzuurde papieren. In 1992 is door de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur het Projectbureau Industrieel Erfgoed (PIE) opgericht. Opdracht aan het PIE luidde om in vier jaar tijd onderzoek te doen naar criteria voor
het selectiefbehoud van monumenten van bedrijf en techniek, een verzamelbegrip
voor bedrijfsgebouwen en bedrijfswoningen, machines, installaties en archieven,
en voor met de industriele ontwikkeling samenhangende infrastructurele objecten
zoals bruggen, gemalen, spoorwegen en watertorens. Met veel enthousiasme en
inzet is het PIE begonnen met de uitvoering van een ambitieus beleids- en actieprogramma. In dit jaar (1996), het 1aar van het Industrieel Erfgoed, zullen de bouwstenen beschikbaar komen waarmee een stevig fundament kan worden gelegd voor

Met speciale dank aan mevrouw drs. H.J.M . Winkelman die op 26 mei 1995 zorg
droeg voor de presentatie van deze bijdrage. De tekst is grotendee1s gebaseerd op de volgende publikaties: Eric Fischer en Jacques van Gerwen, 'Een model van macro-selectie
voor bedrijfsarchieven' in: Nederlands Archievenblad 98(1994)86-101. EJ. Fischer,
J.LJ.M. van Gerwen, G. Reudink, Stap voor stap. Een proeve van macro-selectie inzake
Nederlandse bedrijfsarchieven (Amsterdam 1994), EJ. Fischer en J.L.J.M. van Gerwen,
'Bedrijfsgeschiedenis en bedrijfsarchieven. De Nederlandse stand van zaken' , in : De bedrijven en hun geheugen. Verslag van de studiedag rond bedrijfsgeschiedenis Antwerpen,
10 december 1993 (Brussel 1994) 39-69 en Jacques van Gerwen, 'Proeve van een macroselectie van bedrijfsarchieven' in: Verslag van de studiedag Aqcuisitie 13 oktaber 1994
(Rotterdam: CAN Net 1995) 20-30.
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een cultuurbeleid dat het behoud van monumenten van bedrijf en techniek, waaronder de bedrijfsarchieven, veiligstelt.
In opdracht van het PIE heeft het NEHA zich gebogen over de vraag: is er een
algemeen toepasbare selectiemethode te ontwikkelen met behulp waarvan een Iijst
van bedrijfsarchieven van nationaal belang kan worden samengesteld? En zo ja,
welke (soorten) criteria kunnen worden gehanteerd bij het selectief behoud van
bedrijfsarchieven? Alvorens deze vragen te bean two orden zal in het kort de noodzaak van een planmatige selectie van bedrijfsarchieven worden toegelicht.
In de Nota Archiejbeleid uit 1985 constateerde de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur dat overheidsarchieven een te fragmentarisch en te eenzijdig beeld geven van historisch-maatschappelijke ontwikkelingen. En dat derhalve
particuliere archieven van personen, families, bedrijven, kerken en verenigingen
waardevolle bronnen kunnen zijn voor de kennis van onze geschiedenis en cultuur. Een van zijn aanbevelingen luidde dan ook dat het selectie- en acquisitiebeleid van het openbaar archiefwezen zich eveneens dient te richten op de verwerving van deze particuliere archieven. 2
Het bedrijfsleven behoort tot de vele particuliere archiefvormers. Momenteel
staan bij de Kamers van Koophandel en Fabrieken in Nederland ruim 700.000
ondernemingen geregistreerd. Slechts 10.000 daarvan zijn te beschouwen als grootbedrijven, dat wil zeggen ondernemingen met meer dan 50 werknemers . De rest
valt in de categorie midden- en kleinbedrijf. Hierbij gaat het overigens aIleen nog
maar over de ondernemingen die er op dit moment zijn. Het aantal ondernemingen
dat ooit in Nederland heeft bestaan, kan zeker op twee miljoen worden geschat.
Zoveel ondernemingen, zoveel archiefvormers, zoveel bedrijfsarchieven .. .
Wanneer gemakshalve wordt aangenomen dat een bedrijfsarchief gemiddeld een
strekkende meter omvat, dan betekent dit dat de totale omvang van de archieven
van de huidige ondernemingen 700 strekkende kilometer bedraagt, een omvang
die overeenkomt met anderhalf maal de huidige capaciteit van aIle overheidsarchiefdiensten in Nederland tezamen! Hiermee is meteen de omvang van het probleem geschetst en daarmee de noodzaak aangegeven tot het vinden van oplossingen. Selectie is hard nodig.

2 Het rijksbeleid ten aanzien van particuliere archieven werd ruim tien jaar eerder - in
197 I - verwoord in een advies van de Archiefraad. Hierin wordt gesteld dat bepaa\de
particuliere archieven behoren: ' tot die cu\tuurgoederen waarvan instandhouding in het
be\ang van de gemeenschap is; de behartiging van dat belang kan door de overheid tot haar
taak worden gerekend, wanneer degene die daarvoor primair verantwoordelijk is, niet in
staat blijkt te zijn deze verantwoordelijkheid in voldoende mate te dragen. '
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2. Selectie en registratie
Het is algemeen bekend dat de middelen voor behoud, beheer en ontsluiting van
bedrijfsarchieven - zowel bij particuliere beheerders als bij openbare archiefbewaarplaatsen - beperkt zijn. Vanwege die beperking is het zaak alle selectie- en
acquisitie-aktiviteiten te richten op het behoud van de historisch meest representatieve archieven. Daarbij is het hanteren van een acquisitieplan met duidelijke selectiecriteria onontbeerlijk. Op zichzelf klinkt dit logisch en vanzelfsprekend. Het
is het echter niet. Hoewel de grote voordelen van een acquisitieplan als een intern
en extern beleidsinstrument wordt onderkend, wordt het in de praktijk maar spaarzaam gehanteerd. 3
De acquisitie van particuliere (bedrijfs-)archieven verIoopt dikwijls op incidentele en passieve wijze. Zonder een duidelijk vooropgezet plan wordt ad hoc een
keuze uit het aanbod gemaakt. Doordat het toeval een onevenredig grote rol speelt,
zijn onevenwichtig samengestelde bestanden met veel doublures en hiaten ontstaan. Dat geldt ook voor bedrijfsarchieven. Het bestand aan bewaard gebleven
bedrijfsarchieven is uitermate onevenwichtig van samenstelling, niet alleen wat
betreft de verdeling over de bedrijfstakken, maar ook wat betreft de spreiding over
het groot-, midden- en kleinbedrijf en de spreiding in de tijd.
Zowel in de binnen- als buitenlandse literatuur over selectie bestaat consensus
over de noodzaak eerst een terreinverkenning te verrichten - dat wil zeggen het
registreren van bewaard gebleven bedrijfsarchieven - alvorens een zinvolle macro- en micro-selectie kan worden uitgevoerd. J.A.M.Y. Bos-Rops en P.W.J. den
Otter stelden het in 1987 aldus: 'De totstandkoming van een gedetailleerde en
systematische registratie, een centraal register van bedrijfsarchieven in Nederland
is een absolute noodzakelijkheid. Zonder een dergelijk hulpmiddel is het vrijwel
niet mogelijk tot een selectieve en planmatige aanpak van de acquisitie te komen' .4 De noodzaak tot een planmatige registratie werd nog eens onderstreept
door H. van den Eerenbeemt met zijn bijdrage 'Bestek 1989: een uitdaging aan het
NEHA (1914-1989); een nationale aanpak van bedrijfsarchieven en bedrijfsge-

3 IIlustratief in dit verband zijn de enquete-resultaten van CAN net, netwerk voor categorale archiefbeherende instellingen in Nederland. In totaal werden 27 instellingen aangeschreven met vragen over hun acquisitie-aktiviteiten en de daarbij gevolgde aanpak. De
respons bedroeg 50%. Zes instellingen maakte geen gebruik van een acquisitieplan; 7
instellingen hebben wei een plan of hebben een plan in de maak. Het hebben van een plan
blijkt echter geen garantie te zijn voor het hanteren van een dergelijk plan in de praktijk
(Zie: Verslag van de studiedag Acquisitie 13 oktober 1994 (Rotterdam: CANNet 1995) 59.
4 J.A.M.Y. Bos-Rops en P.W.J. den Otter, 'Kiezen uit overvloed. De acquisitie van bedrijfsarchieven' in: Nederlands Archievenblad 91 (1987) 113-114. Zie ook Het industrieel
erfgoed en de kunst van het vernietigen 21, bijlage VII 48-52.
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schiedenis gevraagd!' In dit bestek schetst hij de contouren voor een dubbel masterplan: een voor de registratie, indentificatie en ontsluiting van bedrijfsarchieven
en een voor de bestudering van bedrijfstakken. 5
In de jaren '70 heeft het NEHA de eerste plannen ontwikkeld voor het opzetten
van een registratie van bedrijfsarchieven in beheer bij open bare archiefbewaarplaatsen. 6 Vanaf de jaren ' 80 is tegelijkertijd een toenemende acquisitie-aktiviteit
van bedrijfsarchieven waar te nemen. Het Rijksarchief in Overijssellegt een grote
belangstelling aan de dag voor het opsporen en acquireren van bedrijfsarchieven
van textielondernemingen. Daarnaast heeft deze archiefdienst in de jaren 1982 en
1983 een gerichte aktie op touw gezet om archieven van landbouworganisaties op
te sporen en acquireren. 7 De Rijksarchieven in Utrecht en Friesland en de gemeentearchieven in Den Haag en Amsterdam hebben eveneens met behulp van
enquetes getracht zicht te krijgen op bewaard gebleven bedrijfsarchieven in hun
werkingsgebied. 8 Ook individuele onderzoekers hebben ten behoeve van bedrijfstakstudies archievenoverzichten samengesteld. 9
Met financiele steun van de Kamers van Koophandel en Fabrieken, het Nederlands Instituut voor het Bank- en Effectenbedrijf (NIB E) en het Verbond van Verzekeraars heeft het NEHA in de loop van de jaren ' 80 - naast de passieve registratie
- een begin gemaakt met de aktieve registratie: de registratie van bedrijfsarchieven
die door de ondernemingen zeif worden beheerd. Deze registratie-aktiviteiten re-

5

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, in: Bedri)fsarchieven. Beschouwingen over acquisitie,
beheer en gebruik (Amsterdam 1989) 64-68.

6

Deze p1annen resu1teerden in 1975 in de uitgave van E.P. de Booy en A.J. Looijenga,

Overzicht van archieven van particuliere ondernemingen berusten in openbare archiejbewaarplaatsen (Amsterdam/Den Haag 1975). In 1979 verscheen hiervan een bijgewerkte

herdruk.
7 B. Hijma, 'De acquisitie van agrarische archieven. Een campagne van het Rijksarchief
in Overijssel', in: Nederlands Archievenblad 90 (1986)3 204-213.
8 Zie onder meer het rapport van H. Janssen, Akwisitie van bedrijfsarchieven door het
Rijksarchief in de Provincie Utrecht (RAU), juni 1986. Als bijdrage aan 'Het Jaar van het
Industrieel Erfgoed' zal het Rijksarchief Utrecht in 1996 een onderzoeksgids van bedrijfsarchieven in de provincie Utrecht uitbrengen (zie: BARN-Berichten nummer 7, 1 april
1996).
9 Voorbeelden hiervan zijn: Duparc, H.J.A. en A. de Pater, 'De archivalia op het gebied
van de Nederlandse spoor- en tramwegen' , in: Economisch-Historisch laarboek XXXII
1967 -1968 (Amsterdam NEHA 1968), W.H.P.M. van Hooff, De Nederlandse machinefabrieken 1825-1914. Overzicht en bibliografie (Amsterdam: NEHA 1990 derde druk) en
B.W. de Vries, From pedlars to textile barons. The economic development of a lewish
minoritygroup in the Netherlands (Amsterdam 1989).
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sulteerden in een drietal bronnenoverzichten voor het bank- en verzekeringswezen
en een overzicht voor de Kamers van Koophandel en Fabrieken in Nederland. 10
Op basis van deze ervaringen heeft het NEHA eind 1989 het initiatief genomen
om de historische bedrijfsarchieven van de 10.000 grootste Nederlandse ondernemingen te traceren.11 Hiervoor zijn met behulp van de gegevens van de NV Databank van de Kamers van Koophandel en Fabrieken middelgrote en grote bedrijven
geselecteerd evenwichtig verdeeld over aile bedrijfstakken. Deze registratie-aktiviteiten hebben een driedelig doe!. In de eerste plaats het bieden van een hulprniddel bij de acquisitie door het openbaar archiefwezen. In de tweede plaats onderzoekers een apparaat in handen te geven waarmee ze snel de verblijfplaats, omvang,
inhoud en toegankelijkheid van een bedrijfsarchief kunnen vaststellen. En niet in
de laatste plaats 'zendingsarbeid' onder ondernemend Nederland om de aandacht
te vestigen op de cultuur-historische waarde van hun bedrijfsarchieven. 12
Eind 1993 bedroeg het aantal geregistreerde bedrijfsarchieven in hetBedrijfsArchieven Register van het NEHA (BARN) 4.805 (zie tabell). Momenteel bedraagt
dit aantal ruim 5.500.
Hierbij gaat het zowel om bedrijfsarchieven in beheer bij het openbare archiefwezen als om archieven die door de ondernemingen zelf worden beheerd. In de
reeks Historische BedriJfsarchieven zijn inmiddels zestien delen verschenen. De
geregistreerde bedrijfsarchieven zijn per bedrijfstak gerubriceerd en beschreven.
Het zoe ken naar een bedrijfsarchief is daarmee teruggebracht tot het inzien van
een overzichtelijke twintig centimeter op de boekenplank. In iedere publikatie is
tevens een beknopte historische inleiding van de betreffende branche opgenomen.
Daarnaast is in elk deel een lijst opgenomen van ondernemingen die van groot
belang zijn geweest voor de ontwikkeling van een bedrijfstak maar waarvan (nog)

10 lL.J.M. van Gerwen ,Bronnenoverzicht voorde bestudering van het Nederlandse bankwezen in de 1ge en 20e eeuw (Amsterdam: NEHA 1986). B.P.A. Gales en J.L.J.M . van
Gerwen, Sporen van leven en schade. Een geschiedenis en bronnenoverzicht van het Nederlandse verzekeringswezen (Amsterdam: NEHA 1988). lL.J.M. van Gerwen, J.J. Seegers en S.W. Verstegen, Mercurius ' Erfenis. Een geschiedenis en bronnenoverzicht van de
Kamers van Koophandel en Fabrieken in Nederland (Amsterdam: NEHA 1990).
11 De uitvoering van dit grootschalige registratieproject was mogelijk dank zij de financiele steun van de overheid (Ministeries van Onderwijs & Wetenschappen en Welzijn,
Volkshuisvesting en Cultuur) en het bedrijfsleven (het Verbond van Nederlandse Ondernemingen (VNO) en het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond (NCW) en een groot
aantal branche-organisaties).
12 Marti Huetink, 'BedrijfsArchieven Register van het NEHA (BARN)' in: Nederlands
Archievenblad 95( 1991 )3 , 275-280. Met de nog steeds verschijnende BARN-Berichten,
die onder meer integraal worden opgenomen in Nieuws voor Archieven, kunnen getnteresseerden het verloop van het BARN-project op de voet volgen.
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Tabel 1. Overzicht van door het BARN geregistreerde bedrijfsarchieven onder-

verdeeld naar bedrijfsklassen op basis van de Standaard Bedrijfs Indeling (SBI)
van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBSY3
SBI-code

Bedrijfsklasse

II

Kolenmijnbouw
Aardolie- en aardgaswinning en -exploratie
Overige delfstoffenwinning
Voedings- en genotmiddelenindustrie
Textielindustrie
Kledingindustrie
Leder-, schoen- e.a. lederwarenindustrie
Hout- en meubelindustrie
Papier- en papierwarenindustrie
Grafische industrie, uitgeverijen
Aardolie-industrie
Chemische industrie
Kunstmatige en synthetische garen- en vezelind.
Rubber- en kunststofverwerkende industrie
Bouwmaterialen-, aardewerk- en glasindustrie
Basis metaalindustrie
Metaalproduktenindustrie
Machine-industrie
Elektrotechnische industrie
Transportmiddelenindustrie
Openbare nutsbedrijven
Bouwnijverheid
Bouwinstallatiebedrijven
Groothandel
Tussenpersonen in de handel
Detailhandel
Spoorwegen
Wegvervoer
Zeevaart
Binnenvaart
Luchtvaart
Hulpbedrijven van het vervoer
Communicatiebedrijven
Bankwezen

12
19
20/21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
40
51
52
61162
63/64
65/66
71
72
73
74
75
76
77
81

Totaal

Aantal
12
5
47
567
308
68
32
108
90
314
8
163
36
171
25
195
107
28
95
319
225
55
497
19
369
45
305
90
74
16
85
19
307
4.805

13 Len Winkelman , 'Eerste fase BARN-project voltooid!' in: BARN Berichten (NEHA
Amsterdam no. 5, 28 oktober 1993). Uit praktische overwegingen zijn in dit overzicht de
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geen gegevens over het archief bekend zijn. Ret kan hierbij zowel gaan om in middels opgeheven bedrijven als om nog bestaande ondernemingen.
Bijna 60% van de geregisteerde bedrijfsarchieven of delen daarvan zijn in beheer bij het openbaar archiefwezen. Wat de omvang betreft, is - indien de categorie 'onbekend' buiten beschouwing wordt gelaten - bijna 60% van de geregistreerde archieven kleiner dan 10 strekkende meter. Ret openbaar archiefwezen
beheert overwegend archieven met een omvang kleiner dan 10 strekkende meter
namelijk 1.566; 362 archieven hebben een omvang gelijk aan of groter dan 10
strekkende meter. Voor de omvang van archieven in particulier beheer geldt het
tegenovergestelde: 432 archieven zijn kleiner dan 10 meter en 970 archieven hebben een omvang groter dan 10 meter. In veel gevallen zal bij de archieven die door
het openbaar archiefwezen worden beheerd naast de 'natuurlijke' selectie een archivistisch verantwoorde schoning hebben plaatsgevonden. Dit zal in veel mindere mate het geval zijn bij bedrijfsarchieven in particulier beheer.
Roewel de eerste verantwoordelijkheid voor het in goede en geordende staat
bewaren van (historische) bedrijfsarchieven berust bij de archiefvormer is het in
de meeste gevallen wenselijk dat deze worden ondergebracht bij open bare archiefbewaarplaatsen. Rier zijn immers de faciliteiten aanwezig voor een professionele
ontsluiting, beheer en ter beschikkingstelling. Een financiele bijdrage van het bedrijfsleven voor het gebruik maken van deze faciliteiten is dan ook billijk. Bovendien kunnen in archiefinstellingen en documentatiecentra bedrijfsarchieven in samenhang met andere economisch-historische bronnen worden onderzocht. Slechts
enkele grote ondernemingen hebben een professionele archiefdienst die ook zorg
kan dragen voor een verantwoord beheer van het historisch archief.

3. Macro-selectie
Ret NEHA heeft de resulaten van het onderzoek naar de selectieproblematiek van
bedrijfsarchieven vastgelegd in Stap voor stap; een proeve van macro-selectie
inzake Nederlandse bedrijfsarchieven in acht stappen. 14 Doel van deze studie was
het ontwikkelen van een systematische en algemeen toepasbare methode voor
macro-selectie van negentiende en twintigste-eeuwse Nederlandse bedrijfsarchieyen. Onder verantwoorde macro-selectie wordt verstaan, dat men uit de overvloed
aan bedrijfsarchieven zodanige keuzen maakt dat met de uiteindelijk geselecteerde archieven een representatieve beschrijving en verklaring gegeven kan worden

bedrijfsarchieven van 382 verzekeringsmaatschappijen, gevolmachtigden en tussenpersonen buiten beschouwing gelaten.
14 E.1. Fischer, J .L.1.M. van Gerwen, G. Reudink, Stap voor stap. Een proeve van macroselectie inzake Nederlandse bedrijfsarchieven (Amsterdam: NEHA 1994).
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van gebeurtenissen en ontwikkelingen in het bedrijfsleven en van het bedrijfsleyen in relatie tot zijn omgeving.
Bij het ontwikkelen van een methode voor macro-selectie heeft het NEHA een
tweetal voorwaarden gesteld:
1. de methode dient algemeen toepasbaar te zijn, dat wil zeggen dat de methode
zodanige richtlijnen biedt dat iedere archivaris op soortgelijke wijze kan komen tot een bijdrage aan het proces van systematische en verantwoorde macroselectie.

2. de methode dient rekening te houden met de bestaande structuur van het archiefwezen (rijksarchiefdienst, streek-archieven en -archivariaten, gemeentelijke archiefdiensten en categorale instellingen) en de daaruit voortvloeiende
verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden ten aanzien van
het behoud en beheer van bedrijfsarchieven.
Bij het doornemen van nationale en internationale literatuur valt op dat het belang
van macro-selectie weliswaar wordt onderkend, maar dat nauwelijks of geen instrumenten geboden worden die de archivaris in staat stellen een systematisch verantwoorde keuze te maken. Aan de vakliteratuur zijn, ten aanzien van macro-selectie van bedrijfsarchieven, geen operationele criteria te ontlenen. Een soortgelijke
opmerking kan worden gemaakt met betrekking tot de mogelijkheid selectiecriteria af te leiden uit het feitelijk gebruik van bedrijfsarchieven. Een dergelijke exercitie leidt niet tot bruikbare instrumenten voor verantwoorde macro-selectie.
In het door het NEHA ontwikkelde model wordt een tweetal categorieen selectie-criteria gehanteerd. De eerste categorie is kwantitatief van aard en bepaaJt het
economisch belang van een bedrijfstak, branche of bedrijf voor het nationale, regionale en plaatselijke niveau. Met behulp van beroeps- en bedrijfstellingen is het
relatieve belang vastgesteld van de afzonderlijke bedrijfstakken in de economische ontwikkeling van Nederland in de negentiende en twintigste eeuw. Het grote
voordeel van deze tellingen is dat zij uniforme en daarmee onderling vergelijkbare
gegevens bevatten op zowel plaatselijk, regionaal als op landelijk niveau. Andere
criteria zoals de toegevoegde waarde, omzetgegevens, balanstotalen en dergelijke
zijn vooralsnog niet te hanteren omdat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor
de hele periode, noch voor de afzonderlijke ondernemingen. 15
De tweede categorie criteria is kwalitatief van aard en wordt afgeleid uit de
funktie van de onderneming en de plaats die een bedrijfstak, branche of onderne-

15 Op termijn kunnen deze gegevens wellicht worden verfijnd met de resuItaten van het
onderzoek dat wordt verricht binnen het kader van het Nationale Rekeningen-project.
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ming inneemt in het proces van voortbrenging. Literatuur l6 en archiefmateriaal
betreffende de verschillende branches en ondernemingen geven een goed inzicht
in, bij voorbeeld, ontwikkelingen op het gebied van inkoop, organisatie van de
produktie, produktieprocessen en -techniek, afzet, winst en kapitaalvorming.

4. Het 8-stappenplan
Kort samengevat komt ons voorstel op het volgende neer:
1. Deel de beroepsbevolking van Nederland op verschillende tijdstippen in naar
de afzonderlijke bedrijfstakken. Aldus kan een historisch-statistisch beeld
worden geschetst van de ontwikkeling van de economische structuur van Nederland en daarmee van het relatieve belang van de verschillende bedrijfstakken en branches in de nationale economie.
2. Bepaal vervolgens het provinciale, regionale en plaatselijke belang van de ver-

schillende bedrijfstakken, -klassen en -groepen zodat een historisch-statistisch
beeld gegeven wordt van de economische structuur van provincies en gemeenten
in genoemde jaren en het relatieve belang van de verschillende bedrijfstakken,
-klassen en -groepen.
3. Bepaal aan de hand van de uitkomsten van voorgaande stappen welke bedrijfstakken, -klassen en -groepen van zodanig nationaal, regionaal en plaatselijk
gewicht zijn, dat archieven van ondernemingen uit die bedrijfstakken, -klassen
en -groepen in beginsel voor behoud in aanmerking komen.
4. Bepaal aan de hand van kwalitatieve criteria (ontleend aan de functie van ondernemingen en de specifieke geschiedenis van de afzonderlijke bedrijfstakken, -klassen, -groepen en ondernemingen) en het economisch belang van de
bedrijfstak, -klasse, -groep en/of onderneming voor regio en plaats:
- hetaantal ondernemingsarchieven dat (tenminste) bewaard zou moeten blijyen;
- het soort ondernemingen dat als representatief voor een (onderdeel van
een) bedrijfstak, -klasse of -groep mag worden beschouwd.

16 Bedrijfshistorische studies en bedrijfstakstudies vormen de basis voor het distilleren
van kwalitatieve selectiecriteria. Ook de inmiddels voltooide reeks Geschiedenis van de
Techniek in Nederland 1800-1890 evenals de resultaten van het onderzoek naar de Geschiedenis van de Techniek in de twintigste eeuw kunnen hierbij van groot nut zijn.
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5. Bepaal met behulp van de statistisch vastgestelde geografische concentraties
welke ondernemingen in de bedrijfstak, -klasse of -groep van onderzoek werkzaam zijn geweest.
6. Onderzoek of van de in (5) gese\ecteerde ondernemingen archiefmateriaal bewaard is gebleven: reeds gedeponeerd of nog in handen van particulieren.
7. Voer een zogenaamde micro-toetsing uit op de archieven die voor behoud in
aanmerking komen met als ingang de ontwikkelde selectiecriteria van de tweede soort (kwalitatieve criteria).
Bij deze micro-toetsing dient afgezien van het zojuist genoemde criterium, het
criterium 'kwaliteit' (lees: volledigheid van het archief in samenhang met de
periode waarop het archief betrekking heeft) te worden meegewogen.
8. Afhankelijk van de uitkomsten van de stappen 6 en 7 zal moeten worden bepaald of de geselecteerde archieven aan de belangrijkste desiderata voldoen en
zo dit niet het geval is, zullen nieuwe bedrijfsarchieven aan de Iijst dienen te
worden toegevoegd, waarop wederom de stappen 6 en 7 worden toegepast.
Doel van dit stappenplan is aan iedere archivaris, die in zijn ofhaar regio verantwoordelijk is voor de acquisitie van bedrijfsarchieven, een handzame methode te
bieden die - mits consequent toegepast - leidt tot verantwoorde macro-selectie en
die geheel past binnen een nationaal vast te stellen beleid op dit gebied.

5. Toetsing
Om te bekijken of de ontwikkelde methode ook in de praktijk werkt, is deze methode toegepast op de Nederlandse textielnijverheid. Daartoe is in de eerste plaats
een statistisch overzicht gemaakt van de ontwikkeling van de Nederlandse beroepsbevolking uitgesplitst naar de afzonderlijke bedrijfstakken en per provincie.
Daarbij is gebruik gemaakt van drie meetpunten 1889, 1930 en 1963. Het zal
duidelijk zijn dat dit statistische overzicht verder kan worden verfijnd door meer
beroeps- en bedrijfstellingen en andere bronnen zoals nijverheidssatistieken in
het onderzoek te betrekken. Tabel 2 bevat gegevens die een indruk geven van het
belang van de textielindustrie in de negentiende en twintigste eeuw.
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Tabel 2. Werkgelegenheid in de Nederlandse textielindustrie in relatie tot de Ne-

derlandse beroepsbevolking en in relatie tot werkgelegenheid in de industriele en
ambachtelijke sector (1889, 1930 en 1963)
Jaar
Textiel
Industrie + Ambacht
Totaal

1889

1930

1963

44.730
373 .370

92.036
714.825

107.428
1.392.694

1.652.666

1.875.006

3.418.543

In 1889 maakte de werkgelegenheid in de textielindustrie ruim 12% uit van de
totale werkgelegenheid in de sector 'industrie en ambacht'; in 1930 en 1963 bedroegen deze percentages respectievelijk 13 en 8. Zonder enige terughoudendheid
kan derhalve worden gesteld dat de textielnijverheid van groot belang is geweest
voor de economische ontwikkeling van Nederland in de negentiende en twintigste
eeuw.
De textielindustrie omvat meerdere branches. In tabel 3 is een overzicht gegeyen van het belang van de verschillende textielbranches in de doorsnedejaren.

Tabel 3. Procentuele verdeling van de arbeiders in de Nederlandse textielnijverheid per bedrijJsgroep (1889, 1930 en 1963)
SBI-code

1889

1930

1963

Wolindustrie
Katoenindustrie

221
222

Tricot- en kousenindustrie
Textielveredelingsindustrie
Tapijt- en vloermattenindustrie
Linoleum- en viltzeilindustrie
Textielwarenindustrie
Overige textielindustrie

223
224
225
226
227
229

18.4
50.8
2.2
2.6
1.8
1.0
4.3
20.0

12.0
50.2
16.0
4.0
2.9
2.3
3.3
10.7

17.4
39.4
17.4
6.9
4.9

100.1

100.1

99.9

Textielindustrie totaal

2.6
9.0

Uit de cijfers in tabel 3 is duidelijk af te lezen dat de bedrijfsgroepen wol en
katoen (respectievelijk 221 en 222) samen in de negentiende eeuw circa 70% van
aile textielarbeiders werk boden. In de twintigste eeuw daalde dit percentage tot
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circa 60. Was de textielindustrie belangrijk vanuit macro-economische optiek, nog
belangrijker was deze nijverheid voor bepaalde regio's in Nederland. De textielindustrie was namelijk geenszins evenwichtig over Nederland verspreid zoals duidelijk wordt uit de cijfers in tabel 4.

Tabel 4. Provincia Ie spreiding van de werkgelegenheid in de Nederlandse textielindustrie in 1889, 1930 en 1963
Jaar

1889

1930

1963

Gr
Fr
Dr
Ov
Ge
Utr
NH
ZH

677
553
236

NB
Li

2.046
1.298
2.766
8.444
727
12.476
1.438

1.806
449
130
37.551
11 .672
2.820
6.296
7.776
808
22.136
592

1.409
906
1.167
39.996
7.767
4.441
6.107
5.035
2.642
31.975
3.853

Ned

44.730

92.036

105 .301

Ze

14.069

In 1889 was ruim 59% van de werkgelegenheid in de textiel geconcentreerd in
slechts twee provincies, namelijk Overijssel en Noord-Brabant. Dit aandeel nam
toe tot 68% in 1963. Dat het met name dekatoenindustrie was die in Overijssel het
grootste aantal handen in de textielnijverheid werk bood, blijkt uit de cijfers in
tabel5: 91% en 75% in respectievelijk 1889 en 1930.
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Tabel5. Aantal textielarbeiders in Overijssel verdeeld naar bedrijfsgroep in 1889
en 1930

1889

1930

221
222
223
224
225
226
227
229

251
12.831
125
257
166
0
82
357

1.034
28.140
2.600
1.923
431
0
271
2.941

Totaal

14.069

37.551

SBI-code

Op basis van het gehanteerde kwantitatieve criterium komen - vanuit nationale
optiek wat de textielnijverheid betreft - voor macro-selectie vooral katoen- en
wolondernemingen in aanmerking. In deze toetsing beperken wij ons tot de Overijsselse katoennijverheid. Uit onderzoek naar de belangrijkste ontwikkelingen van
de Overijsselse katoennijverheid zijn vervolgens kwalitatieve criteria gedistiIIeerd,
die ons inziens naast de kwantitatieve criteria een rol dienen te spelen bij de macro-selectie. Daarbij gaat het vooral om de afzetmarkt, de plaats in de bedrijfskolorn, de bedrijfsomvang, de soorten produkten en de vestigingsplaats (zie schema
1).

Schema 1. Kwalitatieve criteria bij de bepaling van het aantal bedrijfsarchieven
van katoenondernemingen van nationaal belang
Afzetmarkt

Bedrijfskolom

Bedrijfs-

Produkt
omvang

Locatie in Twente

Nederland

Single Wever

Klein

Bont

West

Nederlands
Oost-Indie

Single Spinner

Middel

Wit/kleur

Centrum

Buitenland

Gei'ntegreerd
bedrijf

Groot

Bijzondere
kwaliteiten

Oost

Combinatie

Finish
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Op basis van deze combinatie ZOU, vanuit de nationale optiek bezien, in ieder
geval twaalf bedrijfsarchieven van Overijsselse katoenondernemingen gekozen
moeten worden (zie schema 2).

Schema 2. Gewenst aantal bedrijfsarchieven van katoenondernemingen van nationaal belang
2 single spinners
- { 2 single weyers
4 groot

2 geintegreerd

4 middelgr

2 single weyers
waarvan een bont

Nijverdal
Enschede
Overig

8 weverijen
{
-[

Hengelo
Borne/OldenzaallGoor
EnschedelAlmelo

2 geintegreerd
2 blekerij/finish bedrijven

Het BedrijfsArchievenRegister van het NEHA (BARN) bevat gegevens over 55
(combinaties van) Overijsselse katoenspinnerijen, weverijen en finishing bedrijyen, waarvan de archieven in open bare bewaarplaatsen zijn ondergebracht. Vijf en
twintig hiervan zijn single wever. Daarnaast zijn er acht single spinners, zestien
gei'ntegreerde spinnerij-weverij-bedrijven en zes textielveredelingsbedrijven. Op
het eerste gezicht kan dus met recht van 'kiezen uit overvloed' gesproken worden.
Te meer daar ook de centra van de Overijsselse katoenindustrie, Enschede, Hengelo, Almelo, Borne, Oldenzaal en Nijverdal, ruimschoots vertegenwoordigd zijn.
Het feit dat de archiefvormers representatief voor de Overijsselse katoenindustrie
genoemd kunnen worden , is echter niet voldoende. De archieven moeten ook aan
bepaalde inhoudelijke criteria voldoen. Een bedrijf kan voor de Nederlandse textielgeschiedenis nog zo interessant zijn, als de nagelaten archiefstukken geen goede weergave geven van (vrijwel) aIle aspecten van het bedrijfsverJeden, kan aan
het bewaard gebleven materiaal maar een beperkte waarde worden toegekend.
Om vast te stell en of in de beschikbare archieven de verschillende aspecten van
het bedrijfsleven goed tot hun recht komen, is een micro-toetsing uitgevoerd. Uitgangspunt hierbij vormt de opsomming van soorten archiefbescheiden. Standaardisatie yond plaats door middel van het indelingsschema 'micro-toetsing' , waarin
de volgende categorieen worden onderscheiden:
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
II.
12.
13.
14.
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notulen en andere vergaderstukken;
correspondentie;
jaarverslagen;
stukken betreffende de bedrijfsvorm;
stukken betreffende eigendommen;
stukken betreffende het personeel;
stukken betreffende financien;
stukken betreffende jubilea;
stukken betreffende de inkoop;
stukken betreffende research;
stukken betreffende de produktie;
stukken betreffende de verkoop;
stukken betreffende samenwerking, deelnemingen e.d.;
documentatie e.d.

Met behulp van deze lijst zijn van aile beschikbare archieven van Overijsselse
katoenindustriebedrijven globale inventarissen samengesteld. Vervolgens is bekeken voor welke categorieen relevant materiaal beschikbaar is en weI verdeeld over
vier periodes: de eerste en tweede helft van de negentiende eeuw, en de twintigste
eeuw v66r en na de Tweede Wereldoorlog. Aanwezig fotomateriaal is hierbij als
aparte (vijftiende) categorie gerekend. Van de resultaten van deze exercitie is per
archief een grafische voorstelling gemaakt, waarvan de x-as door de vier peri odes
gevormd wordt, en de y-as het aantal categorieen weergeeft, waarvan in de betreffende periode archiefmateriaal aangetroffen is. Met deze grafische voorstellingen
kan in een oogopslag een indruk worden gegeven van de inhoudelijke rijkdom van
een archief. Uiteindelijk heeft de kwantitatieve en kwalitatieve selectie in combinatie met de micro-toetsing de volgende lijst van bedrijfsarchieven opgeleverd die
ons inziens het predikaat 'van nationaal belang' verdienen (zie schema 3).
Zoals gezegd zijn wij niet aileen op zoek naar bedrijfsarchieven van nationaal
belang. Ons model voorziet er eveneens in dat bedrijfsarchieven van regionaal of
plaatselijk belang worden getraceerd. Voor een drietal doorsnedejaren (1874, 1930
en 1963) is een inventarisatie gemaakt van 50 gemeenten waarin de textielnijverheid een vooraanstaande plaats innam. Uit deze gegevens kan worden afgeleid dat
bijvoorbeeld in 1930 in niet meer dan 10 gemeenten 50% van aile textielarbeiders
werkzaam waren. Tweederde van aile textielarbeiders was werkzaam in 20 gemeenten. Uit deze gegevens blijkt bijvoorbeeld dat in een stad als Goor in 1930
803 textielarbeiders werkzaam waren in twee textielfabrieken op een totale gemeentelijke beroepsbevolking van bijna 1.600 personen. Met andere woorden:
ruim de helft van de beroepsbevolking was direct afhankelijk van de textiel.
Met behulp van deze gegevens kan heel gericht worden gezocht naar ondernemingen die in die gemeenten hebben bestaan. Uit het onderzoek is onder meer
gebleken dat bijvoorbeeld de gemeenten Aalst, Dreischor, Nistelrode, Norg, Stan-
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Schema 3. Archieven van Overijsselse katoenindustriebedrijven van nationaal
be lang
2 single spinners - - - -- - - - - -- - KNKS te Hengelo
Bamshoeve te Enschede (?)
4 groot ~

2 single wevers,

Stork en Co. te Hengelo
L Nico ter Kuile te Enschede

l2gel"ntegreerd T

Van Heek en Co. te Enschede

L KSW/KSB/KNTC te Nijverdal

8 weverijen
2 single weyers,

Hedeman te Almelo
L Jordaan te Haaksbergen

2 gel"ntegreerd ,

Spanjaard te Borne
L Gelderman te OIdenzaal

4 middelgroot

2 blekerij/finishing bedrijven - - - - - - - - . - -Tw. Stoombleekerij te Goor
[ Ned. Stoomblekerij te Nijverdal
(aangevuld met Lammerink te
Enschede voor de vroegste peri ode )
daardbuiten en Steenwijkerwold een relatief belangrijke textielnijverheid hebben
gekend maar dat er vooralsnog geen textielondernemingen met naam en toenaam
zijn getraceerd. Van een nog groter aantal gemeenten waar een belangrijke textielnijverheid heeft bestaan, zijn weI de namen van ondernemingen bekend maar zijn
nog geen bedrijfsarchieven opgespoord.
Met het 8-stappenplan is het ons inziens heel goed mogelijk om zeer gericht te
werk te gaan, ongeacht het niveau van waaruit een bedrijfstak wordt bekeken:
landelijk, regionaal of plaatselijk.

6. Plan de campagne
Hoe kan nu het model met succes in de praktijk worden toegepast? In Stap voor
stap is aangegeven dat niet aile door ons voorgestelde stappen door iedere archivaris , die betrokken is bij het proces van macro-selectie, hoeven te worden gezet.
De meest doelmatige aanpak is het eenmalig verrichten van bedrijfstakstudies waarin
de kwantitatieve en kwalitatieve gegevens in kaart worden gebracht. Archivarissen zouden kunnen worden ontlast indien de eerste vijf stappen via een eenmalige
operatie worden afgelegd. Indien voor elke bedrijfstak dergelijke overzichten

VAN GERWEN EEN MODEL VAN MACRO-SELECTIE

III

worden samengesteld kan elke archivaris ongeacht het werkingsgebied waarvoor
hij of zij verantwoordelijk is, gericht te werk gaan.
In de nabije toekomst hoopt het NEHA - wederom met financiele steun van de
overheid en het bedrijfsleven - een begin te maken met het inventariseren van
kwantitatieve en kwalitatieve gegevens voor alle bedrijfstakken in Nederland. De
hieruit voortvloeiende studies en onderzoeksresultaten vormen de instrumenten
voor een praktisch en doelmatig selectie- en acquisitiebeleid voor bedrijfsarchieyen. De toegevoegde waarde van dit onderzoek reikt echter veel verder. Van groot
be lang is dat met dezelfde onderzoeksresultaten nieuwe bouwstenen worden aangedragen voor de selectie van industrieel erfgoed in het algemeen. Tegelijkertijd
kunnen waardevolle maar nog steeds niet ontsloten bronnen zoals nijverheidsstatistieken, beroeps- en bedrijfstellingen voor een brede groep onderzoekers toegankelijk worden gemaaktY Niet in de laatste kan met dit project een bijdrage
worden geleverd aan het verleggen van de koers van het economisch- en bedrijfshistorisch onderzoek. Inmiddels zijn er tal van interessante studies over individueIe ondernemingen verschenen. Waar het aan ontbreekt zijn voldoende studies waarin
het perspectief wordt verbreed tot een gehele bedrijfstak of de Nederlandse economie als geheel. Dit soort onderzoek is niet alleen vanuit (historisch-) wetenschappelijke optiek relevant, maar kan tevens het blikveld van beleidsmakers bij
bedrijven, bij economische belangenorganisaties en bij de overheid verruimen.
Met deze hoopvolle perspectieven moeten wij, ook in de jaren na het Jaar van
het Industrieel Erfgoed, vele stappen verder kunnen komen.

17 Voor het belang zie: F.C.J. Ketelaar, 'Gebruik van archieven in de sociaal-economische
geschiedenis' in: NEHA-Jaarboek voor economische, bedrijfs- en techniekgeschiedenis 58
(1995)315-317 en K.E. Sluyterman, 'Ruggegraatuitgaven buiten het terrein van de overheid; het bedrijfsleven' in: Bronontsluiting voor de negentiende en twintigste eeuw. Teksten van een symposium georgansieerd door het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis /

(red.) B.G.J. de Graaff en A.J. Veenendaal jr. (Interne publikatie van het Instituut voor
Nederlandse Geschiedenis Den Haag 1995) 21-24.
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Criteria voor selectie en acquisitie van bedrijfsarchieven
P.M.M. KLEP

1. Inleiding
Tienduizenden bedrijfsarchieven zijn aanwezig in de gebouwen van ondernemingen
of bij particulieren die lang niet altijd beogen met deze archieven een culturele of
wetenschappelijke functie te vervullen. Tot nu toe verliep de acquisitie van bedrijfsarchieven door tamelijk onafhankelijk van elkaar werkende instanties: een dozijn
rijksarchieven, een kleine 200 gemeente-archieven, een beperkt aantal bedrijfsarchieven, een dikke 60 particuliere archieven en dan nog eens talloze particuliere
personen. Hier zit een coordinatieprobleem van ruwweg 1.000 acquirerende
'archivarissen' .
Vele van deze instanties hebben bedrijfsarchieven verworven door in te gaan op
toevallig aanbod, niet op basis van een doordacht en gecoordineerd verlanglijstje.
Valt er niet zo'n lijstje te maken, liefst voor heel Nederland? Dankzij archivarissen
(zoals Y. Bos-Rops en P. den Otter) en NEHA-onderzoekers (EJ. Fischer, J. van
Gerwen, G. Reudink en L. Winkelman) wordt er sedert eind jaren tachtig hard
gewerkt aan een globale strategie om Nederlandse bedrijfsarchieven te bewaren.
De hierbij gepubliceerde bijdrage van J. van Gerwen bevat de hoofdzaken van een
selectietheorie voor bedrijfsarchieven en vormt een samenvatting van het in 1994
gepubliceerde NEHA-rapport Stap voor stap.
Mij is gevraagd een evaluatie hiervan te geven. Ik stel voor vier vragen te behandelen.
1. Is de hier gepresenteerde selectietheorie in de kern overtuigend om als basis te
dienen voor een verantwoorde 'selectie ter bewaring'?
2. Welke instrumenten ten behoeve van de selectie worden voorgesteld te ontwikkelen?
3. Is de selectiemethodiek goed hanteerbaar?
4. In hoeverre relativeren eventuele mitsen en maren het belang van de voorgestelde macro-selectiemethodiek en zijn instrumenten?
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2. De selectietheorie
Is het ontwikkelen van een selectietheorie eigenlijk we! raadzaam?
Het stadium waarin we ons hoofdzakelijk vergaapten aan het succesvolle 'beleid'
van de ondernerner of fabrikant en de rest van het bedrijf niet of summier behandelden is voorbij. Naarrnate de historiografie zich ontwikkelt en de problematisering van de geschiedenis van het bedrijfsleven toeneemt, wordt de informatiebehoefte van het rustorisch onderzoek steeds groter. Niet zozeer in descriptieve
zin , alswel in analytische en comparatieve zin. Van be lang is ook dat steeds meer
interrelaties worden gelegd tussen bedrijf en maatschappelijke context.
Als de bevraging van bedrijfsarchieven zich zo verbreedt en verdiept, is het dan
wei zo zinnig om te gaan selecteren? 'Representativiteit' zal een must zijn, maar
willen we juist ook niet de diversiteit kennen? De comparatieve studie van verschillen is een van de krachtigste instrumenten van historische analyse en verklaring.
Dit betekent dat aan de reeds genoemde trefwoorden 'context' en 'representativiteit' moet worden toegevoegd: 'diversiteit'.
Naarmate het aantal thema's en historische vraagstukken zich vermenigvuldigt
en daarover vervolgens (internationale) debatten ontstaan, neemt de behoefte aan
bedrijfsarchieven toe. Nu de computer de informatiebeheersing op een nieuw niveau heeft gebracht is het veel beter dan voorheen mogelijk om detailgegevens uit
bedrijfsarchieven effectief op te tillen tot zich snel ontwikkelende historiografische problemen. Kortom, naarmate meer bedrijfsarchieven toegankelijk worden
en gebruikt worden, neemt de complexiteit van de vraagstellingen toe en dus de
behoefte aan studie van bedrijfsarchieven en hun contexten. Niet selecteren dus?
Bedrijfsarchieven zijn zeer talrijk en omvangrijk. Minirnumschattingen spreken
over 700 km en een aanwas van ruwweg 100 km per jaar, in toenemende mate op
computerfiles. De overlevingskans van deze archieven is gering en waarschijnlijk
ook heel verschillend naargelang de branche. De archieven vallen niet onder de
archiefwet: de archiefvorrners kennen geen wettelijke plicht om het materiaal dat
'van blijvend belang voor het historisch onderzoek' is in goede staat te bewaren.
Het zal dus grote moeite en erg veel geld kosten om bedrijfsarchieven te bewaren.
Hoewel een rarning van de 'bewaarcapaciteit' van bedrijfsarchieven niet direct
voorhanden is, kan men redelijkerwijs aannnernen dat een selectief verlanglijstje
nodig is, hoe moeilijk het ook is. En zoals gezegd: heeft men het Iijstje, dan zijn er
ook weI nadere afspraken te rnaken over het (niet) vernietigen uit het Iopend bedrijfsarchief. Dat is een niet te onderschatten voordeel.
Is de doelstelling van de selectie voldoende duidelijk?
De voorgestelde macro-selectietheorie dient een doe!. In Stap voor stap wordt
precies gezegd wat onder macro-selectie wordt verstaan: ' het kiezen tussen bedrijfsarchieven (bedrijfsarchief van onderneming A wei bewaren, dat van onderneming
B niet bewaren); in onderscheid tot micro-selectie, waarbij bepaald wordt welke
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delen van het bedrijfsarchief van onderneming A bewaard moeten worden, en welke delen daarvan vernietigd kunnen worden' (p.9). De vraag is ook: wie kiest er nu
precies? Is het denkbaar dat meerdere acquirerende archivarissen met deze theorie
tegelijk aan het kiezen slaan? Ik kom hierop terug.
Welk doe I moet de selectietheorie dienen? J. van Gerwen c.s. zijn tevreden als
het keuzeproces leidt tot een zodanige selectie van bedrijfsarchieven dat een
'representatieve beschrijving en verklaring kan worden gegeven van gebeurtenissen
en ontwikkelingen in het bedrijfsleven en van het bedrijfsleven in relatie tot zijn
omgeving' . Deze omschrijving is erg belangrijk: het doel is dat we achteraf begrijpen wat zich in 'het bedrijfsleven', d.w.z. het geheel van al1e bedrijven tesamen,
zich in grote lijnen heeft afgespeeld en wat in het verkeer tussen bedrijfsleven en
samenleving aan belangrijke ontwikkelingen vaIt waar te nemen. Is dit een doelstel1ing die voldoende kwaliteit waarborgt? Wat voor kwaliteit zoeken we dan?
Problematisering van 'het bedrijfsleven', 'grote lijnen' en 'relatie tot de omgeving'
Het is jammer dat de doelstel1ing niet verder is uitgewerkt. Al1ereerst zou men de
vraag kunnen stell en of we bedrijfsarchieven eigenlijk weI nodig hebben voor een
behoorlijk beeld van 'het bedrijfsleven'. Er zijn toch andere bronnen zoals patentregisters, beroepstel1ingen, bedrijfstellingen en gemeentelijke, KvK- en CBS-gegeyens, de pers, gemeentelijke, provinciale, parlementaire stukken, de beleids- en
dossierarchieven van de ministeries van sociale en economische zaken (om er enkele te noemen) die ons over de grote ontwikkelingslijnen van 'het bedrijfsleven'
en zijn maatschappelijke samenhang informeren? Is dat niet voldoende, in deze
barre tijden van bezuinigingen?
Voor een antwoord dienen we te kijken naar het soort problemen waarmee historici worstelen. Dat zijn allang niet meer 'de grote lijnen' in de zin van eenvoudige
historische perspectieven. Het gaat om samenhangen. De zojuist genoemde bronnen leveren te partiele en te summiere gegevens op om nog behoorlijk in het
(inter)nationale debat over de geschiedenis van het bedrijfsleven mee te kunnen
doen. Om wat voor soort problemen gaat het? Slaat men een goede bedrijfsgeschiedenis open, dan ziet men hoe 'het bedrijfsleven' de complexe interne wereld
van het evoluerend producentengedrag omvat zoals dat in individuele bedrijven
vormt krijgt. Een onvolledige opsomming geeft een indruk hiervan.
(1) de ondernemer is bezig met de opbrengsten-kosten verhouding (prijsvorming, werkverdeling, financiele en andere bedrijfsinformatieverwerking,
kostprijsbeheersing) en realiseert daarbij bepaalde volumes, combinaties en
vormen van produktie, arbeid, kapitaal en grondstoffen, gebouwen, produktietechniek en research en zorgt uiteindelijk voor: winst of verlies. Achteraf kunnen historici uitspraken doen over ondernemerschap (herkomst, kwaliteit, psychologie, opportunities, innovatiegerichtheid), over arbeidsproduktiviteit,
kapitaalintensiteit, technologische evolutie, winstgevendheid, evolutie van
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vraag- en aanbodverhoudingen op deelmarkten, omvang van de werkgelegenheid, wijze van financiering, afdekking van bedrijfs- en financieIe risico's, veranderingen in bedrijfsvoering en management.
Door dit ondernemersgedrag wordt in de regel in een bedrijfsarchief unieke
informatie vastgelegd over bedrijfseconomische en marktvariabelen. Daar blijft
het niet bij . Het bedrijf vertegenwoordigt niet aileen een economisch maar ook
een sociaal proces. We vinden unieke gegevens over het personeel:
(2) selectie- en ontslag, intern carrierepatroon, soort arbeid, beloningssysteem en -niveau, incidentele beloning, wijze van uitbetaling, opleidingsfaciliteiten, en meer indirect en achteraf kunnnen verschijnselen onderzocht worden als: herkomst en leeftijd van het personeel, kinderarbeid, sex-ratio,
vrouwenarbeid, patriarchalisme, discriminatie, Taylorisme, werkdruk, veiligheid, gezondheid.
Concrete gegevens over het personeel zijn bijgevolg van groot belang. Het gaat
daarbij niet aileen om informatie die de werking van het bedrijf begrijpelijk maakt.
Via het personeel heeft het bedrijf immers een aanzienlijke weerslag op de samenleving.
(3) Combinatie van gegevens betreffende de werknemers binnen en buiten
het bedrijf leidt tot inzichten in processen van proto-industrialisering, proletarisering, arbeidersbeweging, schoolverzuim, armoede en bedeling, veranderingen in huwelijksleeftijd, gezinsvorming, fertiliteit, gezinsbudgetten, migratiebewegingen, het ontstaan van trek- en gastarbeid.
Van Gerwen c.s. geven in hun doelstelling expliciet aandacht aan deze ' ...
ontwikkelingen ... van het bedrijfsleven in relatie tot zijn omgeving'. Immers, het
bedrijfsleven opereert in een maatschappelijke en ecologische context. Dit geldt
uiteraard ook voor de ondernemer. Hij
(4) kiest voor een bepaalde aanwending van het vermogen, bouw en inrichting, architectuur, ecologische en rnilieubelasting, informatievoorziening, marketing en reclame, logistiek, rechtsvorm, een netwerk van leveranciers en afnemers, marktafspraken en samenwerkingsvormen met andere ondernemers,
deelnemingen in andere ondernemingen;
(5) is een persoonlijkheid met een bepaalde geschiedenis, vorming en vermogen, en kent een persoonlijke interactie met familie, culturele context, fiscaliteit, overheidsregels, vakbeweging, banken, commissarissen, aandeelhouders,
pers, lokale politici, bedrijfsverenigingen, werkgeversverenigingen. In veel
gevallen is 'de ondernemer' in feite een groep personen die gezamenlijk het
ondernemerschap belichamen.
De betrekkingen van het bedrijf met de samenleving worden binnen het bedrijf in
meerdere of mindere mate gedocumenteerd. Dit type gegevens brengt ons bij
wezenlijke historiografische vraagstukken die zich bezig houden met aspecten van
de relatie tussen bedrijfsleven en maatschappij: zoals familisme, cultuur en ondernemerschap, milieuvraagstukken, de verhouding tussen produktie en distributie, de
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aansprakelijkheid van de ondernemer, monopolie- en kartelvorming, fusie- en
centralisatieverschijnselen, arbeidsverhoudingen, invloed van het bankwezen,
verhouding politiek-bedrijfsleven, economische en sociale politiek, en de sociaalpsychologische en culturele effecten van het bedrijfsleven op de samenleving.
Deze opsommingen, die beslist onvolledig zijn, beogen niet uit te komen op de
conclusie dat bewaard zou moeten worden op basis van door historici gehanteerde
of te verwachte vraagstellingen. Die zijn niet zo goed voorspelbaar. Eerder gaat
het om de vasts telling dat ondernemersgedrag zeer complex is en tot effecten zoweI binnen als buiten het bedrijf leidt, terwijl andersom invloeden van buiten allerlei specifieke effecten op het bedrijfhebben. De genoemde elementen onder (1)
- (5) vormen een tour d'horizon om aan te geven dat redelijkerwijze kan worden
aangenomen dat de meeste gegevens in een bedrijfsarchief een unieke - dus elders
onvindbare - basis vormen voor historisch onderzoek en dat er tegelijk heel wat
complementaire gegevens buiten het bedrijfsarchief te vinden moeten zijn. De
conclusie is bijgevolg een dubbele: (a) laten we heel voorzichtig zijn met het vernietigen van onderdelen van bedrijfsarchieven, en (b) laten we tegelijk materiaal
uit de context van het bedrijf bewaren.
Wat (a) betreft bedenke men nog dat de meeste bedrijfsarchieven al behoorlijk
reduceerd zijn door de eigen bedrijfsarchivarissen (op basis van econornische redenen) en soms ook nog eens verder gereduceerd worden door archivarissen in
openbare archiefdepots (die bepaalde opvattingen hebben over de waarde van
onderdelen van het bedrijfsarchief). Wat dit betreft zou het 'Overzicht van permanent te bewaren informatie in een bedrijfsarchief' (zoals dat bij Philips wordt gehanteerd) weer eens goed bekeken en aangepast moeten worden, speciaal bij die
bedrijven waarvan men de archieven beoogt te bewaren.
De doelstelling bedrijfsarchieven te bewaren met de bedoeling een 'representatieve beschrijving en verklaring kan worden gegeven van gebeurtenissen en ontwikkelingen in het bedrijfsleven en van het bedrijfsleven in relatie tot zijn omgeving'
zou men bijgevolg geneigd zijn uit te breiden met de toevoeging: 'op basis van
gehele, zo onaangetast mogelijke bedrijfsarchieven, voorzien van een selectie van
materiaal uit de maatschappelijke context van het bedrijf' .
De kern van de eigenlijke selectiemethodiek
Hierbij is het ingenieuze 8-stappenplan van toepassing. Drie grote principes zijn
van belang.
(1) De voorgestelde kwantitatieve en deductieve relatie tussen 'omvang van
de relevante beroepscategorie' en 'aantal te bewaren bedrijfsarchieven gerelateerd
aan die beroepsarbeid' is een mooie vondst en lijkt een geschikt basisprincipe. Het
maatschappelijk effect van het opereren van het bedrijf krijgt aldus een zwaar
gewicht in de selectie. Daar is op zich niets tegen. Enkele notities hierbij zijn de
volgende.
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(a) Uiteraard is het een keuze die niet echt neutraal is. Men moet zich realiseren dat kapitaalintensieve bedrijven en kleinschalige ondernemingen met een
hoge graad van human capital het afleggen tegen de arbeidsintensieve bedrijyen. Misschien is dit nog enigszins te corrigeren.
(b) Andere grondslagen, zoals het relatief aandeel van de bedrijvencategorie
in het nationaal inkomen zijn wellicht ook denkbaar, vooral nu het programma
'Nationale Rekeningen' van het N.W. Posthumus Instituut reeds vele vruchten
aan het afwerpen is. Het zou een interessante toets zijn deze benadering te
gebruiken naast die van de relatieve beroepsbevolking: grote verschillen lijken
er niet in te zitten.
(2) Naast de kwantitatieve en deductieve principes bevat het 8-stappenplan
ook een kwalitatieve en inductieve aanpak. Het komt erop neer dat een minimum
aantal te bewaren bedrijfsarchieven wordt bepaald op grond van kwalitatieve overwegingen: verschillende afzetmarkten, plaats in de bedrijfskolom, bedrijfsomvang,
soorten produkten en regio. In principe is het beginsel dat een bepaalde diversiteit
van bedrijven moet worden bewaard zonder meer voortreffelijk te noemen.
(a) De lijst van criteria is wat losjes geformuleerd. Wellicht zal er nog wat
meer geexperimenteerd moeten worden om een vaste methodiek te ontwikkelen die voor aile produktieve eenheden kan worden gebruikt. Mogelijk zou
men nog andere kwalitatieve criteria kunnen toevoegen, te ontlenen aan wat
hierboven sub 1.3 gesteld is.
(b) Wellicht verdient het aanbeveling in deze kwalitatieve aanpak ook ruimte
te reserveren voor de symbolische en emotionele waarde van bedrijfsarchieyen. Archieven of documenten zijn niet slechts dragers van informatie. Een
archief of een onderdee1 ervan kan een relatie leggen met een persoon, gebeurtenis of verschijnsel in de Nederlandse samenleving en cuItuur met een
uitzonderlijke communicatieve of 'historische' betekenis. Men kan denken aan
voorbeelden als archieven uit oorlogsperioden en de nasleep ervan, archieven
van organisaties die verbonden zijn met de Koude Oorlog, archieven die betrekking hebben op maatschappelijke groepen (zoals religieuze, bedreigde of
zich emanciperende groepen: loden, minderheden, immigranten, vrouwen , kinderen). Dergelijke fenomenen spreken aIle cultureel gevormden aan.
De symbolische waarde van archieven is ook werkzaam op een nog veel algemener niveau. Dit geldt in het bijzonder als archieven of documenten deel
uitmaken van een sociale stijl, mentaliteit, karakter, kortom een identiteit. Later zullen de restanten van deze mentaal verwijderde periode oftoestand waarlijk worden gekoesterd, nationaal, regionaal, lokaal, persoonlijk.
Onze eigen en vroegere peri odes kennen hun eigen objecten van emotie en
opwinding die als 'karakteristiek' voor de tijd kunnen worden beschouwd. Een
goede culturele beoordelaar zal uit de bedrijfsarchieven die archieven weten te
selecteren die deze symboolwaarde bij uitstek bevatten.
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(3) Tenslotte bevat de voorgestelde selectietheorie nog een derde principe.
Een heleboel van de overgebleven archieven zijn zeer onvolledig. Vermeden moet
worden dat goede archieven zouden verdwijnen en slechte zouden worden bewaard. De 'micro-analyse' beveiligt ons hiertegen. De selectie van te bewaren
materiaal dient bedrijfsarchieven te omvatten van goede kwaliteit, met andere
woorden: archieven die zo compleet mogeJijk zijn.
Deze micro-analyse vertegenwoordigt typisch een onderzoekersbelang. Het gaat
om het bewaren van kwalitatief rijke archieven die nu eenmaal een groter
onderzoekpotentieel hebben dan magere archieven. De idee dat kwaliteit van het
archiefwordt gekoppeld aan de 'compleetheid' ervan verdient bijzondere steun en
aandacht. Boven is al aangegeven hoe complex het ondernemingsfenomeen is en
hoezeer het verweven is met de samenleving. De onderneming is ook niet te reduceren tot een abstracte ondernemersstrategie: de ondernemer concretiseert zijn
onderneming in een voortdurende concrete omgang met de feiteJijke gang van
zaken in en buiten het bedrijf. Gezien de hierboven uitgewerkte selectiedoelstelling zou het ridicuul zijn aileen de notulenboeken van de beslissingen van directeuren en aandeelhoudersvergadering en de jaarstukken te bewaren. Het wetenschappelijk, analytisch belang van een dergelijk uitgekleed archief is nietig vergeleken
bij een compleet bewaard bedrijfsarchief.
Even terzijde: waar zitten verschillen met een PIVOT-achtige selectiedoelstelling? Het is bekend dat de Rijksarchiefdienst in het kader van het zogenaamde
PIVOT -project voor de overheidsarchieven van na 1945 een selectiedoelstelling
heeft gekozen die op het eerste zicht enigszins lijkt op die van het NEHA: de
selectie moet een reconstructie van het overheidshandelen op hoofdlijnen mogeJijk maken. Deze selectie opereert evenwel niet op macro-niveau, maar vormt een
eliminatie-instrument binnen gegeven archieven van individuele overheidsorganen. Een effect van de PIVOT-methodiek is dat archieven van overheidsorganen
gemiddeld tot 3 % worden teruggebracht. Het materiaal van de archieven wordt
geordend naar de lijst van handeJingen van het desbetreffende overheidsorgaan.
De handelingen worden grofweg verdeeld in beleidshandelingen en uitvoerende
handelingen. De lijst van criteria zegt vervolgens in wezen: beleidshandelingen
met hun neerslag (en met hun binding naar de bureaucratie en het parlement) bewaren, en uitvoerende handelingen (met hun bindingen naar individuele burgers
en organisaties) vernietigen. Een overeenkomstige denkwijze toegepast op bedrijfsarchieven doet de rillingen over de rug lopen oDe gegevens in de uitvoeringssfeer
zouden in principe vernietigd kunnen worden. De sociale, technologische, bedrijfseconomische, organisatorische en andere aspecten van de bedrijfsgeschiedenis
zouden in een tot 'ondernemersbeleid' gereduceerde selectiebenadering nauwelijks beoefend kunnen worden.
(4) Tenslotte een kritische opmerking. Daar in de NEHA-doelstelling de context zo'n prominente plaats inneemt is het zeer opvallend dat in de principes van
de selectietheorie een selectiemethodiek van de context ontbreekt. Daarmee doel
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ik in de eerste plaats op de bedrijfseconomische context van relaties met zusterbedrijven, moederbedrijven, dochters, leveranciers, afnemers, bankiers, vakbonden
enz. In hoeverre ziet men in deze selectiemethodiek mogelijkheden om dossiers en
andere archiefstukken die in vernietigbare bestanden van gerelateerde bedrijfspartners zitten te bewaren? In de tweede plaats zou aandacht moeten worden besteed aan het bewaren van relevante contextgegevens van personen die betrokken
zijn bij het bedrijf. Deze worden vaak al bewaard. Men denke aan bevolkingsregisters, registers van de burgerlijke stand, adresboeken, rechtbankdossiers, enz. In
de derde plaats zou men aandacht kunnen besteden aan een wijder maatschappelijk verband, speciaal beIeid en bestuur. Men denke hierbij onder meer aan de
gegevens over een specifiek bedrijf die in vernietigbare bestanden van uitvoeringsdossiers van de overheid aanwezig zijn. Er is een veelheid van aspecten: hinderwet, arbeidsinspectie, bouwvergunningen, grondverkopingen, subsidies,
vreemdelingenbeleid, vrouwenemancipatie, fiscaliteit, milieuweUen, enz.
Behalve de extra feitelijke gegevens die zo boven water (kunnen) komen, blijkt
tevens hoe de contextpartners - blijkens hun gedrag, beslissingen en motiveringen
- handelen jegens het bedrijf. Kort gezegd: de wetenschappelijke waarde van een
bedrijfsarchief kan wezenlijk nieuwe dimensies krijgen als contextgegevens bewaard blijven. Dit rechtvaardigt het opnemen van een 'context-selectiemethodiek'
in het 8-stappenplan.

2. Ontwikkelde instrumenten
De opgestefde fijst

Spreekt men over selectie, dan is impliciet sprake van een lijst waaruit wordt geselecteerd. Hulde voor het NEHA, dat een dergelijke Iijst heeft opgesteld, dat is geen
eenvoudige klus. Het aantal ondernemingen 'tot nu toe' wordt geschat op 2 miljoen. Op dit moment zijn er circa 700.000 actieve ondernemingen, waarvan circa
10.000 groter dan 50 personeelsleden.
Interessant is natuurlijk de definitie van 'onderneming'. Deze is kennelijk: de
door de Kamers van Koophandel sedert 1811 als zodanig geregistreerde eenheid
die zich bezighoudt met handel en nijverheid. Voor zover ik kan nagaan betreft het
ondernemingen uit de volgende categorieen:
+
Delfstoffenwinning en industrie
+
Bouwnijverheid
+
Handel, horeca, reparatie
+
Verkeer, vervoer en communicatie
+
ZakeIijke en overige commerciele dienstverlening
De producerende eenheden uit de volgende categorieen ontbreken:
Landbouw en visserij
(Semi-)overheidsondernemingen (wordt geleidelijk + )
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vrije beroepen (wordt geleidelijk + )
niet-commerciele instellingen
Wat door de Kamers werd beschouwd als activiteit die niet behoefde te worden
geregistreerd is in de loop van de tijd veranderd. Heel veel producenten uit de
negentiende eeuw zal men niet in de registratie van de Kamers van Koophandel
vinden. Bovendien hebben de Kamers lange tijd de marginaie, kieine ondernemers
van alle bedrijfscategorieen systematisch buiten de bedrijvenadministratie gehouden. Tevens blijkt uit het bovenstaand lijstje dat vier grote groepen 'producenten'
van goederen en diensten niet onder de hier gehanteerde definitie van 'onderneming' vallen. Tenslotte moet nog opgemerkt worden dat ook de soms grote bedrijyen die behoren tot de 600.000 KvK-stichtingen en -verenigingen buiten beschouwing zijn gebleven. Dit alles betekent dat te gelegenertijd nog eens serieus naar de
groep producenten moet worden gekeken die niet onder de hier gehanteerde definitie van 'onderneming' vallen. Dit k\emt temeer, daar de agrarische en de dienstensector - waar veel ontbrekende producenten deel van uitmaken - een stormachtige
ontwikkeling hebben gekend in de peri ode na 1850.
Hoe is nu de in de NEHA-lijst van getraceerde bedrijfsarchieven precies tot
stand gekomen?
(1) Men heeft op een bepaald moment rond 1990 uit het KvK-bedrijvenregister van 700.000 ondernemingen een selectie gemaakt van 10.000 ondernemingen. De mededelingen over deze selectieprocedure zijn nogal summier. De selectie is kennelijk primair op 'grootte' doorgevoerd . In ieder geval zijn aile bedrijven
met 50 of meer werknemers geselecteerd, maar hieraan is kennelijk - afhankelijk
van de branche - vervolgens een selectie van kleinere bedrijven toegevoegd. Misschien dat dit punt nog iets verhelderd kan worden? Vervolgens is men de
bedrijfsarchieven van deze ondernemingen gaan traceren. De meeste zijn van recente datum . Een beperkt percentage van de bedrijven, in de orde van 13%, heeft
positief gereageerd.
(2) Daarnaast zijn de open bare archiefinstellingen afgegraasd, waarbij grote
aantallen oudere bedrijfsarchieven zijn opgespoord.
(3) Op dit moment zijn er Iiefst 5.500 bedrijfsarchieven getraceerd en geregistreerd: een formidabele prestatie. Men mag aannemen dat sommige van deze archieven meerdere archiefvormers omvatten. Men treft soms in een bepaald 'archief' de archieven aan van vroegere ondernemers, van eerdere rechtspersonen,
van gefuseerde, gecontroleerde of overgenomen bedrijven, en soms ook persoonlijke archieven en familie-archieven. Meer dan de helft van deze bedrijfsarchieven
(of delen ervan) zijn in beheer bij het openbare archiefbeheerders en dus al 'veilig' , de andere zitten nog bij de bedrijven, bij de oorspronkelijke archiefvormers ,
of hun opvolgers.
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3. De concrete werkwijze van de selectiemethodiek
Hoe werkt het kwantitatieve en deductieve basisprincipe?
(a) Men zou verwachten: het leidt tot een concreet getal van te verwerven
bedrijfsarchieven op het niveau van de 'industrie'.
In de beredeneerde voorbeelden ben ik er niet helemaal uitgekomen. Indien de beroepsarbeid van de textiel12% in 1889 beloopt, 13% in 1930 en
8% in 1963, betekent dit dan dat er een percentage van ca 11 % uit de SBIgroep 22 (Textielindustrie) van de 308 thans geregistreerde bedrijfsarchieyen dient te worden genomen? Zie ik het goed, dat dit betekent dat - op
nationaal niveau geredeneerd - 34 archieven (van de 308 getraceerde
bedrijfsarchieven) bewaard worden? Deze consequentie wordt echter niet
geheel duidelijk, daar er in het artikel al snel overgesprongen wordt op een
branchegewijze en regionale benadering en er tenslotte sprake is van een
(inductieve) selectie van 12 archieven in Overijssel. Als de bovenstaande
interpretatie echter juist is, zou men dit een kwantitatieve selectie van thans
overlevende archieven kunnen noemen. Dat is een interessant resultaat,
hoe weI er problemen aan kleven.
(b) Deze kwantitatieve techniek maakt het in principe mogeJijk een verdeling van gewenste aantallen bedrijfsarchieven vast te stellen op een lager niveau
dan dat van de industrie, namelijk dat van de onderscheiden branches. De beroepstellingen geven voldoende informatie om relatieve gewichten van de branches te
schatten.
(c) Hoewel dit in het artikel niet gebeurt, kan deze kwantitatieve methode
worden gebruikt om verdelingen van gewenste aantallen te bewaren bedrijfsarchieven vast te stellen voor 1889, 1930 en 1963.
Sommige geregistreerde archieven zullen materiaal hebben dat toevallig
aIle drie de observatiejaren afdekt, maar dat hoeft niet zo te zijn. Wellicht is
het mogelijk de registratie zo te verfijnen dat duidelijk is hoeveel archieven
per observatiejaar beschikbaar zijn.
Cd) Er dient nog een meer fundamentele kritische opmerking te worden geplaatst. Is hetjuist om het gevonden percentage beroepspersonen toe te passen op
de thans overlevende bedrijfsarchieven om zo het aantal gewenste bedrijfsarchieven
vast te stellen? Het is zeker dat de bedrijfsarchieven van 1889 en 1930 in de
verschillende branches een ongelijke overlevingskans hebben gehad.
Misschien biedt een andere weg een uitkomst. Het is mogelijk op grond van
bedrijfstellingen het totaal aantal hypothetische bedrijfsarchieven te schatten in
1889, 1930 en 1963. Vervolgens kan men op basis van een lO%-norm komen tot
aantallen gewenste bedrijfsarchieven per branche. Aldus verkrijgt men een instrument (in absolute termen) dat geschikt is om te confronteren met de NEHAlijst van getraceerde bedrijfsarchieven. Deze benadering lijkt zeer geschikt om in
te zetten voor gerichte acquisitie en om te voorkomen dat branches die reeds zeer
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zware archiefverliezen hebben gel eden even scherp geselecteerd gaan worden als
branches waarin veel is bewaard. Dat moet immers voorkomen worden.
Het kwalitatieve, inductieve principe
(a) Dit principe levert blijkens het artikel voor Overijssel een minimum van 12
bedrijfsarchieven op. Het wordt niet geheel duidelijk waartoe dit principe leidt
als men de Nederlandse katoennijverheid en vervolgens textielnijverheid als
geheel beschouwt.
(b) Men kan voorspellen dat een kwalitatieve analyse in sectoren met een grote
diversiteit, lOals de voedings- en genotmiddelenindustrie, zal leiden tot een
groot aantal gewenste bedrijfsarchieven, dat wellicht de kwantitatieve benadering te boven gaat. Maar dat is geen enkel bezwaar, lijkt me.
(c) De methodiek lijkt nogal gevoelig te zijn voor het accent dat men legt op
het arbeidseconomische, het sociale, het technologische of het commerciele
aspect, de mate waarin men wenst te regionaliseren en dergelijke. Het soort
ondernemerschap en management lijkt ook een belangrijke invalshoek. Kortom, de vraag rijst of deze kwalitatieve benadering nog wat verder geformaliseerd zou kunnen worden.
Het kwaliteitsprincipe: de micro-analyse
(a) Op het einde van het artikel is een lijstje opgenomen van noodzakelijke
archiefbestanddelen om in de micro-analyse een 'goed' te scoren. Het is de
vraag of dit een voldoende specifieke benadering is en of niet eerder de gedrags- en andere elementen sub 1.3 als uitgangspunt lOuden moeten worden
gekozen.
(b) Gesteld dat lang niet elk overlevend bedrijfsarchief van goede kwaliteit is,
en zeker niet van constante goede kwaliteit is over de gehele periode, betekent
dit principe waarschijnlijk dat voor een 'goede weergave ... van aile aspecten
van het bedrijfsverleden' in 1889 een combinatie van 2,3 of 4 restanten van
bedrijfsarchieven nodig is om een redelijk beeld van een bedrijfstak te kunnen
krijgen.
Te overwegen verdere ontwikkeling van de NEHA-lijst
Voor een goede hanteerbaarheid van de methodiek worden heel wat eisen gesteld
aan de kwaliteit van NEHA-lijst.
(a) Met behulp van de kwantitatieve methode kan men het relatieve belang van de
beroepscategorieen meten en deze resultaten confronteren met de verdeling van
de geregistreerde archieven. Een raming van aantallen gewenste bedrijfsarchieven
per branche op basis van een schatting van het aantal hypothetische bedrijfsarchieven lOU kunnen worden toegevoegd. De kwantitatieve benadering lOU aldus
ingezet kunnen worden als methode in de gerubriceerde lijst van getraceerde archieven om de over- en ondervertegenwoordigde branches te identificeren. Deze
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toevoeging aan de lijst zou de inspanning van het verder speuren naar overgebleven archieven zeer goed richting kunnen geven.
(b) Aanduiding ofhet thans overlevende archief de peri ode rond 1889, rond 1930
en rond 1963 behelst zou de kwaliteit van het instrument nog verder verbeteren.
(c) Een overeenkomstige micro-analytische kwaliteitsaanduiding van 'volledigheid' per observatiejaar/periode is voor de uitvoering van de methodiek onmisbaar.
(d) Een code voor het al of niet aanwezig zijn van contextgegevens is eveneens
een wezenlijke kwaliteitsverrijking van de lijst. Het is een sterk punt als de gerelateerde overheidsarchieven nog niet tot vernietiging zijn overgegaan.
(e) Het probleem van de niet geregistreerde door de KvK geregistreerde ondernemingen zou nog opgelost moeten worden. Kleine ondernemingen kunnen immers
rijke archieven bevatten. Sommige sectoren bestaan of bestonden grotendeels uit
ondernemingen met minder dan 20 werknemers. En wie doet de landbouwbedrijyen? De lijst zou dan ook met de nog niet geregistreerde categorieen moeten worden uitgebreid. Misschien in samenwerking met andere organisaties?

4. Siotopmerkingen en conclusie
Nadere kwalificatie van de methodiek
Voor de oudere period en lijkt de methodiek in de eerste plaats zeer geschikt als
acquisitie-instrument. Zowel de kwantitatieve als kwalitatieve aanpak leiden onmiddellijk naar onderbezette en dus urgente sectoren in de gerubriceerde lijst van
getraceerde archieven. Daarbij is het zeer plezierig dat de methode binnen elk
willekeurig geografisch gebied kan worden toegepast. De kwantitatieve methodiek leidt bovendien de acquirerende archivarissen onmiddellijk naar die regio's
en gemeenten die grote concentraties van bepaalde nijverheden kennen.
Voor de peri ode na 1945 lijkt de NEHA-methodiek eveneens geschikt om de
acquisitie te sturen, maar bovendien goede diensten te kunnen vervullen als selectie-instrument in oververtegenwoordigde branches. Gezien het feit dat de meeste
van de 700.000 thans actieve KvK-bedrijven (plus nog talloze andere) archiefmateriaa1 bezitten van betrekkelijk recente datum, speelt hier het selectieprobleem in
zeer bijzondere mate.
Het geografische element
Op welke geografische schaal wordt de methodiek toegepast en welke selectie- en
bewaringsconsequenties heeft dit? In het artikel wordt geheel duidelijk, dat er een
nationale, provinciale, regionale en lokale logica van het selectiemodel bestaat.
Op de achtergrond speelt ongetwijfeld mee dat de verschillende openbare archiefbewaarders overeenkomstige taken en middelen hebben. Mijns inziens betekent dit
dat een thans getraceerd 'overlevend' bedrijfsarchief dat geselecteerd moet wor-
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den drie of vier maal kans heeft om definitief bewaard te worden: in de nationale,
provinciale en regionale/lokale ronde. Een nationaal belangrijk bedrijf dat toevallig afvalt in de nationale en provinciale ronde zou best ·in een lokale context waarin het waarschijnlijk een groot gewicht heeft - geselecteerd kunnen worden.
Anderzijds zal een lokaal-verzorgend bedrijf dat in de lokale selectie afvalt niet
vee I kans maken op provinciaal of nationaal niveau.
De vraag rijst vervolgens of het niet mogelijk is in de NEHA-lijst van getraceerde archieven codes toe te voegen die deze respectievelijke kansen uitdrukken.
Waarna tenslotte de heikele vraag nog opgelost moet worden op grond van welke
criteria een bedrijfsarchief een, twee of drie maal 'meespeelt'. Dit punt zou nog
eens nader gespecificeerd moeten worden. Wanneer is een bedrijf van 'nationaal'
belang en krijgt hij dus drie kansen?
Conclusie
De voorgestelde methodiek, inc1usief instrumenten, is in principe een uitstekend
hulpmiddel voor selectie (vooral 011 1945) en acquisitie (v66r 1945). Een aantal
kleinere, niet onbelangrijke problemen is gesignaleerd en verdient nog nadere
oplossingen.
Vast staat dat een zeer welkome bijdrage is geleverd aan een meer gestuurde,
overwogen en objectieve benadering van het acquisitie- en selectieprobleem. Tegelijkertijd zijn behalve kwantitatieve ook kwaIitatieve elementen nader gespecificeerd. Het model heeft de uitstekende eigenschap dat naargelang de historische
diversiteit van het verschijnsel toeneemt de kwalitatieve benadering het kan winnen van de kwantitatieve. Deze flexibiliteit, het contextbeginsel, en de eenvoudige
geografische toepasbaarheid, maken het model tot een witte raaf in archiefselectieland.
Hieruit blijkt tevens dat kwalitatieve oordelen - op meerdere punten - onvermijdelijk zijn. Een goede bewaking van de kwaliteit van deze oordelen, door brede
consultatie en intersubjectieve toetsing, lijkt de aangewezen weg naar een optimaal draagvlak voor de afwikkeling van een urgente operatie.

vm
Model van macro-selectie voor bedrijfsarchieven:
de reactie van een bedrijfsarchivaris
J.U. VAN WIJNGAARDEN

1. Inleiding
Om te beginnen is het voor de lezer van belang om vast te stell en dat de schrijver
van deze reactie op het terrein van de economisch-historische wetenschap geen
scholing heeft ondergaan. Ondergetekende, Job van Wijngaarden, is werkzaam bij
Hoogovens Staal als Hoofd van de afdelingen Centraal Archief en Postzaken en is,
inmiddels al 25 jaar, volledig gevormd door de praktijk. Van betekenis daarbij is
misschien dat deze vorming heeft plaatsgevonden binnen de poorten van een groot
concern. Een omvangrijke onderneming, die voornamelijk voor de regio maar ook
nationaal, door het unieke basisindustriele karakter, deze eeuw van grote economische betekenis is geweest. Door het relatief korte bestaan heeft het bedrijf echter nog niet zoveel echte hi storie geschreven. Bij rnijn verhaal dient nog aangetekend te worden dat het de visie betreft van slechts een groep archivarissen binnen
een bedrijf. Een visie die zijn oorsprong vindt binnen het concern Koninlijke Hoogovens, een specialistisch bedrijf met een zeer bevoorrechte archiefsituatie, omdat
daaraan vanaf de oprichting in hoge mate aandacht is besteed.

2. Een reactie vanuit bet bedrijfsleven
Het eerste wat je jezelf afvraagt wanneer je een dergelijke verzoek krijgt is de
reden waarom deze vraag aan jou c.q. de onderneming wordt gesteld en welke
waarde vervolgens aan die mening wordt gehecht. Van oorsprong bestaat er namelijk het principiele verschil in het beheer van bedrijfsarchieven en overheidsarchieven en het daarmee samenhangende beleid ten aanzien van schoning en selectie. De problematiek van macro-selectie van bedrijfsarchieven is, zo is rnij uit de
diverse publicaties over dit onderwerp duidelijk geworden, vooral een probleem
voor de overheid. Met name voor de archivaris die belast is met de acquisitie van
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de bedrijfsarchieven. Het bedrijfsleven, de bedrijfsleiding of in een aantal gevallen de bedrijfsarchivaris ervaart dit alszodanig niet als een probleem.
Dat zou het kunnen worden op het moment dat de overheid zijn invloed aanwendt ten aanzien van het, voornamelijk op economische gronden gebaseerde en
aan de hand van de wet gehanteerde, bij bedrijven te voeren beleid in het kader
van schoning en selectie. Wanneer de reden om naar de mening van Hoogovens te
vragen is ge1egen in dit laatste dan bent u aan hetjuiste adres . Al eerder hebben wij
kenbaar gemaakt dat het bij de acquisitie van bedrijfsarchieven van groot belang is
dat de bedrijven daarbij in een vroeg stadium worden betrokken.

3. Enkele algemene opmerkingen
Het was bij het lezen van dit stuk en andere stukken over dit onderwerp niet altijd
eenvoudig om het begrip archivaris in de juiste context te plaatsen. Vaak moest ik
mij eerst bewust maken van het feit dat met de archivaris een andere dan de
bedrijfsarchivaris wordt bedoeld. Voor een goed begrip heb ook ik, ter onderscheiding in dit verhaal, met de archivaris steeds de overheidsarchivaris voor ogen
gehad en de bedrijfsarchivaris de bedrijfsarchivaris gelaten.
Het mag duidelijk zijn dat met mij elke bedrijfsarchivaris zich kan vinden in de
constatering dat overheidsarchieven alleen een te fragmentarisch en te eenzijdig
beeld geven van historisch-maatschappelijke ontwikkelingen. Een uitspraak vastgelegd in de Nota Archiefbeleid uit 1985, van de toenmalige minster van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur. Nog meer spreekt mij de kwalificatie aan dat particuliere archieven, en in dit geval bedrijfsarchieven, waardevolle bronnen kunnen
zijn voor de kennis van onze geschiedenis en cultuur.
Niet oneens kan ik het zijn met de aanbeveling dat het selectie- en acquisitiebeleid van het openbaar archiefwezen zich eveneens dient te richten op de verwerving van deze particuliere archieven.

4. Industrieel Erfgoed in relatie tot bedrijfsarchieven
Alvorens inhoudeJijk op het model van macro-selectie voor bedrijfsarchieven in te
gaan, wil ik kort mijn ervaring met het fenomeen industrieel erfgoed melden. Zoals gesteld en alom merkbaar wordt het belang en de waarde die bedrijfsarchieven
bezitten steeds meer en nadrukkelijker onderkend. Het Projectbureau Industrieel
Erfgoed (PIE), en met name de adviserende rol die zij vervuIt naar de minister van
Onderwijs, CuItuur en Wetenschappen, is daarvan het levende bewijs. Ook binnen
Hoogovens zijn mensen opgestaan die het historisch industriele belang van het
bedrijf onderkennen. Zij hebben zich verenigd in de Commissie Industrieel Erfgoed Hoogovens (CIEHOO). Deze commissie heeft zich ten doe 1gesteld om vooral
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materialen en installatie(s)delen te behouden. Mede door toedoen van deze commissie is Hoogovens, in de persoon van Drs. W.L. Bensdorp, in de Raad van Advies van het Projectbureau Industrieel Erfgoed vertegenwoordigd.
Ais Centraal Archief werden wij direct bij de activiteiten van CIEHOO betrokken. Met verwondering maakten wij maandelijks het enthousiasme en met name
de verzameldrift mee van deze club. Zonder ook maar op enige wijze afbreuk te
willen doen aan zowel het belang als de goede intenties van deze commissie, openbaarde zich een belangrijke paradox in de beleving van de activiteiten en doelstelling van de commissie en taakvervulling van het Centraal Archief.
Onze opdracht als afdeling Centraal Archief was en is al jaren dezelfde: 'Beheer
het Archief met een minimum aan middelen en mensen en tegen zo laag mogelijke
kosten . Houdt rekening met wat de overheid het bedrijf voorschrijft en houdt daarbij op financieel verantwoorde wijze rekening met de historie.' De inzichten, wensen en ideeen die bij de CIEHOO leefden weken daar dermate vanaf dat er al snel
verschil van inzicht ontstond. De commissie deed een serieuze poging om naast
het Centraal Archief van Hoogovens een Erfgoed Archief op te zetten.
Het liefst had men grote delen van het Centraal Archief willen overnemen of
kopieren. Praktisch alles wat in handen kwam werd bewaard en aan de collectie
toegevoegd. Wij hebben destijds gesteld dat het archief van Hoogovens te allen
tijde beschikbaar is voor de CIEHOO. Met name waar het gaat om installaties die
representatief zijn geweest op het metallurgische vakgebied. Bij het daadwerkelijk conserveren van een installatie(deel) zijn alle relevante documenten beschikbaar.
Maar niet omgekeerd. Niet van aile installaties die niet meer in produktie of zelfs
niet meer aanwezig zijn, naast het bestand van het Centraal Archief, alIe archiefstukken daarover aan de commissie ter duplicering beschikbaar stellen.
Waarom dit verhaal? Om aan te geven dat de taken en belangen van bedrijfsarchivarissen, en daarmee samenhangend, het bestaansrecht van het bedrijfsarchief en
sterk afwijken en verschillen van activiteiten uit oogpunt van de historische waarde en belangen. Soms kenmerkt de bedrijfsleiding historische activiteiten zelfs als
werk van idealisten en in veel gevallen wordt het gedoogd maar praktisch nooit
ondersteund in de vorm van beleid en investeringen. Het kan nooit de bedoeling
zijn om structureel aandacht aan de historie van het bedrijf te besteden. Veelal
wordt dit ad-hoc gehonoreerd naar aanleiding van belangrijke jubilea.

5. Het NEHA en bedrijfsarchieven
Vanaf 1980 ontwikkelde het NEHA het initiatief om naast de passieve registratie
een begin te maken met aktieve registratie. Daartoe werden in de jaren vanaf 1989
de 10.000 grootste ondernemingen met vragen over hun historisch bedrijfsarchief
benaderd. Aan deze registratie liggen de volgende argumenten ten grondslag:

128

NEHA-JAARBOEK 1996

- Het bieden van een hulpmiddel bij de aquisitie door het openbaar archiefwezen.
- Het in hand en geven van een apparaat voor onderzoekers, waarmee snel verbIijfpIaats, omvang, inhoud en toegankeIijkheid van een bedrijfsarchief kan worden vastgesteld.
- Het verrichten van zendingsarbeid door het NEHA onder ondernemend Nederland om de aandacht te vestigen op het culturee1-historisch belang van hun
bedrijfsarchieven.
In feite slechts argumenten waarbij de belangen liggen binnen het aandachtsgebied van NEHA en (bedrijfs)historici c.q. onderzoekers. Het resulteerde in een
beter inzicht in de totaalomvang, de bedrijfstak, de gemidde1de omvang per onderneming, plaats en verantwoordelijkheid van het beheer etc. Terecht wordt gesteld dat de eerste verantwoordelijkheid voor het in goede en geordende staat bewaren van (historische) bedrijfsarchiefberust bij de archiefvormende rechtspersoon.
Gesteid wordt dat het in veel gevallen wenselijk is dat deze archieven worden
ondergebracht bij openbare archiefbewaarplaats. In dit geval is er naar mijn mening sprake van wishfull thinking. De reden dat daar faciliteiten aanwezig zijn
voor professionele ontsluiting, beheer en beschikbaarstelling is ook zeker in het
algemeen geen reden voor bedrijven om tot overdracht over te gaan. Sterker nog,
in een aantal gevallen zal het zelfs een belangrijk argument zijn om niet over te
dragen.
Een veronderstelde financiele bijdrage van het bedrijfsieven is vanzelfsprekend
uit het oogpunt van het NEHA te billijken, echter de harde zakeIijkheid waarmee
bedrijven tegenwoordig worden bestuurd doet het tegenovergesteide vermoeden
en zal alleen maar drempelverhogend werken. Let weI, particuliere archieven zijn
in principe niet openbaar, de archiefvormer heeft per definitie niet de behoefte
noch de plicht om zijn, vaak financieeI-economische, rei len en zeilen aan de buitenwereid te openbaren, anders dan in de jaarversiagiegging. Laat staan dat zij
deze archieven zonder meer laten onderbrengen bij open bare archiefinstellingen
en documentatiecentra.
Van evident belang hierbij is, dat het nut, het voordeel, de meerwaarde of hoe je
het ook zou willen noemen , van deze selectie en overdracht van het beheer, voor
de betreffende particuliere archiefvormers zichtbaar wordt. Voor het financieel
bijdragen aan iets dat voor de bedrijfsvoering geen tastbaar resultaat oplevert en
dat zonder ins panning kan worden nagelaten zal men binnen het bedrijfsleven nauweIijks de handen op eikaar krijgen . De archivaris bevindt zich niet in een positie
om daarop nadrukkeIijk invloed uit te oefenen. Hij zal slechts aan de bedrijven
aanbevelingen kunnen doen. Consensus lijkt de meest kansrijke benadering.
Hier Iigt ons belangrijkste punt van kritiek op de aanpak van deze problematiek.
De archivaris en de bedrijfsarchivaris dienen samen te werken, in samenspraak
plannen te maken, in samenspraak en op grond van deze inzichten en in een actuele bedrijfsfase, selectiebeleid te ontwikkelen. Wanneer decennia geleden een derge-
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lijke aanpak was gevolgd hadden nu volop de vruchten kunnen worden geplukt en
had deze, nu achteraf te volgen, selectiemethodiek voor een belangrijk deel ondervangen kunnen worden.

6. Het model van macro-selectie
Maar ook nu nog bij de realisatie van een model van macro-selectie voor bedrijfsarchieven en het betrekken van de bedrijfsarchivarissen daarbij , is het essentieel dat
de bestaande en genoemde verschillen van archivarissen en bedrijfsarchivarissen
niet aIleen worden onderkend maar ook worden weggenomen. Terecht wordt gesteld dat slechts bij een gering aantal, overwegend grotere bedrijven, een bedrijfsarchivaris in dienst is. Van deze categorie functionarissen mag worden verwacht
dat er in enige mate bloed met gevoel voor de historische waarde van het bedrijfsarchief door de aderen stroomt. In verreweg de meeste bedrijfsarchiefsituaties is
het zo dat een algemene staffunctionaris of de directeur zelf het archiefbeleid in
zijn portefeuille heeft. In die gevallen is er maar een motto: maximaal rendement
tegen minimale kosten. Uit ervaring weten we waar dat, wat betreft archiefbeheer
en behoud van historische informatie, toe kan leiden.
Het doel, dat het NEHA zich had gesteld, was de ontwikkeling van een systematische en algemeen toepasbare methode voor macro-selectie van negentiende en
twintigste-eeuwse Nederlandse bedrijfsarchieven. Met dien verstande dat men uit
de overvloed aan bedrijfsarchieven zodanige keuzen maakt dat uiteindelijk kan
worden beschikt over de informatie ten aanzien van ontwikkelingen en gebeurtenissen in het bedrijfsleven en van het bedrijfsleven in relatie tot zijn omgeving.
Daarbij werden voorwaarden gesteld ten aanzien van de algemene toepasbaarheid
en de bestaande structuur van het archiefwezen.
Belangrijk vind ik de zinsnede dat er ook rekening dient te worden gehouden
met taken , verantwoordelijkheden en bevoegdheden ten aanzien van het behoud
en beheer van bedrijfsarchieven. Ook hier weer wordt het elementaire aspect aangesneden van de relatie tussen de twee overeenkomstige vakgebieden waarbij sprake
is van principieel verschillende invulling en uitvoering van beleid.
Bij het onderkennen van het cultureel maatschappelijk-historische belang van
de bedrijfsarchieven, maar het in de vakliteratuur ontbreken van instrumenten voor
de archivaris/historicus om te komen tot systematische, verantwoorde en afgewogen keuzen , is dit model een belangrijke stap in de goede richting. Het aangegeven
onderscheid in kwantitatieve en kwalitatieve selectie-criteria en de daaraan gekoppelde uitleg is voor een praktiserend bedrijfsarchivaris voor de hand liggend
en lijkt bij de aanpak van de archivaris zeer goed bruikbaar. Vanzelfsprekend kijkt
een bedrijfsarchivaris bij schoning en selectie nooit op deze wijze naar zijn bestanden. Ook, voorzover te overzien, dekken deze uitgangspunten de doelstelling
van macro-selectie voldoende.
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7. Het 8-stappenpian

In de acht omschreven stappen om tot verantwoorde macro-selectie van de Nederlandse bedrijfsarchieven te komen is een duidelijke hierarchische opbouw of liever gezegd een duidelijk hierarchische afdaling van algemeen naar bijzonder zichtbaar. Ook hier is de logica onmiskenbaar aanwezig. Wederom geldt dat er door de
bedrijfsarchivaris nooit vanuit deze invalshoek naar deze problematiek wordt gekeken en ook hier blijkt weer de omissie. Dat wordt nog eens onderstreept door de
zinnen volgend op de stappen waarin wordt vermeld dat de bedoeling van een
dergelijk stappenplan is aan iedere archivaris, die in zijn of haar regio verantwoordelijk is voor de acquisitie van bedrijfsarchieven, een handzame methode te
bieden.
Overigens heb ik als verantwoordelijk bedrijfsarchivaris nog nooit met de archivaris voor de regio waarbinnen Hoogovens is gesitueerd contact gehad over welke
vorm van verwerving of beheer van de Hoogovensarchieven dan ook.
Dat kan zijn omdat men, de archivaris, weet dat de archieven van Hoogovens
goed en verantwoord voor het nageslacht beheerd worden . Daarbij dient echter
aangetekend te worden dat het bij het schonings- en selectiebeleid van het bedrijf
vanaf de oprichting ontbreekt aan een bewaarvisie die op macro-selectieve leest is
geschoeid. Onze interpretatie gaat nooit verder dan de bedrijfsgrenzen. Ik ben er
van overtuigd dat wanneer er in de vijfentwintig jaar dat ik hier werkzaam ben
contact en overleg met de archivaris over deze materie was geweest, er nu een
ander selectiebeleid binnen Hoogovens zou worden gevoerd.
Wij achten het uiterst belangrijk, en daar ga ik weer, dat van deze overheidsvisie, door het NEHA verwoord in Stap voor stap, een naar het bedrijfsleven vertaalde explicatie wordt gemaakt ten behoeve van bedrijfsleidingen in casu de bedrijfsarchivarissen. Door de bedrijven in een vroeg stadium bij deze selectie te
betrekken en mee te iaten denken kunnen zowel de bereidwilligheid als de kans
van slagen in belangrijke mate toenemen.
Op de acht stappen nog een korte reactie.
1. Ik zou ervoor willen pleiten dat er bij de bepaling van het aantal tijdstippen
rekening wordt gehouden met kortstondige doch heftige industriele golven binnen
specifieke bedrijfstakken. Ik weet niet waarop de in de toetsing gehanteerde jaartallen 1889, 1930 en 1963 gebaseerd zijn, maar met de huidige industrieIe vluchtigheid kan binnen een tijdspanne van steeds 30 jaar een belangrijke ontwikkeling
aan het zicht worden onttrokken.

2 tim 5. Betrek hierbij vanwege het mogelijk subjectief gevoelige karakter van
deze bepaiingen meerdere archivarissen, een club regionaie deskundigen of het
NEHAzelf.
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6 tim 8. Betrek hierbij, ter voorkoming van zowel onnodige werkzaamheden als
mogelijk groeiend onbegrip de respectievelijke bedrijven ofbedrijfsarchivarissen.

8. Samenvattend en concluderend
Sarnenvattend wil ik aangeven, en met mij de andere deskundigen op dit gebied
binnen Hoogovens, het op prijs te stellen dat er gewerkt wordt aan een model voor
macro-selectie binnen de bedrijfsarchieven. Wij zijn wei geneigd enige terughoudendheid te betrachten wat betreft de verwachtingen en de haalbaarheid. Het
zou zo kunnen zijn dat een dergelijk model voor de archivaris een belangrijk werkbaar hulpmiddel wordt bij het selectie- en acquisitiebeleid. Maar de directe waarde en betekenis van zo'n model voor de bedrijfsarchivaris is niet concreet aangegeven, sterker nog, daar wordt ook in het model niet over gesproken. Een licht
kritisch en misschien zelfs een wat pessimistisch geluid willen wij laten doorklinken wat betreft de factor tijd . Het giobaal registreren van bedrijfsarchieven, waarbij veel werk is gedaan door de bedrijfsfunctionarissen, kent een andere tijdsfactor
dan macro-selectie en verwerving. In die periode kan veel relevant materiaal door
de bedrijven worden vernietigd. Daarbij speelt niet aIleen de kwaliteit en kwetsbaarheid van de semi-recente papieren archieven een rol. Ook lijkt aandacht noodzakelijk voor het misschien wat buiten deze materie liggende aspect van het behoud van de meer recente historie door maatregelen op het gebied van de
machineleesbare gegevens. Een problematiek die door het ministerie van Binnenlandse Zaken is vastgelegd in het BIOS-project, de zogenaamde digitale duurzaamheid. De tot nu toe teveel afwachtende houding van de archivarissen dient te
worden omgezet in actief overleg met de bedrijfsarchivarissen om zowel de macro-selectie van oude archieven als het behoud van recent materiaal zoveel ais
mogeJijk te verzekeren.
Daarom zou ik willen eindigen door nogmaals aandacht te vragen voor een zinvolIe samenwerking tussen archivarissen en bedrijfsarchivarissen, waarbij ik een duurzame relatie tussen Vereniging van Archivarissen in Nederland (VAN) en de Nederlandse Vereniging van Bedrijfsarchivarissen (NVBA) voorsta. Steeds meer, en
op velerlei gebieden, komen overheidsinstellingen en het bedrijfsleven tot elkaar.
Flexibiliteit en sIagvaardigheid zijn ook hier weer de steekwoorden . Resultaten
worden beter wanneer mensen eikaar weten te vinden, met elkaar samenwerken en
in harrnonie volgens een toekomstvisie naar het bereiken van een doelsteIling toewerken.

IX

Amsterdam en de armenzorg tijdens de Republiek
MARCO H.D. VAN LEEUWEN

1. Inleiding '

Fragiel, steeds verstoord en telkens ineenstortend om daarna steeds weer opgebouwd te worden, zo karakteriseert De Swaan de armenzorg in het vroeg-moderne
Europa. Ziektes, oorlogen en dure tijden schiepen zwermen armen . Zij trokken
van plaats tot plaats op zoek naar hulp, en juist door hun zoektocht rui'neerden zij
de armenzorg die zij zochten. Steden en dorpen waar de armenzorg tot dan toe tot
betrekkelijke tevredenheid werkte, moesten hun poorten wei sluiten: 'De onheilsprofetieen vervulden zichzelf: als ergens horden uitgehongerde en zieke mens en
op weg gingen, trokken ze naar die plaatsen die als gastvrij bekend stonden en
eenmaal aangekomen liepen ze het charitatieve stelsel dat henjuist had aangetrokken onder de voet ... Het simpele feit dat de armen op drift raakten, op zoek naar
betere plaatsen, was voldoende om die betere plaatsen teniet te doen. Zo ging het
te1kens opnieuw.'2
De armenzorg kampte met een ernstig 'zwartrijdersprobleem' . Sinds de publikatie van Olson's studie in 1965 wordt vermoed dat het groepen moeilijk valt
collectieve voorzieningen zoals armenzorg te organiseren, zelfs als ze er belang
bij hebben. Dergelijke voorzieningen hebben immers last van 'free-rider' of 'zwartrijders' gedrag van mensen die weI van een voorziening profiteren maar onder de
bekostiging ervan pogen uit te komen. 3 Dit probleem speelt ook bij de armenzorg.
Vakgroep Economische en Sociale Geschiedenis, Universiteit Utrecht. De schrijver
dankt Henk van Leeuwen en de anonieme beoordelaars van dit tijdschrift voor commentaar op een eerdere versie van dit artikel, alsmede Hanke van Vonderen voor hulp bij de
dataverzameling.
2 A. de Swaan, Zorg en staat. Weizijn, onderwijs en gezondheidszorg in Europa en de
Verenigde Staten in de Nieuwe Tijd (Amsterdam, 1989),41 zie ook 16-17,40-42, 47-50,
59.

3 M. Olson, The logic of collective action. Public goods and the theory of groups (Cambridge, 1965).

VAN LEEUWEN AMSTERDAM EN DE ARMENZORG TIJDENS DE REPUBLIEK 133

Tijdens crisisperioden was het voor een lokale overheid financieel aantrekkelijk,
of budgettair noodzakelijk, weinig armenzorg te bieden en zo de wegtrekkende
armen door te schuiven naar nabijgelegen steden. Wat voor een plaats gold, gold
voor aIle. Zo smolt de armenzorg in een regio als sneeuw onder de voetstappen
van meutes hongerige, bedeIende en rovende armen. Dit geschiedde ondanks goede redenen om aan de armen te geven, om het even of dat nu godsdienstige motieyen waren, de behoefte een arbeidsreserve te behouden, de wens orde en rust te
handhaven of een andere. Lokale gemeenschappen waren, zo luidt de theorie van
De Swaan, simpelweg niet bij machte hun charitatieve acties op elkaar af te stemmen en zo stortte hun armenzorg telkens ineen.
De overheid zorgde voor regionale stabiliteit in de armenzorg door te bepalen
dat elke stad voor haar 'eigen' armen moest zorgen. In Engeland geschiedde dit al
aan het begin van de zeventiende eeuw door de Elizabethaanse armenwetten die
de armenzorg over het hele land uniformeerden. Elke parochie was verplicht voor
de eigen armen te zorgen en vreemde armen konden de eerste jaren naar hun parochie van herkomst worden teruggestuurd. Zo geschiedde het even wei niet in de
rest van Europa alwaar pogingen tot coordinatie werden ondernomen maar 'tot de
negentiende eeuw echter leidden deze pogingen in de verste verte niet tot een
coherent en effectief nationaal beleid'.4 Daar lag de garantie voor regionale stabiliteit van de armenzorg, volgens De Swaan, in de oprichting van een werkhuis met
een lokale en regionale functie voor de armen. Het werkhuis leek winstgevend en
scheen daarom voor elke plaats een aantrekkelijke optie om de instorting van haar
armenzorg te voorkomen. Winstgevend was het werkhuis allerminst maar voordat
dit bleek, functioneerden de werkhuizen en was een kleine subsidie van de overheid voldoende ze in stand te houden. Daarmee week het instortingsgevaar voor
de lokale armenzorg. Nadien groeide het ingrijpen van de staat zoetjes aan totdat
deze in haar almacht via wettelijke voorschriften, en zonodig dwang, de sociale
zorg dwingend en uniform voorschreef aan aIle plaatsen op haar grondgebied.
Aldus groeiden staat en zorg geleideJijk uit tot de verzorgingsstaat.
Tegenover deze 'periodieke ineenstortingsthese' heeft Prak onlangs een 'continulteitsgedachte' geplaatst. Voor Den Bosch constateert hij dat de lokale armenzorg sinds de Middeleeuwen in het geheel niet periodiek ineenstortte. Hij schrijft
dat 'de plaatselijke institutionele structuren voldoende waarborg boden voor de
bescherming van lokale voorzieningen ... Daarmee krijgt de sociale politiek in
pre-industrieel Nederland een minder precair karakter dan De Swaan haar toedicht' .5 De beschikbaarheid van een aanzienlijk charitatief kapitaal, een buffer in
4 De Swaan, Zorg en staat, 46 .
5 M. Prak, 'Goede buren en verre vrienden. De ontwikkeling van onderstand bij armoede in Den Bosch sedert de Middeleeuwen', in: H. Flap en M.H.D. van Leeuwen red., Op
lange termijn. Verklaringen van trends in de geschiedenis van samenlevingen (Hilversum,
1994),147-170 en daarin 165.
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slechte tijden, voorkwam periodieke ineenstorting en garandeerde continui"teit.
Verder beschikten lokale bestuurders over mogelijkheden om aanvullende maatregelen te treffen: verzwaring van de bijstandscriteria en daarmee beperking van de
claims op hun fondsen, vermindering van de bedeling per bedeelde en het genereren van extra inkomsten door het houden van ad hoc collectes.
De kwestie van de kwetsbaarheid, of juist de weerbaarheid, van de lokale armenzorg is niet louter van belang voor de sociale geschiedenis van de armen en de
sociaal-politieke geschiedenis van steden, dorpen en centrale autoriteiten in vroegmodern Europa, of voor de genese van de verzorgingsstaat - in De Swaan's visie
immers een uitvloeisel van pogingen de kwetsbaarheid van lokale armenzorginstellingen te verminderen. De inrichting van de armenzorg in een regio bei"nvloedde evenzeer omvang en richting van migratiestromen en daarmee de meer of
minder optimale allocatie van arbeid over diverse plaatsen. En met dit laatste zijn
weer vraagstukken van economische groei en sociale stabiliteit in vroeg-moderne
samenlevingen verbonden, zoals twee recente studies over Engeland laten zien. 6
Een analyse van de weerbaarheid van lokale armenzorg ten opzichte van het geografisch zwartrijdersprobleem werpt derhalve niet aileen licht op Prak's continuiteitsthese en De Swaan's periodieke instortingsthese maar ook op een breed scala
aan vraagstukken van politieke, sociale en economische aard.
Het eerste deel van dit artikel is een replicatie van het onderzoek van Prak en
wei voor Amsterdam tijdens de Republiek. De vraag is in welke mate Amsterdamse armenzorginstellingen met de gevolgen van het geografisch zwartrijdersprobleem kampten en hoe zij zich daartegen te weer stelden. De Amsterdamse resultaten worden geplaatst in het licht van studies over armenzorg in andere Nederlandse
plaatsen. Het tweede deel van het artikel behandelt, ter aanvulling van de theorien
van Prak en De Swaan, bovenlokale maatregelen om met het geografisch zwartrijdersprobleem om te gaan, het stelsel van borgbrieven. Onderzocht wordt hoe dit
stelsel functioneerde, waarom het in het leven is geroepen en met welke gevolgen.
Vervolgens rijst de vraag waarom Amsterdam niet meedeed, welke consequenties
dit met zich meebracht, zowel voor de stad als voor de rest van de Republiek, en
hoe de stad hiermee omging. Ret besluit van het artikele evalueert beide theorieen.

2. Periodieke ineenstorting of continu·iteit?
Amsterdam telde tijdens de Republiek talloze instellingen van sociale zorg. Dit
artikel richt zich op de armenzorginstellingen die het overgrote deel van aile ondersteunden hielpen: drie kerkelijke - de hervormde diaconie bestemd voor lidma6 G.R. Boyer, An economic history of the English poor law 1750-1850 (Cambridge,
1990), hoofdstuk 6; P.M. Solar, 'Poor relief and English economic development before
the industrial revolution', Economic History Review XLVIII (1995), 1-22.

VAN LEEUWEN AMSTERDAM EN DE ARMENZORG TIJDENS DE REPUBLIEK 135

ten van de hervormde kerk, de lutherse diaconie voor lutherse lidmaten en het
rooms katholiek oude armenkantoor voor katholieken - en de stedelijke, de zogeheten Huiszittenhuizen (twee instellingen voor de twee helften van de stad).
Of de armenzorg periodiek ineenstortte, is ondermeer af te lezen uit de jaarrekeningen van de instellingen. Het periodiek ontbreken van de uitgaven aan de armen
impliceert periodieke ineenstorting van de zorg. Omgekeerd suggereert continui·teit in uitgaven aan armen, continuiteit in de hulpverlening. Het ligt daarom voor
de hand om allereerst te kijken naar het jaarlijks verloop van de uitgaven van de
Amsterdamse armenzorginstellingen. Grafiek 1 beeldt dit uit voor de hervormde
diaconie tijdens de Gouden Eeuw. Grafiek 2 schetst het verloop nadien, zowel
voor de hervormde diaconie als voor de drie andere grote Amsterdamse bedelingsinstellingen. 7 Tijdens de Gouden Eeuw groeide de hervormde armenzorg van een
nulpunt bij de Reformatie tot een instelling waar rond het midden van de zeventiende eeuw per jaar zo'n driehonderdduizend gulden omging. Ook in de daaropvolgende jaren bleef de hervormde armenzorg groeien tot het laatste kwart van de
achttiende eeuw toen een scherpe daling inzette die tijdens de Bataafse en Franse
tijd haar dieptepunt bereikte. In de daaropvolgende decennia krabbelde de armenzorg enigszins op (voor de jaren 1816-29 laten de bronnen ons in de steek, de
hervormde bedeling functioneerde continu maar de precieze omvang van de uitgayen is onbekend). Vanaf 1687 zijn er ook gegevens over de drie andere grote armenzorginstellingen beschikbaar. Ook daar groeide de armenzorg tot het laatste
kwart van de achttiende eeuw waarna eerst een periode van stabilisatie aanbrak,
weer gevolgd door een diepe val in de Bataafse en Franse tijd en een stabilisatie
daarna. Voor aile vier de armenzorginstellingen tezamen groeiden de uitgaven van
zo'n 400.000 gulden aan het einde van de zeventiende eeuw tot krap een miljoen
aan het eind van de achttiende eeuw. Na een kortstondige terugval tot het niveau
van het einde van de zeventiende eeuw, klommen de gezamenlijke uitgaven op van
500.000 tot 600.000 gulden rond 1850. De uitgaven schommelden van jaar tot
jaar. Van een periodieke ineenstorting was evenwel geen sprake. Slechts een duidelijke crisisperiode is zichtbaar: de Bataafse en Franse tijd maar zelfs toen stortte
de armenzorg niet in. Dat laatste is niet onbelangrijk want tijdens de Franse en
Bataafse tijd was het economisch en sociaalleven in de Republiek in het algemeen
en Amsterdam in het bijzonder danig ontwricht. Voor Amsterdam wellicht zelfs in
een nagenoeg unieke mate in haar geschiedenis. Zelfs onder die extreem zware
druk bleef de Amsterdamse armenzorg functioneren.
7 Voor een aantal jaren zijn de uitgaven van de beide Huiszittenhuizen afgeleid uit die
van een van beiden. Dit gaat over het algemeen goed, met uitzondering van het jaar 1726.
Een eenmalige forse uitgave aan ' belegde kapitaien' van het Oudezijdshuiszittenhuis wordt
tot een bijzonder grote geschatte uitgave voor beide Huiszittenhuizen. Incidenteel ontbrekende jaartotalen voor een armenzorginstelling zijn via interpolatie geschat. Dit vlakt het
jaarlijks verloop van de uitgaven iets af, maar in de praktijk is het effect hiervan gering.
Aile uitgaven zijn exc1usief kasgelden.
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Grafiek 1. Uitgaven van de hervormde diaconie in Amsterdam 1578-1686
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Grafiek 2. Uitgaven van armenzorginstellingen in Amsterdam 1687-1850
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Armenzorg verschilde van plaats tot plaats. Behoorde de zojuist geconstateerde
continulteit van de armenzorg in Amsterdam, evenals de eerder door Prak beschreven continui'teit te Den Bosch, tot de uitzonderingen? Voor een beperkt aantal andere plaatsen in de Republiek verschaffen studies hierover uitsluitsel. Voor
het als welvarend te boek staande Noord-Hollandse dorp Graft in de zeventiende
eeuw was continui1eit de regel, evengoed als voor de dorpen in een arme provincie
als Drenthe in dezelfde eeuw. Hetzelfde gold voor de Zeeuwse stad Middelburg in
de jaren 1600-1811. Ook in Leiden in de tweede he 1ft van de achttiende en de
eerste helft van de negentiende eeuw en in Rotterdam in de zeventiende, achttiende en eerste helft van de negentiende eeuw zijn geen periodieke of zelfs maar
incidentele instortingen van de liefdadigheid te constateren. 8 Nu is dit maar een
handje vol plaatsen, maar genoeg om, althans voorlopig, aan te mogen nemen dat
de Nederlandse armenzorg in de zeventiende en achttiende eeuw niet periodiek
instortte. Deze concIusie is temeer gerechtvaardigd omdat in een aantal andere
studies over armenzorg zonder gedetailleerde gegevens over de financien niet wordt
gerept over zulke crises, terwijl deze, indien ze voorkwamen, toch zo' n stempel op
het geheel gedrukt zouden hebben dat ze aileen bij hoge uitzondering onvermeld
waren gebleven. Dit geldt voor Haarlem van het midden van de zeventiende tot het
midden van de negentiende eeuw, voor Alkmaar, Nijmegen en Utrecht in de tweede helft van de achttiende eeuw en Leeuwarden in de eerste helft van de negentiende eeuw. 9
8 A.Th. van Deursen, Een dorp in de polder. Graft in de zeventiende eeuw (Amsterdam,
1994),211-24; H. Gras, Op de grens van het bestaan. Armen en armenzorg in Drenthe
1700-1800 (Zuidwolde, 1989), 128-44; lL Kool-Blokland, De zorg gewogen: zeven eeuwen godshuizen in Middelburg (Middelburg, 1990), 170-199; G.P.M . Pot, Arm Leiden.
Levensstandaard, bedeling en bedeelden (Hilversum, 1994), 168-70 en 336; c.w. van
Voorst van Beest, De katholieke armenzorg te Rotterdam in de 17e en 18e eeuw Cs-Gravenhage, 1955),86-125 ; P.A.C. Douwes, Armenkerk. De hervormde diaconie te Rotterdam in de negentiende eeuw (Schiedam, 1977), 122-130.
9 A.P.A.M. Spijker, 'Van Aalmoes tot bijstand . Een overzicht van de stedelijke armenzorg in Haarlem', Haerlem laarboek 1979, 66-98 ; N. Siffels en W. van ' t Spijker, ' Haarlemse paupers. Arbeidsmarkt en armenzorg in Haarlem in de eerste helft van de negentiende eeuw' , Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 13 (1987),458-493; C.J. van Baar,
'Armoede en armenzorg in Alkmaar 1770-1815. De verzorging van Alkmaarse behoeftigen in een periode van economisch verval en levensmiddelenduurte' (Amsterdam, 1980).
Onuitgegeven doctoraalscriptie, vakgroep Economische en Sociale Geschiedenis, Universiteit van Amsterdam; C.J. van Baar en L. Noordegraaf, 'Werkschuwheid en misbruik van
sociale voorzieningen? Het beleid in de Alkmaarse armenzorg 1750-1815', Alkmaarse
Historische Reeks 5 (1982), 55-67; F.H.M .C. Adriaens, De magistraat van Nijmegen en
de armenzorg (1750-1800) (Nijmegen, 1956); P.D. 't Hart, De stad Utrecht en haar inwoners. Een onderzoek naar samenhangen tussen sociaal-economische ontwikkelingen en
de demografische geschiedenis van de stad Utrecht 1771-1825 (Utrecht, 1983), 74-99;
E.J. van der Woude, 'Armoede en stadsarmenzorg in Leeuwarden 1820-1870' (Amster-
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3. Een verkiaring voor de continu"iteit: de inkomstenkant
Ter verklaring van de continui'teit van de armenzorg heeft Prak de verdeling van
de inkomsten over de verschillende posten, alsmede de ontwikkeling van het kapitaal van de liefdadigheidsinstellingen, te Den Bosch onderzocht. Thans geschiedt
dit voor Amsterdam. Het achterhalen van aard en omvang van de inkomsten van
armenzorginstellingen is mogelijk op basis van de jaarrekeningen. Deze geven per
jaar aan welk bedrag is binnengekomen, uitgesplitst naar de verschillende posten.
Zo is het mogelijk voor een paar peiljaren, of voor een langere periode, een 'staat
van herkomst en besteding van middelen' te maken met onderscheid naar inkomstencategorieen (opbrengst uit kapitaal, verkoop ervan, giften van particulieren,
subsidies van de overheid en overig).l0 Bij vergelijkingen tussen een aantal instellingen over een lange peri ode moeten honderden posten op vergelijkbare wijze tot
een klein aantal worden teruggebracht. Classificatiefouten door verschillen in boekhouding over de jaren of tussen de instellingen en door interpretatiefouten zijn
welhaast onvermijdelijk. Samenvoeging van de jaarlijkse gegevens over een lange
tijdsperiode in een klein aantal groepen vermindert het voorkomen daarvan.
Een woord van bronnenkritiek is hier op zijn plaats. Onderzocht zijn de inkomsten voor de vier grote armenzorginstellingen tijdens de Republiek voor zover
beschikbaar, te weten de hervormde diaconie in 1770, het de Huiszittenhuizen
vanaf 1687, het rooms katholieke oude armenkantoor sedert 1691 en de lutherse
diaconie sinds 1687. Reeksen over langere tijd zijn slechts beschikbaar voor drie
van de vier genoemde instellingen, terwijl twee van die drie grote beperkingen
vertonen. Bij de lutherse diaconie zijn de jaarrekeningen onvolledig. Posten voor
rente uit kapitaal en verkoop ervan dateren pas van na 1799. Ze werden voordien
vermoedelijk in een andere, verloren gegane, boekhouding bijgehouden. Een klein
aantal ongespecificeerde grote bedragen in de periode 1687-99 is overigens ingedeeld waar posten van de gelijke omvang ontbraken. Bij het rooms katholiek oude
armenkantoor zijn er twee reeksen. De korte reeks vanaf 1787 is gebaseerd op de
jaarrekeningen. De cijfers voor de periode 1691-1795 zijn door een doctoraal
werkgroep indertijd gereconstrueerd op basis van de kasboeken en de grootboedam, 1983). Doctoraalscriptie, vakgroep Economische en Sociale Geschiedenis, Universiteit van Amsterdam.
lOIn navolging van genoemde Nederlandse studies, alsmede die van A.C.M . Kappelhof,
'Het Bossche Geefhuis. Het inkomen uit vermogen van de Tafel van de H. Geest van Den
Bosch 1450-1810' , Varia Historica Brabantica 10 (1981), I-54; A.C.M . Kappelhof, 'De
hoeven van het Bossche Geeshuis. Opbouw, beheer en liquidatie van een omvangrijk hoevenbezit', Noordbrabants Historisch laarboek I (1984), 83-142. De term 'staat van herkomst en besteding van middelen' is afkomstig van l.W. Broens, ' Financiele historie' in
G.c.p Linssen red. , Thuis in het Godshuis. Bijdragen over de geschiedenis van het R. C.
Godshuis ter gelegenheid van het tweehonderdenvijftigjarig bestaan in 1989 (Roermond,
\989) .
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ken van de armenzorginstelling. Deze reconstructie is minder gedetailleerd dan de
jaarrekeningen en bevat een grote groep 'overig' waaronder een gedeelte van de
opbrengst en verkoop van kapitaal. Ook bij deze reeks is het zicht op de kapitaalsposten dus onvolledig." In sommige jaren zijn er slechts gegevens voor een van
de twee Huiszittenhuizen die dan naar rato is opgehoogd, dat wil zeggen op basis
van het aandeel van de ene instelling in de jaren dat er weI voor beide instellingen
gegevens zijn. Zo'n procedure is slechts bij benadering correct. 12
Laten we nu de verschillende inkomstenposten bij de vier instellingen ten tijde
van de Republiek bespreken, eerst globaal en daarna gedetailleerd, zie tabel 1. Bij
de drie kerkeJijke instellingen kwam de helft of meer van hun inkomsten uit 'Ievend' geld: collectes, erfenissen of giften . Bij de stedelijke instelling - de Huiszittenhuizen - was dit voor maar een kwart het geval. Bij de kerkelijke instellingen
vormden 'Ievend' geld en 'dood' geld (dat wil zeggen de rente van het kapitaal)
dus de twee steunpilaren. Bij de Huiszittenhuizen kwam daar nog subsidie van de
stad bij als derde steunpilaar. De rente van het kapitaal vormde in Amsterdam
weliswaar een belangrijke inkomstenbron maar niet zo belangrijk als in Den Bosch.
Bezit leverde niet aileen rente, het kon ook worden verkocht. Dit gebeurde bijvoorbeeld als een nalatenschap grond of huizen met zich meebracht waarvan de
11 In de jaren waarin beide reeksen overlappen stemmen ze overeen. Dit Iijkt op het
eerste gezicht niet zo omdat het aandeel van de collectes in de ene reeks veel groter is dan
de andere, maar dit is te wijten aan het verschiI in periode waarop beide reeksen betrekking hebben. Het aandeeI van de collectes nam na 1772 sterk toe omdat sedertdien in de
katholieke kerken voor de armen werd gecollecteerd.
12 Voor aIle armenzorginstellingen geldt het volgende. De post erfenissen en giften bestaat voor het overgrote dee I uit erfiatingen, en voor een klein deel uit andere giften. In het
laatste geval betreft het in de regel grote giften, maar een enkele keer ook kleinere en dan
is het onderscheid met geld dat bijvoorbeeld in de kerk aan een collectant werd gegeven,
en onder collectes valt, vermoedelijk vaag. Bij erfenissen werd vermoedelijk soms slechts
een dee I van de waarde van het geschonkene tot de inkomsten gerekend, te weten de contan ten en die waardepapieren en onroerende goederen die ten gelde zijn gemaakt, en niet
die goederen en waardepapieren die de armenzorginstelling behield. Het onderscheid tussen opbrengst uit kapitaal en uit verkoop ervan is soms onduidelijk. Een inkomstenpost
'huizen en erven' kan huuropbrengsten maar ook opbrengsten van verkochte huizen betreffen. Een inkomstenpost 'effecten en obligaties' kan zowel slaan op rente als op verkoopprijs of op de afgeloste hoofdsom van een obligatie. Vaak is het verschil duidelijk uit
aanvullende aanduidingen ter plekke of uit een nadere specificatie van de post in voorgaande jaren. In twijfelgevallen biedt een vergelijking van de bedragen in het betreffende
jaar met die in voorgaande jaren soms uitkomst. Grote vermeerderingen suggereren verkoop. Het moet dan weI een waarlijk grote vermeerdering betreffen omdat bedelingsinstelIingen soms huren of rente onregelmatig boekten. Stortingen van hoofdsommen van lijfrentes zijn in beginsel ingeboekt in de zelfde groep als leningen; mogelijk is een gedeelte
in de administratie van een armenzorginstelling onder de post ' interessen' geboekt en dan
hier ten onrechte als opbrengst uit kapitaal gezien.
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Tabel 1. Inkomsten van Amsterdamse armenzorginstellingen 1687-1799, in pro-

centen van het totaal
Herv. dia. Huisz. huizen

Luth. dia.*

1770

1687-1799

1687- 1799

43
9
0

22
39
28
3
0

<75
0

Collectes
Opbrengst kapitaal
Subsidie
Verkoop kapitaal + leningen
Erfenissen en giften
Onduidelijk
Overig

34
0
3

7

Gem. p.j . x 1000

531

136
85

Aantal jaar

II

?

R.K. oude armkantoor
1691-1795
1787-99
27
> 11
0

42
28
0

?

II

<I

17
45

<4

?

15
2
2

>70

63

115

110

82

13

<20

* Posten voor rente uit kapitaal en verkoop ervan zijn niet in de jaarrekeningen te vinden.
Bron: Hervormde diaconie: Van der Hoeven, Geheime notulen, 177; Huiszittenhuizen:
GAA 5028 698 en PA 349 36, 37 en 379; 5028 698 ; lutherse diaconie: PA 381 422; R.K.
Oude armenkantoor Anno 1691-1795, M. van 't Hof, J. Faber en Y. Verhoeven, Eindverslag R.C. Oude armenkantoor. Verslag voor een doctoraal werkgroep Economische en
Sociale Geschiedenis, Universiteit vim Amsterdam (Amsterdam, 1981), en Anno 17871799 PA 440 154.
armenzorginstelling het beheer te lastig achtte. 13 Verkoop van renderend bezit, of
het lenen van geld, bracht in de toekomst problemen en was daarom geen geliefde
handelwijze. Het vormde dan ook geen grote inkomstenbron. Tot zo ver enige
hoofdlijnen, thans volgen enkele bijzonderheden.
Liefdadige giften zijn te rangschikken op een glijdende schaal met aan de ene
kant geheel vrijwillige en aan de andere kant publiekelijk afgedwongen gaven.
Anonieme giften kwamen voor. Zo ontving de katholieke armenzorginstelling van
een van haar bestuurders 'de somma van vijfhondert gulden, dat hem in een sackje
bij avont door een die niet bekent wilde wesen is thuis gebracht, sijnde het sackje
versegelt met het woort charitas'. Een andere keer werd 'ontfanghen een benedixie van vijftienhondert gulden , welcke penningen ... hem t savons met een sack
over sijn deur in huijs geworpen, niet wetende waer die van daen coo men ' . 14 lets

13 R. Meischke, Het R.C. Maagdenhuis, het huizenbezit van deze ins telling en het St.
Elizabeth gesticht Cs-Gravenhage, 1980), 2.
14 H.C de Wolf, Geschiedenis van het R.C. Oude Armenkantoor te Amsterdam (Hilversum, 1966),39, resp. Anno 1638 en Anno 1640.
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minder anoniem waren giften in busjes bij kerken, logementen, winkels, afvaartplaatsen van de trekschuiten, herbergen en kantoren van grote maatschappijen zoals
de Admiraliteit, het Antwerpse postkantoor en de Oost en West Indische Compagnie. Het rooms katholiek oude armenkantoor hield ongeveer hondervijftig bussen
aan, de hervormde diaconie ongeveer rond de driehonderd. 15 Een net van busjes
bedekte de stad. Een vrek kon nauwelijks hop en de armenbusjes te ontlopen, maar
er weI aan voorbijgaan. Blijkbaar gebeurde dit op grote schaal want de opbrengsten van de busjes vallen in het niet bij die van de kerkcollectes en de rondgangen
langs de huizen . Het grootste deel van de giften geschiedde tijdens de kerkcollectes . Dominee en priester riepen tijdens de dienst op aan de armen te geven. Diakenen of collectanten hielden een lange stok met een klein zakje onder de neus van
de kerkgangers. Een dergelijke gift was semi-openbaar. Niet geven zonder dat het
opviel was vermoedelijk niet doenlijk, maar een kleine munt, een vreemde duit
van lage waarde, of een stukje metaal geven behoorde weI tot de mogelijkheden.
Alle geloofsrichtingen in Amsterdam kenden kerkcollecten, zij het dat de katholieken hier pas in 1772 toe over gingen teneinde de stijgende uitgaven aan armenzorg het hoofd te kunnen bieden. Daarnaast bestonden er de rondgangen langs de
huizen van de gelovigen met gesloten collectebussen, en, minder anoniem, met
open schalen. 16 Voor de Huiszittenhuizen hielden wijkmeesters elk jaar zeven maal
een collecte met een zilveren schaal, terwijl eens per vier weken met de 'Aalmoezeniersschaal' werd gecollecteerd (oorspronkelijk ging het geld naar het Aalmoezeniersweeshuis maar sinds 1682 kwam het ten goede aan de Huiszittenhuizen).
Het woord 'schaal' geeft al aan dat de gulle gift open en bloot moest worden
gedeponeerd zodat deze niet geheel ontbloot was van sociale verplichting. De wens
een open bare vermaning te ontlopen of juist het verlangen een reputatie van ruimhartigheid te vestigen, kon zelfs een vrek tot een gift bewegen.17 Bij de hervormde
diaconie gingen eens per vier weken 25 diakenen en vele weeskinderen met schalen rond langs de huizen van geloofsgenoten. Voor dit doel was bij lidmaten een
bordje met de letter L van lidmaat aan de gevel bevestigd. Het rooms katholiek
oude armenkantoor kwam vier maal 'sjaars langs, terwijl het katholieke meisjes15 R.B. Evenhuis, Oak dat was Amsterdam (Amsterdam, 1974), 125-126 en GAA PA
377 nr 164; Meischke,Amsterdam. Het R.C. Maagdenhuis), 4; de Wolf, Geschiedenis van
het R.C. Oude Armenkantaar, 65 ; Ook het Huiszittenhuis heeft bussen in winkels en herbergen, J. Wagenaar, Amsterdam in zijne apkamst, aanwas geschiedenissen etc. (Amsterdam 1760-67), II 273 . De busjes stonden overigens veelal in openbare gebouwen, zodat
de gift niet zo anoniem is als deze lijkt. Dit geldt te sterker indien de busjes ook werden
gevuld met kleine boetes wanneer recht werd gesproken of in herbergen wanneer men
zich misdroeg. Ik dank Joke Spaans voor dit inzicht.
16 J.e. Breen, 'Collecten te Amsterdam in de achttiende eeuw', laarbaek Amstelladamum (1907) 129-152 en daarin 131-132.
17 Soms vermaande een collectant een gierigaard op straat, Evenhuis, Oak dat was Amsterdam, 124.
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weeshuis ook nog twee keer aanklopte. Verder bestonden er collectes met naam en
toenaam. Luthersen bijvoorbeeld werkten soms met intekenlijsten met de mogelijkheid de naam van de gever te noteren . 18 Dit geschiedde op verzoek en laat zien
dat sommige gevers juist belang bij een niet-anonieme gift hadden. Zo was hun
gulheid goed zichtbaar onder de geloofsgenoten en strekte hen tot eer.
In tijden van nood plachten Amsterdamse armenzorginstellingen de inkomsten
uit collecten te vergroten door vaker te collecteren en op indringende wijze op te
roepen te geven. Het effect daarvan was echter beperkt omdat de oorzaken die
voor een toename van de uitgaven van armenzorginstellingen zorgen (toename
van het aantal armen in koude winters, tijdens oorlogen, in perioden van gebrek
aan werk of door duurte van levensmiddelen), ook goedgevige Amsterdammers
troffen die de extra collecten fourneerden .
Het 'Ievend' geld bestond lOwel uit collectegeld, als uit nalatenschappen. 19 De
waarde van giften per testament varieerde aanzienlijk, evenals de sociale status
van de gevers. Leden van het Amsterdamse patriciaat schon ken soms aanzienlijke
bedragen. Gualterus Petrus Boudaan bijvoorbeeld, in leven onder meer bewindvoerder van de VOC en burgemeester van de stad, bedacht de hervormde diaconie
in 1787 met 12.000 gulden uit een vermogen van een halfmiljoen. Opmerkelijk is
dat ook kleine en zelfs zeer kleine testamentaire giften voorkwamen, en dat vele
gevers tot de middengroepen behoorden. In uitzonderingsgevallen testeerden zelfs
werknemers. De mediane nalatenschap aan armenzorginstellingen in de achttiende eeuw bedroeg 4000 gulden voor eliteleden, 1000 voor leden van de middengroepen en 300 voor werknemers. Voor allen tezamen was de mediane gift 1600
gulden. Op de frequentie en de waarde van nalatenschappen kon een armenzorginstelling overigens geen staat maken. Het ene jaar gedachten een paar guile overledenen de armen, het andere jaar niemand . Omdat er geen peil op te trekken was,
kon deze inkomstenbron niet worden vergroot tijdens crises.
De stedelijke instelling, de Huiszittenhuizen, haalde nog weI een fiks bedrag
tijdens collectes op maar werd bijna niet testamentair bedeeld, mogelijk omdat, in
het Iicht van het vliedende aardse leven en de komst van het hemelse, guile gevers
Iiever hun ' huisgenoten des geloofs' bedachten en dus eerder bij kerkelijke armenzorg uitkwamen . Deze zwakte van de Huiszittenhuizen werd gecompenseerd door
de subsidies van de stad, die zij als enige instelling ontving. Aanvankelijk ging het
nog om bescheiden bedragen maar met de groei van de uitgaven in de tweede helft
van de achttiende eeuw moest de stad steeds forser toeleggen . In het laatste kwart
18 In 1770 wordt gecollecteerd voor het lutherse bestedelingenhuis. De bewaard gebleyen collectelijsten laten zien dat het meeste geld anoniem werd gegeven - de zogeheten
'blinde giften' - maar dat een aantal gevers met naam en toenaam is genoteerd. Het betreft
zowel giften van een paar gulden als van duizenden gUldens , GAA PA 381 139.
19 M.H.D. van Leeuwen, ' Liefdadige giften in Amsterdam tijdens de achttiende eeuw ' , te
verschijnen in Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis.
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van de achttiende eeuw kwam maar liefst de helft van aile inkomsten uit de stadskas. Aan de kerkelijke instellingen gaf de stedelijke overheid eigener beweging
geen subsidie. Verzoeken daartoe kwamen pas in de Bataafse en Franse tijd, en
dan nog met schroom. Armbestuurders van de kerkelijke instellingen vreesden
met het aanvaarden van subsidie de Patriotse overheid ook een middel aan de hand
te doen om een einde te maken aan de zelfstandigheid van hun instellingen en
fondsen. 20 Zij kregen deze subsidies overigens niet.

4. Een verklaring voor de continuiteit: de kwestie van het kapitaal
Prak schrijft de continulteit van de armenzorg te Den Bosch in de eerste plaats toe
aan de ruime beschikbaarheid van kapitaal van de armenzorginstellingen aldaar.
De rente van dit kapitaal was bijna voldoende om aile uitgaven aan de armen te
bekostigen. Bovendien waren de armenzorginstellingen in Den Bosch zodoende
weinig afuankelijk van giften van particulieren die in tijden van crises terug konden lopen. Daarnaast leidde deze situatie tot een grote mate van autonomie. De
instellingen waren baas in eigen huis en konden zelf aanvullende maatregelen nemen om de tering naar de nering te zetten in tijden van nood.
Met dit ruime kapitaal verkeerde Den Bosch waarschijnlijk in een gunstige uitzonderingspositie. In Leiden bijvoorbeeld kwam in de tweede helft van de achttiende eeuw slechts een tiende van de inkomsten uit de opbrengst van kapitaal, en
in Rotterdam in de daarop volgende decennia nooit meer dan de helft. 21 De situatie in Amsterdam lag, zoals beschreven, tussen die van Leiden en Rotterdam in, en
was dus eveneens niet zo uitzonderlijk gunstig als in Den Bosch. Bij de stedelijke
instelling, de Huiszittenhuizen, vormde de opbrengst van het kapitaal ongeveer
een derde van de inkomsten over de gehele peri ode 1687-1799. In de loop van de
tijd was dit aandeel echter afgenomen. Aan het einde van de zeventiende eeuw
beJiep het nog ruim de helft van de inkomsten. Ook in absolute termen was er
sprake van een daling van ongeveer 60.000 naar circa 50.000 gulden per jaar. Hier
kan sprake zijn van een dalend rendement van het kapitaal zelfs bij stijgende omvang van het kapitaal, maar waarschijnlijker is een ander scenario. De huiszittenhuizen verwierven in de achttiende eeuw nauwelijks kapitaal via nalatenschappen,
kochten zelden wat aan en verkochten af en toe wat. Vermoedelijk nam het kapitaal van deze instelling in de loop van de achttiende eeuw weinig toe.
Bij de andere Amsterdamse armenzorginstellingen lagen de zaken anders in de
zin dat deze instellingen wei degelijk via giften en nalatenschappen kapitaal vergaarden. Bij het rooms katholiek oude armenkantoor schommelde de opbrengst
20 M.H.D . van Leeuwen, Bijstand in Amsterdam ca 1800-1850. Armenzorg als beheersings- en overlevingsstrategie (Zwolle, 1992), 85.
21 Pot, Arm Leiden, 170; Douwes, Armenkerk, 125.
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van effecten en obligaties iets boven de tien procent van de inkomsten, zonder dat
een duidelijke trend zichtbaar was. De totale inkomsten van deze armenzorginstelling stegen echter fors in de loop van de tijd, van ruim twintig duizend gulden per
jaar aan het eind van de zeventiende eeuw tot het vijfvoudige honderd jaar later. In
absolute bedragen vervijfvoudigde de rente dus eveneens. Ofschoon we de ontwikkeling van het rendement van het kapitaal niet kennen, suggereert deze vervijfvoudiging een sterke groei van het kapitaal van de katholieke bedelingsinstelling.
Dit blijkt inderdaad het geval. Aan het einde van de achttiende eeuw bezat de
bedelingsinstelling voor ongeveer een miljoen gulden aan huizen, land en waardepapieren, tegen krap een ton in 1734.22 Daarna liep de omvang van het kapitaal
terug tot ruim negen ton in 1809 om daarna gestaag te groeien. Het is overigens
mogelijk dat de groei van het kapitaal tijdens de achttiende eeuw bij de katholieke
instelling relatief groot was voor Amsterdamse begrippen. In dejaren 1771-74
woedde er althans een felle strijd tussen armbestuurders en hun critici, waaronder
vele priesters. In deze strijd stelden de critici dat kapitaalsvergroting te zeer voorop stond bij de bedeJingsinstelling, meer dan voor een goed beleid nodig. 23
Soortgelijke gegevens over de lange-termijn ontwikkeling van het kapitaal van
de andere onderzochte armenzorginstellingen zijn niet voorhanden. De doorgaans
goed gei'nformeerde achttiende eeuwse geschiedschrijver Wagenaar merkt bij een
bespreking van de inkomsten en uitgaven van de hervormde diaconie op dat na
1578: 'werdt er altoos, meer ontvangen dan uitgegeven ... hoewel er somtijds jaren
tusschen beide gekomen zijn, geJijk onder anderen, in de bangen oorlogstijd, die
met het jaar 1672 aanving, gebeurd is, waarin de uitgaaven de ontvangsten verscheidene jaaren agtereen vry wat te boven gingen. In de navolgende oorlogen
heeft de diaconie dit lot dikwyls moeten ondergaan en zelfs veelen van hare vastigheeden, zoo huizen als obligatien, moeten verkoopen, tot ondersteuning der
behoeftige leedematen .... Doch men heeft in 't algemeen ondervonden dat de diaconie best heeft kannen bestaan in tyden van vrede' .24
Dit suggereert dat het kapitaal van de armenzorginstelling als een buffer functioneerde in tijden van nood. In gewone jaren kwam er meer geld binnen dan nodig
voor het gebruikelijke onderhoud van de armen. Het overschot op de lopende rekening werd overgeboekt op de kapitaalrekening om in tijden van nood te worden
aangesproken. In slechte tijden geschiedde het omgekeerde, bijvoorbeeld in 1672
aldus Wagenaar. Ook gedurende de rampzalige Bataafse en Franse tijd, de-investeerde de bedelingsinstelling. In de jaren 1785-90 verkocht de hervormde diaco22 De Wolf, Geschiedenis van het R.C. Oude-Armenkantoor, 201-206. Ook een andere
katholieke instelling, het katholieke meisjesweeshuis verveelvoudigde overigens haar kapitaal gedurende de zeventiende en aChttiende eeuw. Meischke, Hel R. C. Maagdenhuis,
69-73.
23 Ibid, hoofdstuk 6.
24 Wagenaar, Amsterdam in zijn opkomst II, 149.
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nie een kwart miljoen gulden aan obligaties en voor 35.000 gulden aan huizen. In
de jaren 1791-96 werd voor maar 35.000 gulden aan obligaties ten gelde gemaakt,
terwijl er toen voor krap anderhalve ton aan huizen werd afgestoten. De omvang
van het kapitaal daalde dan ook van 1.800.000 in 1770 naar 1.400.000 in 1797.25
Het feit dat de hervormde diaconie over een aanzienlijk kapitaal beschikte, leverde nog een ander voordeel op in tijden van nood. Het verschafte haar kredietwaardigheid. Particulieren waren bereid aanzienlijke bedragen te !enen. Deze diende
de diaconie natuurlijk terug te betalen en weI met rente. De leningen verzwakten
dus haar financiele positie op termijn, maar ze voorkwamen acute stopzetting van
de armenzorg.26 In extreme omstandigheden spraken Amsterdamse bedelingsinstellingen dus hun kapitaal aan of gingen zij leningen aan, en mede zo overleefden ze zelfs de vermoedelijk ernstigste crisis in hun bestaan, die van de Bataafse
en Franse tijd.

5. Een verklaring voor de continu'iteit: de uitgavenkant
Naast kapitaalvermindering en inkomstenvergroting was uitgavenreductie een begaanbaar pad. Reductie van de bedeling vormde een mogelijkheid. Werd deze
benut? Seriele gegevens over de per capita ondersteuning zijn beschikbaar voor
slechts een instelling. Grafiek 3 geeft de waarde van de bedeling van het Oudezijds Huiszittenhuis gedurende de winters van de jaren 1687-1850 (met een onderbreking in de jaren 1796-1808 waarvoor geen gegevens beschikbaar zijn). De grafiek betreft de uitdelingen in geld vermeerderd met de waarde van de uitgedeelde
goederen. Het minst kregen alleenstaanden, kinderloze gezinnen en een-oudergezinnen. Zij vormden het gros van de bedeeldenY De grafiek geeft ook de zeldzaam voorkomende situatie van gezinnen met respectievelijk vier en zes kinderen
weer. Het bedelingspakket wissel de tot het einde van de achtiende eeuw weinig in
samenstelling en omvang. Veranderingen in de waarde ervan kwamen voort uit
schommelingen in de broodprijs, en daarmee in de waarde van de uitgedeelde
broden. De grafiek laat zien dat ook de nominale waarde van de bijstand lange tijd
25 H.W. van der Hoeven, Vit de geheime notulen van de 'Eerwaarde Groote Vergadering ' 1785-1815. Het beleid van de diakonie van de Hervormde kerk te Amsterdam Cs-Gravenhage, 1985), 178 en 184. Overigens geldt zowel voor de schattingen van het kapitaal
van de hervormde als van die van de katholieke bedelingsinstelling dat de waarderingsgrondslag onbekend is.
26 Van der Hoeven, Geheime notulen, passim, 137 en 181-83 .
27 In de peri ode 1808-54 werd zestig procent van de nieuw-ingeschreven gezinnen voor
de minimale bedeling tijdens de winter ingeschreven, terwijl slechts twee procent voor de
maximale bedeling werd ingeschreven, Van Leeuwen, Bijstand in Amsterdam, 202 noot
77.
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op hetzelfde niveau schommelde en eerst in het laatste kwart van de achttiende
eeuw trendmatig steeg. Dit is een gevolg van sterke stijging van de broodprijzen
waardoor het bedelingsbrood meer waard werd.

Grafiek 3. Waarde van winterbedeling van de Huiszittenhuizen in Amsterdam 16811850
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NB . Tot 1796 betreft het de ondersteuning van het Oudezijds Huiszittenhuis, na 1807 die
van de verenigde Huiszittenhuizen.
Bran: Van Leeuwen, Schoen makers en Smits, Armoede en bedeling, grafiek 3, en F. Smits,
' Steunverlening in Amsterdam in de eerste helft van de negentiende eeuw' . Doctoraalscriptie Economische en Sociale Geschiedenis, Universiteit van Amsterdam (Amsterdam,
1987).

De grafiek laat zien hoe in de Bataafse en Franse tijd de uitkeringen stapsgewijs
verminderden, om daarna te stabiliseren op een vee I lager niveau. Gedwongen
door het grote aantal bedeelden en de slechte financiele toestand van de armenkassen, en verergerd door een diep wantrouwen van de zijde van de Franse bestuurders tegenover een armenzorg die volgens hen ruimer was dan nodig, werd diep in
de uitkeringen gesneden. Gegevens over de gemiddelde bedelingskosten, zonder
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onderscheid naar gezinstype of seizoen, bevestigen dit beeld. De uitkeringen van
de Huiszittenhuizen daalden van gemiddeld 16 gulden per persoon per jaar in
1804, naar 12 gulden in 1807, 7 gulden in 1810-11 om twee jaar later te stabiliseren op het niveau van 6 gulden in de jaren 1829-54. Ook de hulp van de hervormde
en lutherse diaconieen verminderde. Zo bedroeg de hervormde bijstand in 1795
nog gemiddeld 19 gulden, in 1807 12 gulden en in 1810-11 maar 7 gulden. In nog
geen twintigjaar verloren de uitkeringen van de hervormde diaconie en die van de
stad dus tweederde van hun waarde. 28 Kort en goed, Amsterdamse bedelingsinstellingen plachten doorgaans niet het bedelingspakket aan te passen aan de tijdsomstandigheden. Zelfs de stijging van de prijs van de door hen uitgedeelde goederen in het laatste kwart van de achttiende eeuw, verergerd door de toename van het
aantal armen, werd aanvankelijk niet op de armen afgewente\d. 29 Pas toen het echt
niet anders kon, werd het bedelingspakket stapsgewijs aangepast.
Kostenbesparing door voorraadvorming behoorde ook tot de mogelijkheden.
De uitgaven aan de armen werden, zoals vermeld, belnvloed door schommelingen
in graanprijzen. Graan kan worden opgeslagen. De mogelijkheid bestond dus om
een inkooppolitiek te volgen waarbij de uitgaven werden geminimaliseerd door
aankoop van graan als de prijs laag was, gevolgd door opslag ervan en gebruik in
dure tijden. Voor de jaren 1716-21 en 1743-47 is de voorraad graan van de hervormde diaconie aan het begin en het eind van een jaar bekend. Veranderingen in
de voorraad zijn te vergelijken met ontwikkelingen in de prijzen van rogge op de
Amsterdamse graanmarkt. 30 In de jaren 1716 en 1717 was de prijs van rogge laag
en sloeg de diaconie een voorraadje in. In 1718 steeg de prijs en kocht de diaconie
niets in. In 1719 en 1720 was de roggeprijs stabiel evenals de voorraad. In 1721
daalde de prijs en nam de voorraad toe. In deze peri ode lijkt er dus sprake van een
politiek van voorraadvorming. In de tweede periode is dat ook het geval. In 1743
en 1744 daalden de roggeprijzen en nam de roggevoorraad toe, evenals in 1745. In
het daaropvolgende jaar steeg de prijs en werd er op de voorraad ingeteerd. In
1747 steeg de prijs verder, maar omdat de diaconie nagenoeg geen graan meer in
huis had, moest de noodzakelijke hoeveelheid graan, maar ook niet meer dan dat,
worden gekocht. De conclusie - voorzover deze elf waarnemingen een conclusie
toelaten - is dat de hervormde armenzorginstelling middels voorraadvorming bewust prijsfluctuaties van het ene jaar op het andere minimaliseerde, voorzover in
haar vermogen lag.

28 Van Leeuwen, BiJstand, 201.
29 Voor de toe name van de armoede, zie P.C. Jansen, 'Armoede in Amsterdam aan het
einde van de 18e eeuw', TiJdschrift voor Geschiedenis 88 (1975), 613-25.
30 M.H.D. van Leeuwen en N. Lucas, 'De diakonie van de hervormde kerk'. Verslag van
een doctoraal werkgroep Economische en Sociale Geschiedenis, Universiteit van Amsterdam (Amsterdam, 1981), 17.
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6. Een andere verklaring voor de continuiteit van de armenzorg: het stelsel
van borgbrieven en de bijzondere positie van Amsterdam daarin
Betrof het bovenstaande een bevestiging van de continui'teitsthese van Prak, zij
het op het nippertje voor de Bataafse en Franse tijd, en weI om de door hem genoemde redenen, thans is het zaak een andere verklaring voor het continue functioneren van de Nederlandse armenzorg voor het voetlicht te brengen. Het betreft
een geheel van gewestelijke, lokale en kerkelijke regelingen dat schuil gaat onder
de naam van het belangrijkste element erin: de borgbrieven, ook weI aktes van
indemniteit, cautie of borgstelling geheten. N auw verbonden met deze aktes waren
gewestelijke afspraken over welke plaats voor het onderhoud van de armen moest
zorgen, kerkelijke regels met hetzelfde effect en stedelijke regels met betrekking
tot vestigingsvoorwaarden. Veel weten we er niet van maar genoeg om enkele
hoofdlijnen te schetsen.
Een borgbrief is een belofte van een persoon of een instantie om te betalen voor
de armenzorg van met name genoemde personen als deze binnen een bepaald aantal jaren tot onderstand vervielen. Meestal ging het om een verklaring, ofweI borgstelling, die een stadsbestuur of een stedelijke armenzorginstelling meegaf aan een
inwoner als deze uit de betreffende stad vertrok. De stad Leiden bijvoorbeeld gaf
dergelijke borgbrieven met een duur van twee tot drie jaar af van 1682 tot 1785 en
eiste ze ook van immigranten.3i In Leiden hadden aileen poorters het recht van
vrije vestiging in de stad, het admissierecht, en poorter was men door geboorte als kind van een poorter - of door aankoop van het poorterschap. Migranten dienden bij aankoop een borgbrief te laten zien. De stad was onderverdeeld in 130
buurten en buurtmeesters zagen erop toe dat niemand woonruimte bood aan migranten zonder poorter- of borg brief. De Leidse bedelingsinstelling nam de borgbrieven in. De bewaard gebleven aktes bestrijken een groot deel van het grondgebied van de RepubJiek waaronder de steden en het platteland van Zuid- en
Noordholland, maar ook plaatsen in Gelderland, Noord-Brabant, Overijssel en
Noord-Brabant.
In Rotterdam was een soortgelijk vestigingsstelsel van kracht. Sinds het einde
van de zeventiende eeuw gingen wijkmeesters na wie er in hun wijk woondenY
Ze achterhaalden of niet-Rotterdammers over een akte van admissie beschikten.
Zo niet, dan verwezen ze de nieuwkomers door naar de commissarissen van admissie, of gaven ze de namen door aan de hoofdofficier die illegale migranten
door de commandeur van de helbardiers uit de stad liet zetten. De commissarissen
van admissie konden een voorlopige admissie afgeven, gel dig voor negen maan31 C.A . Davids, 'Migratie te Leiden in de achttiende eeuw. Een onderzoek op grond van
de acten van cautie' , in H.A. Diederiks et al. red., Een stad in achteruitgang. Sociaalhistorische studies over Leiden in de achttiende eeuw (Leiden, 1978), 146-192, m.n. 174.
32 Voorst van Beest, Katholieke armenzorg, 10-22.
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den en gedurende die peri ode onderzochten zij of het finale recht van admissie
toegekend mocht worden. Dat was het geval indien de betrokkene in zijn eigen
levensonderhoud voorzag en over de vereiste papieren beschikte. Die papieren
behelsden Of een borg brief van de plaats van herkomst Of een borgstelling door
familieleden, vrienden, landgenoten of werkgevers ter waarde van 300 gulden.
Commissarissen van admissie konden overigens op andere gronden het admissierecht verlenen, bijvoorbeeld omdat de betrokkene met een Rotterdamse was gehuwd, omdat hijzelf een bedrag (van tien of twintig gulden) in de armenkas had
gestort, of omdat een kerkgenootschap de betrokkene als lidmaat had erkend en
had beloofd hem zo nodig te ondersteunen. Slechts immigranten met admissierecht die twee jaar onbedeeld in de stad woonden, kwamen voor onderstand in
aanmerking.
Ret voorbeeld van Rotterdam laat zien dat het stelsel van borgbrieven was verbonden met plaatselijke regels voor admissie en met kerkelijke regels betreffende
erkenning van het 'lidmaatschap' door de kerk in de nieuwe woonplaats van de
migrant. Vrijwel vanaf de Reformatie bestond bij de protestantse kerk het gebruik
om emigrerende lidmaten een attest van goed gedrag en een bewijs van lidmaatschap mee te geven. 33 Dat laatste wil zeggen dat de betrokkene belijdenis deed en
tot het Avondmaal werd toegelaten. Bij aankomst elders beoordeelde de kerkeraad
het attest en indien goed bevonden aanvaardde zij de betrokkene als lidmaat van
de nieuwe gemeente. In dat geval schreef men hem bij in het lidmaatschapsregister
en verkreeg hij daarmee aile rechten en plichten aan lidmaten voorbehouden. Lidmaatschap was een noodzakelijke voorwaarde voor kerkelijke ondersteuning.
Een laatste voorbeeld van de werking van het stelsel van borgbrieven betreft de
provincie Drenthe. Daar regelden zowel de wereldlijke macht, het Landschap Drenthe, als de kerkelijke macht, de provinciale synode van de hervormde kerk, de
afstemming van armenzorg tussen plaatsen. 34 Ret Landschap bepaalde sinds het
begin van de zeventiende eeuw dat elke kerspel haar 'eigen' armen diende te onderhouden . Wie een woning aan migranten verhuurde moest vijf tot zes jaar voor
hun onderhoud borg staan indien er geen borgbrief was. Wanneer een verhuurder
onverhoopt de borg niet betaalde, werd de migrant-huurder over de provinciegrenzen gezet. Drenthe gaf borgbrieven af, meestal met een looptijd van zes jaar,
en nam ze in. In 1738 herhaalde het Landschap dat iedere landschapsingezetene
vrij van kerspel naar kerspel kon trekken en dat, mocht hij of zij in de nieuwe
kerspel binnen drie jaar tot armoede vervallen, de bede1ing dan voor rekening van
de oude gemeente kwam. Ret verstrekken van borgbrieven voor 'vreemde' huurders werd toen beperkt tot degenen die van buiten Drenthe kwamen. Vervielen
mensen van buiten Drenthe zonder borg brief tot bedelarij dan werden ze met paard
33 lGJ. van Booma, Onderzoek in protestantse kerkelijke achieven in Nederland Cs-Gravenhage, 1994), 295-300.
34 Gras, Op de grens, 63-84.
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en wagen tot aan de provinciegrenzen gebracht en uitgewezen. Ook de provinciale
synode regelde armenzorg. De kerkordes van 1638 en 1730 bepaalden dat elke
kerspel zowel haar 'eigen' als 'vreemde' armen moest helpen, met uitzondering
van bedelaars en passanten. Drost en Gedeputeerden oordeelden bij geschillen,
met recht van beroep bij Ridderschap en Eigenerfden. Kerkelijke autoriteiten en
wereldlijke gezagsdragers, maar ook de armen zelf, konden om rechtspraak vragen. Per vonnis werden dan de betreffende armen aan een diaconie toegewezen.
Bovenstaande voorbeelden maken duidelijk dat er tijdens de Republiek weliswaar geen landelijke armenwet was, maar dat er wei degelijk een netwerk bestond,
zij het met gebreken, van interlokale, gewestelijke en binnenkerkelijke zorgverdragen dat regelde welke plaats voor 'vreemde' armen moest zorgen . Dit netwerk
is sterker geweest dan tot dusver in de literatuur is aangenomen, al valt de precieze
reikwijdte bij gebrek aan studies niet aan te geven. Niet aile Nederlandse plaatsen
vielen overigens onder deze zorgverdragen, en de buitenlandse plaatsen al helemaal niet. Daarnaast verschilden wet en werkelijkheid. Armen zonder borgbrieven
migreerden ook en de voorbeelden van vreemde bedelaars die men zonder pardon
de provinciegrenzen over zette, geven al een deel van de beperkingen van het
stelsel van borgbrieven aan . Een andere belangrijke beperking was gelegen in het
feit dat sommige plaatsen aIs puntje bij paaJtje kwam hun belofte, gedaan in de
borgbrief, om te betalen voor de onderstand van hun migrant niet, of slechts na
veel gezeur en met grote vertraging honoreerden. 35
Het stelsel van borgbrieven is vermoedelijk aan het eind van de zeventiende eeuw
ontstaan en weI in reactie op gewestelijke regels over de domicilie van onderstand.
In 1682 bepaalden de staten van Holland dat 'aile soodanige persoonen, die uyt
eenige plaetsen soo in de steden als ten plattenlande souden mochten sijn vertrocken, naer verloop van een jaer sullen werden verstaen niet meer te behooren
tot die plaetse vanwaer de selve vertrokken sijn' .36 Een stad of dorp in Holland
kon de kosten van bedeling van een arme migrant ten hoogste gedurende een jaar
na diens aankomst op de herkomstgemeente verhalen. Andere provincies volgden
Holland met soortgelijke verordeningen. 37 Sommige steden zag en zich in die tijd
geconfronteerd met een wassende stroom arme migranten die ze nu na een jaar
moesten ondersteunen. Om hier paal en perk aan te stellen, zo lijkt het, begon men
borgbrieven te vragen. Leiden, bijvoorbeeld, vroeg ze om 'vreemde arme men-

35 Voorbeelden bij Van Voorst van Beest, KathoLieke armenzorg, 21 .
36 Geciteerd bij Davids, ' Migratie te Leiden', 187 noot 16.
37 In 1687 de Staten van Utrecht, in 1705 Zeeland, in 1767 Overijssel en in 1792 de
Staten-Generaal voor de Generaliteitslanden, G. Luttenberg, Vervolg op het Groot Plakkaatboek oJverzameling van wetten betrekkelijk het openbaar bestuur in de Nederlanden.
Armwezen (Zwolle, 1837), 13-15, 41-42 en 49-53 .
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schen, bedelaars, lroggelaars, landlopers, vagabonden, luije en ander onnutte personen', die dan vervolgens door de stad moesten worden ondersteund, te weren. 38
Rotterdam verdedigde haar admissierecht en het aanverwante gebruik van borgbrieven in 1697 als voigt: 'veele arme en onnutte menschen [begeven] sich van
aile kanten binnen dese stadt en jurisdictie van dien met intentie om me te komen
tot lasten van hare diaconijen en Godtshuisen, sigh alvorens een geruyme tijdt met
bedelen en andere quade practijcken ophoudende om vervolgens bij deselve te
worden gealimenteert; 't weick grootelijcks is slreckende niet aileen tot nadeel
van de arme ingesetenen deser stede dewelcke daer toe aIleen gerechtight zijn,
maer oock tot totale ruine van de voorsegde diaconijen en godtshuysen' .39
Tegen welke achtergrond is het stelsel van borgbrieven ontstaan? Onderstaand
volgen enige speculatieve veronderstellingen. 4o Tijdens de Gouden Eeuw groeiden de Nederlandse steden sterk waarvoor mede grote migratiestromen nodig waren, gezien het vermoedelijk grotere sterfte- dan geboortecijfer in die steden, en
vanwege het bestaan van het 'Indische lek': talloze jonge mannen verscheepten
zich naar de Oost in om nooit meer terug te keren. Migranten waren nodig om dit
lek te dichten en om te voldoen aan de grote vraag naar arbeid in een bloeiende
stedelijk economie. Stadsbesturen keken weI uit de komst van migranten sterk te
hinderen door stringente vestigingsvoorwaarden te stellen. In geval van plaatselijk
langdurig gebrek aan werk trokken 'boventallige' nieuwkomers waarschijnlijk uit
zich zelf weI weg. Armenzorg voor zieken, invaliden, bejaarden, weduwen en zo
nu en dan een groot gezin met ontoereikende inkomsten was een aanvaardbare
prijs om te betalen, zowel voor geboren en getogen inwoners als voor nieuwkomers. Toen economische groei omsloeg in stagnatie, lagen de zaken iets anders.
De vraag naar door migranten te vervullen arbeid daalde, en bovendien vingen
seizoensmigranten - die elk jaar kwamen en na gedane arbeid weer huiswaarts
keerden - voortaan een groter deel van die vraag op. Buiten het drukke seizoen
werd de schaarsere arbeid ook meer en meer verdeeld onder oud-gedienden die de
toegangspoorten tot een langzamerhand segmenterende arbeidsmarkt beter kenden dan migranten. Bij gebrek aan voldoende werk, ging een groter dee I dan vroeger van de nieuwkomers over tot minder gewaardeerde overlevingsstrategieen,
zoals bedelarij. Zij deden in hogere mate dan voorheen een beroep op de armenkassen. Meer dan eertijds zag men hen als vervelende concurrenten in de Slrijd om
schaars werk, als bedelaars en als financiele lastposten voor de armenzorginstellingen. Hier dreigde het door De Swaan geschetste zwartrijdersprobleem op te
treden. Indien elke plaats haar poorten voor vreemde armen sloot, hen doorschui38 Geciteerd bij Davids, 'Migratie te Leiden', 147.
39 Geciteerd bij Van Voorst van Beest, Katholieke armenzorg, 11-12.
40 Het navolgende sluit aan bij J. De Vries en A. Van der Woude, Nederland /500- / 8/ 5.
De eerste ronde van moderne economische groei (Amsterdam, 1995),95-103,724-762 en
m.n.755-6.
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vend naar de stad van herkomst, ontstond een rondtrekkend leger van radelozen.
In die omstandigheden, zo gaat deze speculatieve redenering verder, greep de 'centrale' overheid in, dat wil zeggen, troffen verschillende provinciale staten maatregelen waarbij zij het afschuiven verminderden. De Staten van Holland deden dat
als eerste in 1682. Kerkelijke autoriteiten troffen soortgelijke maatregelen in de
vorm van de bepaling dat elke kerspel voor haar eigen armen moest zorgen, zoals
in Drenthe geschiedde, terwijl zij al sinds het begin van de Reformatie migratie
van lidmaten regelden via attestaties. Hier greep de overheid dus in, zoals De
Swaan stelde, maar niet in de eerste plaats via het stichten van werkhuizen ofschoon dat ook wei gebeurde, maar via rudimentaire gewestelijke 'armenwetten'
(als dat tenminste niet een te groots woord is). De gewestelijke overheden namen
deze maatregelen overigens om crises te voorkomen, en niet achteraf.
Nadien konden steden slechts in beperkte mate nieuwe armen terugsturen naar
de geboorteplaats binnen dezelfde provincie. De steden bleven echter geconfronteerd met stromen migranten die zonder tegenmaatregelen de armenkassen sterker
zou hebben belast dan aanvaardbaar. Indammen van de migratiestromen via het
instellen van een admissierecht was een mogelijkheid, evenals het in gebruik nemen van borgbrieven. Welke steden daar toe overgingen, en wanneer, is onbekend,
en daarmee de datering en precieze verklaring voor het ontstaan van dit stelsel.
Duidelijk is wei dat het stelsel gedurende de achttiende eeuw functioneerde. Het
remde migratie, maar niet tot onverdeeld genoegen. In 1785 klaagden Leidse textielfabrikanten dat de borgbrieven de vestiging van bekwame arbeidskrachten belemmerden . Migranten zonder borgbrief kwamen de stad niet in. In Rijnland zag
men zelfs af van het innemen van de brieven omdat daaruit 'schaarsheid van bouwlieden en bruykers van landen volgd' . 41
Voor Amsterdam gold eenzelfde probleem. Deze migrantenstad kende een grote
instroom van nieuwkomers op zoek naar werk en sommige migranten - of hun
vrouwen en kinderen - klopten na verloop van tijd bij de armenzorginstellingen
aanY Volgens de stedelijke bedelingsinstelling kregen vooral zeelieden en textielarbeiders hulp en vormde de beschikbaarheid van armenzorg mede een reden
voor hun komst. Nieuwkomers terugsturen vormde geen optie, er was juist grote
behoefte aan hun arbeid. Zo deed het stadsbestuur grote moeite om het Franse
protestanten, de Hugenoten, naar de zin te maken, in de hoop dat zij de textielnijverheid tot bloei brachten. Toen het stadsbestuur in 1681 de regenten van het
Oudezijds Huiszittenhuis vroeg om maatregelen voor te stell en teneinde de groei
van het aantal armlastigen tegen te gaan, stelden de regenten dat wat men ook
deed, men niet de instroom van zeelieden in gevaar moest brengen. Het feit dat
bekend was dat hun vrouwen en kinderen hier goed werden verzorgd, bracht hen
mede naar Amsterdam en hun arbeidskracht was van vitaal belang gebleken tijdens de Engelse oorlogen toen er een tekort aan personeel voor de vloot was. 43 De
41 Davids, ' Migratie te Leiden ', 149; MeJief, Slrijd om de armenzorg, 74.
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regenten van het Nieuwezijds Huiszittenhuis deelden de opvatting dat inperking
van de migratiestroom moeilijk was: 'het coorn is met caff vermengt en om 't se1ve
te suijveren laeten wij aen den Heere des oogst' . Beperkende maatregelen borgen
het gevaar in zich dat ook bruikbare arbeidskrachten werden geweerd. Men moest
oppassen 'dat daerdoor niet wierde geweert allerIije soorte van aerbeijdtslieden en
vaerende volek' .44 Amsterdam kon niet meedoen aan het stelsel van borgbrieven
omdat dit de instroom van arbeidskrachten nodig voor de vloot belemmerde. Het
niet-meedoen van Amsterdam bezorgde andere NederIandse plaatsten vermoedelijk niet eens zoveel overIast, omdat de netto-migratiestroom richting Amsterdam
ging. Amsterdam nam per saldo meer potentiele armen van andere plaatsen over
dan dat het haar arm en op andere plaatsen afschoof. 45 Hiermee zijn we gekomen
bij een belangrijke verklaring voor het ontbreken van een periodieke instorting
van de armenzorg ten gevolge van het geografisch zwartrijdersprobleem tijdens
42 Het navolgende steunt op H.D. Heerma van Voss, 'De armenzorg te Amsterdam in de
17e eeuw' Doctoraalscriptie Economische en Sociale Geschiedenis, Universiteit van Amsterdam (Amsterdam, 1958), m.n. 58 en 69 beroepen bedeelden Anno 1682,45 armenzorg
als pull-factor, 46-7 turfverstrekking aan hugenoten: het stadsbestuur gaf het Dudezijdshuiszittenhuis in 1682 en volgende jaren opdracht de armen onder hen in de winter van
turf te voorzien.
43 De bestuurders stelden dat in hun stadsdeel vrouwen met kinderen wier mannen op zee
waren ruim de helft van het aantal bedeelden uitmaakten. Men diende hen te helpen via: 't'
alimenteeren van vrouw en kinderen om in tijt van nood sich daer van t' konnen dienen,
vermits men heeft gesien dat in de Engelse oorlogh tegen den protector Cromwel de Admiraliteyten sich verlegen om volk vonden, waeromme sy ook versoghte dat bevel van de
heeren burgemeesteren, die verboden hadde geen luytse bij de Huyssitten[huizen] des
winters sou de werden gealimenteert, moghte worden ingetrocken, want se ten dien aensien anders geen volk om de vloot te bemannen konde becomen, welke ordre ook in die tijt
is te niet gedaen om de scheepvaert hier te voeden en soo te doen floreeren. Bij dese
bedenckinge moet nogh gevoegt werden ten 2 ofte het niet nootsaeckelijk was dat indien
iemant in dese stadt volek komt aen te nemen, in dienst van andere potentaten, hier hebbende vrouw en kinderen, ofte [deze] aennemers hier ter stede soodanige suffisante borgennen luyden behoorde[n] te stellen, daer de voorsz. vrouwe en kinderen weekelijk van
haere mans verdiende gaie eenigh gelt tot haer onderthout quame te ontfangen, want anders vervallen dadelijk soodanige vrouwe en kinderen aen de godshuysen geJijk sulx in de
laetste oorlog, tussen de Croonen van Denemarken en Sweden, is bevonden, tot groote
beswaernisse van de Huyssitten[huizen]', ibidem, 107.
44 ibidem, 58.
45 Uitzondering hierop vormde de Franse en Bataafse tijd toen de stad in omvang achteruitging en vermoedelijk vooral armen wegtrokken. Dit kan hebben geleid tot ordeproblemen op het platteland door het optreden van zwervende roversbenden. Voor schattingen
van bevolkingsaanallen en migratiesaldi, zie M.H.D. van Leeuwen en J.E. Deppen, 'Reconstructing the demographic regime of Amsterdam 1681-1920', Economic and Social
History in the Netherlands 5 (1993), 61-102; H. Diederiks, Een stad in verval. Amsterdam
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de Republiek. Tijdens de Gouden Eeuw nam een bruisende arbeidsmarkt vele migranten op, en ook daarna konden degenen die andere Nederlandse steden niet
toelieten altijd nog naar de Amsterdam gaan in hoop op werk in de stad, en, als
laatste redmiddel, inscheping naar de Oost. Amsterdam vormde zo als het ware
een 'veiligheidsventiel' waarlangs te grote druk op de plaatseiijke armenzorg ten
tijde van de Republiek ontsnapte. Amsterdam absorbeerde als een spons 'overtollige armen' en verscheepte hen en masse naar de Oost. Voor de overblijvers beschikte de stad over een groot stelsel van liefdadigheid, gevoed door de rente op
het eigen kapitaal en gevoed door een liefdadige cultuur waarbij zowel de wereld
van de internationale handel en haute finance als de kleine middenstanders via
milde giften de armen bedachten.
Ook een spons echter moet zo nu en dan uitgeknepen worden om zijn functie
niet te verliezen, maar hoe? Via borgbrieven in ieder geval niet. Wat deed Amsterdam dan wei om een te groot beslag op haar armenfondsen te voorkomen terwijl
zij zo min mogelijk de instroom van arbeidskrachten belemmerde?46 Regenten
van het Oudezijds Huiszittenhuis stelden in 1682 voor beter op te letten wie er de
stad binnenkwam (ofschoon hun collega's van de Nieuwe Zijde stelden dat zulks
ondoenlijk was); zij wensten ook te straffen 'soodanige schuytenvoerders ofte schippers (voornamentlijk die uyt oosten ofte Noorwegen comen), welke sulke armen
en schamelen menschen comen over te voeren, die aile maer tot lasten van de
voorsz. godshuyzen comen af te sacken' . Bij het in de gaten houden van ongewenste nieuwkomers was ook een schone taak weggelegd voor de buurtmeesters.
Al in 1652 was dit controle-instituut ingesteld, maar onderwijl enigszins in het
slop geraakt. Veel weten wij overigens niet van de de feitelijke werkzaamheden
van buurtmeesters in Amsterdam. Tot hun taken behoorde in ieder geval bij te
houden wie er voor armenzorg in aanmerking wilde komen, en te registreren hoelang de armen al in de stad woonden. Een tweede methode om te voorkomen dat
de Iiefdadige spoeiing te dun werd, hield in dat men migranten slechts enige tijd na
hun vestiging steun verschafte. Bedeelde men in de beginperiode van de Republiek nog zonder een dergelijke voorwaarde, al ras deed deze haar intrede. Grafiek
4 laat zien dat het aantal jaar dat men in Amsterdam diende te wonen alvorens
voor steun in aanmerking te komen in de loop van de tijd - en vooral in de zeventiende eeuw - stapsgewijs steeg.

omstreeks J800 (Amsterdam, 1982), 287 laat zien dat de bevolkingsafname tussen 1795
en 1829 vooral sterk was in de Jordaan, dat wi! zeggen in een van de armste wijken van de
stad .
46 Ibid, waarde winterbedeling 41-2,54-7, 82; beperking zomerbedeling 46 en 59; schuitenvoerders 44; dubbele bedeling 47 .
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Grafiek 4. Aantal jaar dat een migrant in Amsterdam diende te wonen om voor

armenzorg in aanmerking te komen, 1625-1795
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Hervormde diaconie .......... Huiszittenhuis

NB . Bij de hervormde diaconie is in de grafiek aan de eind van de achtiende eeuw het
gemiddelde weergegeven voor Nederlanders (vijf jaar) en niet-Nederlanders (zes jaar); bij
de Huiszittenhuizen veranderde het aantal jaar van twee jaar in 1612, via vier 'enige tijd'
later tot zes jaar in 1650, hetgeen in de grafiek via lineaire interpolatie is weergegeven.
Bron: hervormde diaconie PA 377 nr 221 , pp. 157 en 163; nr 25bb, pp. 24, 42 en 52
Wagenaar, Opkomst, deel II, 156; Huiszittenhuizen, Heerma van Voss, 'De armenzorg te
Amsterdam in de 17e eeuw' , 37 en 54.

Ten derde scherpte men de onderstandvoorwaarden verder aan, in de jaren 167582. Werklozen kwamen niet langer voor de zomerbede1ing van de Huiszittenhuizen in aanmerking en de mogelijkheid tot dubbele bedeling verdween. V 66r 1681
was het bedeelden namelijk toegestaan van twee of meer bedelingsinstellingen
steun te trekken, daarna niet meer. Ten vierde verminderde men de waarde van de
winterbedeling.
Met deze maatregelen moest de stad het doen, en functioneerde de armenzorg
tot het eind van de achttiende eeuw naar betrekkelijke tevredenheid . Pas toen kwam
men in moeilijkheden. Het percentage armlastigen op de stadsbevolking steeg te
snel en de prijzen van de bedelingsgoederen evenzeer. Tijdens de Bataafse en
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Franse tijd werd daarop flink het mes in de waarde van de bedeling gezet en moesten de liefdadige instellingen hun vermogens aanspreken. Bijna stortte de Amsterdamse armenzorg ineen. Deze bijna-ineenstorting is echter geen voorbeeld van de
door De Swaan beschreven instorting van de lokale armenzorg. Die werd immers
veroorzaakt door een instroom van andermans armen, terwijl aan het eind van de
achttiende eeuw de migratiestroom naar Amsterdam juist opdroogde en tijdens de
Bataafse en Franse tijd zelfs omsloeg in een exodus. De crisis in de armenzorg was
niet het gevolg van afschuiving van door andere steden van hun armen, maar een
interne zaak, veroorzaakt door een daling van de werkgelegenheid - waaronder de
ondergang VOC aan het einde van de achttiende eeuw - en een stijging van de
voedselprijzen. Bovendien handelde het, zoals gezegd, om een incidentele bijnaineenstorting en niet om een periodieke 'melt-down'.
De ondergang van de VOC verminderde de behoefte aan losse arbeid en men
kan zich afvragen of het toeval is dat de eerste nationaal dekkende regeling van
domicilie van onderstand nadien tot stand kwam. Vooraleer van belang was het
(om geheel andere redenen) ontstaan van een nationale staat die nationale wetgeving kon invoeren; allicht hielp het dat zo'n belangrijke stad als Amsterdam
minder reden tot verzet kende. In 1811 viel het doek voor het stelsel van borgbrieyen, of, beter, werd de regeling vervangen door een andere met nationale dekking,
de Wet op het Domicilie van Onderstand. Dit was de eerste van een reeks nationaIe wetten die het afschuiven van armen door gemeenten poogde te voorkomen. 47
Het is om een aantal redenen dienstig deze wetten kort te behandelen. Ten eerste
neemt het de illusie weg dat het zwartrijdersprobleem slechts een zaak van het
vroeg-moderne tijdvak is, en dat er nadien een scherpe breuk heeft plaatsgevonden in het vermogen van de Nederlandse samenleving om dit probleem op te lossen. Ten tweede biedt het helderder zicht op mogelijkheden en beperkingen om
het geografisch zwartrijdersprobleem op te lossen. Ten derde werpt het nader licht
op de gevolgen van mogelijke oplossingen.

47 Dit is niet geheel juist. De nationale armenwet van 1800 (artikel 15) schafte het al
stelsel af. De wet bepaalde dat de woonplaats de onderstandsgemeente was, met dien verstande dat kerkelijke armenzorginstellingen onverplicht waren armen te helpen die van
elders kwamen en de afgelopen drie jaar onderstand hadden genoten of daar binnen een
jaar na aankomst beroep op deden . Een 'algemeene armenkas' zou hen helpen. Spoedig
was duidelijk dat deze kas er niet kwam en in 1802 werd artikel 15 buiten werking gesteld,
G. Luttenberg, Vervolg op het Groot Plakkaatboek, 59-60 en 63-64.
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De Wet op het Domicilie van Onderstand van 1811 bepaalde dat de geboortegemeente de onderstandsgemeente was, tenzij men naar een andere gemeente trok:
dan werd die gemeente na een jaar de onderstandsgemeente. De wet van 1818
verlengde deze termijn tot vier jaar. 48 Sommige armbesturen omzeilden de wet. 49
De versplintering van de armenzorg waardoor armenzorginstellingen de zaak lang
konden rekken, het ontbreken van een bevolkingsregister waardoor het moeilijk
was vast te stellen hoe lang een migrant ergens woonde, de vooralsnog onbeantwoorde vraag of kerkelijke armbesturen ook onder de wet vielen, alsmede de aanvankelijke onwil van Gedeputeerde Staten om bij twisten recht te spreken - waartoe de wet hen autoriseerde - maakten dat de wet tot omvangrijke en slepende
correspondenties aanleiding gaf. Desalniettemin betrof het hier een verbetering
van het stelsel van borgbrieven omdat er sprake was van een landelijke regeling
voor het geografisch zwartrijdersprobleem met een in beginsel dwingend karakter.
De jurisprudentie middels KB's verbeterde de wet in de loop van de tijd door
regels te stell en bij twijfelgevallen die aanleiding tot twist gaven. Zo kwam in
1833 vast te staan dat de wet ook kerkelijke arrnenzorg betrof.
De armenwet van 1854 maakte de geboorteplaats tot domicilie van onderstand
(doch uitsluitend voor burgerlijke arrnenzorg).50 Ontving iemand armenzorg in
een andere gemeente dan waar hij of zij was geboren, dan kon die gemeente de
kosten terugvorderen van de geboortegemeente. In dat geval had de geboortegemeente echter het recht te eisen dat de betreffende arme daar kwam wonen. Het
restitutierecht veroorzaakte problemen voor kleine gemeenten. De trek van het
platteland naar de stad betekende dat de kleine plattelandsgemeentes per saldo
meer moesten terugbetalen voor hun elders woonachtige armen dan zij konden
terugvorderen voor door hen bedeelde vreemde armen .
In 1870 werd de wet al aangepast. Voortaan vormde de verblijfgemeente de
gemeente die voor armenzorg moest zorgen, en gold dit zowel voor kerkelijke als
voor burgerlijke armenzorgY Dit moedigde de trek van het platteland naar de stad

48 Luttenberg, Vervolg op het Groot Plakkaatboek, 83-84. Voor de wet van 1818, zie
idem, 127-139. Zie ook de nadere invullingen die KB's in de loop van de tijd brachten,
zoals de KB van 1833 betreffende kerkelijke armenzorg, 242-3. Of zie G. Ramaker, ' Afwenteling van kosten van armenzorg op andere gemeenten', Geschriften van de Nederlandsche Vereeniging voor Armenzorg en Weldadigheid, LXV Prae-adviezen over het
onderwerp: afwenteling van kosten van armenzorg op andere gemeenten (Haariem, 1936),
9-42 en daarin 19. Deze wet stipuleerde overigens dat voordien uitgegeven actes van indemniteit geldig bleven (artikel 9), maar nieuwe actes geen rechtskracht bezaten (artikel
14).
49 Melief, Strijd om de armenzorg, 146-47; Van Leeuwen, Bijstand in Amsterdam, 8182.
50 Ramaker, ' Afwenteling van kosten', 11; zie ook 15 voor restitutiekosten.
51 Ramaker,' Afwenteling van kosten, 11-12.
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verder aan. Tijdens de landbouwdepressie van de jaren '80 van de negentiende
eeuw trokken vele werkloze landarbeiders naar de steden in de hoop op werk of
steun van de armenzorg, in de steden over het algemeen beter ontwikkeld dan op
het platteland. Soms geschiedde dit op instigatie van plattelandsarmbesturen die
de kosten van de armenzorg graag op de steden afwentelden, hetgeen leidde tot de
klacht dat de stedelijke 'Gods- en weeshuizen een lokaas voor behoeftigen op het
platteland zijn' . 52 Een nieuwe armenwet werd voorbereid. De memorie van toelichting stelde dat 'behalven door den trek van het platteland ondervinden groote
gemeenten meermalen schadelijke gevolgen, doordat kleine gemeenten haar zieken of hulpbehoevenden trachten af te schuiven " . Meermalen bestond er een vermoeden, dat ongeoorloofde drang was uitgeoefend, maar zelfs al werd het vermoeden bijna tot zekerheid gesterkt, dan stond men machteloos, vermits de wet
geen middel geeft om de kleine gemeenten tot rede te brengen' .53
De armenwet van 1912 bepaalde dat in die gevallen het stads- of armbestuur
waar de migrant om hulp aanklopte, binnen een jaar de Gedeputeerde Staten kon
verzoeken de kosten van ondersteuning voor rekening van de herkomstgemeente
te laten komen. De kantonrechter onderzocht de zaak dan. Gedeputeerde Staten
besloten, en beroep was mogelijk bij de Kroon. 54 Dit wetsartikel bleek al spoedig
een dode letter. Jurisprudentie verzwakte het artikel aanzienlijk. In praktijk bleek
beroep erop succesvol als het stadsbestuur of het burgerlijk armbestuur zonder dat
de migrant-in-spe dat wilde eigener beweging reisgeld afgaf onder het uitdrukkelijke verzoek het maar eens elders te proberen. Het afgeven van reisgeld zonder
meer was niet voldoende, noch een ongevraagd advies aan de betrokkene, terwijl
handelingen van een kerkelijk of neutraal armbestuur al helemaal niet onder het
artikel vielen. De grote steden op wier schouders de kosten neerkwamen, zagen
zich daarbij geconfronteerd met een nieuw probleem. De hoge belastingen nodig
om de armenzorg te financieren , joegen beter-gesitueerden naar luxe dorpen in de
omgeving. De steden reageerden hierop door te trachten nieuwe armen met oneigenlijke middelen weg te jagen en wei door inschrijving in het bevolkingsregister te verbieden (en in feite dus een soort admissierecht te hanteren!), de onderstand te verlagen of in natura uit te betalen, het uitoefenen van een beroep onmogelijk
52 A.L. Kort, 'Armoede en armenzorg in Goes 1860-1914', Historischlaarboek Zuid- en
Noord-Beveland II (1985),27-69 en daarin 74.
53 EM.1 . Jansen, 'Afwenteling van kosten van armenzorg op andere gemeenten. De hui-

dige stand van het vraagstuk, bezien uit het gezichtspunt van de centrum-gemeente' , Geschriften van de Nederlandsche Vereeniging voor Armenzorg en Weldadigheid, LXV Praeadviezen over het onderwerp: afwenteling van kosten van armenzorg op andere gemeenten
(Haarlem, 1936), 43-95 en daarin 44.
54 Aldus artikel 40, Ramaker, 'Afwenteling van kosten' , 25-26, zie verder 69 voor de
belastingvlucht, 75-81 voor de reacties van de steden en 28-42 voor de jurisprudentie; zie
voor voor dat laatste ook Jansen, ' Afwenteling van kosten', 57-59.
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te maken bijvoorbeeld door venters geen ventvergunning te verstrekken, of met
andere steden onderlinge regelingen te treffen in de trant van de oude borgbrieven! In de jaren dertig van deze eeuw speelde een dergelijk klassiek geografisch
zwartrijdersprobleem nog in Nederland . Men kan bezwaarlijk volhouden dat het
zwartrijdersprobleem een wezenskenmerk was van de armenzorg in het vroegmoderne tijdvak die daaraan ten gronde ging waarna de rijksoverheid het heft in
handen name en het probleem oploste.55
Elke regeling voor de onderstand van armen bracht haar eigen consequenties
voor migratiestromen en daarmee voor economisch leven en sociale orde. Het
meest eenvoudig was om de geboorteplaats onderstandsgemeente te laten zijn.
Vrijwel altijd was duidelijk welke plaats het betrof. Deze regel remde migratie
echter omdat een potentiele migrant het verlies van onderstandsrechten in ogenschouw nam bij de beslissing al dan niet te verhuizen. Bovendien kon het ordeproblemen veroorzaken van degenen die toch vertrokken. Als verarmde migranten in
hun nieuwe woonplaats van onderstand waren verstoken, vervielen zij allicht makkelijker tot ongewenste overlevingsstrategieen, of ze vormden eerder bendes die
het platteland onveilig maakten . Een alternatief was om de woonplaats tot onderstandgemeente te maken. Dit belemmerde de migratie niet, maar kon juist leiden
tot zware belasting van de armenfondsen in plaatsen waar velen op zoek naar werk
of wellicht onderstand heen trokken. Tussenoplossingen van het type 'de geboorteplaats tenzij iemand er al een tijd niet meer woont' of 'de woonplaats slechts na
een aantal jaar inwoning' schipperden tussen deze twee uitersten. Het stelsel van
borgbrieven was zo'n tussenoplossing . Het remde de migratie meer dan wanneer
de geboorteplaats zonder meer de onderstandsgemeente was, maar minder dan
wanneer de woonplaats dat altijd zou zijn. Het is vermoedelijk geen toeval dat de
introductie van dit stelsel aan het eind van de zeventiende eeuw samenviel met
economische stagnatie, segmentering op de arbeidsmarkt en de wens migratie te
verminderen, zoals het waarschijnlijk ook geen toeval is dat de eerste armenwet
die de woonplaats tot onderstandsgemeente maakte - die van 1870 - samenviel met

55 In de oorlog verminderde het geografisch zwartrijdersprobleem omdat gemeenten (eerst
de zeven grootste gemeenten in 1942 maar alras meer, te weten 91 in 1943 en 194 in 1952)
zich verbonden om onder bepaalde voorwaarden (van medische en sociale aard) mee te
werken aan verhuizen van elkaars bedeelden, zie J.e. van Dam. 'De intercommunale verhuisregeling in een nieuwe versie', Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk, 20 augustus
1952, 239-40. Bovendien namen landeJijke sociale zekerheidswetten geleideJijk de armenzorg werk uit handen. Pas de Bijstandswet van 1965 maakte echter een (voorlopig?)
einde aan het geografisch zwartrijdersprobleem omdat het Rijk, en niet meer de gemeenten, de kosten van de bijstand betaalde en de hoogte ervan regelde. Het is de vraag wat er
thans - met ingang van de nieuwe Algmene Bijstandswet van 1996 - zal gebeuren naarmate
dit principe wordt verlaten en gemeenten zelf een groter deel van de bijstandskosten dragen en de bijstandsbedragen ook enigerlei mate zelf mogen bepalen.
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economische groei, de-segmentering van de arbeidsmarkt en een toename van de
migratie.

7. Besluit

Tijdens de Republiek stortte de lokale armenzorg in Nederland niet periodiek ineen maar functioneerde continue en in de regel naar betrekkelijke tevredenheid. In
Amsterdam kwam ineenstorting nabij tijdens de Bataafse en Franse tijd, waarop
armenzorginstellingen de bedeling verlaagden en hun kapitaal aanspraken. Zelfs
in dit rampzalige tijdvak wisten de armenzorginstellingen zich evenwel te redden.
De bijna-ineenstorting in Amsterdam was bovendien niet het gevolg van een instroom van door andere plaatsen geweerde armen zoals de periodieke ineenstortingsthese wil; er yond toen juist een exodus van armen uit deze stad plaats. Ingrijpen van een overheid tijdens de Republiek om tel kens voorkomende armenzorgcrises op te lossen was onnodig, gezien het ontbreken van dergelijke periodieke
crises. De eerste nationale regeling van het domicilie van onderstand in het begin
van de negentiende eeuw vormde derhalve geen uiting van 'crisismanagment' . De
nationale staat was om geheel andere reden ontstaan en bouwde het reeds bestaande stelsel van interlokale en binnengewestelijke zorgverdragen - dat van de borgbrieven in de ruime zin van het woord - verder uit.
Het geografisch zwartrijdersprobleem bestond overigens zeker en zou tot ver in
de twintigste eeuw blijven bestaan. Tijdens de Gouden Eeuw was het echter vermoedelijk niet zo'n groot probleem : wassende lokale arbeidsmarkten absorbeerden velen, en verder stond het migranten nog altijd open naar Amsterdam te trekken in de hoop op werk in die stad, of, als laatste redmiddel, met de vloot naar de
Oost te zeilen. Toen de econornische groei opdroogde en de arbeidsmarkt verstarde, kwamen de zaken anders te liggen. Lokale arbeidsmarkten profiteerden niet
meer zo sterk als voorheen van de migranten en steden kwamen in de verleiding
vreemde armen op elkaar afte sturen. Toen grepen gewestelijke overheden inderdaad in, zoals De Swaan steIt, zij het ter voorkoming van een ineenstorting van de
lokale armenzorg en niet achteraf, en meer via het uitvaardigen van gewestelijke
rudimentaire armenwetten dan door het instellen van werkhuizen met een bovenlokale functie. Vele gemeenten reageerden daar weer op door deel te nemen aan
het stelsel van borgbrieven. Van dit stelsel ging een regulerende werking op de
migratie uit, en het betekende daarmee een vergroting van de stabiliteit van de
lokale armenzorg. Het stelsel van borgbrieven en de bijzondere positie van Amsterdam daarin waren vermoedelijk zeker zo belangrijk voor de continuiteit van de
armenzorg als de voor Den Bosch geconstateerde stabiliserende factoren (de bufferfunctie van het kapitaal, verzwaring van de bedelingscriteria, reductie van de bedeling of voorraadvorming). Ook na de Gouden Eeuw bleef Amsterdam de migrantenstad bij uitstek. De vraag naar migrantenarbeid, onder meer voor de vloot,
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belemmerde de stad mee te doen aan het stelsel van borgbrieven. Migranten bleyen komen, en zij bleven naar de Oost gaan. Sommige nieuwkomers of hun vrouwen deden een beroep op de armenzorg. De stad poogde met bovengenoemde middelen dit beroep te beperken, en de vele armenzorginstellingen bleven in de positie
vele niet-Amsterdarnmers te helpen. De Amsterdamse armenzorginsteIIingen waren
hier mede toe in staat door de beschikbaarheid van grote Jiefdadige vermogens en
het bestaan van een liefdadige cultuur gekenmerkt door vele vrijwiIIige bijdragen
van brede del en van de bevolking. Amsterdam fungeerde tijdens de Republiek als
een 'veiligheidsklep' die voorkwam dat de druk op de lokale armenzorg in Nederland te groot werd.
Samenvattend kan het volgende worden gesteld. De armenzorg heeft ook in
Amsterdam continu gefunctioneerd, zich telkens aanpassend aan veranderende
omstandigheden. Er was geen sprake van een periodieke ineenstorting. Voor het
verklaren van het continue functioneren van de armenzorg tijdens de Republiek
zijn naast de door Prak vermelde factoren te noemen het stelsel van borgbrieven
en de ' ventielfunctie' van Amsterdam.

x
Zieken- en begrafenisfondsen In de negentiende
eeuw: traditie en vemieuwing
LOES VANDER VALK

1. InIeiding'
De geschiedenis van de vrijwillige verzekering genoot tot voor kort weinig belangstelling van historici. Weliswaar was algemeen bekend, dat gilden ook sociale
voorzieningen verschaften, en had E .M .A. Timmer in haar dissertatie gewezen op
verschillende vormen van onderlinge arbeidersverzekering in de vorm van knechtsgilden en knechtsbussen,2 maar haar onderzoek yond geen navolging. In zekere
zin sloot Timmer een periode af, waarin vrijwillige verzekering naar voren werd
geschoven als een bij het hoogtij van het liberalisme passende oplossing voor de
sociale kwestie. Sinds het midden van de jaren tachtig waren verschillende overzichten gepubliceerd van vrijwillige verzekeringen tegen sociale risico's.3 Propaganda voor vrijwillige sociale verzekering kwam vooral voort uit een sociaal moMet dank aan Marja Griffioen, die assistentie heeft verleend bij het verzamelen van
een deel van het materiaal, en aan het archiefpersoneel, met name van het rijksarchief, dat
talloze bundels aandroeg.
2 E.M.A. Timmer, Knechtsgilden en knechtsbossen in Nederland. Arbeidersverzekering
in vroeger tijd (Haarlem, 1913).
3 In De Verzekeringsbode verscheen in 1885 als bij1age bij nr. 10 een overzicht van
levensverzekeringsmaatschappijen en begrafenisfondsen met een oproep aan de 1ezer om
aanvullende informatie. Van het Nut verschenen in resp. 1891 en 1895 een rapport over de
begrafenis- en over de ziekenfondsen. De NMG publiceerde in 1908 haar Rapport om trent
den toestand der ziekenfondsen in Nederland, terwijl van overheidszijde de enquete, gehouden door de Staatscommissie, benoemd krachtens de Wet van 19 jan. 1890, het licht
zag onder de titel De maatschappelijke toestanden der arbeiders in verband met zieken-,
begrafenis en andere verzekerings- en ondersteuningsfondsen, niet aan ondernemingen of
inrichtingen van nijverheid verbonden. In 1912 verscheen tens lotte als laatste overzicht
het rapport van de Directie van den Arbeid, Onderzoek naar de in Nederland bestaande
fondsen tot ondersteuning van arbeiders bij ziekte. In tegenstelling tot de andere onder-
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tief. Daarnaast speelde tevens zorg over de betrouwbaarheid van bestaande fondsen, met name de begrafenisfondsen. Tegen het eind van de negentiende eeuw was
de discussie zich steeds meer gaan concentreren op de introductie van verplichte
sociale verzekeringen. Uit de gepubliceerde overzichten bleek, dat een aantal nog
bestaande fondsen hun oorsprong hadden in de bloeitijd van de Republiek. Timmer toonde aan, dat de (lokale) overheid in het veri eden intensief betrokken was
geweest bij het wei en wee van de onderlinge fondsen en dat vee I fondsen van
oorsprong veelal een verplicht karakter hadden gehad. De belangstelling van de
negentiende-eeuwer voor vrijwillige verzekeringen tegen sociale risico's is nooit
veel verder gekomen dan een met de mond beleden enthousiasme. Ook in Nederland zouden door de overheid gelnitieerde verplichte sociale verzekeringen de
toekomst blijken te hebben. Hetgeen wellicht mede verklaart, waarom de ontwikkeling van vrijwillige verzekeringen tegen sociale risico's weinig belangstelling
van historici heeft ondervonden.
De serie publikaties over contemporaine fondsen, die op vrijwillige basis verzekeringen tegen gangbare sociale risico's aanboden, was begonnen met een publikatie in het tijdschrift De Verzekeringsbode . Bezorgd over de slechte naam, die
met name begrafenisfondsen het levensverzekeringsbedrijfbezorgden, trachtteDe
Verzekeringsbode een overzicht van de totale bedrijfstak te krijgen. Zij stelde teyens haar kolommen open voor de publikatie van financiele verantwoording van
bestaande bedrijven en bepleitte het afleggen van regelmatige verantwoording via
het publiceren van jaarverslagen. Belangstelling voor de situatie op het gebied van
de ziekenfondsen kwam eveneens van belanghebbenden: de artsenorganisatie NMG
(Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst) slaagde er echter
pas na de eeuwwisseling in een inventarisatie van ziekenfondsen op tafel te leggen. Voorts stelde de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen de overbekende rapporten over zowel de zieken- als de begrafenisfondsen samen. Tenslotte begon
ook de overheid - in feite wederom - belang te stellen in de ontwikkeling van het
fondswezen. Opvallend is dat geen van allen gebruik maakte van de gegevens, die
de overheid zelf tot 1880 jaarlijks had ingezameld en in het Armverslag gepubliceerd over het wei en wee van althans een deel van deze fondsen. In 1827 had de
afdeling Armwezen van het ministerie van Binnenlandse Zaken het initiatief genomen de instellingen ter voorkoming van armoede, waartoe de zieken- en begrafenisbussen behoorden, gegevens te vragen over hun activiteiten. Toen deze instellingen in 1879 naar het departement van Waterstaat, Handel en Nijverheid (WHN),
dat arbeiderszaken onder zich kreeg, werden overgeheveld, verdwenen zij uit het
Verslag aangaande de verrigtingen van het Armbestuur, kortweg Armverslag. De
publikatie werd ook elders niet hervat. Waarom is niet duidelijk. Het departement
verzamelde over 1880 wei de gegevens. Terwijl Binnenlandse Zaken via de prozoeken wordt daarin aileen een analyse gegeven van de onderzoeksresultaten, geen gedetailleerd overzicht van de to en bestaande fondsen.
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vinciale besturen werkte, schreef WHN de gemeenten rechtstreeks aan . De antwoorden van de gemeenten zijn - een voorbeeld uitgezonderd - helaas niet bewaard gebleven. De resultaten van het onderzoek zijn evenmin ooit gepubliceerd.
Kwamen er nu de gemeenten rechtstreeks benaderd werden te vee I fondsen van
een uiteenlopend karakter te voorschijn of wilden nog meer fondsen dan toch al
het geval was geen gegevens meer verstrekken, nadat de rechtbank had bepaald,
dat zelfs het overheidstoezicht op levensverzekeringen ongegrond was, althans
niet op wettelijke basis berustte?
In de archieven van de afdeling Armwezen is het merendeel van de gegevens, die
verzameld werden voor de samenstelling van het Armverslag bewaard gebleven.
In combinatie met gegevens uit andere bron is daarom een stukje geschiedenis van
de vrijwillige verzekering tegen de meest voorkomende bestaansrisico's (ziekte,
medische verzorging en begraven) in die peri ode te reconstrueren. Het betreft een
periode, waarin onze kennis over de fondsen beperkt is. Bestaand onderzoek is
lokaal of richt zich op een maatschappij, die zich als succesvol begrafenisfonds
heeft ontwikkeld tot levensverzekeringsmaatschappij, maar wij weten weinig over
de ondergang van dit soort instellingen. Van belang is het niettemin weI. De ontwikkeling van de fondsen in de bedoelde periode kan het proces van differentiatie
en specialisatie op de verzekeringsmarkt meer inzichtelijk maken. Dat zal het oogmerk van deze bijdrage zijn. Maar eerst zal nader worden ingegaan op de geschiedenis van de registratie zelf.
Onderzocht is waarom, op wiens initiatief en met welk doel de afdeling met de
registratie is begonnen. Deze vraag is om verschillende redenen interessant. In de
eerste plaats moet worden geconstateerd, dat het bewind van koning Willem I
vaak wordt aangeduid met de term welvaartspolitiek: op tal van terreinen en door
tal van maatregelen trachtte de koning actief de economische ontwikkeling van de
Nederlanden te bevorderen. Opvallend afwezig zijn maatregelen op sociaal-politiek gebied, hoe weI die weI in de door de koning opgevatte rol van de overheid
gepast zouden hebben. De vraag is of vorst en bureaucratie de noodzaak van bijzondere maatregelen ten behoeve van de lag ere klassen niet onderkenden of dat
specifieke omstandigheden introductie van deze maatregelen verhinderden. In de
tweede plaats is de gang van zaken rond de registratie van de zieken- en begrafenisfondsen interessant, omdat het meer inzicht kan geven in de speelruimte, die
ambtenaren in de jaren twintig hadden bij het aandragen van beleidsmaatregelen,
een nog vrijwel ongeschreven blad in de Nederlandse geschiedenis. 4 Was, zoals
Van Usselmuiden stelt, het overheidsapparaat 'in de autocratische periode van
1813 tot 1848 C..... ) uitsluitend gericht op het realiseren van de bestuurlijke inten-

N. Randeraad, 'Ambtenaren in Nederland (1815-1915)" Bijdragen en Mededelingen
betreffende de Geschiedenis van Nederland, 109 (1994) 209-236, ic 218.
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ties van de koning'S of speelde de bureaucratie een rol bij het bepalen van de
koninklijke agenda? Vast staat, dat regelgeving voor zieken- en begrafenisbussen
die agenda niet bereikte, althans niet positief werd onthaald. Integendeel: bij de
invoering van controle op de levensverzekeringen bij Koninklijk Besluit (KB) in
1830 werden zij expliciet tot nader order, die nooit kwam, uitgezonderd. Het is de
vraag of dat - ook achteraf gezien - in feite niet het meest verstandig was.
Vervolgens zal de situatie op de fondsenmarkt ten tijde van de inventarisatie
worden onderzocht. Nagegaan zal worden in hoeverre de fondsen een eenheid
vormden, welke risico's zij verzekerden en hoe hun bestuursstructuur was geregeld. Wa~erden zi~en het KB op de levensverzekeringen ehouden? De
weduwen- en wezenfondsen, waarnaar Armwezen eveneens een onderzoek inste de, vielen wei onder et
at etekende de overheidscontrole voor het voortoestaan van deze fondsen en welk effect had de uitsluiting op de ontwikkeling van
de zieken- en begrafenisfondsen? Het is voorts de vraag of die uitsluiting als definitief gezien werd. Vol gens de literatuur zou er in de jaren veertig een staats commissie zijn benoemd om een onderzoek in te steIIen naar de ziekenfondsen. Dit
onderzoek vormt het onderwerp van paragraaf zes. Tenslotte zal aandacht worden
geschonken aan de kwantitatieve aspecten. In hoeverre kunnen de ge~ens OV1!r
de ziekene rafenisfondsen die 'aarliLks in het Armverslag werden gepubliceero, representatief worden geach!_YQor je-ontwikkeling van de zelfhulp in Nederrand? Uit"degepubliceerde gegevens blijkt een onderschatting van het aantal
verzekerden: vooral sinds de Jaren zestig nam he~dsen, dat weigerde de
~
gevraag~e gegeve~~e_verschaff~,-1oe. Wij kunnen ons zelfs afvragen ofalle
fondsen bij de overheid bekend waren. Daarover bestaat gerede twijfel als wij de
gegevens van het Armverslag vergelijken met de resultaten van de verschillende
enquetes, die vanaf het midden van de jaren 1880 gehouden werden. Via die vergelijking zal worden onderzocht in welke mate de overheid rond 1880 onvoldoende was gei'nformeerd over het aantal fondsen. Hoeveel verzekerden daardoor buiten de registratie vielen is niet vast te stellen. Gaandeweg zal daardoor het inzicht
in het karakter van de negentiende-eeuwse vrijwillige verzekering groeien. Specialisatie en differentiatie zullen als sleuteJbegrippen ten toneJe verschijnen.

1

----

2. Het onderzoek: een koninkIijke opdracht of een bureaucratisch initiatief?
Op 7 juli 1827 zond Binnenlandse Zaken een circulaire naar de provincies met het
verzoek een opgave te verstrekken van aile zieken- en begrafenisbussen in de provincie. 6 Gevraagd werd om gegevens over het aantal deelnemers, inkomen uit
5 P.G. van IJsselmuiden, Binnenlandse Zaken en het ontstaan van de moderne bureaucratie in Nederland 1813-1940 (Kampen, 1988) 19.
6 A1gemeen Rijksarchief (ARA), lIe afd., 's-Gravenhage, Archief van het Ministerie van
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contributies, hoogte van de contributies, bezit en uitgaven voor ondersteuning.
Daarnaast wilde het departement graag de reglementen van de bussen ontvangen.
Eenjaar later ging een dergelijk verzoek ten aanzien van de weduwen- en wezensocieteiten de deur uit. Daarmee was de afdeling Armwezen een grote, arbeidsintensieve operatie gestart. De circulaire verwijst slechts naar de noodzaak meer
inzicht te verkrijgen in het functioneren van deze instellingen, opdat zij in gemeenten, waar zij niet bestonden konden worden gepropageerd.
Gegeven de algemene opvattingen over het bewind van Willem I ligt de veronderstelling voor de hand, dat de koning met deze operatie enige bemoeienis had .
Van een koninklijke opdracht voor dit initiatief is echter geen spoor terug te vinden . Sterker nog, er zijn zelfs geen bewijzen, dat de Minister van Binnenlandse
Zaken van dit initiatief op de hoogte was. De eerste verwijzing naar het onderzoek
treffen wij aan in het Arrnverslag over 1826. Aangezien dit altijd pas op zijn vroegst
halverwege het daaropvolgende jaar werd opgesteld, bewijst dit niet, dat de minister en de koning op de hoogte waren van het initiatief. Ook de mogelijkheid, dat de
afdeling handelde op verzoek van het pas opgerichte statistische bureau is onderzocht. Er zijn geen aanwijzingen gevonden, dat dit bureau zich mede ten doel
stelde om sociale statistieken samen te stellen. De betrokken ambtenaar, E.J. Previnaire, referendaris en vanaf 1828 administrateur voor Armwezen, maakte pas in
1828 melding van het onderzoek in rapporten aan zijn superieur, de Minister van
Binnenlandse Zaken . Hij deed het tot tweemaal toe. In het eerste geval bij zijn
commentaar op een rapport over spaarbanken (zie hieronder) .7 De tweede keer
toen hij zieken- en begrafenisbussen en weduwen- en wezenfondsen claimde als
het beleidsterrein van zijn afdeling: het ging om instellingen ter voorkoming van
__ armoede en die hoorden dus niet bij de afdeling Nationale Nijverheid, die tot zijn
'/ verrassing bezig was regels voor de weduwenfondsen te ontwerpen. 8 Dat lijkt er
op te wijzen, dat ambtenaren een grote mate van vrijheid hadden om zich met
onderwerpen bezig te houden , waarmee de centrale overheid voordien nog geen
bemoeienis had gehad. Die stelling lijkt te worden bevestigd door een aantal 'toevallige' vondsten. In dezelfde peri ode vroeg de afdeling Armwezen de provincies
opgave van het aantal gehandicapten en werd hun oordeel gevraagd over een soort
nationaal invalidentehuis ergens in een bosrijke omgeving. Ook op het gebied van
de krankzinnigenzorg ontplooiden ambtenaren eigen initiatieven.
In 1826 bood een scheidend ambtenaar, PJ. de Bye, zijn minister een soort afscheidsbrief aan, waarin hij onder andere melding maakte van zijn pogingen een

Binnen1andse Zaken, Afdeling Policie en Armwezen, 1813-1832, inv. 1742, 7 juli 1827,
33H. Deze circu1aire was geadresseerd aan aile Noordelijke provincies, Limburg nog uitgezonderd. Een vergelijkbaar verzoek werd gericht aan de Zuidelijke provincies.
7 ARA , Armwezen 1813-1832, inv. 1564, 11 nov. 1828, 117 A.
8 Ibidem, inv. 1802, 15 nov. 1828, 8H . Ibidem, inv. 1808, 29 dec. 41 H.
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statistiek over krankzinnigengestichten op te stellenY Ter rechtvaardiging van zijn
inspanningen op dit terrein beriep hij zich op een Koninklijk Besluit, dat zijns
inziens nooit behoorlijk was uitgevoerd. Daarom had hij een grondig onderzoek
ingesteld en een statistisch overzicht gemaakt, duidelijk met het oogmerk om te
komen tot een nationale politiek ten aanzien van krankzinnigeninrichtingen. Hij
hoopte vurig, dat de ellendige onderkomens voor de krankzinnigen spoedig zouden worden omgevormd tot efficiente en humane instituten.
Previnaire, die herhaaldeIijk aankondigde met een rapport over de zieken- en
begrafenisbussen te komen, heeft dat rapport nooit geschreven, aangezien hij, Belg
van origine, na de BeIgische onafhankelijkheid het veld ruimde. Wij zullen er dus
nooit achter kunnen komen voor welke intenties hij de uitkomsten van zijn onderzoek dacht te benutten. Wellicht zou hij zich eveneens op een niet uitgevoerd besluit hebben beroepen om zo zijn voorstellen voor de koning acceptabel en maatregelen in zekere zin onvermijde\ijk te maken. Daarbij valt te denken aan het KB
uit 1820, dat de definitieve opheffing van de gilden regelde. In dat besluit werden
tevens de gemeenten opgeroepen de oprichting van vrijwillige verzekeringsfondsen te stimuleren. Die bepaling was op initiatief van Binnenlandse Zaken ingevoegd en op voorstel van de Raad van State verruimd. \0 Voorwaarde was weI, dat
het vrijwillig zou zijn. Dat het bestuur uit de deelnemers gekozen zou moeten
worden 'verstaat zich weI van zelven' aldus dit college.
Om verschillende redenen is het van belang dit KB aan een nader onderzoek te
onderwerpen. In zijn oratie uit 1991 suggereert Jan Lucassen een mogeIijke continulteit in arbeiderstradities via de onderlinge fondsen.ll Zijn promovendus Joost
van Genabeek stelt zich in zijn artikel in dit Jaarboek uit 1994 op het standpunt,
dat het opheffingsbesluit inderdaad resulteerde in tal van nieuwe initiatieven, met
name ten aanzien van weduwenfondsen in Amsterdam. 12 De Ridders stelling, 13
dat in de tweede helft van de achttiende eeuw de gildefondsen zich steeds meer
richtten op een uitkering aan weduwen en bejaarde gildebroeders zou er op kunnen wijzen, dat de opheffing van de gilden met name voor deze voorzieningen een
Ieemte creeerde. Daar staat echter tegenover, dat er geen initiatieven voor een
inkomensvoorziening voor bejaarden tot ontwikkeling kwamen. Bovendien waren
de initiatieven in de vroege jaren twintig beperkt tot Amsterdam, terwijI ook in
andere steden een vergelijkbare lacune ontstond door de verdwijning der gilden.
Voorts bevatte het KB van 1820 weI degeIijk bepalingen voor aanwending van de
9 ARA, Staatssecretarie, inv. 6029,4 april 1826.
10 ARA, Staatssecretarie, inv. 1038, 26 juli 1820, 74.
11 Jan Lucassen, Jan, Jan Sa lie en diens kinderen (Amsterdam, 1991).
12 J. van Genabeek, 'De afschaffing van de gilden en de voortzetting van hun functies',
NEHA -Jaarboek, 57 (1994) 63-90, 88.
13 M. de Ridder, 'De ondersteuningsfondsen van de Amsterdamse gilden in de achttiende eeuw', Idem, 107-121.
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rente-inkomsten van voormalige gilden voor steundoeleinden. Omstreeks 1850
wist de arts C. Heynsius nog ten minste 36 bussen van opgeheven Amsterdamse
gilden te noemen, die nog uitkeringen deden .14 Tenslotte moet worden opgemerkt,
dat de meeste door Van Genabeek bedoelde weduwenfondsen fundamenteel anders werkten dan de vroegere gildefondsen. Zij werkten bovenlokaal via een systeem van plaatselijke correspondenten. Dat wijst evenmin op continuiteit. Het lijkt
dan ook onjuist een direct verband te leggen tussen de groei van het aantal weduwenfondsen en de definitieve opheffing van de gilden.
De vraag kan weI worden gesteld of de opheffing van de gilden soms zijn weerslag had op de ontwikkeling van zieken- en begrafenisfondsen. De oprichtingsdata
van de Amsterdamse bussen Iijken deze stelling op het eerste gezicht te ondersteunen . Tussen 1820 en 1830 werden maar liefst 34 zieken- en begrafenisbussen opgericht. Het zwaartepunt lag echter in de tweede helft van de jaren twintig, toen 23
bussen het licht zagen. Van aile bussen, die in de peri ode 1827-1860 werden aangetroffen, was van 28 bussen, aangemeld in 1827, de oprichtingsdatum onbekend;
27 stamden van voor 1820. 39 bussen werden tussen 1830 en 1860 opgericht. 15
De daling van het aantal oprichtingen per decennium moet aan een tweetal factoren worden toegeschreven: in de eerste plaats zal er een zekere marktverzadiging
zijn opgetreden. Voorts is het opvallend, dat na 1850 nog slechts vijf nieuwe fondsen op de markt verschijnen, hetgeen aan de groei van het Algemeen Ziekenfonds
Amsterdam (AZA) kan worden toegeschreven , terwijl ook de gebrekkige registratie een rol gespeeld zal hebben. Mogelijk wijzen deze gegevens op continuiteit
van arbeidersorganisaties via de fondsen, althans wat Amsterdam betreft. De Wet
op de verenigingen uit 1855 bood arbeiders immers de mogelijkheid zich na die
tijd op andere wijze dan alleen via een onderling hulpfonds te organiseren!
Toch zou het voorbarig zijn de snelle groei van het aantal fondsen in de jaren
twintig toe te schrijven aan de definitieve opheffing van de gilden. Hun geld en
waren immers al vee I vroeger geblokkeerd: wat dat betreft betekende het KB mits men zich aan de regels had gehouden - geen verandering. Voorts is van een te
groot aantal fondsen de oprichtingsdatum niet bekend. Het is dus mogelijk, dat de
14 Meegedeeld in het NederLandsch WeekbLad voor Geneeskundigen, I (1851) 504.
IS Amsterdam stuurde in de eerste jaren wei een overzicht op naar het departement, wat
echter niet aan hun eisen voldeed. De Amsterdamse bussen zijn dan ook niet en na 1850
slechts gedeeltelijk in het gepubJiceerde Armverslag opgenomen. De reconstructie van de
Amsterdamse bussen is gebaseerd op de toen door Amsterdam opgestuurde gegevens; de
gegevens uit de afdeling armenzorg van het Gemeente Archief Amsterdam (GAA) , waar
vanaf 1850 wei weer pogingen in het werk werden gesteld om het verzoek van het departement te honoreren; het door de Commissie van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt in 1842 ingestelde onderzoek; overzichten uit jaarverslagen van AZA (Algemeen Ziekenfonds Amsterdam) en bij N.S. Calisch, Liefdadigheid te Amsterdam (Amsterdam, 1851)
474 e.v. De bussen, die aileen op begraven betrekking hadden, zijn aileen in de opgave van
Amsterdam over de eerste jaren inbegrepen.
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Amsterdamse arbeiders zich al veellanger via onderlinge fondsen organiseerden.
Tenslotte ligt het voor de hand de oorzaak voor de groei te zoeken in de sociaaleconomische omstandigheden. Naar het oordeel van Van der Zan den maakte Amsterdam immers in deze jaren zijn eerste industriele groei door! 16 In andere steden
is er geen buitensporige groei van ziekenfondsen te zien. In Rotterdam werden in
die peri ode slechts 5 ziekenfondsen opgericht, 25 fondsen waren van oudere datum. De vraag in hoeverre de opheffing van de gilden ook een definitieve breuk in
de sociale zorg van de gildeleden moest betekenen werd door de econoom H.W.
Tydeman al in 1821 ontkennend beantwoord. Daarvoor waren zijns inziens minstens zo goede alternatieven voor handen. 'De voorzorg, die de Gilden droegen
voor hun verarmende medeleden, gelijk ze meer een bijkomend goed gevolg, dan
mede-doel dier vereenigingen was; zoo kon die ook vervuld worden, en wordt dit
grootendeels, door Bussen, door Weduwenbeurzen, door Spaarbanken enz.' 17 Ook
latere onderzoekers, zoals C.W. Bruynvis en A.1. Teychine Stakenburg hebben
hun twijfels geuit omtrent het belang van de gilden als onderlinge societeiten. 18
Van Eeghen meent, dat de bussen 'in de praktijk waarschijnIijk meestal niet erg
gelukkig gewerkt' hebben, gegeven de talloze bewijzen van conflicten en verwijten van luiheid en spilzucht. 19
De vraag is of gildefondsen bij de uitvaardiging van het KB van 1820 nog functioneerden als steunorganisaties. In augustus 1818 had de Minister van Binnenlandse Zaken de aandacht van de koning gevestigd op de noodzaak een regeling te
treffen voor enkele nog bestaande gildefondsen. 20 In het kader van de voorbereiding van de bedoelde maatregel werd een onderzoek ingesteld naar de resterende
gilden. In hun advies spraken de gouverneurs van de provincie zich over het algemeen positief uit over de opheffing van de gilden, hoewel sommigen het betreurden, dat daarmee ook tal van zelfhulp-organisaties teniet waren gegaan. Uit de in
1818 en 1819 opgestelde overzichten van nog bestaande gilden blijkt, dat veel van
de toen aangemelde organisaties geen steunorganisatie hadden bezeten. Sommige
steunden hun zieken en ouderen op incidentele basis, anderen hadden weI voorzieningen voor reguliere steunverlening. Er bleken grote lokale verschillen te zijn,
terwijl tevens de bezittingen van gilden zeer uiteenliepen. De gewezen Amster-

I

16 J.L. van der Zanden, De industrialisatie in Amsterdam 1825-1914 (Bergen, 1987).
17 H.W. Tydeman, Antwoord op de vraag over de inrigtingen der gilden (Middelburg,
1821) 74; op 119 ev gaat hij nader in op de wenselijkheid alternatieven te bevorderen.
18 C.W. Bruinvis, De Alkmaarsche bedrijfs- en ambachtsgilden. Hun bestaan, vernietiging en nalatenschap (Alkmaar, z.j. (1906)) 3; A.1. Teychine Stakenburg, Zakkendragers
van Rotterdam (Rotterdam, 1976) 35, benadrukt met name de ongewisheid van de uitkering en de stijgende lasten.
19 I.H. van Eeghen, De gilden. Theorie en praktijk (Bussum, 1965) 35. In 1805 waren er
nog veertig gilden, hiervan bestonden er begin jaren vijftig nog 36, die nog steeds uitkeringen deden.
20 ARA, Staatssecretarie, inv. 2167, 19 okt. 1818 verwijst naar deze brief.
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damse gilden waren het meest kapitaalkrachtig en zouden met die kapitalen steunverlening kunnen financieren. De gilden waren in het Zuiderzee departement en
dus ook in Amsterdam pas begin 1812 afgeschaft. 21 De bussen van de Amsterdamse gilden waren echter blijven bestaan en hadden hun contributieheffing voortgezet. Als dat verplicht gebeurde, betekende het KB van 1820 voor Amsterdam
inderdaad een ingrijpende wijziging. Het verbood immers verplichte deelname.
Aileen vrijwillige fondsen werden toegestaan. Vast staat, dat 36 gildebussen in
ieder geval nog begin jaren vijftig uitkeringen deden. Amsterdam lijkt echter een
uitzondering te zijn geweest zowel wat kapitaalbezit als voortzetting van de bussen betreft.
In Rotterdam kwam er in 1812 een definitief einde aan de inning van intreegelden en andere contributies. 22 Ook in Groningen was aile steunverlening door de
gilden ten gronde gegaan. Het stadsbestuur had weliswaar gepoogd de ondersteuningsfondsen in stand te houden, maar toen de ambachtslieden hadden ontdekt,
dat contributiebetaling niet langer verplicht was, hadden zij verdere deelname geweigerd. 23 In Den Haag waren de bestuurders van enkele fondsen erin geslaagd in
ieder geval een deel van hun middelen achter te houden; zij waren ondergronds
gegaan.24 Wellicht was dat ook het geval in Nijmegen, waar fondsen in 1795 werden opgeheven, maar al in 1797 opnieuw onder dezelfde naam werden opgericht. 25
Elders, met name in Utrecht en Overijssel, waren de fondsen al voor de opheffing
van de gilden verzelfstandigd. Utrecht ontkende het bestaan van gildefondsen.
Daar waren aileen private overeenkomsten, slechts zijdelings verbonden met de
voormalige gilden, maar zeker niet hun eigendom. Iedere burger kon aan deze
fondsen deelnemen en zij waren indertijd dan ook niet bij de opheffing van de
gilden betrokken. 26 Ook in Delft waren de bussen van de gilden niet bij de ophef21 Van Eeghen, De GiLden , 42.
22 Gemeente Archief Rotterdam (GAR), Burgerlijk Armbestuur, inv. 1117, Rapport van
10 juli 1911 van E. van Wiersum aan B& W. Van Wiersum stelt daarin een Iijst van 'thans
nog bestaande' fondsen, veertien in getal, die in 1820 rekening en verantwoording aan
B&W aflegden. Ook hun geld was meestal op het Grootboek belegd, terwijl het inkomen
werd gebruikt voor onderstand. Het bevat tevens een overzicht wanneer de fondsen door
B&W zijn overgenomen. Overigens kwam althans een giJdefonds onder beheer van een
ander fonds . 'Vit Voorzorg', waarvan in 1829 A. Fortanier secretaris was, ken de een afzonderlijke begrafenis-afdeling: dat was de 'voormalige kledermakersbusch' die aan het
uitsterven was.
23 ARA, Staatssecretarie, inv. 2167, Burgemeester Groningen 27 nov. 1818, bijlage bij
14 dec. 1818,52.
24 E.L.1. van den Abeelen, Twee en een haLve eeuw ziekenfonds Cs-Gravenhage, 1959)
82 ff.
25 ARA,Armwezen 1813-1832, inv. I770,19febr. 182816H.DitbetrofdeSt.lacobs-,
de Metselaars- en de Timmermansbus.
26 ARA, Staatssecretarie, inv. 2167,9 dec. 1818,33.
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fing betrokken. De Delftse 'commissarissen der gewezen gildens' stelden namelijk voor de resterende gelden van die gilden, waarvan de leden een bus hadden,
bij die ondersteuningsfondsen te voegenY In een aantal steden bleven de fondsen
voortbestaan en keerden aan gewezen gildeleden of hun weduwen steun uit. Gorinchem meldde een aantal van deze fondsen bij de inventarisatie van 1827 aan:
rond het midden van de eeuw werd over deze fondsen gezegd, dat zij noch deelnemers noch uitkeringsgerechtigden meer hadden.
Het zal duidelijk zijn, dat nader onderzoek op lokaal niveau nodig is om meer
inzicht te krijgen in de mate van steunverlening door de gilden , het voortbestaan
van oude gildefondsen en de rol van economische factoren bij een mogelijke achteruitgang van steun door de gilden. Een ding is wei duidelijk: waar het ondersteuningssysteem van de gilde was ondergebracht in een afzonderlijke organisatie, die
ook toegankelijk was voor niet-gildeleden, en het lidmaatschap van gildeleden
niet verplichtend was voorgeschreven, viel de organisatie niet onder het opheffingsbesluit. Daarnaast bestonden er tal van onderlinge societeiten, die niets met
de gilden van doen hadden . Zij hadden een ander organisatiebeginsel dan beroep,
bijvoorbeeld regio, godsdienst of wijk of waren algemeen toegankelijk. In de tweede
helft van de achttiende eeuw waren bovendien nieuwe organisaties ontstaan, die
zich specifiek richtten op een bepaalde voorziening: begrafenisfondsen, die werkten met een omslagstelsel, en de eerste ziekenfondsen, die zich primair op het
verzekeren van geneeskundige zorg en niet meer in de eerste plaats op een ziekengelduitkering richtten. Op al deze organisaties had de opheffing van de gilden
geen effect, tenzij in de vorm van een toename van het aantal potentiele klanten .
AI met al blijven er twijfels of de opheffing van de gilden en met name de bekrachtiging ervan via het KB uit 1820 inderdaad zo een grote slag betekende voor
de zelfhulp-traditie in Nederland. Het belangrijkste effect was, dat deelname aan
de bus niet meer kon worden afgedwongen . Verplichte bussen konden daardoor in
de problemen komen: immers vrijwel nergens waren de beroepsgroepen groot
genoeg om op basis van vrijwilligheid voldoende deelnemers te trekken. De bussen, die wei in stand bleven, konden aileen overleven door ook anderen van buiten
de beroepsgroep toe te laten. Voorstanders van het hers tel van de gilden voerden
altijd de sociale functie en daarmee het belang van de gilden voor het voorkomen
van armlastigheid met grote nadruk als argument voor het herstel ervan aan . Of dat
ook buiten Amsterdam met de werkelijkheid overeenkwam, zal nog moeten worden aangetoond. Dat hun argumentatie ondanks de definitieve opheffing aansloeg,
blijkt wei uit het KB van 1820. Het verhinderde echter niet, dat de aanzienlijke
kapitalen van de Amsterdamse gilden werden geblokkeerd: zij moesten worden
belegd op het Grootboek en konden aileen na goedkeuring door het Rijk worden
vrijgemaakt. Bij de enkele verzoeken in die richting, die ik onder ogen heb gehad,

I

27 ARA, Staatssecretarie, inv. 2167, 3 dec. 1818.
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werd dit geweigerd. 28 Aileen de renten mochten voor ondersteuningsdoeleinden
worden aangewend. Als gevolg hiervan bleven gildekapitalen nog lang, soms zelfs
tot in de twintigste eeuw voor bijzondere steunverlening aan bepaalde groepen in
stand. 29 De gildeleden, die aan de vorming van het kapitaal hadden bijgedragen,
en hun weduwen kwamen er door die maatregel weI heel bekaaid van af.
Het KB van 1820 was expliciet niet van toepassing op zieken- en begrafenisbussen en overlevingscontracten. Het stond ambachtslieden toe zich aan een te sluiten
ten einde een onderlinge verzekeringsorganisatie op te richten - mits deelname op
vrijwillige basis was - en ontkrachtte daarmee in zekere zin het coalitieverbod.
Een dergelijke organisatie zou echter weI onder toezicht van de lokale overheid
moeten staan. Lokale overheden werden opgewekt de oprichting van deze organisaties aan te moedigen. Aangezien er geen aanwijzingen zijn, dat dit onderdeel
van het KB ooit actief in praktijk is gebracht, zou het voor Previnaire aanleiding
hebben kunnen zijn voor zijn onderzoek.

3. Motieven voor het onderzoek
Hoewel Previnaire zijn toegezegde rapport over de zieken- en begrafenisbussen
nooit samenstelde, wordt uit andere rapporten duidelijk wat hij met de inventarisatie beoogde. Dat ging, zoals uit het volgende zal blijken, verder dan louter het
propageren van dit soort instellingen als instrument om de heersende armoede te
bestrijden.
In 1828 werd hem gevraagd commentaar te leveren op een rapport van de Commissie voor de Ware Staat der Armen. Deze commissie was in 1822 op initiatief
van Prins Frederik, een van de zoons van de koning, ingesteld?O Aanleiding hiertoe waren de plannen van J. van den Bosch om stedelijke armen over te plaatsen
naar de kolonien van Weldadigheid. Alvorens daartoe kon worden overgegaan
dienden vol gens Frederik eerst meer gegevens over het aantal arm en en hun positie binnen de stedelijke economie beschikbaar te zijn. Het werkterrein van de commissie was echter veel breder. Zo entameerde zij verschillende onderzoeken op
het gebied van de armenzorg en werd zij regelmatig door de koning om advies
inzake armenzorg aangelegenheden gevraagd. De commissie lijkt zich met name
te hebben gebogen over mogeJijkheden tot en wenselijkheid van meer nationale
28 Zie bijv. ARA, Staatssecretarie, inv. 3759, 5 dec. 56, verzoek van het voormalige wijnkopersgilde.
29 C. Telders, 'Bijdrage over de kassen der voormalige Ambachts-gilden', Bijdragen tot
de kennis van het Staats-, Provinciaal en Gemeentebestuur in Nederland, 01. 22 (Utrecht,
1879) 34-57, 54. Toen (1877) stond er nog ruim 3 mi1joen gulden ten name van gi1den op
het Grootboek ingeschreven.
30 ARA, Staatssecretarie, KB 3 jan. 1822, 36.
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regelgeving.3' Opvallend is, dat de adviezen blijk lijken te geven van een vrij
consequente tweedeling in de commissie: zuidelijke vertegenwoordigers waren
over het algemeen meer geneigd tot invoering van landelijke voorschriften dan
hun noordelijke tegenhangers. De werkzaamheden van de commissie strekten zich
l ook uit tot de middelen ter voorkoming van armoede, waartoe onder andere de
spaarbanken werden gerekend. Spaarbanken waren in navolging van Schotland
ook in Nederland gei"ntroduceerd. De koning had daarin een actieve rol gespeeld
door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen te stimuleren dergelijke banken op
te richten. De Commissie voor de Ware Staat moest nu onderzoeken in hoeverre
overheidstoezicht op de spaarbanken wenselijk was. De commissie had zich bij de
gegevensverzameling niet beperkt tot de spaarbanken, maar ook andere instellingen ter voorkoming van armoede i.c. de zieken- en begrafenisbussen in haar onderzoek betrokkenY In zijn rapportage met betrekking tot de spaarbanken stond
Previnaire uitvoerig stil bij de positie van de zieken- en begrafenisbussen, die de
commissie op geJijke voet wilde behandelen met de spaarbanken. Dat bestreed hij.
Previnaire stelde zich op het standpunt, dat societeiten, bussen, onderlinge weduwen- en wezenfondsen enz. overheidstoezicht behoefden. Hun aantal nam voortdurend toe en er bleken er veel meer te zijn dan de zestien, die de commissie
behandelde. Hij verwees naar de resultaten van zijn eigen onderzoek: aileen al in
Noord-Nederland (exclusiefLimburg) kende hij 315 zieken- en begrafenisbussen
met 70.000 deelnemers. En zijn inventarisatie was nog niet voltooid! Hoewel hij
stelde zich te zullen beperken tot de spaarbanken, kon hij de verleiding niet weerstaan zijn visie op een overheidsbeleid met betrekking tot de bussen te etaleren.
Hij sprak zich uit voor een vernieuwing van de reglementen van aile organisaties
'dewijl het hem toeschijnt dat de voorwaarden van verschillende derselve op zeer
gewaagde berekeningen zijn gegrond, waarvan te vreezen is dat de deelgeregtigden vroeg of laat slagtoffer zullen worden, terwijl het bij andere duidelijk blijkt
dat de oprigters derselve meer hun eigen voordeel op het oog hebben, dan dat

I

31 Over de geschiedenis van deze commissie is weinig bekend. P.B.A. Melief, De strijd
om de armenzorg in Nederland 1795-1854 (Groningen, 1955) besteedt er enige aandacht

aan. Hij stelt ten onrechte, dat de afdeling Armwezen van het bestaan van de commissie
niet op de hoogte was. Het archief van de commissie is tijdens de Belgische afscheiding
verloren gegaan. Alles wijst erop, dat de commissie na 1830 niet meer gefunctioneerd
heeft. Zij werd in 1836 definitief opgeheven. ARA, Staatssecretarie, Inv. 4125, 2 april
1836, 102.
32 Mogelijk heeft Pn!vinaire zich door het initiatief van de Commissie voor de Ware Staat
tot zijn onderzoek naar de zieken- en begrafenisbussen laten inspireren. Er is echter geen
bewijs gevonden , dat hij al voor hij het rapport in 1828 ter advisering overgelegd kreeg
van dit initiatief op de hoogte was.
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dergene ten wier behoeve zij hunne Instellingen openen. '33 In andere stukken heette
het, dat de bussen ongetwijfeld een heel weldadige werking hadden, maar dat dat
aileen het geval was als ze goed waren georganiseerd. Deze uitlatingen maken
duidelijk, dat de betrokken ambtenaar weI degelijk de inventarisatie aileen maar
verrichtte om op basis daarvan een beleid met betrekking tot de onderlinge fondsen te ontwikkelen. Zijn gedachten gingen zelfs uit naar het introduceren van een
soort nationale pensioenregeling. Hij stelde althans in een advies aan de koning,
dat in particuliere maatschappijen onvoldoende vertrouwen kon worden gesteld.
Daarom was hij 'bedacht geworden dat ersoortgelijke instellingen onder het beheer van de Administratien van liefdadigheid, zonder eenige winst te beoogen,
zoude kunnen worden daargesteld en aan vaste beginse\en en bepalingen door het
Gouvernement voor te schrijven, onderworpen.'34 Hij meende overigens ook dat
de overheid in de particuliere fondsen mocht ingrijpen en yond de rechtvaardiging
hiervoor in het rapport van de Commissie voor de Ware Staat verwoord. 35
Dit rapport stond uitgebreid stil bij de overwegingen op dit punt. Juist met betrekking tot de spaarbanken lag het instellen van een mogelijk overheidstoezicht
gevoelig. De koning had immers het Nut aangemoedigd tot oprichting van deze
instellingen en het werd onverstandig geacht hen die aan het verlangen van de
koning tegemoet waren gekomen tegen de schenen te schoppen. Anderen daarentegen zagenjuist in het feit, dat deoverheid deelname aan spaarbanken had gepropageerd, een motief via toezicht van de overheid de deelnemers een zekere garantie te geven: de belangen van de inleggers, de armen in het bijzonder, waren voor
hen doorslaggevend. Over het algemeen kon men instemmen met de stelling, dat
het analoog aan de bijzondere staatszorg voor kinderen, evenzeer staatsplicht was,
de belangen te beschermen van hen, die daar zelf niet toe in staat waren. Herhaaldelijk benadrukte Previnaire, dat de staat weI toezicht moest instellen om de belangen van de lagere klasse, die zelf de betrouwbaarheid van de fondsen niet kon
beoordelen, te beschermen. Zijns inziens bood de wetgeving ook een basis voor
interventie: societeiten konden worden gezien als 'bijzondere commercieIe ondernemingen' en vielen dus onder artikel37 van het Wetboek van KoophandeJ.36 Hij
yond de voorstellen van de Commissie voor de Ware Staat veel te slap en bepleitte
overheidsingrijpen. Als dat er niet kwam, zouden vroeg of laat de lagere klassen
de rekening van moeilijkheden bij spaarbanken of fondsen gepresenteerd krijgen.
33 ARA, Armwezen 1813-1832, inv. 1564, 11 nov. 1828, 41A. Zijn conclusie dat aile
reglementen vernieuwd zouden moeten worden, werd overigens in het rapport aan de koning geschrapt.
34 ARA, Armwezen 1813-1832, inv. 1916,22 mei 1828,34. Hij schreef dit advies naar
aanleiding van een voorstel van een anonieme burger om een nationaal pensioenfonds in
te stellen.
35 ARA, Armwezen, 1813-1832, inv. 1555,24 mei 1828,41 A, rapport over de spaarbanken.
36 ARA, Armwezen 1813-1832, inv. 1555,24 mei 1828, 41A.
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Op zijn aandrang werd ook het ministerie van Financien geconsulteerd. Ongetwijfeld tot zijn grote teleurstelling sprak dit zich tegen ingrijpen uit: iedere inmenging
in private ondernemingen ZOU, aldus Financien, de verdere ontwikkeling van dit
soort instellingen afremmen.
Voor zover de gang van zaken rond de inventarisatie van de zieken- en begrafenisbussen en de weduwen- en wezenfondsen zich laat reconstrueren, moet de conclusie luiden, dat het initiatief hiertoe genomen werd door de bureaucratie. Wellicht was de aandacht van de ambtenaar op deze instellingen gevestigd door de
activiteiten van de commissie voor de Ware Staat der Armen. Volgens zijn commentaar op het rapport over de spaarbanken was zijn onderzoek opgezet met de
intentie toezicht op de bussen te introduceren in de hoop, dat deze vervolgens een
belangrijkere rol zouden kunnen gaan spelen in de strijd tegen de armoede. Zijn
pogingen om de zieken- en begrafenisbussen te brengen onder de regelgeving, die
de afdeling Nationale Nijverheid ontwierp voor weduwenfondsen en andere instellingen voor verzekeringen gebaseerd op overlijdensrisico, bevestigen datY
Adviezen van de Commissie voor de Ware Staat lijken evenals de activiteiten van
Previnaire er op te wijzen, dat zuiderlingen meer geneigd waren tot het introduceren van nationale regelgeving dan vertegenwoordigers van de noordelijke provincies. De laatsten toonden zich bij herhaling bezorgd, dat staatsingrijpen het particulier initiatief en lokale verantwoordelijkheid zou ondermijnen en zou resulteren
in een stijging van de overheidsuitgaven. Nadat met name in de tweede helft van
de jaren twintig de bureaucratie tal van initiatieven had genomen om meer inzicht
te verkrijgen in de sociale problemen, lijkt hieraan met de Belgische afscheiding
een abrupt einde te zijn gekomen. Tekort aan personeel en geld moge hierbij een
rol hebben gespeeld, maar de invloed van het verdwijnen van de Zuidnederlanders
uit het ambtelijk apparaat verdient zeker nader onderzoek.

4. De stand van zaken bij de inventarisatie

\
.

Zoals uit het volgende duidelijk zal worden was Previnaire met een vrijwel onmogelijke opgave begonnen. Vooropgesteld moet worden, dat noch de inventarisatie
van de zieken- en begrafenisbussen noch die van de weduwen- en wezenfondsen
een volledig overzicht opleverde. Dat is niet verwonderlijk, zeker niet ten aanzien
van de weduwenfondsen. Het onderzoek ging uit van de afdeling Armwezen. Voor
zover weduwenfondsen contacten hadden gehad met de centrale overheid waren
deze altijd veri open via de afdeling Nationale Nijverheid. Het begrip weduwenfonds was niet duidelijk gedefinieerd. Dergelijke fondsen bestonden er in aile soor-

l

37 C.l . Feith, die met de uitvoering van het KB van 1830 werd belast gaf in een notitie
een overzicht van de gang van zaken rond de totstandkoming van het KB. ARA, Armwezen, 1832-1878, inv. 43, II ~ebr. 1833, 253.
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Atbeelding 1. 'Maar zoo ver gaat de koelbloedigheid in sommige plaatsen, dat .. .
men u niet van de kosten ontheJt, zonder op het rouwlaken met groote letteren het
verwijt te schrijven 'VAN DE ARMEN'. Illustratie door Smeeton Tilly, uit: De
Camera Obscura, Haarlem 1878. Rijksprentenkabinet, Amsterdam. Bron: J.B.l.
Bollerman en J.N.J. Broenink, Het begrafenisfonds 'Let op Uw Einde' 1847-1893
(Leiden, 1983) 4.
ten en maten : onderlinge overeenkomsten tussen artsen en andere beoefenaars van
vrije beroepen, verplichte overeenkomsten voor stedelijke arbeiders, semi-liefdadige initiatieven ten behoeve van de lagere klasse en ondernemersfondsen . Aanmelding van deze fondsen was dus geheel afhankelijk van de interpretatie, die de
lokale overheid gaf aan het verzoek van de afdeling. Het geringe aantal weduwenfondsen geregistreerd in het Armverslag bewijst, dat deze instellingen in feite buiten het bereik van de lagere klassen lagen. Toen weduwenfondsen zich in het kader
van de regelgeving uit 1830 moesten laten registreren bleek hun aantal aanzienlijk
groter. Ook toen echter bleven de contracten van stedelijke arbeiders buiten beschouwing. Weduwenfondsen bleken vaak op regionale of nationale schaal te opereren, evenzeer een bewijs dat slechts weinigen voldoende inkomen hadden om
zich van deze vorm van sociale zekerheid te voorzien. De weduwenfondsen zullen
slechts in de beschouwing worden betrokken voor zover zij dienstbaar kunnen zijn
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aan de verklaring voor ontwikkelingen in het beleid ten opzichte van de overige
fondsen.
De opgave van de zieken- en begrafenisbussen was aanzienlijk uitgebreider,
maar geenszins volledig. Veel eenheid was er niet te ontdekken behalve dat alle
aangemelde bussen opereerden op lokaal niveau en dat geen enkele bus een wetenschappelijke grondslag had. Ret door Pn!vinaire uitgesproken voornemen van
alle bussen een reglementswijziging te eisen, is dus niet verwonde.rlijk als wij de
verzameling reglementen zien, die op het departement binnenkwamen. Ret onderzoek leverde een bont scala aan instellingen op, die een of andere voorziening in
geld of natura boden. In deze paragraaf zal nader worden ingegaan op de verzekerde risico's en de bestuursstructuur, die zeer uiteenlopend was.
Begrafenis
Vrijwel aile overeenkomsten hadden betrekking op afspraken voor begraven. Een
hoogstnoodzakelijke voorziening omdat 'juist de begrafeniskosten dikwijls een
gering huishouden geheel ontblooten en in armoede dompelen.' 38 O. van Rees
sprak in 1863 als zijn oordeel uit, dat de bloei van de begrafenisbussen voor een
belangrijk deel moest worden toegeschreven aan de armenzorgpolitiek. 39 Begrayen worden van de armen werd als degradatie ervaren. In dit verband is het schrijnend, dat in sommige bussen verval aan de armenkas tevens het eind van het lidmaatschap van de bus betekende. Oudere bussen waren vaak begonnen als een
begrafeniscontract, waaraan na verloop van tijd een ziekengelduitkering was toegevoegd. Zo verzocht de 'Daghuurdersdoodenbus', in 1717 te Amersfoort opgericht, in 1723 een ziekenbus te mogen beginnen met de beeldende bewoording, dat
door de bus 'wei zorg is gedragen tot het begraven van hare doode ligchamen,
maar dat onderwijlen als zij ziek zijn, daarvan geen onderstand genieten, 't welk
alzoo noodzakelijk is als het eerste.'40 De toestemming werd gegeven, maar de
ziekenbus hield het minder lang vol dan de begrafenisvoorziening. Datzelfde zien
wij ook elders. Vrijwel alle Leidse zieken- en begrafenisbussen gaven in de praktijk alleen nog maar een begrafenisuitkering. Omdat de bussen lokaal opereerden
kon zelfs een griepepidemie rampzalige gevolgen hebben voor het voortbestaan
van de bus. Een Alkmaarse begrafenissocieteit met 1024 leden overleefde de epidemie uit 182617 niet: door de bepaling, dat er per jaar maar voor een bepaald
aantal lijken uitkering kon worden gegeven, was deze veertig begrafenissen ten
achter, toen zij zelf ten grave werd gedragen.41
38 Tydeman, Antwoord, 32.
39 'Vandaar dat de begrafenisbussen in tal van leden de ziekebussen verre overtreffen,
omdat door de liefdadigheid weI voor onderstand in geval van ziekte, maar niet voor eene
fatsoenlijke begrafenis wordt gezorgd.' O. van Rees, geciteerd in De Economist (1863)
186.
40 ARA, Armwezen, 1813-1832, inv. 1750, 12 sept. 1827, 16H.
41 ARA, Armwezen, 1813-1832, inv. 1752,29 sept. 1827, 38H.
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Veel oudere bussen kenden van oorsprong aileen de plicht tot dragen, het bijwonen van de begrafenis en het beschikbaar stellen van begrafenisattributen, die uit
de contributies werden gehuurd en zo snel mogeJijk zelf aangeschaft. De bus zorgde ook voor de versnaperingen voor de dragers, hetgeen afhankelijk van lokaal
gebruik varieerde van koek tot een pint bier. In sommige reglementen weerspiegelden zich nog traditionele begrafenisgebruiken. In Zeeland bijvoorbeeld kwam
het beschikbaar stellen van stro veelvuldig voor. In de loop van de tijd hadden veel
bussen hun voorziening uitgebreid en gaven geld voor een kist. De bedragen ten
behoeve van de begrafenis werden regelmatig verhoogd.
Het voorkomen van begrafeniscontracten lijkt een bepaalde ontwikkeling te
doorlopen en een indicatie te zijn voor veranderingen in de lokale gemeenschap.
Vanoudsher was een vee I ruimere kring dan aileen de directe familie betrokken bij
een overlijdensgeval: buurt- en/of beroepsgenoten hadden hun taak bij de ter aardestelling. Het aangaan van formele begrafenisovereenkomsten kan worden gezien als vermindering van de vanzelfsprekendheid en een formalisering van het
nakomen van die verplichting. In Zaandam bijvoorbeeld kenden de meeste begrafenisovereenkomsten een wijkafperking. Bij de Fondsen-enquete van de Staatscommissie 1890 werd vanuit plattelandsgemeenten in Friesland gemeld, dat met
het afnemen van de traditionele nabuurplicht het aantal onderlinge overeenkomsten om elkaar bij overlijden behulpzaam te zijn in de kleine dorpen toenam. 42 Het
scala aan hulpvormen in geval van overlijden bleek al rond 1830 zeer uiteenlopend. 43 Het varieerde van draagovereenkomsten tot contracten, die aileen een uitkering in geld verstrekten. Hoewel de meeste bussen alleen op de lokale markt
opereerden, hadden met name zuivere begrafenisbussen vaak al de bepaling, dat
bij verhuizing naar buiten de gemeente het lidmaatschap kon worden voortgezet
mits voor de contributiebetaling werd zorg gedragen. De recrutering was dus nog
lokaal, het lidmaatschap niet meer. Opmerkelijk is voorts dat bijvoorbeeld in Friesland bussen zich leken te ontwikkelen tot een soort uitvaartondernemingen: een
deel van de inkomsten uit de bus was afkomstig van dienstverlening bij begrafenissen van niet-leden. In hoeverre dit gebruik ook elders voorkwam is moeilijk na
te gaan. Uit de financiele opgave blijkt het niet.
Voor wat de financiering betreft vall en de begrafeniscontracten uiteen in drie
categorieen. Contracten, waarin slechts draagplicht geregeld werd en het bijwonen van de begrafenis, kenden geen of een zeer geringe contributieheffing. Bij een
uitkering in geld en een totale verzorging van de begrafenis in natura werd ofwei
42 Verslag van de I afdeeling der Staats-commissie van arbeidsenquete (Fondsen-enquete), 133.

43 De gegevens, die bij het departement binnenkwamen in het kader van de regelgeving
over contracten van overleving, hadden bijvoorbeeld ook betrekking op onderlinge contracten, waarbij de leden draagplicht ten opzichte van elkaar aangingen. Dit had soms
aileen betrekking op een vriendenkring.
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Afbeelding 2. In Haarlem werden rand het midden van de achttiende eeuw verschillendefondsen opgericht, die aileen een begrafenisuitkering verzekerden. Het
vignet van de bos 'Mijn glas loopt ras' wees de verzekerde op de man met de zeis,
die zeker komen zou. Ten overvloede werd als betalingsbewijs een stempel met
een doodshoofd in het boekje gezet. Bran: Bert Sliggers, 'In alles ghetrou': geschiedenis van de Haarlemse begrafenisbos 'De Vrijwillige Liefdesbeurs' (17191994) (Haarlem, 1994) 14.
een periodieke contributie geheven of een omslagstelsel gehanteerd. Bij periodieke contributies yond reservevorming plaats, die vaak tegen rente op de lokale spaarbank werd gezet of die belegd werd in waardepapieren van staat of stad. Bij het
omslagstelsel kwam het voor, dat een maximum aantal uitkeringen per jaar contractueel was vastgelegd. Dat betekende, dat nabestaanden het risico liepen op hun
uitkering te moeten wachten. De inventarisatie uit 1827 toont direct al het risico
van deze lokaal georganiseerde fondsen aan: de epidemie, die in 1826127 de noor-

180

NEHA-JAARBOEK 1996

delijke provincies van Noord-Nederland teisterde had zijn sporen bij de bussen
achtergelaten: tekorten op de rekeningen, intering op vermogen en een groot aantal achterstallige begrafenisuitkeringen kenmerkten de opgaven uit die gebieden.
Bussen, die zowel zieken- als begrafenisgeld uitkeerden hadden vaak een combinatiesysteem: naast regelmatige contributiebetaling werd extra contributie geheyen bij een sterfgeval, het zogenaamde lijkegeld. Om spoedige uitbetaling zoveel
mogelijk te garanderen, moesten bussen met een omslagstelsel reglementair twee
a drie begrafenissen in kas hebben.
Voorzieningen bij ziekte
De instituties, die als zieken- of zieken- en begrafenisbus werden aangeduid vormen geen eenduidige categorie. De neiging bestaat hen te zien als voorlopers van
de latere ziekenfondsen. Dat is gedeeltelijk ook zoo Uit de gegevens van de enquete blijken grote verschillen. Er was sprake van een overgangssituatie. Fondsen, die
alleen medische verzorging aanboden, bestonden nog vrijwel niet. De oudere bussen verstrekten ziekengeld en een begrafenisuitkering. Het recht op een ziekengelduitkering was vaak al bij de oprichting geclausuleerd. Voordat tot uitkering
werd overgegaan, moest er eerst een bepaald kapitaal bijeengebracht zijn. Ziekengelduitkeringen werden verminderd of zelfs geheel stopgezet, indien de kasreseryes onder een bepaald niveau terecht kwamen. Controle op de zieke was vaak
toevertrouwd aan de bestuurders van de bus. Sommige bussen maakten gebruik
van de diensten van een medicus. Bij veel bussen waren de geboekte uitgaven
voor arts en medicijnen echter zo laag, dat het onwaarschijnlijk is, dat de bus
medische verzorging verstrekte. In sommige reglementen was de bepaling opgenomen, dat in geval van twijfel het oordeel van een arts diende te worden ingeroepen. In andere gevallen kon ziekengeld slechts worden genoten op attest van een
medicus. Het is ook dan nog maar de vraag of de bus ook verdere medische behandeling betaalde. Soms was zelfs expliciet bepaald, dat de zieke zelf het doktersattest moest betalen. Volgens Van den Abeelen was in 's-Gravenhage medische behandeling in de loop van de achttiende eeuw dee! gaan uitmaken van het
verstrekkingenpakket van de bussen zonder dat dit uit de reglementen bleek. 44 In
Leiden werd expliciet melding gemaakt van vier bussen, die zich primair richtten
op het verstrekken van medische hulp. Zij hadden voorts een begrafenisuitkering
en een ziekengelduitkering in hun pakket. In tegenstelling tot de traditionele zieken- en begrafenisbussen varieerde de premie al naar gelang het pakket, dat men
koos. Een ziektekostenverzekering kon aIleen al vanuit concurrentie-overwegingen niet buiten de beide andere voorzieningen. Veel andere bussen kenden immers
de bepaling, dat men niet aan twee bussen deel mocht nemen. Voorts was het een
ervaringsfeit, dat mensen in de eerste plaats een begrafenisvoorziening wensten .
Premiedifferentiatie naar gelang het verstrekte pakket was nog uitzondering. Pre44 Van den Abeelen, Twee en een halve eeuw ziekenfonds, 39.
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miedifferentiatie was wei regel in Amsterdam, waar een onderscheid werd gemaakt tussen trekkende !eden, die recht hadden op ziekengeld, en niettrekkende
!eden, vrouwen en mannen, die geen recht (meer) op ziekengeld konden doen gelden. In Amsterdam en veel Zuidho\landse steden (Rotterdam, Den Haag, Delft,
Dordrecht en Schiedam) vormde verzekering tegen dokterskosten en apotheek al
onderdeel van het verstrekkingenpakket van de zieken- en begrafenisbussen. In
Delft en Den Haag betrof het een uitbreiding van het verstrekkingenpakket van de
oude fondsen, in de overige steden ging het meestal om bussen, die na het midden
van de achttiende eeuw waren opgericht. Uitzonderlijk was de situatie in Rotterdam: daar verstrekten de bussen medische verzorging en begrafenisgeld. Uitkering van ziekengeld kwam daar niet voor.45 De verklaring hiervoor lijkt gedeeltelijk te liggen in het feit, dat een medicus, Lambertus Bicker, als eerste in 1765 het
initiatiefvoor zo'n bus nam. 46 Hij wilde dienstbodes en ambachtslieden de mogelijkheid bieden buiten de armenzorg om medische zorg te verkrijgen. Zijn voorbeeld yond navolging. Daarnaast moet ongetwijfeld de bereidheid van de instellingen voor armenzorg om bij ziekte steun te verlenen een rol gespeeld hebben. De
verstrekkingenpakketten van de zieken- en begrafenisbussen waren zeer divers,
maar op lokaal niveau was er veelal sprake van een grote mate van homogeniteit.
Traditionele bussen waren doorgaans slechts toegankelijk voor mannen. De begrafenisuitkering was meestal ook van toepassing op het overlijden van de vrouw;
in sommige geva\len werd daarin voorzien door de oprichting van een afzonderiijke bus, een soort co\lateraal van een bestaande mannenbus, waarin de mannen de
draagplicht vervulden en eveneens de bestuursfuncties bekleedden. 47 De bus was
slechts toegankelijk voor vrouwen en dochters van de leden van de mannenbus.
De 'moderne' bussen in Amsterdam en Rotterdam waren ook toegankelijk voor de
vrouwen van de leden. Voor de medische zorg van vrouw en kinderen werd in
Amsterdam op twee manieren zorg gedragen: vrouwen konden zich tegen medische zorg en een begrafenisuitkering verzekeren door - tegen een geringere contributie - lid te worden. Vee I Amsterdamse reglementen bevatten voorts de bepaling,
dat huisgenoten van een buslid tegen een bepaald (laag) tarief door de busdokter
moesten worden behandeld. Het verschijnsel, dat kinderen onder een bepaalde

45 ARA, Binnenlandse Zaken, 1796-1813, inv. 1195, Etat des associations existant dans

Ie Departement (des Bouches de la Meuse), et connus sous Ie titre de caisses de secours et
de prevoyance.
46 M.J. van Lieburg, 'Van gildebus tot ziekenfonds: uit de voorgeschiedenis van de Stichting Ziekenfonds Rotterdam', in: Idem, Gilden, gestichten en gezondheidszorg. Vijftien
opstellen over de medische stadsgeschiedenis van Rotterdam (Rotterdam, 1984) 159. 'lets,
over de bussen, of zoogenaamde geneeskundige societeiten, in de stad Rotterdam', Vaderlandsche Letteroefeningen, (1818) 721-726, 722.
47 Het voorkomen van vrouwenbussen lijkt sterk regionaal bepaald. Volgens de gegevens

van het armverslag kwamen zij met name voor in Friesland en Noord-Holland.
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leeftijd mits beide ouders verzekerd waren onder de verzekering vielen, werd pas
tegen het midden van de eeuw bij een groeiend aantal Amsterdamse bussen doorgevoerd. In Rotterdam bestond de mogelijkheid kinderen tegen een afzonderlijke
contributie te verzekeren. Voor zover uit de opgaven valt op te maken gebeurde dit
slechts sporadisch. Ook in Rotterdam lijkt gezinsverzekering rond het midden van
de eeuw regel te worden.
Ouderdomsuitkering
Slechts enkele instellingen ken den een of andere vorm van bejaardenuitkering.
Aangezien ouderdomsuitkeringen een zware last vormden, was dit recht meestal
ingeperkt door het aantal 'gegageerden', zoals gepensioneerden toen werden aangeduid, te maximeren ofhet bedrag voor pensioenen aan een maximum te binden.
Volgens Timmer kon de achteruitgang van menig onderling arbeidersfonds in de
achttiende eeuw worden toegeschreven aan uitkeringen voor ouderen. Inkomensvoorziening voor bejaarden werd ook al in de vroege negentiende eeuw als een
belangrijk maatschappelijk probleem gezien. Verschillende burgers zonden de
koning hun ideeen over nationale spaar- of pensioenschema's.48 Tot hen behoorde
onder andere R. Lobatto, die later nog een belangrijke rol als adviseur van de
regering inzake levensverzekeringen zou spelen. Evenals de gegevens van de enquete wijst ook dit er op, dat oudedagsvoorzieningen via bestaande fondsen tot de
uitzonderingen behoorde. Voor zover het voorkwam ging het om uitkeringen, die
(ver) onder de ziekengelduitkeringen lagen. Van aIleen zo'n uitkering kon men
niet in leven blijven.
Bestuursstructuur
De bestuursstructuur van de verschillende organisaties liep zeer uiteen. Opvallend
is, dat met name bussen uit de oudere periode over het algemeen onder de controle
van de lokale overheid vielen. Dat betekende, dat de jaarlijkse rekening ten stadhuize werd afgehoord en de lokale overheid bemiddelde in conflicten, goedkeuring hechtte aan wijzigingen in de reglementen en op de hoogte werd gesteld van
de benoeming van nieuwe bestuurders, soms zelf deze uit dubbeltallen benoemde.
De mate van lokale bemoeienis verschilde naar plaats en naar soort fonds. In Leiden was in 1737 het lokale toezicht verscherpt en was er een commissaris van de
beurzen ingesteld. 49 Deze hield een jaarlijks register bij, waarin de inkomsten en
uitgaven, de namen der bestuurders, het ledental en het aantal weduwen, dat aanspraak had op een uitkering bij overlijden, evenals de kasreserve werden aangetekend. Lokale overheden hadden ook regelmatig van hun bevoegdheid gebruik ge48 ARA, Armwezen 1813-1832, inv. 1916,22 mei 1828; inY. 1586, 15 jan. 1830 24A;
inY. 1591,29 apri11830.
49 Gemeente Archief Leiden (GAL), J .C. yan Oyenvoorde, Archieven van de gilden, inY.
1385.
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maakt, bijvoorbeeld om nadere regels te stell en over het aanwenden van de begrafenisuitkering indien er minderjarige kinderen achterbleven, die ten laste van
een armbestuur kwamen, of om de gewoonte om jaarlijks de kas te verdelen uit te
bannen.
De gewoonte bij oprichting van een societeit goedkeuring van de lokale overheid te zoeken was in de eerste decennia van de negentiende eeuw nog lang niet
overal verdwenen. Dat toezicht werd ook door de centrale overheid wenselijk geacht, zoals bijvoorbeeld bleek uit het KB van 1820. Ook particuliere ondernemers
zochten vaak goedkeuring van de lokale overheid bij de oprichting van hun fonds
als een soort bewijs, dat zij betrouwbaar waren. Die goedkeuring werd voor zover
bekend verleend zonder dat hiervoor enige bevoegdheid tot controle in de plaats
werd gevraagd. In Amsterdam en Rotterdam lijkt deze gewoonte echter al vroeg
uitgestorven te zijn. In geen van de reglementen werd melding gemaakt van goedkeuring door het plaatselijk bestuur. Elders bestonden onderlinge fondsen, die heel
expliciet buiten medeweten van de plaatselijke autoriteiten wilden opereren. In
Franeker, Roermond en Venlo werd melding gemaakt van onderlinge fondsen van
arbeiders, waarvan het plaatselijk bestuur niet op de hoogte was. In hoeverre dit
getuigde van wantrouwen in autoriteiten is niet met zekerheid te zeggen. In 1845
werd in Roermond de opheffing van twee fondsen gemeld, waaruit wantrouwen
zou kunnen worden afgeleid. 'Zij (waren) in den waan ( ... ) gebragt dat hunne sociale fondsen te eenigertijd in beslag zouden kunnen worden genomen' en hadden
daarom zichzelf ontbonden. 50
De traditionele onderlinge overeenkomsten kenden over het algemeen een democratische bestuursstructuur, waarin het bestuur regelmatig wisselde en de deelnemers, mits gekwalificeerd, dat wil zeggen het lezen en schrijven machtig, verplicht waren op hun beurt een bestuursfunctie waar te nemen. Besluiten over de
reglementen en veranderingen in contributie en/of uitkeringen moesten door de
ledenvergadering, die vaak verplicht moest worden bijgewoond, worden goedgekeurd. Daarna moesten in een aantal steden de lokale autoriteiten deze wijziging
bekrachtigen. Ook bussen met een filantropische inslag konden een vrij democratische bestuursstructuur hebben. In andere gevallen hielden de initiatiefnemers het
bestuur vast in handen. Dat was bijvoorbeeld het geval bij de meeste Nutsfondsen.
Heel wat minder democratisch ging het toe bij de directiefondsen, commerciele
ondernemingen, die in de eerste plaats de directeur-eigenaar een broodwinning
moesten verschaffen. Dit soort instellingen raakte vooral vanaf de jaren dertig
wijd verbreid, met name in het begrafeniswezen. Ook deze fondsen werden vaak
aangeduid met de term onderling. In verzekerings-technische zin waren zij dat
ook: zij hadden nauwelijks of geen eigen kapitaal en moesten onkosten en uitkeringen bekostigen uit de lopende inkomsten. De door het fonds opgebouwde reserves werden niet afzonderlijk beheerd. Nog tot het eind van de eeuw waren er fond50 ARA, Armwezen 1832-1878, inv. 726, 6 juli 1846, 192.
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sen, waar het maar de vraag was of het kapitaal eigendom van het fonds of van de
ondernemer was. Toch is het vaak moeilijk om te bepalen of een onderling fonds
nu ook echt dat karakter had of in feite een commerciele onderneming was. Vaak
hadden ook zij bepalingen over jaarlijkse vergaderingen, het afleggen van rekening en verantwoording en kascontroles. Aan het eind van de eeuw was dat nog
steeds ZOo De Staatscommissie van 1890 stelde, dat vee I instellingen onderlinge
maatschappijen genoemd werden, 'maar die het zijn op den voet, sommigen van
de schapen met de herder, anderen van de schapen en den scheerder.'51 Hun werkelijke aard laat zich over het algemeen pas ontdekken in de bepalingen over de
bestuursopvolging: bepalingen over erfopvolging onthullen hun karakter als famiIiebedrijf, wat op zich ook niet hoeft te betekenen, dat het fonds onbetrouwbaar
zou zijn, zoals de geschiedenis van 'Let op uw Einde' illustreert. 52
Het bovenstaande maakt duidelijk, dat het niet eenvoudig, zo niet onmogelijk zou
zijn via nationale regelgeving eenheid te brengen. De zieken- en begrafenisbussen
hadden in feite slechts een ding gemeenschappelijk: zij waren niet gebaseerd op
actuariele principes en konden daarom hun verzekerden geen echte zekerheid bieden. Het is maar de vraag of daarin door nationale regelgeving verandering had
kunnen worden gebracht. Voor zover het risico's betrof, die samenhingen met overIijdenskansen, was die kennis weI aanwezig, maar slechts in beperkte kring. Toepassing van die principes op de levensverzekeringen had er mede toe geleid, dat
weduwenfondsen, die de kleine burgerij zo een verzekering verstrekten, ten onder
waren gegaan. 53 De vraag is hoeveel begrafeniscontracten die wetenschappelijke
toets zouden hebben overleefd. Voor uitkeringen bij ziekte lag de zaak gecompliceerder. Men beschikte nog over onvoldoende gegevens over ziekte en ziekteduur
om op basis daarvan een risicoberekening op te stellen. Bovendien maakten periodiek optredende epidemieen deze berekening wei heel erg onzeker, temeer daar de
ziekenbussen aileen lokaal werkten. Wellicht de verstandigste beleidslijn zou zijn
geweest om de bussen een registratieplicht op te leggen, waardoor op centraal
niveau meer inzicht in de werking van de fondsen zou worden verkregen en er op
den duur meer kennis over de incidentie van ziekte zou worden verworven. Zover
kwam het echter niet, aangezien vanuit een andere afdeling regelgeving voor een
51 Fondsen-Enqube, 11.
52 Zie voor de geschiedenis van dit fonds J.BJ. Bollerman, J.NJ. Broenink, Het begrafenisfonds 'Let op uw Einde' 1847-1893 (Leiden, 1983). 1.L.l.M. van Gerwen, N.H.W.
Verbeek, Voorzorg & de vruchten. Het verzekeringsconcern AMEV: zijn wortels en vertakkingen van 1847 tot 1995 (Amsterdam, 1995) 17-45.
53 Volgens de eindverslaggeving over het onderzoek naar de instellingen voor levensverzekering had de afdeling in samenwerking met Lobatto 43 bestaande instellingen en 11
nieuwe aanvragen aan een intensief onderzoek onderworpen. ARA, Armwezen, 1832-1878,
inv. 348,20 juni 1839, 117. Slechts 6 ondernemingen mochten vol gens het KB van juli
1840 hun bestaan koninklijk goedgekeurd voortzetten.
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Den deeloemcrs worden in !Jet bizonder nitent gemankt
op Arrf. 17 van het reglement zg ricb Diet mogclIlaten ins<:l~rli\'en
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het ontdekken hietvan

Geene uitkeering zalg·esehieden.

Atbeelding 3. Voor het ajsluiten van een begrajenisverzekering werd vrijwel nooit
een gezondheidsverklaring van een medicus gevraagd. De eis van een goede gezondheid stond steeds wel in het reglement. Een duidelijke waarschuwing tegen
overtreding van de bepalingen, zoals 'Nederland' op haar reglement plaatste,
ontbrak meestal. Bran: Reglement van de Begrajenismaatschappij 'Nederland',
ARA, Armwezen, 1832-1878, 24 dec. 1874, 157.
deel van het terrein werd geentameerd. In dat kader viel het besluit zieken- en
begrafenisbussen buiten de regelgeving te houden. Tegen de zin van de afdeling en
van de adviseur over de levensverzekeringen, Lobatto, bleven ook de begrafenisfondsen erbuiten, ook bij de nadere regelgeving via het KB van 1833.
Previnaire en zijn afdeling ontdekten pas eind 1828, dat Nationale Nijverheid
regulering van de weduwen- en wezenfondsen overwoog. Toen raakten zij alsnog
betrokken bij de voorbereiding ervan, die in feite het werk van Nationale Nijverheid was. Previnaire probeerde daarop ook andere instellingen ter voorkoming
van armoede bij de regelgeving te betrekken. Hij verklaarde zich niet aIleen voor
het advies van de Raad van State om de spaarbanken onder het KB te brengen,
maar voegde ook nog eens de zieken- en begrafenisbussen toe. Minister van Justitie, Van Maanen, verzette zich hiertegen. Juist deze instellingen werkten zeer goed
in het voorkomen van ellende bij de werkende klasse. Hij vreesde, dat hen onder
controle stellen onzekerheid zou oproepen en het voortbestaan van deze instellingen zou bedreigen, zeer ten nadele van de armenkassen. 54 De Raad van State sloot
54 In 1832 gaf Feith, de opvo1ger van Previnaire een samenvatting van de gang van zaken
rond de totstandkoming van het KB van 1830, waarin het standpunt van Van Maanen
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zich hierbij aan: zieken- en begrafenisbussen waren geen bedreiging voor de belangen van de lagere klassen. In tegendeel: zij gaven 'voor de behoeftige klasse in
cas van ziekte en overIijden aanmerkelijke hulpmiddelen in handen' .55 Toezicht
op deze insteUingen was ook niet zo urgent, want zij verzekerden over het algeme en slechts geringe bedragen en zouden dan ook bij een deconfiture veel minder
schade aanrichten dan het geval was bij weduwenfondsen. Previnaire's opvatting,
dat de overheid juist de belangen van de laagste klasse diende te beschermen,
yond dus weinig steun. Het enige, wat hij in feite wist te bereiken, was dat de
uitvoering van het toezicht op de levensverzekeringen bij zijn afdeling kwam te
berusten. Spoedig na de afkondiging van het Besluit yond echter de afscheiding
van Belgie plaats, hetgeen een einde maakte aan zijn carriere in Nederlandse overheidsdienst. Zijn voomemen het fondswezen te bevorderen door instelling van
overheidstoezicht had hij niet weten te verwezenlijken en dat was wellicht maar
goed ook. Van de weduwenfondsen bleken slechts weinigen in staat te voldoen aan
actuariele eisen. De meeste zagen zich gedwongen zich te ontbinden. Het is niet
waarschijnlijk, dat het bij de zieken- en begrafenisbussen veel anders verI open
zou zijn. Dank zij de koppeling van begrafenisvoorzieningen aan een ziektekosten- of ziekengeldverzekering waren de begrafenisbussen de dans ontsprongen,
hoe wei ook zij risico's gebaseerd op overlijdenskansen verzekerden. Dat bleef
velen een doom in het ~Og.

5. Nadere pogingen tot regelgeving
In de jaren dertig begon zich een nieuwe ontwikkeling in het begrafeniswezen af te
tekenen. Niet aileen werden steeds meer commercieIe begrafenisfondsen opgericht, maar zij hanteerden ook een andere recruteringsmethode. Via plaatselijke
agenten bewerkten zij een bovenlokale markt. Zowel qua werkwijze als qua organisatie hadden zij veel weg van de weduwen- en wezenfondsen uit de jaren twintig. Zij boden begrafenisverzekeringen aan in verschillende prijsklassen. De verklaring hiervoor zou kunnen liggen in de regelgeving voor de levensverzekeringen.
Door de gestelde eisen was het vrijwel onmogelijk geworden een weduwenfonds
te exploiteren. Begrafenisfondsen waren echter van die regelgeving uitgezonderd.
Voor wie een verzekeringsbedrijf wilde beginnen bood dit produkt mogelijkheden . Het had het bijkomende voordeel, dat er voor begrafenisverzekeringen een
vrijwel onverzadigbare markt bleek te bestaan. Was bij de weduwenverzekering
het geringe welvaartsniveau een serieuze belemmering voor groei, voor de begrauitgebreid wordt behandeld. ARA, Armwezen, 1832-1878, 17 okt. 1832, 7e afd.; Staatssecretarie, inv. 3432, 17 juli 1830, 16: brief van Justitie 2 dec. 1829.
55 ARA, Staatssecretarie, inv. 3432, 17 juli 1830, 16: advies van de Raad van State dd 16
febr. 1830.
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fenisverzekering gold dit in ieder geval niet voor de laagste klasse der verzekering, het meest verkochte produkt. Direct al reageerden lokale autoriteiten verontrust op dit verschijnsel. Verschillende burgemeesters vroegen de centrale overheid
of deze praktijken weI geoorloofd waren. Het antwoord was bevestigend. Toen de
fondsen hun assortiment verrijkten met een zogenaamd 'toelage' -fonds, een mogelijkheid zich voor een extra bedrag bij te verzekeren, meende het departement te
moeten ingrijpen. De adviseur op het gebied van de levensverzekeringen, Lobatto,
had uiteindelijk in 1840 zijn werk bekroond gezien met de publikatie van de lijst
van toegelaten en niet goedgekeurde fondsen. Nu boog hij zich over het probleem
van de begrafenisfondsen, die meer boden dan alleen een begrafenisuitkering.
Wederom bepleitte hij zijn standpunt, dat in feite alle begrafenisfondsen evenzeer
onder het overheidstoezicht thuis hoorden. Evenmin als in 1833 kon hij voldoende
steun voor dit standpunt verkrijgen: het zou de voorzieningen in geval van ziekte
in gevaar kunnen brengen. Daar kwam bovendien bij, dat met name Iustitie meende, dat het KB voor de rechter geen stand kon houden. 56 Dat betekende, dat men
het risico liep via een uitbreiding van de werking van het besluit de hele regelgeving ter discussie te stellen.
In dezelfde peri ode groeide eveneens het aanbod van ouderdomsverzekeringen.
Ook dit was een produkt, dat eigenlijk onder het KB thuishoorde, maar 'bij vergissing' buiten de regeling was gebleven. Indertijd had minister De la Coste op het
allerlaatste moment 'in geval van overlijden' aan het besluit toegevoegd. Lijfrenten en andere oudedagsvoorzieningen vielen daardoor niet onder de werking van
het KB . Voor een pensioenfonds gold al helemaal, dat voor de verzekerde de kwaliteit van het fonds niet te doorzien was. Aangezien de fondsen een maximum
leeftijd stelden voor toetreding, vaak - waarschijnlijk naar analogie van de bestaande zieken- en begrafenisfondsen - 40 jaar, en zij pas tot uitkering hoefden
over te gaan bij een leeftijd van 60 jaar of nog ouder, zou het decennia duren voor
kon blijken of het fonds op goede basis was ingericht. De risico's van onkunde of
zelfs regelrechte oplichting waren hier wei heel erg groot. C.J. Feith, die Pn!vinaire was opgevolgd, en Lobatto waren dan ook van mening, dat juist deze societeiten overheidstoezicht nodig hadden om de belangen van de lagere klasse te waarborgen . Vooruitlopend op nadere regelgeving verzocht het departement het
plaatselijk bestuur de desbetreffende ondernemers te overtuigen van hun onjuiste
handelwijze en hen onder druk te zetten de onderneming te beeindigen. Dit had
lang niet altijd het beoogde effect. In Amsterdam werd een van deze fondsen uiteindelijk ontbonden na gerechtelijk ingrijpen: 57 een vrij uitzonderlijke gebeurtenis gegeven het feit, dat Iustitie na overleg met de procureurs-generaal als zijn
oordeel had gegeven, dat zelfs ten aanzien van weduwenfondsen, die weigerden
de consequentie van het ontbreken van goedkeuring te trekken , maar liever geen
56 ARA, Armwezen, 1832-1878, inv. 494, 23 mei 1842, 188 en 25 mei 1842, 112.
57 ARA, Armwezen, 1832-1878, I april 1843, 175.
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gereehtelijke stappen moesten worden ondernomen. Het aehtte de kans op sueees
te gering, aangezien het toezicht niet op een wet, maar sleehts op een Koninklijk
Besluit was gebaseerd. 58 Elders, met name in Alkmaar en Den Haag, werd niet tot
gerechtelijke actie overgegaan, hoewel ook daar de ondernemers weigerden vrijwillig tot ontbinding van het fonds over te gaan.
In 1845 werd het KB van 1830 aangevuld om zowel de toelage-fondsen als
verzekeringen gebaseerd op overleving onder het toezieht te brengen. 59 Dat was
althans de opzet van Lobatto en Feith. In theorie had de overheid daarmee een
instrument in handen om ook een deel van de begrafenisfondsen te controleren.
Die vlieger ging eehter niet op. Vol gens Binnenlandse Zaken vielen weliswaar
toelage-fondsen eronder,60 maar lustitie daeht daar anders over. Het ging in het
algemeen om kleine bedragen, die bijkomende kosten bij een begrafenis moesten
dekken. Dat was heel iets anders dan een levensverzekering. Gegeven de uitzondering van de begrafenisfondsen zou de regering geen regeling voor die extra toelage kunnen treffen zonder instemming van de wetgevende macht. 61 De koning
was het daarmee eens en zo sneuvelde de laatste poging ook begrafenisfondsen
onder overheidstoezieht te brengen. Het KB vormde voor overlijdensuitkeringen
in feite een soort extra beveiliging om te kunnen ingrijpen moeht een levensverzekeringsmaatsehappij de besluiten willen ontduiken door zieh begrafenisfonds te
noemen. Of de late ontwikkeling van partieulier georganiseerde oudedagsverzekeringen aan de wijziging uit 1845 kan worden toegesehreven is de vraag. Er zijn
veel meer algemeen maatschappelijke en economise he redenen, die de ontwikkeling van dit soort verzekeringen belemmerden. Het heeft in ieder geval waarsehijnlijk wei verhinderd, dat enkele ondernemers zieh via dit soort speeulatieve
fondsen jarenlang een inkomen konden versehaffen.
Het zou nog tot 1922 duren voor er een wettelijke regeling tot stand kwam, die ook
op de begrafenisfondsen van toepassing was. Het oude argument, dat zo een toezieht het voortbestaan van de geeombineerde bussen in gevaar zou brengen speelde toen geen rol meer. Fondsen, die niet aan de door de overheid gestelde eisen
konden voldoen, moesten hun begrafenis-afdeling afbouwen. Een aantal fondsen
deed dit door die afdeling naar een maatsehappij van levensverzekering af te stoten.
Anderen boden nieuwe leden niet langer een begrafenisvoorziening aan. In hoeverre
fondsen besloten zieh onder verdeling van het kapitaal op te heffen is mij niet bekend, maar lijkt gegeven de toen aangekondigde opheffingen waarsehijnlijk. De nieuwe wetgeving had in ieder geval tot gevolg, dat de speeialisatie op de verzekeringsmarkt en de scheiding tussen zieken- en begrafenisverzekeringen werd bezegeld.
58
59
60
61

ARA,
ARA,
ARA,
ARA,

Armwezen, 1832-1878, inv. 494, 25 mei 1842, 112
Armwezen 1832-1878, inv. 694, 31 dec. 1845, 104.
Armwezen 1832-1878, inv. 703, 3 febr. 1846, 154.
Armwezen 1832-1878, inv. 854, 20juni 1848, 87.
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6. Een staatscommissie voor de ziekenfondsen?
De afdeling Armwezen had gegeven de uitsluiting van de zieken- en begrafenisbussen uit het KB van 1830 geen enkele recht deze bussen te controleren. Zij kon
slechts informeel naar aanleiding van informatie, die zij kreeg of vroeg bij de
inzameling van de gegevens voor het Armverslag proberen invloed uit te oefenen.
Overheidsinmenging in het ziekenfondswezen kon echter ook via de afdeling Binnenlands Bestuur. die het geneeskundig toezicht onder zich had, lopen. Volgens
I .A. Verdoorn namen klachten over ziekenfondsen 'zulk een omvang aan, dat de
regering er aanleiding in yond om in 1841 een Staatscommissie te benoemen, met
de speciale opdracht, om een onderzoek in te stell en naar de toestanden in het
ziekenfondswezen.'62 Die Staatscommissie duikt in de literatuur over het ziekenfondswezen sinds die tijd regelmatig op, maar ontbreekt in eerdere studies. In de
archieven is geen staatscommissie voor de ziekenfondsen te vinden. De oorzaak
van het misverstand is terug te voeren op een tweetal bronnen.
In haar rapport over 1841 vroeg de commissie van geneeskundig toevoorzigt te
Amsterdam aandacht voor 'den mindoelmatigen toestand' van de ziekenbussen.
Via de provinciale commissie bereikten deze signalen het departement, dat daarop
de Noordhollandse commissie nadere inlichtingen vroeg. Deze stuurde de gevraagde
rapportage. 63 Van de bussen gaven aileen die in Weesp, Muiden, Muiderberg en
Amsterdam geneeskundige verzorging. Buiten Amsterdam voldeden de bussen 'aan
het nuttig doel, om minvermogenden ten tijde van ziekte behulpzaam te zijn '. De
in het rapport geuite kritiek op de bussen had dus aileen betrekking op de Amsterdamse situatie. Een punt van kritiek, dat bij nadere bestudering van de oorspronkelijke stukken recht overeind blijft, is het feit, dat het aantal buspatienten per arts
en per apotheker erg hoog en de kwaliteit van de verstrekte zorg bijgevolg gering
was. Ret scherpe oordeel over de ziekenbussen is echter op f1interdun bewijs gebaseerd. De Amsterdamse commissie had bijvoorbeeld onderzocht in hoeverre de
bestuurders baat hadden bij de exploitatie van de bus. Van de 71 bussen gaven
slechts 9 bussen enige administratiekosten Op.64 Ret hoogste bedrag was 2 cent
per lid per week. Slechts een fonds berekende onkosten op basis van uitgaven aan
de 'kunstbeoefenaars', wat per verzekerde slechts op ongeveer 25 cent per jaar
kwam. Vrijwel alle besturen bestonden uit leden. die dit werk zonder enige onkostenvergoeding deden . Tot zover de officiele mededelingen, waarna 'minder zeker
en officieus en als gissing uit deze en gene omstandigheden opgemaakt' speculaties over niet reglementaire vorderingen van bestuur of directeur op artsen en apothekers volgden, evenals het gerucht, dat artsen zich in de bussen inkochten. Deze
62 J.A. Verdoorn, Volksgezondheid en sociale ontwikkeling (Utrecht! Antwerpen, 1965)
161.
63 ARA, Binnenlands Bestuur, inv. 2789, 29 dec. 1842, 23, 2e afd.
64 GAA, Archief27, inv. 209.
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Ma •• a-op.de.r zoek 'Van paUHnten.

Afbeelding 4. Het grate aantalJondspatienten inspireerde G. van Raemdonck in
1922 tot deze prent. Vergelijkbare kritiek werd oak al rand het midden van de
negentiende eeuw in Amsterdam vernomen. Bran: Samenstelling Leonard de Vries,
De Notenkraker. Eenfascinerende selectie uit de jaargangen 1907-1936 (Laren,
1974) 112.
uitlatingen werden in het rapport van de provinciale commissie vertaald als 'geen
ongegrond vermoeden' van deze praktijken. Daaruit werd de conclusie getrokken,
dat de bestuurders 'gestadig meer en meer be lang hebben om zoodanig groote
bussen in stand te houden, waarvan het bestaan in geneeskundigen zin laakbaar is.'
Eveneens 'dat de thans bestaande ziekenbussen te Amsterdam zeer verre van de
oorspronkelijke goede bedoeling zijn afgeweken, om aan minvermogenden, tijdens ziekte, eene goede en doelmatige hulp te schenken. '65 Waar eigenlijk nauwelijks aandacht aan werd be steed was het belang, dat kroeg- en wijnhuisbazen hadden bij de fondsen. De fondsen hadden een vast adres, waar de contributie moest
worden gebracht. De reglementen bepaalden, dat men bij het betalen van de contributie ook iets moest verteren. Kasteleins verzekerden zich door mee te werken
aan een bus van een klantenkring.

65 ARA, Binnenlands Bestuur, lnv. 2789,29 dec. 1842,23, 2e afd.
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De ziekenbussen kwamen in 1845 bij de behandeling van de geneeskundige
wetten in de Kamer eveneens in negatieve zin ter sprake. Ter voorbereiding van
die wetgeving had de regering op 20 nov. 1841 een staatscommissie benoemd. Dit
is waarschijnlijk de door Verdoorn bedoelde commissie geweest. Deze commissie
was onderIing zo verdeeld, dat zij in maart 1843 werd ontbonden. In haar rapport
wordt niets substantieels gezegd over de ziekenbussen. Slechts een voetnoot in het
bijgevoegde minderheidsrapport vraagt er aandacht voor: 'Onder de vele maatregelen, welker noodzakelijkheid wij wenschen aan te dringen, behoort, om dit met
een enkel woord te zeggen, eene hervorming in de zoogenaamde ziekenbussen,
welke thans zoo ongelijkmatig werkende en vaak zoo nadeelig voor diezelfde klasse
van menschen zijn, welke zij nut behoorde aan te brengen, en welker reglementen
het noodig zoude zijn, gelijk men zulks voor lijfrenten en weduwenfondsen gedaan heeft, aan de goedkeuring der regering te onderwerpen.'66 Wie het verslag
van de Handelingen echter leest krijgt de indruk, dat regeling van de ziekenbussen
een van de belangrijke twistpunten was. De kamerleden hadden, hierin aangemoedigd door een aantal verzoekschriften van apothekers,67 hun huiswerk blijkbaar
grondig gedaan. Bij de schriftelijke voorbereiding stelde de commissie 'aan de
Regering in bedenking (te) willen geven, om in de wet het beginsel op te nemen,
dat de contracten betrekkelijk de bedoelde inrigtingen aan de goedkeuring van de
Regering moeten onderworpen worden, en dat het toezigt op de behoorlijke naleving van deselven door de geneeskundige autoriteiten zal worden uitgeoefend.'68
Bij de mondelinge beraadslagingen werd mogelijk misbruik breed uitgemeten en
door de minister beaamd: 'Wat hier het doel moest zijn is het middel geworden, en
een oorspronkelijk nuttig denkbeeld heeft tot schromelijk misbruik aanleiding gegeven. De ziekenbussen zijn te dikwijls eene speculatie geworden in handen van
hen, die het eigenlijk doel daarvan, de zorg voor de lijdende menschheid, de voorziening in de behoeften van minvermogende medeburgers, over het hoofd zien en
slechts op winstbejag uit zijn. De Regering heeft sedert lang het oog op dit onderwerp gevestigd; maar het is een punt, dat almede opzettelijk en op zich zelf behoort te worden behandeld. Reeds zijn vele bescheiden daaromtrent bij mijn departement verzameld en het oogmerk bestaat om tot eene bepaalde organisatie
dezer inrigtingen te komen. Maar juist om het hooge belang, dat de Regering in het
heil der lagere standen stelt, moest deze zaak niet als in 't voorbijgaan geregeld
worden.'69 De minister wekte dus de indruk, dat hij al geruime tijd met de zaak
66 Stukken betreffende de herziening der geneeskundige wetten en verordeningen in 18411842 Cs-Gravenhage, 1842) 101. Het minderheidsrapport was uitgebracht door P. Hendriksz,1. van Deen en J.P. Heije.
67 Verslag van de Handelingen der Tweede Kamer, 1844145, 195. Het betrof apothekers
uit Utrecht, Alkmaar, Gorinchem, 's-Hertogenbosch en Rotterdam.
68 Bijlagen Handelingen. 1844145,360.
69 Handelingen. 1844145,386.
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bezig was - waarvoor overigens afgezien van het rapport van de geneeskundige
commissie van Noord-Holland geen bewijs gevonden is - en dat een wettelijke
regeling werd overwogen, waarover nooit meer iets is gehoord. De kwestie werd
weer opgenomen in Amsterdam, waar in 1847 op initiatief van de artsen AZA zijn
werk begon, dat zeer succesvol was en lange tijd andere steden ten voorbeeld zou
ZIJn.
Evenals bij de invoering van de geneeskundige staatsregeling van 1818 greep de
beroepsgroep de gelegenheid aan kritiek te leveren op de ziekenbussen. 70 Al met
al kunnen wij ons afvragen of er rond het begin van de jaren veertig al een prangende ziekenfondskwestie was. Vast staat dat men zich er in Amsterdam wei bezorgd over maakte, maar uiteindelijk binnen de beroepsgroep tot een oplossing
kwam. Bij apothekers heerste blijkbaar in meer plaatsen onvrede over de ziekenfondsen. Bij hen was de betaling meestal geregeld naar het aantal verzekerden,
niet naar afgeleverde medicijnen. Het risico, dat zij op patienten geld moesten
toeleggen was dan ook groot. Er is geen collectieve actie van de overkoepelende
organisatie van apothekers voor een betere regeling van de ziekenfondsen bekend.
Toch begonnen de beroepsgroepen tegen het midden van de eeuw een duidelijk
standpunt tegenover het ziekenfondswezen in te nemen. De Geneeskundige kring
Amsterdam legde in haar jaarvergadering de volgende uitgangspunten vast: zij
wees ziekeninrichtingen af wier reglementen strijdig waren met het algemeen belang 'en de waardigheid van den geneeskundigen Stand', die niet onder het bestuur van geneeskundigen stonden en die anderen dan mensen uit de geringe burgerij verzekerden. Afgesproken werd op straffe van verval van het lidmaatschap
van de kring aan dergelijke instellingen niet mee te werken. 71 In een volgend nummer werd dit standpunt in het hoofdartikel nader onderbouwd. Enkele jaren later
werd de kwestie weer actueel naar aanleiding van de voorgenomen oprichting van
maatschappijen, die de nationale markt wilden bewerken. De Amsterdamse kring
besloot hier niet aan mee te werken en het publiek hiervan in kennis te stellen. Ook
de Rotterdamse apothekers voerden toen actie. De poging een nationaal werkend
ziekenfonds op te richten stuitte dus op felle tegenwerking van artsen en apothekers en mislukte bijgevolg.72 Via boy cot acties kon de medische stand blijkbaar
hen onwelgevallige ontwikkelingen tegenhouden.
Het zou tot halverwege de jaren zestig duren voor de overkoepelende artsenorganisatie, de NMG, de overheid wees op de noodzaak van een wettelijke rege70 'lets, over de bussen'. Toen betrof het de Rotterdamse fondsen. De kritiek richtte zich
vooral op deelname van mens en 'uit den voorheen zoo zeer op fatsoen gestelden burgerstand' (723) en de lage betaling van apothekers, waardoor deze weI gedwongen waren
slechte waar te leveren.
71 Nederlandsch Weekblad voor Geneeskundigen, I (1851) 87.
72 Nederlandsch Weekblad voor Geneeskundigen, 3 (1853) 534, 544, 553; Idem, 4 (1854)
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ling.73 Als feilen van de bestaande toestand wees deze aan, dat de kassen voor de
verschillende voorzieningen niet gescheiden waren, dat vaak meer beloofd werd
dan met de premie waargemaakt kon worden, dat de premies geen deugdelijke
grondslag hadden, dat ondernemers voor hun geringe dienstverlening 'niet zelden
hooge winsten' boekten en tens lotte dat door de grote hoeveelheid geneesmiddelen, die gevraagd werden, de kwaliteit vaak leed onder de kwantiteit. Over mogelijke aantasting van de kwaliteit van de zorg door de artsen vanwege de grote
omvang van de ziekenfondspraktijk werd niet gerept. Het verzoek om analoog aan
de levensverzekering toezicht in te stellen, werd met een beroep op juist dit KB
afgewezen. Interessant is, dat Feith op het concept-antwoord aantekende: 'Nu het
onzeker is, of die bepalingen wei op den duur in stand te houden zijn, schijnt het
zeker niet het oogenblik te wezen om die uitzondering te doen ophouden, waartegen in ieder geval gewigtige bezwaren bestaan.'74 Zelfs het verzoek de fondsen tot
regelmatige rapportage aan de overheid te verplichten werd niet gehonoreerd. De
NMG berustte blijkbaar in die afwijzende reactie. Opvallend is, dat ook deze actie
viel in een peri ode van wijziging van de geneeskundige wetten. Ziekenfondsen
stonden binnen de NMG nog wei met een zekere regelmaat ter discussie, maar de
organisatie slaagde er niet in voldoende inzicht in de stand van zaken te krijgen.
ABe gegevens wijzen er echter op dat de ziektekostenverzekering tot zeker in de
jaren tachtig van de negentiende eeuw nog vooral beperkt bleef tot het westen van
het land en daar dan nog voornamelijk tot de (grote) steden. De door Japenga en
Van der Velden berekende ongelijke regionale verdeling van ziekenfondsverzekerden aan het begin van de twintigste eeuw bestond ook toen aJ.15

7. De ontwikkeling van de fondsen: kwantitatief
In onderstaande tabel, door Van Gerwen op basis van de gepubliceerde Armverslagen samengesteld, wordt een overzicht gegeven van de geregistreerde ziekenen begrafenisbussen. De hier bijeengebrachte gegevens vormen slechts een indicatie voor de ontwikkeling van het aantal fondsen en helemaal voor de mate waarin via (vrijwillige) verzekering in sociale voorzorg werd voorzien.

73 ARA, Armwezen 1832-1878, inv. 1771,3 dec. 1864,82.
74 ARA, Armwezen 1832-1878,31 dec. 1864,275.
75 Caren Japenga, Henk van der Yelden, 'Acces to curative health care', in: Hans Binneveld en Rudolf Dekker (ed), Curing and insuring (Hilversum, 1993) 169-188, met name
187.
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Tabe1 1. Aantal zieken- en begrafenisfondsen en het gemiddelde aantalleden 1827-

1879
Jaar
1827
1830
1835
1840
1845
1850
1855
1860
1865
1870
1875
1879

A

B

C

348
284
279
301
301
362
387
343
399
381
375
367

313
277
266
290
280
264
308
292
298
279
269
264

69
70
71
85
209
181
279
368
451
499
591
636

D
22076
250
270
290
750
690
910
1260
1520
1790
2200
2410

A. aantal fondsen ; B aantal waarvan ledental bekend; C. aantal deelnemers van BxIOOO;
D. gemiddeld aantalleden C/B .
Bron: Van Gerwen, De Centrale centraal (Amsterdam, 1993) 26.

Het aantal verzekerden is onvolledig, omdat een aantal bussen weigerde de gevraagde gegevens te verschaffen . Daarnaast werd een aantal bussen nooit in de
opgaven begrepen: het aantal instellingen en het aantal verzekerden is ook om die
reden hoger. Het Utrechtse 'Voorzorg', in 1827 nota bene met instemming van de
gemeentelijke overheid opgericht, ontbrak bijvoorbeeld. Deelname aan 'Voorzorg'
werd door de Utrechtse autoriteiten blijkbaar buiten het bereik van potentieel armlastigen geacht. Ook sommige fondsen, die wei in de opgave begrepen waren,
betwistten, dat zij onder de instellingen ter voorkoming van armoede behoorden te
worden gerangschikt. Voor zover valt na te gaan, waren de meeste traditionele
bussen, die ziekengeld en een begrafenisuitkering verzekerden in 1827 of later in
de opgave begrepen, met uitzondering van die te Lemmer. 77 De mate van onderschatting wordt in de loop der tijd groter. Veel nieuwe begrafenisfondsen kregen
nooit een plaatsje in de statistiek. Zo bijvoorbeeld het Utrechtse begrafenisfonds

76 De gegevens over 1827 zijn gecorrigeerd door de zuidnederlandse bussen niet op te
nemen.
77 Sommige fondsen, die al in 1827 bestonden, werden pas later aangemeld. Soms werden fondsen die opgave weigerden, weI, een ander jaar weer niet, door de provincie opgegeven.
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'Let op Uw Einde', dat in 1879217.940 leden had. 78 Als dat in 1879 in het Armverslag was opgenomen, dan zou het gemiddeld aantal deelnemers 3220 hebben
bedragen!
De groei van het gemiddeld aantal verzekerden moet vooral op het conto van
twee ontwikkelingen worden geschreven. Enkele begrafenisfondsen met een landelijk recruteringsgebied groeiden snel en kwamen net als 'Let op uw Einde' aan
een ledenbestand van meer dan 100.000 mensen. Daarnaast gingen met name
ziekenfondsen er toe over niet meer aileen het gezinshoofd, maar het totale aantal
verzekerden te registreren. De bekende cijfers over het aantal verzekerden in 1842
te Amsterdam, waar het verzekeringswezen ver ontwikkeld was, zijn in feite niet
te vergelijken met die uit andere steden. In de rapportage had men het aantal verzekerden omgerekend naar een totaal, inc1usief gezinsleden.79 De inventarisaties
daar door de medici gehouden leverden voor 184271 bussen met 52.771 deelnemers op, voor 1854 werden er 57 met 50.154 leden geteld, waarvan 13.000 bij
AZA waren verzekerd. AZA registreerde altijd aile verzekerden, de anderen niet.
Wie wat registreerde is vrijwel niet te achterhalen. Waarschijnlijk groeide het aantal fondsen, dat aile deelnemers telde: met name bij nieuwe fondsen was dit vaak
van meet af aan het geval.
Tabel 2 is een poging de onderschatting van het aantal fondsen in kaart te brengen.
Daarbij is gebruik gemaakt van de armenzorggegevens (kolom 1),80 het Begrafenis- en het Ziekenfondsrapport van het Nut, de Fondsenenquete van de Staatscommissie uit 1890 en het Rapport van de NMG uit 1908 (kolom II en IV).

78 J.B .S. Bollerman, J.N.R. Broenink, Het begrafenisfonds 'Let op Uw Einde' 18471893 (Leiden, 1983) 14.
79 Uit het rapport van de Provinciale Commissie van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt van Noord-Holland blijkt dat het aantal voor 1842 gebaseerd is op een beredeneerde schatting. ARA, Binneniands BestuUf, inv. 2789, 29 dec. 1842, 23, 2e afd. De
aantallen voor de andere jaren Jiggen in dezelfde orde van grootte en moeten dus eveneens
schattingen zijn.
80 Van 11 opgaven voor het Armverslag zijn de gegevens zo siecht, er wordt slechts
gemeld, dat er een al bestaand fonds is bij gekomen, dat deze niet in de telling zijn meegenomen. Voor andere fondsen is niet de exacte datum bekend, maar deze kunnen wei in een
bepaald decennium worden gesitueerd. Tenslotte is voor een aantal fondsen het jaar gebruikt waarover een reglement bekend is, ook al blijkt uit de formuiering van het reglement, dat het fonds al van ouder datum moet zijn.
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Tabel 2. Oprichting zieken- en begrafenisfondsen
peri ode

1*

datum onbekend**
v66r 1700
1700-1750
1750-1800
1800-1810
1810-1820
1820-1830
1830-1840
1840-1850
1850-1860
1860-1870
1870-1880
datum onbekend***

75
34
51
77
35
44
87
58
72
37
26
14
30

II

III

IV

4
3
1
5
10
43
28
66
73

75
35
51
81
38
45
92
68
115
65
92
87

2
7
7
25
78

*
Kolom I: aantal volgens de Armenzorgstatistiek , aangevuld met gegevens Amsterdam ; Kolom II en IV: bussen niet opgenomen in de Armenzorgstatiek en ontleend aan de
Nutsrapporten, de Fondsenenquete en het NMG-rapport; Kolom III totaal verzekeringsfondsen I en II. Kolom IV bevat voorzorgsfondsen van vakverenigingen of vakgenoten,
die niet in de Armenzorgstatistiek waren opgenomen.
** de bus wordt genoemd in de inventarisatie van 1827, zonder oprichtingsdatum. Voor
een aantal fondsen is de oprichtingsdatum aan andere bronnen ontleend.
*** in de loop der tijd worden enkele bussen in het Armverslag opgenomen onder de
vermelding, dat de bus allang bestaat.
Niet van al\e fondsen uit de statistiek van de zieken- en begrafenisbussen is de
naam bekend, steeds wei de gemeente. Ais het oprichtingsjaar overeenkwam met
een fonds uit een van de andere bronnen is er ter vermijding van dubbeltel\ing
vanuit gegaan, dat het hetzelfde fonds betrof. De Amsterdamse gegevens, die grotendeels via onderzoek op het gemeentearchief aldaar zijn achterhaald, zijn in de
tel\ing van de zieken- en begrafenisbus statistiek meegenomen. In de officiele statistiek ontbrak Amsterdam een aantal jaren geheel en al. Het gaat in kolom II en IV
om fondsen, die rond 1890 nog bestonden: waarschijnlijk zijn er meer opgericht,
die voor die tijd weer zijn verdwenen. Fondsen alleen voor vakgenoten en die van
vakverenigingen zijn afzonderiijk vermeld, omdat deze over het algemeen niet in
de statistiek werden geregistreerd (kolom IV). Daaraan was de afdeling armenzorg mede schuldig. Toen in 1855 de Wet op de verenigingen van kracht was
geworden , stuurde lustitie aanvankelijk ieder reglement, dat een verwijzing naar
onderlinge steunverlening bevatte, door naar de afdeling Armwezen. Deze beoordeelde de zaak volgens de maatstaven van het KB op de levensverzekeringen. De
onderlinge verzekeringen , die de nieuwe arbeidersverenigingen beoogden , had-
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den daar over het algemeen niets mee uitstaande. Justitie beeindigde daarop al
spoedig deze consultatie. Toch had de administratie kort daarvoor pogingen ondernomen om meer zicht te krijgen op bestaande bussen, met als gevolg een betere
opgave. Dit hing waarschijnlijk samen met de voorgenomen introductie van een
nationale armenwet, die in 1854 werd aangenomen. Uit deze gang van zaken is
impliciet af te lezen, wat men toentertijd onder zieken- en begrafenisbussen verstond: voorzieningen voor de lagere klassen, die traditioneel bestonden en voorzieningen, die op half-filantropische basis door leden van de hogere klasse voor
minvermogenden werden georganiseerd. Tenslotte werden ook commerciele fondsen er door een aantal gemeenten toe gerekend en dus in de opgave verwerkt.
Echte zelfhulp-organisaties behoorden blijkbaar volgens het departement niet tot
deze categorie of wellicht waren de pogingen van de nieuwe organisaties, die geen
van allen primair hulpverlening ten doel hadden, nog te ongestructureerd om onder de toen gehanteerde definitie te vallen.
In feite registreerde het departement, wat de gemeenten via de provincies aandroegen. De afdeling had daar weinig invloed op. In 1852 staakte Zeeland de opgave van zeven fondsen, omdat dit slechts dragerscolleges waren. In 1868 deed
Brabant hetzelfde ten aanzien van twee fondsen en schrapte er nog eens een, omdat dit geen instelling van liefdadigheid was. Ais de fondsen, die volgens laat
negentiende-eeuwse bron v66r 1880 waren opgericht, voor het verslag waren aangemeld, zouden er in 1830298, in 1850429 en in 1870542 fondsen zijn geregistreerd. Dat ligt in werkelijkheid nog hoger, omdat de Amsterdamse fondsen in
kolom I zijn inbegrepen. Die zijn slechts ten dele in het Armverslag (zie tabel 1)
begrepen. Tenslotte zijn de arbeidersfondsen dan nog buiten beschouwing gelaten. Een veel groter aantal Nederlanders had dus een of andere vorm van verzekering dan uit het Armverslag blijkt.
Ondanks aile voorbehoud, bevestigt de tabel de groeiende terughoudendheid
zich als verzekeringsfonds voor het Armverslag te laten registreren. Dat probleem
signaleerde Amsterdam al in 1853. Op het verzoek van het departement om nadere
toelichting op de verstrekte gegevens, stelde B&W - najarenlang iedere medewerking geweigerd te hebben - dat het al zijn uiterste best deed. Nog meer vragen
maakte de tegenzin bij de beheerders slechts groter, aangezien zij zich 'niet verkiezen bloot te stellen aan een gezag, die zij niet erkennen de bevoegdheid te
hebben hun tot het geven van opgaven te noodzaken.'81
De onderschatting van het aantal verzekerden is nog veel groter. Een illustratie
hiervoor vormen gegevens over Dordrecht, waarvoor verschillende opgaven beschikbaar zijn. Gemeenten gaven voor zover mogelijk slechts het aantal verzekerden op van bussen, die binnen hun grenzen gevestigd waren, niet dat van agentschappen van elders gevestigde fondsen. Of die verzekerden meetelden hing dan
81 ARA, Armwezen 1832-1878, inv. 1134, 10 dec. 1853,95.
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af van de vraag of de gemeente van vestiging het totale ledenbestand opgaf, zoals
Leeuwarden deed voor de 'Algemeen Friesche' , of het fonds geheel niet meldde,
zoals Utrecht bij 'Let op uw Einde'. Dit soort complicaties maakt ook, dat de
cijfers van de Armenzorgstatistiek niet kunnen worden gebruikt als maatstaf voor
het verzekerd zijn van de bevolking van een bepaalde provincie. De Aigemeen
Friesche telde in 1875 111.750 leden, die bij de berekening van de gemiddelde
verzekeringsgraad volgens de statistiek geheel aan Friesland toevielen. 82
Tabel 3 illustreert welk effect het weigeren van inlichtingen en het niet aanmelden van fondsen en agentschappen kan hebben op ons inzicht in de mate van verzekerd zijn van negentiende-eeuwers. De jaarboekjes, die in verschillende steden
werden uitgegeven, kunnen een aanvullende bron voor verzekeringen in die plaats
zijn . De jaarboekjes van Dordrecht zijn hierin zeer uitvoerig, zij het evenmin volledig. Zij geven een overzicht van al1e(?) in Dordrecht bestaande fondsen en daar
gevestigde agentschappen, deels met de aantal1en verzekerden. De opgaven voor
de statistiek bevatten geen agentschappen en evenmin alle fondsen , terwijl van
enkele wei gemelde fondsen het bestuur weigerde gegevens te verstrekken. Tabel
3 geeft een overzicht van het aantal verzekerden vol gens de verschil1ende bronnen.
Tabel 3. Aantal verzekerden te Dordrecht volgens verschillende bran. 1851 -1871
Jaar

1851
1856
1860
1864
1871

II

565
1312
1556
1719
2139

2784
3348
4496
9128
9606

III

5543
5542
8284
8851
9759

IV

8327
8890
12780
17979
19365

V

VI

%

%

20.3
39.2
34.6
18.8
22.3

6.7
14.8
12.2
9.6
11.0

KolomI: aantal verzekerden volgens de Armenzorgstatistiek.
Kolom II: aantal verzekerden bij te Dordrecht gevestigde fondsen volgens de opgaven
van de Dordtse Jaarboekjes.83
Kolom III: aantal verzekerden bij agentschappen van elders gevestigde fondsen volgens
de Jaarboekjes.
Kolom IV: het totaal van II en III.
Kolom V: het aantal verzekerden volgens de statistiek als percentage van het totaal aantal bij Dordtse fondsen verzekerden (I als percentage van II).
Kolom VI : het aantal verzekerden volgens de statistiek als percentage van het totaal aantal verzekerden te Dordrecht (I als percentage van IV).

82 In Rotterdam deed zich iets vergelijkbaars voor. Het aldaar gevestigde Tot aller Welzijn' had in 187565.829 verzekerden, waarvan er 15.546 in Rotterdam en omgeving woon-
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Uit de tabel blijkt, dat het aantal verzekerden in Dordrecht opgegeven voor het
Armverslag, slechts een fractie bedroeg van het aantal verzekerden vol gens de
jaarboekjes. Een deel van de verzekerden via de agentschappen zal via de opgayen van een andere stad toch in het verslag terecht zijn gekomen. Het aantal verzekerden groeide volgens deze gegevens met 133% en bleef daarmee toch nog achter bij de landelijke groei, die 176% bedroeg. De Dordtse gegevens bewijzen een
grote mate van onderregistratie, maar een vergelijking van de groeipercentages
waarschuwt tegelijkertijd hieraan al te snel conclusies te verbinden.
Ook uit de Dordtse gegevens blijkt, dat fondsen, die alleen ziektekosten verzekerden, slechts gebrekkig in de statistiek geregistreerd werden. Ook de stad Utrecht
rapporteerde slechts over de in 1827 bestaande traditionele fondsen: nieuwe ziekenfondsen, gericht op medische verstrekkingen werden nooit aangemeld. Ten
aanzien van de groei van het ziekenfondswezen kan dan ook worden gesteld, dat
deze slechts gedeeltelijk zijn weerslag yond in de statistiek. De statistiek in het
Armverslag kende nog een aantal structurele omissies. Dit betrof naast de werkliedenverenigingen de zogenaamde doktersbussen, die alleen incidenteel inlichtingen verschaften. De eerste vermelding van dit soort bussen yond plaats rond
1850. Het is onbekend of medici ook voor die tijd al bussen exploiteerden als
onderdeel van hun huisartsenpraktijk. 84 Zoals blijkt uit de Nijverheidsstatistiek,
die tussen 1887 en 1889 werd gehouden, waren doktersbussen toen met name in
het Westen van het land een vee I voorkomend verschijnsel in plattelandsgemeenten . Evenmin vielen voorzieningen voor stedelijke arbeiders onder de definitie
van zieken- en begrafenisbus. Ook deze voorzieningen kwamen slechts incidenteel in de opgaven voor. Tenslotte moet er nog op worden gewezen, dat Joodse
fondsen slechts bij uitzondering in de opgave voor het Armverslag werden opgenomen . Binnen de Joodse traditie bestonden er vanoudsher organisaties met het
oog op begraven. Er was dus sprake van een grote mate van onderregistratie, zelfs
bij de eerste opgave. Die onderregistratie nam in de loop der tijd alleen maar toe.
Wij weten ook nauwelijks iets af van de mate waarin bedrijfsfondsen, georganiseerd door de fabriekseigenaar of door de arbeiders van een werkplaats onderling,
al voor 1880 voorkwamen . De eerste inventarisatie in 1827 bevatte incidenteel
den. Dat betekende dat de opgave voor Rotterdam van het aantal verzekerden voor de helft
betrekking had op niet-Rotterdammers.
83 De niet voor het Armverslag aangemelde fondsen betroffen ziekenfondsen, die in de
regel aileen lokaal werkten, en enkele begrafenisfondsen met een gering ledental. Het is
daarom niet waarschijnlijk, dat deze cijfers ook elders gevestigde verzekerden bevatten.
84 Dit soort bussen kwamen vooral voor op het platteland. Van Lieburg yond voor de
Beneden Maasregio eveneens, dat ziekenfondsen daar pas rond het midden van de eeuw
voorkwamen. M. van Lieburg, ' De medische beroepsbevolking te':l plattelande gedurende
de 1ge eeuw', Tijdschrift voor de Geschiedenis der geneeskunde, natuurwetenschappen,
wiskunde en techniek 8 (1985) 122-178, 163.
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een bedrijfsfonds, maar de desbetreffende bedrijven weigerden al spoedig verdere
medewerking, omdat zij niet tot de instellingen ter voorkoming van armoede behoorden. Een inventarisatie in Amsterdam uit maart 1850 bevatte drie bedrijfsfondsen: van de fabriek van De Bruyn & Zonen, met 350 arbeiders, van Van Vlissingen en De Heel met 400 en van Schutte en Weiler met 80 arbeiders .85 Daarnaast
bestond er het ondersteuningsfonds van de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij, opgericht in 1844. 86 Hun aantal nam met het voortschrijden van de industrialisatie en de opkomst van het grootbedrijf toe, zoals ook uit de Nijverheidsstatistiek blijkt.
Tenslotte gaat het onderscheid tussen begrafenisfonds en levensverzekeringsmaatschappij met name na het midden van de eeuw een rol spelen. Toen levensverzekeringsmaatschappijen zich steeds meer op de volksverzekering gingen storten, nam de betekenis van de armenzorgstatistiek als bron voor de omvang van het
verzekerd zijn af. Het Groningse fonds 'Le Bienfaiteur', opgericht in 1859, vroeg
en verkreeg in 1864 goedkeuring als levensverzekering, waarop het vervolgens
weigerde nog inlichtingen voor het Armverslag te verstrekken. Het had in 1863
7986 ledenY De snelle groei in het verzekeringswezen yond na 1880 met name
plaats bij Ievensverzekeringsmaatschappijen, die volksverzekeringen in hun portefeuille hadden.
Ais bron voor onze kennis over het aantal deelnemers aan een verzekering is de
officiele registratie slechts in zoverre van belang, dat het een absoluut minimum
aangeeft van het aantal verzekerden. Het percentage verzekerden, dat volgens de
officiele gegevens steeg van 2,3% van de bevolking in 1827 tot 5,9% in 1879,
moet in werkelijkheid vee I hoger hebben gelegen. Hoeveel hoger is niet te kwantificeren. Ais wij afgaan op het aantalleden, dat door de Nutscommissie ruim tien
jaar later voor 345 begrafenisfondsen werd geteld, bijna 2 miljoen leden,88 moet
het inderdaad aanzienlijk hoger geweest zijn.

8. Opheffing en oprichting van bussen
De kritiek door de jaren heen op de bussen geuit kende evenals de roep om, dan
wei het streven naar het instellen van overheidstoezicht een aantal constanten: zij
hadden geen gezonde, op actuariele berekeningen gebaseerde, grondslag en zouden hun belofte dus niet waar kunnen maken; voorts waren de kassen voor de
verschillende verzekeringsprodukten niet gescheiden en waren de administratie85 GAA, archief27, no. 209.
86 Calisch, Liefdadigheid, 476. Het fonds van Van Vlissingen was volgens Calisch opgericht in 1843, dat van Schutte in 1845.
87 ARA, Armwezen, 1832-1878, inv. 1802, 5 juli 1865, 102.
88 Begrafenisrapport Nut, 20.
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kosten te hoog, wat gedeeltelijk door het gering aantal deelnemers werd veroorzaakt.
Vooral eigenaren van begrafenisfondsen moesten het ontgelden. Zij zouden onvoldoende onderscheid maken tussen het fondskapitaal en hun eigen vermogen en
bronnen van extra inkomsten hebben door de verkoop van reglementen en het
laten betalen voor het kwartaal- of jaaroverzicht. Ziekenfondsen zouden voorts
artsen en apothekers benadelen door het bedingen of liever afdwingen van een
korting vanwege prompte betaling enz. Ongetwijfeld kwamen deze zaken voor,
met name bij begrafenisfondsen. De vraag is echter op welke schaal. Juist op de
markt van de begrafenisverzekering was er hevige concurrentie, wat verrijking op
kosten van de verzekerde ongetwijfeld heeft ingedamd. Hoge administratiekosten
waren voor lage verzekerde bedragen, waarvoor de contributie ook nog eens wekelijks werd opgehaald, bovendien onvermijdelijk. In hoeverre deze directeuren
zich over de ruggen van de verzekerde verrijkten zou aIleen door onderzoek in de
desbetreffende administraties, die veelal niet zijn bewaard, kunnen worden nagegaan. Daarbij dient dan nog de kanttekening geplaatst te worden, dat de sterftedaling in de negentiende eeuw een niet voorspelbare gebeurtenis was. Dat vertaalde
zich slechts langzaam in premie-aanpassingen. Ook de door de overheid aan de
levensverzekeringsmaatschappijen voorgeschreven sterftetafels en berekeningswijze resulteerden in te hoge premies. De belangen van de lagere klasse konden
dus weI degelijk worden geschaad, doordat zij te veel moesten betalen voor het
aangeboden produkt. Ook overheidstoezicht zou dat niet geheel hebben voorkomen. Daar stond tegenover, dat dank zij de daling van de sterftecijfers ook fondsen
met een twijfelachtige actuarieJe basis voldoende reserves konden vormen om hun
verplichtingen na te kunnen komen.
Voor fondsen, die meer produkten als een pakket aanboden was de daling van
het sterftecijfer eveneens gunstig: zij hadden zo meer financiele ruimte om het
ziekengeld en de medische verzorging te bekostigen. Deze gemengde fondsen hadden veelal duidelijke richtlijnen onder welke omstandigheden welke voorzieningen werden verstrekt: het recht op uitkering van ziekengeld was vaak gec1ausuleerd. Dat moge vanuit huidige opvattingen onbetrouwbaar zijn, in de werkelijkheid
van de negentiende eeuw was het de enige mogelijkheid zich althans enigszins
tegen het risico van het wegvallen van het inkomen bij ziekte te beschermen. Verantwoorde premieheffing zou de verzekering buiten het bereik van de doelgroep
hebben gebracht.
Als het verzekeringssysteem, ontbloot van enig overheidstoezicht, werkelijk wankel geweest zou zijn, dan zou een groot aantal fondsen het niet hebben kunnen
redden. Dat was ook het idee van de Staatscommissie, die de fondsen onderzocht. 89
Nadrukkelijk stelde zij steeds weer de vraag aan de orde of de ondervraagde iets
89 Zie de gepubJiceerde verhoren van de Fondsen-enquete, passim .
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wist over fondsen, die hun verplichtingen niet waren nagekomen. Desondanks wist
zij slechts enkele van die fondsen op te sporen. De Armverslagen geven eveneens
informatie over het opheffen van fondsen. Weliswaar werden in de loop van de
periode een groot aantal fondsen ontbonden, maar er zijn geen aanwijzingen, dat
dit veel problemen opleverde. Opvallend is ook, dat de slechte jaren veertig met
de aardappelmisoogsten niet resulteerden in een sterke vermindering van de fondsen. Het tegendeel was zelfs het geval (zie tabel 2).
Voor zover in de literatuur een verklaring voor de opheffing van fondsen wordt
gegeven, wordt meestal gewezen op veroudering van het ledenbestand. Zij zouden
vaker ziek zijn, waardoor de ziekengelduitgaven stegen, en een grotere sterfte onder de leden zou eveneens de uitgaven voor begrafenis omhoog stuwen. Voor jongeren zou het daarom weinig aantrekkelijk zijn tot zo een fonds toe te treden: zij
zouden daarom liever een fonds van generatiegenoten stichten. Dat is een logische
redenering, die met de stijging van de gemiddelde levensduur aan kracht won.
Dergelijke klachten zijn dan ook in de bronnen aan te treffen. Het verklaart echter
onvoldoende, waarom dat vroeger niet op ging - veel fondsen waren immers langer dan dertig jaar meegegaan - en evenmin waarom fondsen, waarvoor hetzelfde
zou moeten gelden weI in stand bleven. Tegen deze redenering pleiten verschillende argumenten. Vaak werden ouderen geconfronteerd met een daling van hun verdiensten. Het is de vraag of zij dan hun lidmaatschap konden volhouden. Kwamen
zij in de armenzorg terecht, dan konden zij dat zeker niet. Veel fondsen zetten ook
een sanctie op vervallen tot de armenzorg: dat betekende het eind van het lidmaatschap. De armenzorg kon overigens, indien voortzetting van het lidmaatschap was
toegestaan, belang hebben bij voortbetaling van de contributie. In Rotterdam betaalde het burgerlijk armbestuur voor fondsleden de premie: dat betekende, dat de
medische zorg en de begrafenis via het fonds werden verkregen en niet op de kas
van het armbestuur drukte. Voorts kenden de meeste fondsen een maximum uitkeringsduur voor ziekengeld. Wie die overschreed, raakte uitgetrokken en kon aIleen nog maar medische zorg en begrafenisgeld krijgen, mits de premiebetaling
werd voortgezet. Vee I fondsen gaven slechts ziekengeld als er voldoende geld in
kas was. Voor de begrafenisuitkering was de verlenging van de levensduur juist
gunstig, er werd langer premie betaald. Indien de kassen voor de verschillende
verzekeringen niet gescheiden waren, kon dat voordeel teniet gaan: het fonds was
dan in staat langer ziekengeld uit te keren ten koste van de noodzakelijke reserveringen voor het begrafenisonderdeel. Veroudering van het ledenbestand was aanleiding een bus op te doeken, maar de vraag is of dat in de loop der tijd vaker
voorkwam en waar dat door werd veroorzaakt.
Het Armverslag geeft informatie over het opheffen van bussen, maar lang niet
altijd kan vermelding van een opheffing worden gekoppeld aan een bepaald fonds.
Door een combinatie van gegevens uit het Armverslag en andere bronnen is weI
een reconstructie te maken, hoeveel fondsen, die in 1827 bestonden, aan het eind
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Atbeelding 5. Het is aannemelijk, dat met de verzakelijking van de arbeidsverhoudingen traditionele begrafenisovereenkomsten, die deelname aan de begrafenis verplicht steiden, het mede om die reden moeilijker kregen zich te handhaven.
Er zijn immers veel klachten, dat arbeiders, zelfs voor de begrafenis van verwanten moeilijk vrij konden krijgen en daarmee hun baan in gevaar brachten. Tekening van Albert Hahn. Bran: De Notenkraker: een fascinerende selectie, 70.
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van de peri ode tenonder waren gegaan.90 Hetzelfde is vast te steJIen voor fondsen
opgericht na 1827. De Amsterdamse gegevens zijn tussen haakjes vermeld vanwege de bijzondere ontwikkeling van het fondswezen daar: veeJ opheffingen en v66r
1850 ook uitzonderlijk veel nieuwe fondsen en het ontstaan van een 'moderne'
verzekeringsstructuur na 1850. Voor zover bekend gingen van de fondsen, die in
1827 bestonden, er 140 (67) tenonder, hiervan werd voor 17 fondsen aangegeven,
dat zij met een ander fonds waren samengegaan. 150 (3) fondsen waren er in 1879
nog in stand. Van de fondsen, die na 1827 werden opgericht waren er in 187942
(38) weer verdwenen, waarvan slechts een door overname; 153 (5) bestonden er
nog. Per jaar gingen dus - Amsterdam buiten beschouwing gelaten - gemiddeld
drie fondsen ten onder. Slechts bij uitzondering ging dat echt ten koste van de
deelnemers.
Met name v66r 1850 zijn er een aantal gevaJIen, dat een fonds wordt opgeheven,
maar er hetzelfde jaar of het jaar er na een nieuw fonds wordt opgericht. Soms gaat
het om een reorganisatie en naamsverandering, soms heeft het de schijn, dat de
initiatiefnemers op deze manier het fonds van zijn schulden wilden ontdoen: het
nieuwe fonds krijgt een aangepast reglement, waarin de veronderstelde oorzaak
voor het falen wordt ondervangen. Vaak gaat het hierbij om semi-filantropische
initiatieven van welwillende burgers. Ook de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen paste deze praktijk toe.
Nieuwe fondsen redden het lang niet altijd. In Amsterdam lag de wisseling van
bussen zoals hiervoor aangetoond hoog. Amsterdam stelde al direct bij het begin
van het onderzoek 'dat verscheiden deze Societeiten even spoedig weder verdwijnen als zij worden opgerigt' .91 En nog in 1861 heette het: 'Als een der voornaamste bezwaren kan genoemd worden, dat vele van die zieken- en begrafenisbussen
worden opgerigt, dikwijls spoedig na hare oprigting, bij gebrek aan deelneming of
om andere redenen, worden opgeheven.'92 Als fondsen snel hun werking staakten,
bleef de schade voor de deelnemers beperkt: enkele jaren contributiebetaling, waar
vaak recht op ziekengelduitkering en/of medische zorg tegenover had gestaan.
Sommige fondsen gingen ten onder aan interne meningsverschillen. Vaak had dit
een splitsing tot gevolg: er ontstonden twee nieuwe bussen, een deel van de leden
ging nog onder de oude naam voort, er waren plots twee gelijknamige bussen of
een 'Vernieuwde .. .' deed zijn intrede. De indruk bestaat, dat het hierbij veeIal
onderlinge bussen van ambachtslieden en arb eiders betrof zoals in Amsterdam,
Roermond en Venlo, die ziekengeld, hulp ofuitkering bij begrafenis en in Amsterdam ook medische zorg verschaften. Onbekend is of in Amsterdam ook de begra90 Fondsen, die aileen naamswijziging kregen, en fondsen , die weliswaar werden opgeheyen, maar waar dezelfde organisatie direct een nieuw fonds oprichtte, zijn niet in de
telJing meegenomen.
91 ARA, Armwezen, 1813-1848, inv. 1800,29 okt. 1828, 44H .
92 ARA, Armwezen, 1832-1878, inv. 1610, 27 dec. 1861,166.
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feniscontracten een zo grote wisseling kende. Aileen in 1827 werd ook informatie
over deze instellingen ingewonnen. De opgaven sinds het begin van de jaren vijftig betroffen slechts ziekenbussen, die tevens een begrafenisuitkering verschaften.
De laat-negentiende-eeuwse bronnen wijzen wat dit betreft op een afwijkende 10kale ontwikkeling: slechts vakverenigingen en levensverzekerings-maatschappijen komen daarin voor. Geen van de begrafenisverenigingen uit 1827 bestond toen
nog.
Een reden van opheffing kon ook zijn, dat de geneesheer ter plekke weigerde
voor het fonds te werken. In plattelandsgemeenten was dat en een gebrek aan deelnemers vaak een oorzaak voor het mislukken van een fonds. Van de 42 fondsen
(Amsterdam niet inbegrepen), die tussen 1827 en 1879 werden opgericht waren er
zes doktersbussen, die per definitie een korte bestaansduur hadden en werden er
daarnaast tien binnen zes jaar weer opgeheven. Van hoeveel fondsen de oprichting
op korte termijn mislukte is uit deze gegevens niet op te maken. Die pogingen
zuBen meestal niet ter kennis van de autoriteiten gekomen zijn.
Over concurrentie van de landelijke begrafenisfondsen of 'centenbussen' werd
rond het midden van de eeuw steeds vaker geklaagd. Met name traditionele bussen, die aileen nog maar een begrafenisvoorziening hadden, leden hieronder. In
verschillende steden, met name in de provincies Overijssel en Utrecht, probeerden
lokale overheden deze bussen zolang mogelijk overeind te houden en fusies tot
stand te brengen. Bij opheffing hadden die bussen over het algemeen nog slechts
een gering aantalleden. Soms werd meegedeeld, dat de overgebleven leden naar
een andere bus waren overgegaan. Het restant van de Amersfoortse 'Daghuurdersdoodenbus', die in 1869 vanwege concurrentie van de agentschappen van andere
bussen het loodje legde, was overgegaan naar de Groninger Levensverzekeringsmaatschappij.
Fondsen, die er niet in slaagden voldoende nieuwe !eden te werven, konden zich
ook op termijn opheffen: het fonds werd voor nieuwe leden gesloten en was vanaf
dat moment in liquidatie. Uit de Rotterdamse gegevens blijkt, dat dit daar een veel
voorkomende praktijk was: men had nog voldoende reserves om alle leden een
begrafenisuitkering te geven; zo een fonds stierf letterlijk uit. Het besluit tot uitsterven kon voor de overgebleven leden zelfs voordelig zijn. De busmeester van
de 'Ietterzetters- en boekdrukkersbus' te Utrecht verklaarde voor de Staatscommissie, dat er geen nieuwe leden meer werden aangenomen 'omdat anders het
doodengeld, dat nu fl . 100 bedraagt, zou moeten verminderd worden, ten nadeele
van de oudere leden, die het kapitaal bijeen gebracht hebben.'93 Een besluit tot
opheffing met meerderheid van stemmen genomen kon ook direct ingaan, waarbij
de kas werd opgemaakt en de resterende midde!en onder de deelnemers werden
verdeeld.

93 Fondsen-enquete. Deellll, 804.
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Voor de opheffing van fondsen moet de conclusie luiden, dat in verreweg de
meest gevallen het fonds voor nieuwe deelnemers werd gesloten dan wei met instemming of op verzoek van de leden werd ontbonden. Een stagnerend en bijgevolg verouderend ledenbestand speelde daarbij ontegenzeggelijk een rol. De groei
van het aantal verzekerden, zoals zelfs in de statistiek van de bussen tot uitdrukking komt, wijst echter niet op een dalende belangstelling voor vrijwillige verzekering, integendeel. Dat deze grotendeels bij andere instellingen dan traditionele
bussen terecht kwam laat zich gemakkelijk verklaren. Met name in de tweede helft
van de negentiende eeuw yond er niet alleen een uitbreiding, maar ook een toenemende differentiering van het aanbod plaats. De 'moderne' begrafenisfondsen
hadden het voordeel, dat zij aIleen een uitkering in geld verleenden en geen bijkomende sociale verplichtingen kenden zoals het verschijnen op de begrafenis en het
vervullen van draagplicht. Verzakelijking van de arbeidsverhoudingen had ongetwijfeld gevolgen voor het kunnen nakomen van dit soort verplichtingen tegenover de bus. De begrafenisfondsen verzekerden steeds vaker ook de kinderen soms via een gratis uitkering, de vrije uitkering - en verbeterden daarmee hun
concurrentiepositie. Op termijn had dit tot effect, dat velen al via hun ouders een
verzekering hadden lopen, als zij zelf begonnen met werken. Daarnaast konden gegeven de felle concurrentiestrijd op de markt van de volksverzekering, die zich
onder andere uitte in agressieve verkoopmethoden - mensen makkelijk een nieuw
lidmaatschap bij een ander groot fonds verwerven als zij door tijdelijke moeilijkheden geroyeerd waren . Aile gegevens wijzen er op, dat het verJoop onder de
verzekerden groot was. Het gebrek aan anonimiteit bij de kleine traditionele fondsen, waar sociale controle regel was, verminderde waarschijnlijk hun concurrentiepositie eveneens. De fondsen kregen voorts concurrentie van fabrieksfondsen ,
die de man ziekengeld en vaak ook medische behandeling verzekerden. Het lag
dan voor de hand om als het inkomen dat toe liet vrouw en kinderen bij een zuiver
begrafenisfonds en zo mogelijk ook bij een ziekenfonds te verzekeren. De opkomende vakvereniging vormde eveneens een concurrent voor de traditionele fondsen, aangezien ook zij vaak een ziekengeld voorziening gaven. Er waren dus redenen te over waarom traditionele fondsen zich steeds moeilijker in de concurrentie
strijd staande konden houden. Of, zoals in Engeland, sociale activiteiten een bindende factor vormden is onzeker. Er zijn wei aanwijzingen, dat bussen ook andere
sociale activiteiten verzorgden, maar dat was lang niet altijd het geval. De door
filantropische burgers georganiseerde fondsen wilden de economische weerbaarheid, niet het gezelligheidsleven van de arbeiders bevorderen. Dat stemt ook overeen met andere activiteiten van de burgerij om juist de huiselijkheid in de arbeidersgezinnen te bevorderen.
Vit tabel 2 blijkt, dat in de jaren veertig de meeste fondsen werden opgericht. Dat
beeld wordt nog duidelijker als wij Amsterdam buiten beschouwing laten. Dat
beinvloedt vooral de jaren 1820-1850. Er na werden voor zover bekend immers
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nog nauwelijks nieuwe Amsterdamse fondsen opgericht. In Nederland (ex Amsterdam) werden van de fondsen opgenomen in het Armverslag er in de periode
1820-183052, 1830-184042 en 1840-185054 opgericht. Tussen 1830 en 1840
was 25%, tussen 1840 en 1860 was zelfs meer dan eenderde van deze fondsen
uitsluitend begrafenisfonds. In de jaren veertig begon ook het aantal fondsen, dat
een ziektekosten verzekering verstrekte, maar geen ziekengeld in zijn verstrekkingenpakket had, toe te nemen. De gemengde fondsen, die zieken- en begrafenisgeld
gaven, bleven ook onder de nieuwe fondsen in de meerderheid. Zij hadden over
het algemeen ook medische verzorging in hun verstrekkingenpakket.
Van lang niet aIle fondsen is bekend wie de oprichters waren. Twintig van de
153 fondsen, sinds 1827 opgericht en in 1879 nog bestaand, waren initiatieven van
een afdeling van het Nut. De Drankbestrijding was ook op dit terrein actief. Veel
bussen hadden donateurs, hetgeen meestal betekende, dat zij waren opgericht door
vooruitstrevende burgers. Buiten de doktersbussen, die slechts betrekking hadden
op een praktijk, waren artsen en apothekers bij de oprichting van verschillende
bussen betrokken. Naast Amsterdam waren bussen van ambachtslieden, door henzelf opgericht en beheerd, vooral geconcentreerd in enkele Brabantse en Friese
gemeenten. Dat kan wijzen op verschillen in registratie of op verschillen in maatschappelijke betrokkenheid van deze klasse. CommercieIe fondsen waren nog
voornamelijk beperkt tot begrafenisfondsen. Ziekengeld- en ziektekostenverzekering bleven in de regeilokaal georganiseerd. Het Rotterdamse fonds van Wijlacker,
'Tot aller welzijn', vormt hierop de belangrijkste uitzondering, hoewel er in Amsterdam nog twee vestigingen van fondsen van elders waren. Door die inperking
tot de lokale markt was ook de gelegenheid tot commercialisering beperkt, hoewe1
het incidenteel in de grote steden wei voorkwam. Het beg rip commercialisering is
overigens voor deze twee verzekeringsvormen moeilijk hanteerbaar. Soms richtten mensen een fonds op, maakten zichzelf directeur voor het Ieven en eisten als
beloning slechts vrijstelling van contributie. Anderen rekenden wei administratiekosten, maar konden gegeven het geringe ledenaantal zich met dat fonds aileen
nooit een enigszins behoorlijk bestaan verschaffen. Vaak zal het fonds een bijverdienste hebben gevormd. Waarschijnlijk konden aileen begrafenisfondsen snel uitgroeien tot enige inkomensbron van een ondernemer.

9. Conclusie

In de jaren twintig werden er op het departement verschillende initiatieven genomen om meer inzicht te krijgen in de sociale omstandigheden van de Nederlandse
bevolking. Vaak ging het initiatief hiertoe uit van de bureaucratie. Tot een sociaal
beleid kwam het echter niet. Dat is deels toe te schrijven aan wantrouwen van de
noordelijke provincies tegen centraal voorgeschreven maatregelen en angst voor
verlies van lokale autonomie. Met de Belgische afscheiding kwam iedere poging
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tot het ontwikkelen van een sociaal beleid definitief ten einde. Een van die ambteIijke initiatieven was de inventarisatie van zieken- en begrafenisbussen en weduwen- en wezenfondsen. Regelgeving voor weduwen- en wezenfondsen was al in
een ver stadium, to en in 1829 een aantal fondsen hun uitkering staakten. Die gebeurtenis vormde een extra stimulans om vaart te zetten achter het invoeren van
overheidstoezicht op deze fondsen. De meeste fondsen konden niet aan de eisen
voldoen en moesten hun werkzaamheden beeindigen. De zieken- en begrafenisbussen bleven buiten de regelgeving, met name omdat sommigen vreesden, dat het
een ontwrichtende werking zou hebben op het voortbestaan van die instellingen.
Daar kwam nog een praktisch bezwaar bij: zieken- en begrafenisfondsen waren
veel talrijker dan de weduwen- en wezenfondsen. Hen allen controleren zou zeer
veel tijd en ambtelijke capaciteit vereisen. Achteraf gezien is het maar goed, dat
de desbetreffende ambtenaar niet in zijn opzet slaagde: de controle op de levensverzekeringen en weduwenfondsen vroeg tien jaar. Gedurende die peri ode stagneerde de ontwikkeling van die bedrijfstak. Niet aileen zou een vergelijkbaar onderzoek van de zieken- en begrafenisfondsen het departement voor een schier
onmogelijk opgave hebben geplaatst, maar ook zou het de ontwikkeling van de
vrijwillige verzekeringen hebben gefrustreerd. Geen van de fondsen werkte volgens actuariele principes. Velen zouden, zoals de weduwenfondsen, hun activiteiten hebben moeten staken.
Door zieken- en begrafenisbussen expliciet te noemen als niet behorend tot het
besluit op de levensverzekeringen, was het departement met handen en voeten
gebonden. De wijsheid het bij besluit en niet bij wet te regelen werd al vroeg in
twijfel getrokken, ook bij Binnenlandse Zaken. lets regelen voor de zieken- en
begrafenisbussen zou zonder enige twijfel de discussie omtrent het besluit heropenen en daarop zat men niet te wachten. Verzoeken in die richting werden dan ook
altijd afgewezen. Toen Feith en Lobatto een mogelijkheid dachten te hebben gevonden om in ieder geval begrafenisfondsen, die een extra uitkering via een toelage-fonds verstrekten, onder controle te brengen, werden zij door Justitie teruggefloten. Omzetting van het besluit in een wettelijke regeling zou het overheidstoezicht
weer ten principale ter discussie stellen. Dat risico durfde men bij de gewijzigde
staatkundige verhoudingen en het groeiend liberalisme kennelijk niet te lopeno
De oprichtingsdata van de aangemelde fondsen bewijst, dat zich in ieder geval
in de loop van de achttiende eeuw een aanzienlijke differentiatie binnen de onderlinge verzekeringen had voorgedaan. Behalve de door Riley behandelde weduwen- en andere overlevingscontracten, die voorzagen in de behoeften van meer
gegoede burgers,94 bestonden er naast de traditionele gildefondsen tal van andere
instellingen voor verzekering van de gewone man. In hoeverre die ontwikkeling
bevorderd was door de afsluiting van de gilden zou een nader onderzoek verdie94 J.C. Riley, 'That your widows may be rich', Economisch- en Sociaal-Historisch Jaarhoek, 45 (1982) 58-76.
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nen. Maar ook in plattelandsgemeenten werden instellingen van onderlinge hulp
opgericht, vaak in nauwe samenwerking met de lokale overheid. Vaak werd het
initiatief gepresenteerd als alternatief voor armenzorg, hetgeen bescherming door
de lokale machthebbers alleszins rechtvaardigde. De Amsterdamse gegevens lijken te wijzen op continu'iteit in arbeidersorganisatie via de onderlinge fondsen.
Opvallend is vooral de breuk, die zich vanaf de jaren vijftig aftekent, toen via de
Wet op de verenigingen alternatieve organisatievormen mogelijk werden. Of die
relatie inderdaad zo direct gelegd mag worden moet met behulp van de daar opgerichte verenigingen nader worden onderbouwd.
Het aantal fondsen, dat bij de overheid geregistreerd stond fluctueerde, het aantal, dat ook daadwerkelijk inlichtingen verschafte eveneens. Na een hoogtepunt in
de eerste helft van de jaren vijftig, resultaat van verhoogde departementale inspanning, nam de bereidheid gegevens te verschaffen af en begon bovendien het aantal
fondsen, wat aan de registratie ontsnapte, te groeien. Desondanks nam het gemiddeld aantal deelnemers per fonds toe. Dat was vooral te danken aan de groei van
de gespecialiseerde begrafenisfondsen, die hun wervingsacties ook tot de kleinste
dorpen uitstrekten. Groei was er ook in de medische voorzieningen: sommige bestaande fondsen breidden hun pakket daarmee uit, nieuwe fondsen kenden deze
verstrekkingen steeds vaker vanaf hun oprichting. Daarnaast kwamen er steeds
meer gespecialiseerde ziektekostenverzekeringen. Mogelijk werkte het succes van
de begrafenisfondsen een verdere specialisatie van ziekengeld- en ziektekostenverzekering in de hand. Maar ook de artsen droegen bij aan de toenemende differentiatie in het aanbod. Zij wensten niet onder 'lagergeplaatsten' te werken, wantrouwden commercieIe fondsen vanwege hun financiele gewin ten koste van de
beroepsbeoefenaars of handel den (deels) uit filantropische motieven.
In de loop van de hier behandelde periode kwamen vrouwen en kinderen in
toenemende mate in de werkingssfeer van de begrafenis- en ziektekostenverzekering. Daar stond echter tegenover, dat het aantal fondsen, dat alleen mannen verzekerde groeide door de ontwikkeling van bedrijfsfondsen en voorzieningen door
vakverenigingen. Met name de door de arbeidersverenigingen geboden zekerheid
had veel kenmerken van de oude fondsen : tegemoetkoming bij ziekte doordat de
collega's het werk erbij namen, onzekere aanspraken op ziekengeld naar gelang de
kas het toeliet en soms zelfs de verplichting begrafenissen bij te wonen. Medische
verzorging kon een probJeem vormen, omdat artsen niet onder bevel van arbeiders
wilden werken. De medici waren zich, Amsterdam voorop, in toenemende mate
met het fondswezen gaan bemoeien. Evenals aansprekers en begrafenisondernemers probeerden zij, in samenwerking met apothekers, zich van een klantenkring
en van betaling te verzekeren. Soms betrad ook de gemeente als belanghebbende
het fondsentoneel: door potentieel armlastigen in een zonodig gesubsidieerd fonds
onder te brengen liet men hen in ieder geval een deel van de medische kosten, die
zij anders van de armenzorg moesten krijgen, mee betalen. Tegen het eind van de
negentiende eeuw begonnen meer steden in de ziektekostenfondsen een bespa-

210

NEHA-JAARBOEK 1996

ringsmogeJijkheid voor de armenzorg te zienY5 In zekere zin nam de lokale overheid toen pas de taak op zich, die haar bij het Besluit van 1820 was opgedragen:
bevordering van het verzekeringswezen, zij het dat het inmiddels via een andere
weg verliep.

95 H. van der Ve1den, Financiele toegankelijkheid tot gezondheidszorg in Nederland,
1850-1941 (Amsterdam, 1993) 55, 65 en 68.

IX

De aanleg van verharde wegen in Drenthe,
Groningen en Friesland, 1825-1925
J.R. LUURS 1

1. Inleiding
Het onderzoek naar de betekenis van de aanleg van verharde wegen in de peri ode
1825-1925 is tot nu toe vrij beperkt gebleven. H. Schmal heeft in een in 1984
verschenen artikel de aanleg van rijkswegen behandeld. Ook is een proefschrift
verschenen van FH. Horsten waarin de ontwikkeling van het wegennet tot 1800
wordt behandeld. Over de periode na 1800 is echter relatief weinig bekend. 2 De
reden voor de geringe aandacht moet gezocht worden in het feit dat de ontwikkelingen in de wegenbouw voor een groot deel overvleugeld werden door de veel
spectaculairdere opkomst van de spoorwegen en de waterwegen in de negentiende
eeuw. Hoewel de spoorwegen van bijzonder groot belang zijn geweest voor het
transport op lange afstand, is het zeer waarschijnlijk dat zonder de ontwikkeling
van een secundair wegennet het transport via de spoorwegen op aanzienlijke problemen zou zijn gestuit. Immers de spoorwegen hebben per definitie een gering
doordringingsvermogen en zijn gebonden aan laad- en losplaatsen en stations. 3
De rol van het wegvervoer in de peri ode 1825-1925 moet daarom prim air als aanDit artikel vloeit voort uit een in 1994 aan de R.U.G geschreven doctoraalscriptie
economisch sociale geschiedenis. Mijn dank gaat uit naar R. Fremdling, H. de Jong, B.
Gales, de medewerkers van het Rijksarchief Drenthe en twee anonieme referenten.
2 H. Schmal, "s Rijks groote wegen in de 1ge eeuw' in: A.P. de Klerk e.a. eds., Historische geografie in meervoud (Utrecht, 1984) 78-95. F.H. Horsten, Historische wegenatlas
van Nederland, 16e tot 1ge eeuw (proefschrift; Amsterdam, 1992). Zie ook: H. Knippenberg en B. de Pater, De eenwording van Nederland. Schaalvergroting en integratie sinds
1800 (Nijmegen, 1988).
3 M. Clement, Transport en economische ontwikkeling. Analyse van de modernise ring
van het transportsysteem in de provincie Groningen (1800-1914) (Groningen, 1994) 13
e.v.
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vullend worden gezien. De aanleg van verharde wegen vormde een belangrijke en
wellicht noodzakelijke voorwaarde voor het distribueren van de per spoor en over
water vervoerde goederen naar de uiteindelijke afnemers. Bovendien vormde de
aanleg van verharde wegen een van de voorwaarden voor het ontstaan van een
grotere markt binnen een provincie.
Omdat in dit artikel slechts een deelaspect van een hele transport-keten wordt
behandeld is het niet de hoofddoe1stelling om een re1atie tussen de aanleg van wegen
en economische groei aan te tonen. Hiervoor is het mijns inziens nodig aIle transportsectoren in beschouwing te nemen. Bovendien zijn hier veel meer gegevens voor
nodig. In dit artikel wordt slechts gepoogd een deel van de lacunes aan te vuIlen voor
wat betreft de ontwikkeling van het wegennet in de drie noordelijke provincies.
De keuze om deze drie provincies tezamen te behandelen ligt voor de hand omdat
de provincies Drenthe, Groningen en Friesland samen het gebied vormen dat doorgaans wordt aangeduid als Noord-Nederland. Daarbinnen kan een vergelijking
worden gemaakt tussen de in vele opzichten achtergebleven landprovincie Drenthe en de twee meer welvarende kustprovincies Groningen en Friesland. De voor
dit onderzoek gekozen provincies verschiIlen ook zeer in Iandschappe\ijk opzicht
en in ruimtelijke organisatie en inrichting. De provincie Friesland kenmerkt zich
met name door een 'netwerk-achtige' opbouw met veel infrastructuur in de vorm
van waterwegen. De provincie Groningen is veel meer op een centrum gericht en
het Drentse landschap kenmerkt zich vooral door veen- en zandgebieden met relatief weinig vestigingsplaatsen.
Het is vooral interessant om te zien in hoeverre de verschillen per provincie
geleid hebben tot een ander patroon van wegenaanleg. Een andere vraag, die moeilijk te beantwoorden is, is in hoeverre economische ontwikkelingen de aanleg van
een netwerk van verharde wegen hebben gestimuleerd. Omgekeerd is het echter
ook mogelijk dat de aanleg van verharde wegen een belangrijke voorwaarde vormde
voor economische groei.
We beschouwen in dit artikel aIleen de verharde doorgaande wegen. Zandwegen
blijven buiten beschouwing aangezien de meeste van deze wegen v66r 1825 werden aangelegd. Na 1825 speelden deze geen rol van betekenis meer. De meeste
verharde wegen waren voorzien van een wegdek dat bestond uit grind. De reden
hiervoor was dat de materiaalkosten vee I lager waren dan wanneer gebruik werd
gemaakt van klinkers . Wegen waarbij gebruik was gemaakt van klinkers waren
echter weI van betere kwaliteit dan de grindwegen. Door het ronde en gladde oppervlak van de kiezels was het wegdek van een grindweg namelijk minder vast en
hard dan een wegdek dat uit klinkers bestond. Wegen van steenslag kwamen nog
minder vaak voor. De puinwegen, waarvan er maar zeer weinig zijn aangelegd,
waren het slechtste vanwege de relatieve broosheid van de baksteenbrokjes.4
4 A. van der Woud, Hellege land. De ruimlelijke orde van Nederland 1798-1848 (Amsterdam, 1987) 142.
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De onderzoeksmethode die hier is toegepast, is ontleend aan de studie Transport
and Economy. The turnpike roads of eighteenth century Britain van E. Pawson.
Pawson brengt hierin het proces van de aanleg van verharde tolwegen in Engeland
in kaart aan de hand van de theorie van de diffusie van innovaties. 5 Het proces van
diffusie van een innovatie kan gedefinieerd worden als de verspreiding van de
innovatie in de tijd. Dit proces kent, in het ideale geval, het verloop van een Svormige curve. Van een klein aantal vernieuwers verspreidt de innovatie zich over
de hele bevolking of het hele gebied. De snelheid waarmee de innovatie geaccepteerd wordt, neemt aanvankelijk snel toe vanwege het zogenaamde demonstratieeffect. Nadat de verspreiding van de innovatie haar hoogtepunt bereikt heeft, neemt
de acceptatie weer af. 6 De frequentieverdeling van dit proces vertoont het verloop
van een normaal-curve. De grote meerderheid die de innovatie accepteert, tweederde deel, beslaat het midden van de curve. De beiden uiteinden van de curve, elk
eenzesde deel, worden gevormd door de kleine groep vernieuwers en het groepje
laatkomers. Worden de percentages bij elkaar opgeteld, volgens de zogeheten cumulatieve methode, dan ontstaat de klassieke S-curve oftewel diffusiecurve. 7 Het
onderzoek van Pawson heeft aangetoond dat de aanleg van tolwegen in Engeland
aan dit diffusiepatroon voldeed. In Engeland was er sprake van een aanloopperiode van 1690 tot circa 1750 waarin de hoofdroutes aangelegd werden. Tussen 1750
en 1770 werd de meerderheid van aile wegen aangelegd. In totaal werd 52% van
het netwerk in deze periode aangelegd. Na 1770 nam het tempo van wegenaanleg
weer af.8
Naast de diffusie van het wegennetwerk door de tijd is ook ruimtelijke diffusie
van belang. In navolging van Pawson worden in dit artikel twee soorten van ruim5 E. Pawson, Transport and Economy. The turnpike roads of eighteenth century Britain
(Londen, 1977). Studies waarin deze methode ook is toegepast zijn: M. Clement, Transport en economische ontwikkeling; A. Griibler, The Rise and Fall of Infrastructures. Dynamics of Evolution and Technological Change in Transport (Heidelberg, 1990); G.A.
van der Knaap, A spatial analysis of the evolution of an urban system: the case of the
Netherlands (Utrecht, 1978). Zie ook: G.A. van der Knaap, 'Industrialisatie en de ontwikkeling van vervoerssystemen' in: G.A. van der Knaap, Spoorwegen en wegvervoer. Een
geschiedenis en bronnenoverzicht (Amsterdam 1993).
6 E.M. Rogers, Diffusion of Innovations (New York, 1962) 160-163 . Zie ook: W. Norton, Historical analysis in geography (Londen en New York, 1984) 21-23 en 150-158. De
bruikbaarheid van deze methode is echter volgens Norton afhankelijk van de beschikbaarheid van een grote hoeveelheid consistente en vergelijkbare gegevens. In dit geval is vooral gebruik gemaakt van het Verslag Openbare Werken aangevuld met ander materiaal voor
de reconstructie van de wegennetten.
7 E. Pawson, The turnpike trusts of the eighteenth century: a study of innovation and
diffusion (Oxford, 1975) 14-16.
8 Zie Pawson, Transport and Economy 115 en Clement, Transport en economische ontwikkeling 19.
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telijke diffusie onderscheiden. Expansie-dijfusie behelst de verspreiding van een
innovatie van een regio naar een andere regio. Deze vorm van diffusie is duidelijk
te herkennen aan het demonstratie-effect. Naburige gemeenten nemen in dit geval
de innovatie over van de gemeente waar aanvankelijk de meeste wegen aangelegd
werden. Veel innovaties vertonen daarnaast een hierarchisch dijfusiepatroon . Het
patroon van diffusie verloopt dan van de kern naar perifere centra. Met name bij
een kostenintensief project als het aanleggen van een weg Iigt het voor de hand dat
allereerst provinciehoofdsteden en andere centra van wegen werden voorzien en
dat pas daarna de omliggende gemeenten in het netwerk werden opgenomen. Uit
het onderzoek van E. Pawson is gebleken dat beide vormen van diffusie in de
praktijk vaak samen gaan.9
In dit artikel wordt allereerst gekeken naar diffusie in de tijd. Een belangrijke
vraag is dus of de aanleg van wegen in elk van de drie noordeIijke provincies
voldeed aan het hierboven geschetste diffusiepatroon. Vervolgens zal worden gepoogd een verklaring te geven voor het verloop van de gevonden diffusiecurves.
De ruimtelijke diffusie van de wegennetwerken zal verklaard worden met behulp
van de in bijlage 1 opgenomen kaarten. Belangrijk hierbij is het patroon van aanleg van wegen. Werden wegen aangelegd in aansluiting op bestaande wegen of
werden er veel 'Iosse' trajecten aange\egd?

2. Diffusie in de tijd
De aanleg van verharde wegen voor 1850
Wetgeving
V 66r 1850 werden met name rijkswegen en door de provincie beheerde wegen
aangelegd. Dit was ten dele een gevolg van de toen geldende wetgeving waarin de
gemeenten en, in mindere mate, de provincies geen belangrijke rol was toebedeeld. Ook speelde mee dat de voordelen van verharde wegen v66r 1850 nog niet
zo evident waren dat direct tot aanleg ervan besloten werd. Bovendien vergde de
aanleg van interlokale verharde wegen enorme investeringen waardoor de meeste
wegen ofweI door het rijk zelf ofweI met steun van het rijk, in het geval van provinciale wegen, werden aangelegd.
In een Koninklijk Besluit uit 1820 werd over de (rijks-)wegen de volgende bepaling vastgesteld: 'Door de Provinciale Staten zullen geene veranderingen, hoe
ook genaamd, worden gemaakt in de tegenwoordige situatie der groote wegen ... ;
zij zuBen alsmede zorgvuldig toezien, dat, ter zake voorgeschreven, niets worde
gedaan door corporatien, gemeenten of particulieren, welke belast zijn met het

9

Zie Pawson, Transport and Economy 135.
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onderhoud van eenige gedeelten van groote wegen'. Een volgende bepaling luidde: 'De Staten der provincien zullen zorg dragen, dat in hunne provincie, door
geene gemeenten, corporatien of particulieren, eenige nieuwe wegen of communicatien worden aangelegd, zonder dat alvorens de projecten daarvan door Ons zullen zijn goedgekeurd' .10
Door de trage besluitvorming ten gevolge van bovengenoemde bepaling was het
voor provincies, gemeenten en particulieren vrij moeilijk om te beginnen met de
aanleg van nieuwe wegen in eigen beheer. Toen in 1848 een nieuwe meer liberale
grondwet werd aangenomen en in 1851 de nieuwe Gemeentewet werd afgekondigd, kregen gemeenten en provincies zelf meer bevoegdheden. De rol van de
rijksoverheid bij de aanleg van wegen v66r 1848 bestond zeker niet aIleen uit het
uitvaardigen van allerlei regels. Belangrijker is de constructieve rol van het rijk.
Zonder de aanleg van het rijkswegenstelsel was de aanleg van vele lokale trajecten
nooit van de grond gekomen. De mogelijkheden voor gemeenten om wegen aan te
leggen, waren inmiddels sterk verbeterd; er stond nu immers een min of meer
samenhangend nationaal wegenstelsel, bestaande uit rijkswegen, ter beschikking
waarop zij konden aansluiten."
Kort na 1848 werd in aile drie provincies besloten een reglement af te kondigen
voor de subsidiering van nieuw aan te leggen wegen. In Drenthe werd in 1853 het
'Reglement op het verlenen van subsidien uit de Provinciale Fondsen ter bevordering van den aanleg van straat- en kunstwegen in de provincie Drenthe' afgekondigd. In Groningen en Friesland waren soortgelijke reglementen respectievelijk al
in 1849 en in 1851 gepubliceerd.
Korte beschrijving van de aangelegde wegen

In 1823 werd in Drenthe begonnen met de aanleg van de eerste verharde weg, het
wegvak Meppel-de Punt van de rijksweg Groningen-Zwolle. Tot die tijd was in
heel Noord-Nederland vrijwel nergens een verharde weg te bekennen. 12 In Groningen en Friesland werden de eerste verharde wegen respectievelijk in 1824 en
1827 aangelegd. Wei lag er in elk van de drie provincies een 'primitief' wegennet
dat voor een deel bestond uit jaagpaden en trekwegen. Een deel van deze wegen
was verhard met puin waardoor ze in ieder geval een stuk beter berijdbaar waren
dan onverharde wegen. Tabel 1 geeft in het kort een overzicht van de lengte van
10 K.B.lD. V1820 nr.2, 'houdende reglementaire verordeningen op het beheer der groote
wegen en de daarin gelegen bruggen'.
11 In de voJgende paragraaf worden de v66r 1850 aangeJegde rijkswegen nader beschreyen.
12 Oit blijkt uit de Verslagen van de Handelingen der Staten-Generaal waarin wordt
opgegeven dat in het jaar 1814 de uitgestrektheid van de straatwegen in de provincies
Orenthe, Groningen, Friesland en Overijssel nihil was. Verslagen van de Handelingen der
Staten-Generaal 1842-1843, 157-158.
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het wegennet in de drie provincies van 1830 tot 1925. De verschillen die uit de
tabel blijken, zullen in de volgende paragrafen nader worden toegelicht.

Tabel 1. Aantal kilometers verharde weg in verschillende jaren per provincie

1830
1850
1875
1900
1925

Drenthe

Groningen

Friesland

26
94
408
569
1385

18
240
1118
1481
1637

49
144
1271
1411
1673

Bron: zie bij1age 2.

Tot 1850 bleefhet tempo van wegenaanleg in heel Noord-Nederland laag. In Drenthe was de oorzaak hiervan dat er nog geen verharde wegen nodig waren . De bestaande wegen voldeden kennelijk aan de verkeersdichtheid van die tijd . Daarnaast waren de financiele middelen van de provincie zeer gering, het feit dat men
niet overging op financiering door middel van leningen laat echter zien dat het
be\ang van verharde wegen in Drenthe nog niet zo hoog werd ingeschat. In Groningen en Friesland speelde geldgebrek nauwelijks een rol. Ook in deze twee provincies is het lage tempo van wegenaanleg een gevolg geweest van een geringe
vraag naar goede verbindingen. V66r 1850 was de behoefte aan een verbetering
van het bestaande wegennet niet zo groot omdat de bestaande vervoerstrajecten
nog voldeden. Kortom, er was v66r 1850 in geen van de drie provincies sprake
van een ingrijpende verschuiving in de economie of een economische opleving
waardoor de aanleg van nieuwe transporttrajecten of de verbetering van bestaande
routes noodzakelijk was.
De belangrijkste v66r 1850 aangelegde trajecten waren de rijkswegen . In NoordNederland werden onder andere de volgende wegen aangelegd: Groningen-Meppel, Groningen-Leeuwarden en Groningen-Lemmer. Deze verbonden de belangrijkste plaatsen in de drie provincies met e\kaar en vervulden bovendien een functie
op nationaal niveau.
In Drenthe werd v66r 1850 in totaal94 kilometer verharde weg aangelegd, waarvan naast het traject Meppel-De Punt van de rijksweg Groningen-Meppel, de in
1848 voltooide provinciale weg Assen-Rolde-Gieten de be1angrijkste was. Deze
provinciale weg verbond namelijk Drenthe met de provincie Groningen en daarmee met de Groninger Veenkolonien. In Groningen werd v66r 1850 ongeveer 240
kilometer verharde weg aangelegd . Naast de bovengenoemde rijkswegen waren
door de provincie een aantal wegen aangelegd. De totale lengte van het Friese
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wegennet was in 1850 ongeveer 140 kilometer. 13 Vrijwel aile wegen waren in deze
provincie door het rijk aangelegd. Naast de bovengenoemde verbindingen met
Groningen en Drenthe was de weg Leeuwarden-Lemmer belangrijk omdat Lemmer de belangrijkste haven was voor het verkeer met Amsterdam. Bovendien was
deze plaats door een beurtveer verbonden met Kampen en kon vanuit Lemmer de
verbinding gemakkelijk door worden getrokken naar Overijssel. Niet aileen
Leeuwarden, maar ook de stad Groningen was door de aanleg van dit traject, zij
het via een omweg, met Lemmer verbonden. 14
Het beheer van het merendeel van de aangelegde wegen was in elk van de drie
provincies in handen van het rijk of de provincie. Gemeenten speelden nog een
vrij beperkte rol terwijl ook particulieren nauwelijks betrokken waren bij de wegenaanleg. In Groningen bepaalde v66r 1850 met name de provincie welke trajecten aangelegd werden, in Friesland was het rijk de partij met de meeste zeggenschap. In Drenthe was er niet duidelijk een partij die de wegenaanleg beheerste en
coordineerde.

De aanleg van wegen van 1850 tot 1880
De subsidieregelingen voor de aanleg of verbetering van wegen, die in elk van de
drie provincies omstreeks 1850 waren afgekondigd kwamen op hoofdlijnen vrij
goed overeen. Sommige cruciale bepalingen in elk van de reglementen waren echter in een aantal opzichten zeer verschillend. Een voorbeeld hiervan vormen de
bepalingen omtrent de subsidiepercentages. In Drenthe verleende de provincie
subsidie aan gemeenten en particulieren voor het verharden van een weg van ten
minste 20% en ten hoogste 40% van het bed rag dat een weg na voitooiing gekost
had. Een voorbeeld van een particuliere maatschappij die in eigen beheer een weg
aanlegde is de N.v. Oostermoersche Straatwegmaatschappij. Deze werd opgericht
in 1855 om het traject Gieten-Zuidlaren aan te leggen dat aansloot op de provinciale weg Rolde-Gieten. 15 In Friesland werd voor de aanleg van een gemeenteweg
of particuliere weg ten hoogste een subsidie van 30% door de provincie verleend.
In Groningen daarentegen moesten de gemeenten in sommige gevallen op hun
beurt 70% subsidie aan de provincie verlenen voor de aanleg van een provinciale
weg. Een gevolg hiervan was dat tot 1863 in de provincie Groningen nauwelijks

13 Het artike1 'Aanleg, onderhoud, verbetering en uitbreiding van het Rijkswegennet in
Friesland' in Weg en Waterbouw 7-8 (1954) 69-88, geeft een vrij goed overzicht van de
aangelegde wegen in Friesland v66r 1850.
14 F.H. Horsten, Historische Wegenatlas 161.
15 In het Rijksarchief Drenthe bevindt zich het archief van deze maatschappij waarin
onder andere de oprichtingsakte, reglementen en bepalingen voor de hoogte van de tolheffing zijn opgenomen. R.A.D, N.V. Oostermoersche Straatwegmaatschappij.
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subsidies werden verstrekt aan gemeenten voor de aanleg van verharde wegen
omdat de provincie de meeste wegen zelf aanlegde. '6
De hoogte van het subsidiebedrag werd in elk van de provincies afhankelijk
gesteld van het belang van de weg voor de provincie. In alle drie provincies mocht
tol worden geheven op de nieuw aangelegde wegen, zij het met de bepaling dat er
geen hogere tollen mochten worden geheven dan driekwart van het bedrag aan tol
dat op de rijkswegen geheven werd en dat de opbrengst van de tollen in de eerste
plaats bestemd moest worden voor het onderhoud aan de wegen. 17
Voor het indienen van verzoeken om subsidie gold ook een aantal regels. Zo
blijkt uit het Drentse subsidiereglement dat allereerst een nauwkeurige kaart of
situatietekening van de aan te leggen weg moest worden bijgevoegd. Daarnaast
moest een memorie van toelichting worden ingeleverd waarin men kort inging op
de wenselijkheid van de aanleg of verharding van de weg. En als laatste moest de
lengte van de weg worden opgegeven en moesten de punten vermeld worden waar
de weg aan bestaande wegen zou aansluiten. Wanneer de geplande weg een lengte
zou hebben van minder dan 3.4 kilometer zou de subsidie geweigerd kunnen worden, tenzij het om een belangrijke verbinding tussen dorpen of een aansluiting op
een bestaande straatweg zou gaan. 18 Het aandeel van particulieren aan de wegenaanleg bleef vrij gering. De voornaamste reden hiervan was dat de mogelijkheden
om winst te maken nihil waren, gezien de doorgaans hoge kosten van aanleg en
beheer en de te geringe inkomsten uit de tolheffing. De provincie Drenthe bleef in
lengte en dichtheid van het wegennet ver achter bij de beide andere provincies. In
1880 was de totale !engte van het wegennet in Drenthe toegenomen tot 467 kilometer. 19 In Groningen en Friesland lag in dat jaar al ongeveer 1350 kilometer
verharde weg.
In de provincies Groningen en Friesland viel de versnelling in het tempo van
wegenaanleg samen met een peri ode van economische opleving. Met name tussen
1860 en 1880 werden in deze provincies de meeste wegen aangelegd.20 In de provincie Drenthe daarentegen was er in de peri ode 1860-1880 geen sprake van een
economische opleving waardoor de behoefte aan verharde wegen ook minder groot
was. Bovendien kampten veel Drentse gemeenten met een financieel tekort waar16 c.c. Geertsema, Provinciale Financien (Groningen, 1902) 15.
17 R.A.D. , Provinciale Staten, inv.nr.1, Register van het verhandelde 1851-1857.
18 R.A.D., Provinciale Waterstaat, inv.nr.217.
19 Er zijn wellicht betere maten zoals het aantal kilometers verharde weg per km 2 • De
totale lengte van het wegennet geeft echter wei een redeJijke indicatie als de verschillen in
oppervlakte per provincie niet over het hoofd gezien worden. Oppervlakte Drenthe: 2.665
km 2 . Oppervlakte Groningen: 2.291 km 2 . Oppervlakte Friesland: 3.279 km 2 • Oppervlakte
Nederland: 33.316 km 2 •
20 Zie voor de provincie Groningen: M. Clement, Transport en economische ontwikkeling 19.
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door de aanleg van nieuwe wegen geen hoge prioriteit had. Friesland en Groningen waren in tal van opzichten gericht op contacten met de buitenwereld en kenden een vee I hogere bevolkingsdichtheid met veel grotere gemeenten dan Drenthe. De provincie Drenthe was voor 1900 voor een groot deel zelfvoorzienend en
de aanleg van interlokale wegen bood daardoor weinig voordelen.
De spectaculaire groei van de wegenaanleg in de provincie Groningen werd
mede veroorzaakt door het subsidiebeleid, dat in 1861 aanmerkelijk versoepeld
was. Het maximumbedrag dat de provincie aan subsidie voor gemeenten kon verstrekken was namelijk verhoogd tot 50%, voor particulieren gold 30% als maximumbijdrage. Vanaf 1862 werd bovendien het volledige bedrag van de aanleg van
een weg door de provincie vergoed als de weg van bijzonder belang was. Door de
provincie zelf werden na 1861 nauwelijks meer nieuwe wegen aangelegd. 2 !
Tabel 2 laat voor de hele peri ode het aandeel zien dat de verschillende instanties
hadden in de opbouw van de wegennetten. Hieruit blijkt dat het rijk in geen van de
drie provincies een belangrijke rol heeft gespeeld en dat het merendeel van de
wegen aangelegd werd door provincies of gemeenten.

Tabel 2. Het aandeel van de verschillende instanties in de opbouw van de wegennetten in Drenthe, Groningen en Friesland, periode 1825-1925 voor Drenthe,
1825-1915 voor Groningen en Friesland (procentueel aandeel in de totale lengte
en de totale investeringen in 1925, respectievelijk 1915)
Dr.

Gr.

FrJ.

Lengte (in km)

Dr.

Gr.

FrJ.

Aandeel in
totale lengte (%)

Dr.

Gr.

FrJ.

Aandeel in totale
investeringen (%)

Rijk

68

64

144

5

4

9

23

8

16

Provincie

21

346

6

2

23

a

38

33

24

1225

1009

1434

88

69

86

36

53

58

71

54

77

5

4

5

3

5

2

1385

1473

1661

100

100

100

100

100

100

Gemeenten
Particulieren
Totaal

Bron: zie tabel I.

21 Zie Geertsema, Provinciale Financien 15.
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In de periode 1860-1880 was de totale lengte van het wegennet in de provincie
Groningen gegroeid met meer dan 800 kilometer. In deze peri ode werd dan ook in
totaal 49% van het in 1915 bestaande wegennetwerk aangelegd.
In Friesland yond in dezelfde peri ode een soortgelijk proces plaats. Opmerkelijk is dat de opkomst van de spoorwegen geen invloed had op het tempo van
wegenaanleg zoals alom veronderste1d wordt. 22 De spoorwegen namen weliswaar
het verkeer op lange afstand van de rijkswegen over, maar aan lokale verbindingen
bleef een grote behoefte bestaan. Toen in 1860 de spoorlijn Leeuwarden-Harlingen werd aangelegd, werd volgens de overlevering alom gezegd dat er geen straatof kunstwegen meer nodig lOuden zijn. De Friese geschiedkundige W. Eekhoff
meende to en al dat het onzinnig was dit te stell en omdat de spoorwegen zich primair richtten op de verbindingen tussen grotere centra binnen de provincie en op
verbindingen met andere provincies en met het buitenland.23

Van 1880 tot 1925
Na 1880 nam het tempo van wegenaanleg in Noord-Nederland af. In Groningen en
Friesland was dit het gevolg van verzadiging, er waren minder nieuwe wegen nodig omdat de meeste belangrijke verbindingen al gelegd waren. In Drenthe was er
nog steeds weinig behoefte aan verharde wegen , daarnaast kampte men vanaf 1875
met een landbouwcrisis waardoor er minder kapitaal voorhanden was en er dus
minder snel subsidies werden verleend. Een directe relatie tussen de stagnerende
economie en het lagere tempo van wegenaanleg valt moeilijk te bewijzen. Andere
factoren, lOals de geringe toename van het verkeer en het feit dat het bestaande
wegennet voldeed aan de toen geldende eisen, zullen waarschijnlijk net zo belangrijk zijn geweest. Bovendien was het tempo van wegenaanleg in Drenthe tot 1875
ook al zeer laag. In 1900 was de totale lengte van het Drentse wegennet gegroeid
tot 569 kilometer, in Friesland tot 1411 kilometer en in Groningen tot 1481 kilometer.
Na 1900 werden in Drenthe, in tegenstelling tot Groningen en Friesland, zeer
veel nieuwe wegen aangelegd. Het hogere tempo van wegenbouw in Drenthe na
1900 is te vergelijken met de groeiperiode 1860-1880 in de provincies Groningen
en Friesland. Ook in het geval van de provincie Drenthe waren aile factoren aanwezig die een dergelijke groei mogelijk maakten. Allereerst was er een grote vraag
naar betere verbindingen die voortkwam uit de betere economische omstandigheden . De totstandkoming van deze verbindingen versnelde vervolgens weer de eco22 Zie bijvoorbeeld: H. Schmal, "s Rijks groote wegen in de 1ge eeuw', 87. Schmal
maakt echter weI de opmerking dat de opening van een spoorlijn veelal tot een toename
van het wegverkeer leidde op de wegen naar plaatsen met een station.
23 W. Eekhoff, 'Voorheen en Thans . Blik op de verbetering van de Wegen in Friesland',
Nieuwe Friesche Volksalmanak 1861 16-23, aldaar 22.
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Grafiek 1. Diffusiecurves van het praces van wegenaanleg in Drenthe, Groningen
en Friesland (percentage ten opzichte van de totale lengte in 1925, respectievelijk

1915).
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Bron: zie tabel 1
nomische groei. Door deze gunstige ontwikke1ing werd er bovendien meer kapitaal beschikbaar gesteld om de aanleg van nieuwe wegen te financieren. 24
Het gunstiger economische tij in Drenthe wordt goed gei1lustreerd door het feit
dat er tussen 1900 en 1925 meer dan 25.652 hectare woeste grond werd ontgonnen, dit is 10% van de totale oppervlakte van deze provincie. 25 Er was als gevolg
van de toegenomen economische activiteit een veel grotere behoefte aan verharde
wegen omdat het hele middengebied van Drenthe nu ontsloten diende te worden.
Drenthe werd bovendien niet aIleen als leverancier van allerlei goederen steeds
24 De provincie stelde meer geld beschikbaar voor het verbeteren van de infrastructuur
en in het bijzonder de aanleg van wegen. Het is waarschijnlijk dat er gebruik werd gemaakt
van leningfinanciering omdat er van uitgegaan werd dat aanleg van wegen in latere jaren
belangrijke sociaal-economische voordelen met zich mee zou brengen. Rente en aflossingslasten zouden dan uit de hogere belastingopbrengst door de extra economische groei
kunnen worden betaald. Zie hiervoor ook: L. Koopmans e.a., Overheidsfinancien (Leiden,
1991) 116-117.
25 Deze cijfers en cijfers betreffende de bevolkingsontwikkeling zijn te vinden in: 1. Heringa, Geschiedenis van Drenthe (Meppel, 1985).
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meer in het verkeer opgenomen, maar ook als afnemer van zeer grote hoeveelheden kunstmest, veevoeder, landbouwmachines, verbruiksgoederen en steenkolen.
De zich uitbreidende handel deed bovendien de behoefte ontstaan aan secundaire
distributie- en inzamelingspunten naast de bestaande markt- en verzorgingscentra
als Assen en MeppeJ.26
In 1925 was het totaal aantal kilometer verharde weg in Drenthe opgelopen tot
1385 kilometer. In de provincies Groningen en Drenthe is de totale lengte tot 1915
gemeten omdat er daarna nauwelijks meer nieuwe wegen aangelegd werden. In
deze provincies was de totale lengte respectievelijk 1637 kilometer en 1673 kilometer. Figuur 1 waarin de diffusiecurves van de drie provincies zijn opgenomen,
geeft duidelijk de verschiIIen weer.27 De diffusiecurves van Groningen en Friesland komen vrij goed overeen met het in de inleiding geschetste diffusiepatroon.
In Drenthe wijkt de periodisering echter af. Het proces van innovatie-diffusie yond
in Drenthe in feite een peri ode later plaats dan in de beide andere provincies.
Uit tabel 3 blijkt dat het overgrote deel van het wegennet in Drenthe bestond uit
klinkerwegen, dit in tegensteIling tot de provincies Groningen en Friesland waar
grindwegen het merendeel van het wegennet uitmaakten .28 Dat men in Drenthe
voor klinkerwegen koos, is een goed voorbeeld van de wet van de rem men de voorsprong. In Drenthe kwarn de wegenaanleg pas na 1900 echt op gang. Hierdoor
ging men bij aanleg van wegen volgens andere, nieuwere inzichten te werk dan in
de negentiende eeuw gebruikelijk was. Na 1900 werd namelijk bij vrijwel aIle
nieuw aan te leggen wegen als verhardingsmateriaal voor klinkers gekozen en bovendien werd bij veel bestaande wegen het wegdek vervangen door klinkers. In
Groningen en Friesland werden in de periode na 1900 dan ook zeer veel bestaande
grind- en puinwegen verbeterd door het wegdek te verharden met klinkers. Tabel 3

26 J. de Haan e.a., Drenthe in de kaart gekeken 74. Zie ook: J.W.M de longe, 'De ontwikkeling van het wegennet in de provincie Drenthe' , Wegen 20 (1930) 533-539.
27 Het algemene beeld dat de curve geeft, verklaart veel van de verschillen tussen ener-

zijds Drenthe en anderzijds Groningen en Friesland. WeI is de Jigging van de diffusiecurve
nogal gevoeJig voor het gekozen eindpunt, als 1915 als eindpunt gekozen was voor Drenthe had de curve er enigszins anders uitgezien.
28 De percentages geven het aandeel weer van de soort verharding als percentage van het
totale aantal wegen. Een zelfde verdeJing maar dan als percentage van de totale lengte van
het wegennet geeft bijna geJijke uitkomsten, maar is voor de provincie Drenthe minder
goed bruikbaar omdat veel gegevens over de lengte van wegen in Drenthe ontbreken.
De percentages zijn bovendien niet geheel nauwkeurig omdat bijvoorbeeld in de provincie
Friesland sommige wegen voor een dee I met grind en voor een deel met kJinkers werden
verhard. Bij het maken van het bestand met gegevens is echter aan elke weg maar een soort
verharding toegekend. Bepalend was met welk materiaal het grootste gedeelte van de weg
was verhard.
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verklaart ook waarom kosten van wegenaanleg in Drenthe veel hoger waren. Het
was namelijk vee I duurder om klinkerwegen aan te leggen. De aanlegkosten geven
hier het gemiddelde weer van wat een weg in zijn geheel gekost heeft. Bestekken
van wegen geven doorgaans een nauwkeuriger indruk. Hieruit blijkt dat de totale
kosten van een weg inderdaad voor een groot deel bepaald werden door de gebruikte verhardingsmaterialen. Daarnaast werd doorgaans door de aannemer 10%
winst bij het bed rag opgeteld.29

Tabel 3. Verdeling van het wegennet in Drenthe in 1925 en Groningen en Friesland in 1915 naar wegdek en gemiddelde aanlegkosten (in guldens per meter)
wegdek

grind/steens lag
klinker
puin

Drenthe

Groningen

Friesland

%

%

%

10

83
15
3

74
25

88
2

aanlegkosten

3,7
7,2
1,9

Bron: zie tabel I.

3. Ruimtelijke ontwikkeling van de wegennetwerken
De ruimtelijke diffusie van het wegennet in de drie noordelijke provincies vertoont in hoofdlijnen dezelfde kenmerken. Vanuit de provinciehoofdsteden, Assen,
Groningen en Leeuwarden, en vanuit enkele andere kernen, zoals bijvoorbeeld
Meppel, werden de eerste wegverbindingen aangelegd. De meeste later aangelegde wegen sloten aan op deze hoofdwegen. De aanleg van verharde wegen verliep
dus duidelijk volgens een hierarchisch diffusiepatroon.
Een opvallend verschil is dat in Drenthe het verkeer met andere provincies via
vee I meer verschillende verbindingen liep, terwijl in Groningen en Friesland het
meest gebruik werd gemaakt van een aantal hoofdroutes waarop de secundaire
wegen waren aangesloten. Dit was bijvoorbeeld het geval met het belangrijke traject Leeuwarden-Groningen. Door het aantal verschillende verbindingen met andere provincies te beperken kon men op de kosten van aanleg besparen. Boven-

29 Dit blijkt bijvoorbeeld uit de bestekken van wegen die in de rijksarchieven te vinden

zijn. Naast de kosten voor verhardingsmaterialen werden de kosten voor een groot deel
bepaald door de gebruikte zandgrond. De kosten van deze materialen bepaalden doorgaans tweederde deel van de totale kosten van de weg. Als er bruggen e.d. werden aangelegd, werd een weg natuurlijk een stuk duurder.
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dien was het vee I efficienter om de nieuw aan te leggen wegen op bestaande hoofdroutes te laten aansluiten.
In de provincie Drenthe waren er tussen 1825 en 1925 zeven verbindingen aangelegd met de provincie Friesland, drieentwintig met de provincie Groningen, negentien met Overijssel en drie met Duitsland zodat er in totaal tweeenvijftig wegen waren aangelegd over de provinciegrens. 30
N aast hierarchische diffusie is er ook sprake geweest van een proces van expansie-diffusie; de aanleg van wegen in Groningen en Friesland betekende een stimulans voor de wegenaanleg in Drenthe. Het is zeer waarschijnlijk dat de aanleg van
een aantal grotere trajecten die de noordelijke provincies onderling met elkaar
verbonden de wegenaanleg in Drenthe bevorderd heeft. Er werden bijvoorbeeld
wegenbouwactiviteiten onderling op elkaar afgestemd. Een voorbeeld hiervan zijn
enkele wegen die de provincies Friesland en Drenthe onderling verbonden. Hiervoor werd tot twee keer toe, in 1911 en in 1913, een Fries-Drents wegenplan opgesteld. Wegen die in het kader van dit wegenplan werden aangelegd zijn de weg van
Smilde langs Wittewijk en van Vledder in de richting van Appelscha.3' In de provincies Drenthe en Groningen werd bovendien een aantal wegen verbonden met
het Duitse wegennet. In Drenthe ging het om trajecten die Coevorden verbonden
met de weg naar Emlichheim en met de weg naar Meppen. In Groningen waren de
belangrijkste wegen de trajecten Winschoten-grens Hannover en Ter Apel-Riitenbrock. 32 De in bijlage 1 opgenomen kaarten van de wegennetten geven een overzicht van het proces van ruimtelijke diffusie. Zo laten de kaartjes van de wegennetten rond 1850 duidelijk zien dat in elk van de drie provincies slechts enkele
hoofdverbindingen lagen. Lokale trajecten waren er nog niet of nauwelijks . Rond
1875 is het wegennetwerk in elk van de drie provincies aanzienlijk gegroeid. Duidelijk is wei dat de dichtheid van het netwerk in Groningen en Friesland een stuk
hoger was dan in Drenthe. In Drenthe was rond 1875 het gehele middengebied
vrijwel verstoken van verharde wegen. In 1925 is de ruimtelijke spreiding van de
wegen in Drenthe op hetzelfde niveau als dat van de provincies Groningen en
Friesland.

30 J. de Haan e.a., Drenthe in de kaart gekeken 76.
31 Het Eerste Friesch-Drentsch wegenplan werd rond 1911 afgekondigd. Dit plan voorzag in de aanleg van wegen in de gemeenten Vries, Norg en Roden van Ijde naar de Friese
grens. De provincie Drenthe betaalde 40% van de kosten van aanleg, het rijk betaalde een
derde deel van de totale kosten, het overige moesten de gemeenten zelf opbrengen (Verslag Openbare Werken 1911, p. 80 en 1913, p. 90). Het Tweede Friesch-Drentsch wegenplan' werd in 1913 van kracht. In de gemeenten Vledder en Diever werden wegen aange1egd naar de Friese grens richting Appelscha (Verslag Openbare Werken 1913, p. 90). De
provincie betaalde hier 45% van de kosten en het rijk weer een derde dee!.
32 Zie voor deze wegen bijvoorbeeld de beschrijvingen in het Verslag Openbare Werken.
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4. Verkeer
De analyse van het proces van diffusie geeft op zichzelf geen goede indruk van het
gebruik van de aangelegde wegen. WeI is het zo dat een toename van het aantal
aangelegde wegen in een bepaalde peri ode kan duiden op een toename van het
verkeer. Hierbij wordt dan uitgegaan van de veronderstelling dat de aanleg van
verharde wegen doorgaans een reactie was op de vraag naar beter en sneller vervoer.
Verkeerstellingen, die een nauwkeurige indruk van het verkeersvolume kunnen
geven, werden echter in de negentiende eeuw en in het begin van de twintigste
eeuw nauwelijks gehouden. Een van de weinige overgebleven bronnen op dit gebied is een verkeerstelling uit 1841 die van 26 januari tot 13 februari gehouden
werd op de weg Assen-Rolde. De totale tolopbrengst in deze korte periode was 68
gulden. In totaal werden er 852 'voertuigen' geteld waarvan 478 wagens 2Y2 cent
tol moesten betalen en 374 wagens 15 cent. Bij de eerste categorie ging het waarschijnlijk om losse paarden, de tweede categorie bestond voornamelijk uit wagens
voortgetrokken door paarden. 33 Door het ontbreken van vergelijkbaar materiaal
en het incidentele karakter zijn uit een dergelijke telling echter nauwelijks zinvolle
concIusies te trekken. Het gemiddelde verkeer per dag op deze weg lag rond de 53
voertuigen of 3 voertuigen per uur.34 Voor die tijd moet dit aantal vrij aanzienlijk
zijn geweest, zeker vergeleken met de verkeerstellingen in tabel 4. In 1908 telde
het gemiddelde verkeer per dag op alle rijkswegen in Drenthe namelijk 201 voertuigen exclusief motorrijtuigen en overige voertuigen. Deze verkeerstellingen die
in 1908, 1916 en 1923 op de rijkswegen werden gehouden, laten duidelijk de
veranderde functie van het wegverkeer rond 1900 zien. Het aantal fietsen is sterk
toegenomen en ook het gemotoriseerde verkeer was sterk in opkomst. De wegen
gingen dan ook meer en meer dienen voor personenverkeer. 35 Voor de provincies
Groningen en Friesland zijn soortgelijke tellingen gehouden, die vergelijkbare resultaten opleverden.

33 R.A.D., Commissie voor de zaken van de Rolderweg, inv.m.l. Andere gegevens over
verkeerstellingen waren ook na lang zoeken niet te vinden. Zie ook: M. Clement, Transport en economische ontwikkeling 22 e.v.
34 Er wordt hier uitgegaan van een dag van zes UUf.
35 Meer informatie over de veranderde functie van de wegen na 1900 is te vinden in het
artikel 'Het Rijkswegenplan 1927' van M.L. Ten Horn-van Nispen (Jaarboek voor de
geschiedenis van bedrijf en techniek 9 (1992) 185-207).
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Tabel 4. Gemiddeld verkeer per dag in beide richtingen op rijkswegen in Drenthe
1908

1916

%

5

%

1923

%

Motorrijtuigen
Motorrijwielen
2
Gewone rijwielen
177
Hand-, krui-, kinderwagens 22
Overige voertuigen
102

0,3
0,7
58,2
7,2
33,6

6
224
8
56

1,7
2,0
74,9
2,7
18,7

33
2
274
9
53

8,4
6,1
69,7
2,3
13 ,5

304

100,0

299

100,0

393

100,0

Totaal

Bron: Verslag Openbare Werken 1923.
Het gebruik van gegevens over de tolopbrengst biedt weI een mogelijkheid om
meer te weten te komen over de ontwikkeling van het verkeer op de wegen in de
negentiende eeuw. Deze gegevens zijn voor bijna elkjaar beschikbaar. Bovendien
zijn de tarieven van de to1 gedurende de gehele onderzoeksperiode vrijwel constant gebleven.36

Grafiek 2. Tolopbrengst op de wegen Groningen- Winsum en Winschoten-Martenshoek, 1842-1915 (in guldens).
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Bron: M. Clement, Transport en economische ontwikkeling 28
36 M. Clement, Transport en economische ontwikkeling 22.
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Een voorbeeld hiervan geeft figuur 2 waarin de opbrengsten van de wegen Groningen-Winsum en Winschoten-Martenshoek worden weergegeven. Uit de grafiek
blijkt dat hoewel de opbrengsten nogal fluctueren, de verkeersintensiteit het grootst
was tussen 1860 en 1880. De piek in het gebruik van de wegen viel dus samen met
de periode waarin de meeste nieuwe wegen werden aangelegd. De grafiek geeft in
feite een bevestiging van wat de diffusiecurve in figuur 1 laat zien. De periode
waarin de meeste wegen werden aangelegd viel samen met een periode van hoogconjunctuur en door de economische opleving werd de vraag naar meer en beter vervoer groter. Na 1880 nam de verkeersintensiteit op deze wegen weer duidelijk af
en bleef daarna redelijk constant.
. Voor een vergelijking tussen de drie provincies lenen de tolopbrengsten op de
rijkswegen zich ook goed. In tabel 5 wordt de totale opbrengst van een aantal
trajecten in Groningen, Friesland en Drenthe in 1872, 1891 en 1897 weergegeven.
De tabel laat zien dat de opbrengsten van drie trajecten in Friesland na 1872 gedaald zijn; in Groningen en Drenthe doet zich een dergelijke daling op de rijkswegen niet of nauwelijks voor. Het verschil met de gegevens uit figuur 2 is dat het
daar om min of meer lokale trajecten gaat. Op de rijkswegen is het verkeer meer
geleidelijk afgenomen of vrij constant gebleven. Een verklaring voor de daling
van de tolopbrengsten in Friesland zou kunnen zijn dat na 1872 meer vervoer
plaatsvond via de spoorwegen. Hiermee in tegenspraak is echter dat de opbrengsten op het traject Leeuwarden-Harlingen juist stegen na 1872 terwijl er al vanaf
1860 een spoorlijn lag tussen Leeuwarden en Harlingen. Het wegververvoer heeft
Tabel5. Tolopbrengsten van een aantal trajecten in Friesland, Groningen en Drenthe

Leeuwarden-grens Overijssel
Leeuwarden-grens Groningen
Leeuwarden-Sneek-Lemmer
Leeuwarden-Harlingen
Groningen-grens Friesland
Groningen-Delfzij 1
Groningen-grens Drenthe
Grens Groningen-Assen-grens
Overijssel

Lengte
(meters)

Opbrengst

Opbrengst

Opbrengst

1872

1891

1897

47921
31772
35772
29770
23788
29202
9828
66093

16.690,8.970,11.110,6.417,3.707,4.740,4.130,6.760,-

11 .705,7.145,6.995,7.125,5.300,2.780,4.688,7.592,-

12.325,7.444,7.279,7.652,5.888,3.325,4.777,8.407,-

BTon: Handelingen van de Staten Generaal 1873174, Bijlage A, Staatsbegroting voor
hetjaaT 1874,127 c. Handelingen van de Staten Generaal1890191 , deel II, Bijlagen, no.
18, 5- 13 . Handelingen van de Staten Generaa11898/99, Bijlagen, 147.5.
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tussen Leeuwarden en Harlingen waarschijnlijk een aanvullende functie vervuld.
Door de aanvoer van meer goederen per trein was er bovendien meer vervoer over
de weg nodig om de goederen uiteindelijk op de plaats van bestemming te brengen. Ook de andere opbrengsten laten zien dat tussen 1872 en 1891 de tolopbrengsten niet radicaal afnamen. Deze gegevens laten zien dat de verkeersontwikkeling
op de rijkswegen geen grote pieken of dalen kende. Er was dus geen sprake van
een radicale afname van het verkeer op de rijkswegen als gevolg van de opkomst
van de spoorwegen, maar evenmin was er sprake van een toename van het verkeer
op de rijkswegen. Zowel de rijkswegen als de lokale wegen behielden na de opkomst van de spoorwegen hun (aanvullende) functie.

5. De drie provincies in vergelijkend perspectief

De fasering van de wegenaanleg komt in de provincies Groningen en Friesland
onderling vrij goed overeen, de fasering van de wegenaanleg in de provincie Drenthe
wijkt duidelijk af. Zowel in Groningen als in Friesland werden tussen 1860 en
1880 de meeste wegen aangelegd. Drenthe daarentegen kende pas een forse groei
van het wegennet na 1900. Afgezien van het verschil in fasering kan het proces
van aanleg van wegen in Drenthe goed worden vergeleken met die in beide andere
provincies.
Het is dus opvallend dat in Groningen en Friesland het wegennet in 1915 grotendeels als voltooid moet worden beschouwd, terwijl in Drenthe van 1915 tot 1925
de meeste wegen werden aangelegd. Een belangrijke overeenkomst is, dat in alle
drie provincies de wegenaanleg gei"nitieerd en gestimuleerd werd door de provinciaIe overheid. In elke provincie werd rond 1850 een reglement afgekondigd, waarin
bepaald werd hoeveel subsidie er verleend werd door de overheid voor de aanleg
van wegen. In Friesland heeft de provincie zich echter het meest afzijdig gehouden van de wegenaanleg. De wegen die in beheer waren bij de provincie Friesland,
waren alle al in de achttiende eeuw aangelegd. De provincie beperkte zich hier tot
het subsidieren van wegen en het uitvaardigen van reglementen e.d. Dit in tegenstelling tot de provincie Groningen waar veel wegen in beheer waren bij de provincie. In beide provincies was het aandeel van particulieren aan de wegenaanleg
vrij gering. Particulieren speelden ook in de provincie Drenthe geen rol van betekenis bij de wegenaanleg. De provincie had in Drenthe slechts 60 kilometer weg in
eigen beheer. De rol van de provinciale overheid bleef hierdoor ook in Drenthe
beperkt tot het verlenen van subsidies.
De subsidies die de provincie verstrekte voor de aanleg van wegen, lagen in
Drenthe doorgaans hoger dan in de andere provincies. Na 1900 liepen ze zelfs op
tot 45 of 50% van de aanlegkosten. In Groningen lag het subsidiepercentage doorgaans rond de 30% en in Friesland werd voor de meeste wegen 15% van de geraamde kosten van aanleg bijgedragen. Ook de bijdragen van het rijk aan de we-
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genaanleg in Drenthe waren over het algemeen hoger dan in de andere provincies.
In de provincie Friesland werd de wegenaanleg voor 1850 grotendeels door het
rijk gefinancieerd, maar daarna hield het rijk zich bijna geheel afzijdig. In Groningen speelde het rijk evenmin een actieve roI.
De reden voor het toch op een aantal punten afwijkende patroon van wegenaanleg in de provincie Drenthe moet voor een groot deeI gezocht worden bij het feit
dat het hier om een vrij arme provincie ging die voornamelijk aangewezen was op
de landbouw. Groningen en Friesland waren beide kustprovincies met veel meer
economische activiteit. Pas na 1900 deed zich in Drenthe een verschuiving voor.
Drenthe werd deels minder een landbouwprovincie en deels werden moderne produktietechnieken in de landbouw toegepast waardoor de produktiviteit steegY
Ret patroon van wegenaanleg in de provincie Drenthe voldoet qua fasering niet
aan het in de inleiding geschetste diffusiepatroon. Wanneer echter het aantal aangelegde kilometers verharde weg per jaar voor de drie provincies bij elkaar wordt

Grafiek 3. Diffusiecurve van het proces van wegverharding in de provincies Drenthe, Groningen en Friesland, 1827-1915 (percentage ten opzichte van de totale
lengte in 1915).
100

80

60

40

20

04TIn.rrnTITrrnTITrrn~~~~nn~rrnTITrrnTITrrn~rrn~TITnnTITnnTn

1824182918341839184418491854185918641869187418791884188918941899190419091914
Jaar

Bron: zie tabel 1
37 Uitgebreidere informatie over de landbouw in Drenthe geeft: J. Bieleman, Boeren op
het Drentse zand 1600-1910. Een nieuwe visie op de 'oude' landbouw, A.A.G. Bijdragen
29 (Wageningen, 1987).
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opgeteld, blijkt dat voor heel Noord-Nederland de stelling weI opgaat dat het proces van wegenaanleg veri open is volgens het normale diffusiepatroon. Omdat de
van 1915 tot 1925 aangelegde wegen in de provincie Drenthe niet zijn meegeteld,
geeft de curve overigens weI een enigszins geflatteerd beeld. Figuur 3 laat zien dat
er sprake was van een aanloopperiode tot circa 1855 en dat daarna, tot ongeveer
1880, de meeste wegen werden aangelegd.
De verschillen tussen de drie provincies zijn ook duidelijk zichtbaar in de investeringen. Hoewel in Drenthe het minste aantal kilometers verharde weg werd aangelegd, waren de investeringen hier het hoogst. Opvallend is dat van 1900 tot
1925 meer dan 9 miljoen gulden in de wegenaanleg in de provincie Drenthe werd
gestoken. Deze stijging werd echter grotendeels veroorzaakt door een verhoging
van het prijsniveau. Met name tussen 1920 en 1925 is dit duidelijk merkbaar. De
gemiddelde aanlegkosten van een klinkerweg stegen toen tot zo'n 14 gulden per
meter. Voor 1900 waren de gemiddelde aanlegkosten van een klinkerweg 6 a 7
gulden per meter. De provincies Groningen en Friesland staken hier in deze jaren
schraal bij af. 38 Ook van 1880 tot 1900 waren de investeringen in het wegennet in

Grafiek 4. laarlijkse investeringen in aanleg van verharde wegen in Drenthe,
Groningen en Friesland, 1820-1925 (percentage ten opzichte van de totale investeringen in 1925, respectievelijk 1915).
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38 Voor deze provincies zijn de investeringen van 1900 tot 1915 gemeten. De invesl~rin-
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Drenthe vrij hoog, terwijl er in verhouding weinig wegen werden aangelegd. In de
peri odes daarvoor bleven de investeringen in de wegenaanleg in Drenthe duidelijk
achter bij die in de andere provincies. Een verklaring voor dit verschil is dat de
aanleg van wegen in Drenthe duurder was omdat er meer klinkerwegen aangelegd
werden.39 De curves in figuur 4 geven de jaarlijkse investeringen weer gemeten
als procentueel aandeel van de totale investeringen in 1915 voor Groningen en
Friesland en in 1925 voor Drenthe. Voor deze curves is dezelfde methode gebruikt
als voor de diffusiecurves die gebaseerd zijn op de totale lengte van het wegennet.
Dat wi! zeggen dat de jaarlijkse investeringen bij elkaar zijn opgeteld en vervolgens gedeeld door de totale investeringen op het tijdstip waarop het wegennetwerk
als voltooid kan worden beschouwd. De curves geven dan ook vrijwel hetzelfde
beeld als de diffusiecurves gebaseerd op de totale lengte.

6. Conclusie
Van de drie bestudeerde provincies voldoen Groningen en Friesland aan het normale diffusiepatroon. Na de introductiefase, die ongeveer tot 1850 duurde, werden de voordelen van het verharden van wegen steeds meer bekend waardoor het
tempo van wegenaanleg toenam. Vervolgens nam, na een peri ode van snelle groei,
het tempo duidelijk af. De snelle groei in de periode 1860-1880 werd mede mogelijk gemaakt door het op ruimere schaal verstrekken van subsidies. Bovendien
werd het effect van de regelgeving nog versterkt doordat er een periode van hoogconjunctuur op volgde, waardoor de betrokken partijen financieel beter in staat
waren om op de ontwikkeling in te haken. 40 De aanleg van verharde wegen werd
dus mede belnvloed door de betere economische omstandigheden. De omgekeerde redenering, namelijk dat de verharde wegen een voorwaarde vormden voor de
betere economische omstandigheden, is moeilijk aan te tonen. Dat er sprake is
geweest van een wissel werking is zeer plausibel. De betere verbindingen bevorderden het proces van economische groei. In aansluiting op nieuw aangelegde
verbindingen werden bovendien vaak vele secundaire trajecten aangelegd. De provincie Drenthe lijkt enigszins af te wijken; dezelfde ontwikkelingen als in Groningen en Friesland deden zich daar in feite een fase later voor. Na 1900 waren er in
Drenthe met name belangrijke ontwikkelingen in de landbouw. De economische
activiteiten werden marktgerichter waardoor de behoefte aan verkeer en vervoer
sterk toenam .
gen in de wegenaanleg over de hele peri ode 1900-1925 zullen waarschijnlijk iets hoger
liggen. Het is echter wei zo dat na 1915 in zowel Groningen als Friesland nauwelijks
nieuwe wegen werden aangelegd. De meeste activiteit was gericht op het verbeteren van
bestaande wegen. Van veel wegen werd bijvoorbeeld het wegdek vervangen door klinkers.
39 Zie tabel 3 en de toelichting daarop.
40 M. Clement, Transport en economische ontwikkeling 18-19 .
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Naast de periodisering verschillen de drie provincies op een aantal punten. Met
name wat betreft de punten beheer van de wegen, kosten van wegenaanleg, ruimtelijke spreiding van het netwerk en in mindere mate de verkeersdichtheid van de
wegen zijn duidelijke verschillen te onderkennen.
Een aantal economische effecten van de aanleg van verharde wegen zijn overduidelijk. Ten eerste had de aanleg van verharde wegen verbeteringen in de kwaliteitskenmerken van het wegvervoer tot gevolg. 41 De verharde wegen zorgden
bijvoorbeeld voor een verhoging van de snelheid van het wegvervoer en een verkorting van de reistijden. De belangrijkste effecten van de aanleg van verharde
wegen moeten met name gezocht worden in de verminderde weersgevoeligheid
van het verkeer en de betere ontsluiting op lokaal niveau. Op verharde wegen was
het wegvervoer gedurende het gehele jaar mogeJijk. Volgens M. Clement vergemakkelijkte het reduceren van de seizoensafhankelijkheid in het vervoer een meer
stabiele aan- en afvoer van goederen waardoor een evenwichtiger produktieproces
mogeJijk werd gemaakt en de noodzaak van voorraadvorming verminderde. 42 Voor
de provincie Groningen is zelfs vastgesteld dat de aanleg van verharde wegen, in
combinatie met de aanleg van spoorwegen en waterwegen, een duidelijk effect
had op het bedrijfsvestigingspatroon. Er kan zelfs een proces worden gesignaleerd
van het verdwijnen van kleinschalige en lokale nijverheid en een toe name van
grootschalige industrie. 43 Ten tweede heeft het proces van wegenaanleg een extra
vraag naar arbeid gegenereerd.44 Door de vraag naar constructiematerialen v~~r
de aanleg van wegen, zoals klinkers, keien en grind, nam bijvoorbeeld in de provincie Groningen het aantal steenfabrieken toe van 29 tot 61 in de peri ode tussen
1850 en 1880.45
De belangrijkste conclusie die uit dit onderzoek naar voren komt, is echter dat
de rol van de wegen in de negentiende eeuw van vee I groter belang is geweest dan
tot nu toe is onderkend. De opkomst van de spoorwegen betekende zeker niet het
einde van het vervoer over de weg. Er was tussen 1860 en 1880 in de provincies
Groningen en Friesland en tussen 1900 en 1925 in de provincie Drenthe sprake
van een duidelijke opleving in de aanleg van wegen. 46

41 In de internationale literatuur worden dergelijke effecten meestal als 'forward linkages' aangeduid. Zie bijvoorbeeld het artikel van R. Fremdling, 'Spoorwegen en industrialisatie', ESHJb 54 (1991) 22-49 .
42 Zie: M. Clement, Transport en economische ontwikkeling 36 e.v.
43 Ibidem 38.
44 Dit zijn de zogenaamde 'backward linkages', achterwaartse koppelingseffecten.
45 Ibidem en P.A. Lourens en J.M .W.G. Lucassen, Lipsker op de Groninger tichelwerken
(Groningen, 1987) 13.
46 Zie bijvoorbee1d ook het hoofdstuk 'Wegvervoer' in M. Clement, Transport en economische ontwikkeling 13-43 .
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Kaarten van het verharde wegennet in Drenthe, Groningen en Friesland
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Het wegennet in de provincie Drenthe in 1850 (totale lengte: 94 km).
Bron : Drenthe in de kaart gekeken 73 .

47 Kaarten van het verharde wegennet in Groningen en Friesland in 1915 zijn niet opgenomen omdat er zich, verge1eken met de situatie rond 1880, geen noemenswaardige veranderingen hebben voorgedaan. De wegennetten in deze provincies in 1880 kunnen min of
meer als 'voltooid' worden beschouwd.
De hier opgenomen kaarten beogen een globaal beeld te geven van de aangelegde wegen
in de betreffende provincies. De afmetingen van de kaarten en de onderlinge verhoudingen zijn niet erg nauwkeurig.
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Ret wegennet in de provincie Drenthe in 1875 (totale lengte: 408 km) .

Ret wegennet in de provincie Drenthe in 1925 (totale lengte: 1385 km).
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Het wegennet in de provincie Friesland in 1850 (totale lengte: 144 km).

Het wegennet in de provincie Friesland in 1880 (totale lengte: 1357 km).
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Het wegennet in de provincie Groningen in 1850 (totale lengte 240 km).

Het wegennet in de provincie Groningen in 1876 (totale lengte: 1121 km) .
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BijJage 2: TotaLe Lengte van het verharde wegennet in Groningen, Drenthe en
Friesland per jaar (in km) en investeringen (lopende prijzen)

1825
1830
1835
1840
1845
1850
1855
1860
1865
1870
1875
1880
1885
1890
1895
1900
1905
1910
1915
1920
1925

Lengte verharde wegen
Groningen
Drenthe

Friesland

Cumulatieve investeringen x 1.000
Friesland
Drenthe Groningen

4
18
22
50
173
240
357
527
691
909
1118
1350
1395
1435
1463
1481
1542
1605
1637

49
76
82
108
144
266
593
942
1128
1271
1357
1369
1375
1382
1411
1484
1551
1673

700
1088
1150
1456
1899
2213
3752
5325
6167
6763
7202
7266
7282
7299
7386
7641
7922
8505

16
26
26
66
70
94
108
208
279
340
408
467
501
524
544
569
654
758
986
1157
1385

13
80
116
539
984
1186
1646
1995
2320
3498
3584
3855
4534
5013
6776
7669
13002

56
872
942
1251
2034
2511
3436
4432
5126
5238
5354
5441
5484
5894
6105
6413

Vanaf 1900 zijn de gegevens over de totale lengte van het wegennet in Drenthe gebaseerd
op gegevens van Provinciale Waterstaat. Zie o.a. het artikel 'De ontwikkeling van het
wegennet in de provincie Drenthe' van de toenmalige hoofdingenieur van Provinciale
Waterstaat W.M. de Jonge in: Wegen 20 (1930). De gegevens over de lengte van het wegennet in Groningen zijn afkomstig uit: M. Clement, Transport en Economische Ontwikkeling. Aile andere gegevens zijn afkomstig uit het Verslag Openbare Werken aangevuld
met andere bronnen, zoals bijvoorbeeld gegevens uit de jaarlijks gepubliceerde provinciaIe verslagen.
N.B.: De voor 1840 gedane investeringen in Groningen en Drenthe zijn niet bekend,
hetzelfde geldt voor de investeringen voor 1829 in Friesland.

XII

Waren investeringen in infrastructuur produktief in
Nederland (1850-1913)?
JAN JACOBS, PETER GROOTE EN JAN-EGBERT STURM'

1. Inleiding
Sinds 1989 werken onderzoekers van de universiteiten van Groningen en Utrecht
aan de (re)constructie van de Nederlandse nationale rekeningen over de periode
1800-1940. Hierdoor komt langzamerhand een schat aan datamateriaal beschikbaar, dat zich uitstekend leent voor verdere analyse. In dit artikel gebruiken we
een klein gedeelte van het unieke cijfermateriaal om te onderzoeken wat het effect
is geweest van investeringen in infrastructuur op de Nederlandse produktie in de
tweede helft van de negentiende eeuw. Is er in die peri ode een effect geweest, en
zo ja was het positief of negatief?
De laatste jaren hebben macro-economen en politici het idee omarmd dat investeringen in infrastructuur heilzaam werken op economische groei. Dit idee is niet
nieuw. Economische historici en ontwikkelingseconomen hebben investeringen in
infrastructuur altijd een belangrijke rol toegedicht als het ging om het bewerkstelligen van economische groei. Rostow beschouwde investeringen in infrastructuur,
of zoals hij ze noemde 'social overhead capital' , als een van de voorwaarden voor
de start van mod erne economische groei: permanente groei kan aileen ontstaan bij

CCSO en Faculteit der Economische Wetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen. Dit
artikel is gebaseerd op P.D. Groote, J.P.A.M . Jacobs en lE. Sturm, 'Output responses to
infrastructure investment in the Netherlands 1853-1913', Groningen Growth and Development Centre Research Memorandum GD-24 (Groningen, 1995) en J .E. Sturm, J .P.A.M.
Jacobs en PD. Groote (1995), 'Productivity impacts of infrastructure investments in the
Netherlands 1853-1913', SOM Research Report Nr. 95D30 (Groningen, 1995). We bedanken Ben Gales, een anonieme referent en de redactie van het NEHA-jaarboek 1996
voor commentaar en suggesties.
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een bepaald niveau van 'social overhead capital'.2 Volgens Hirschman hoeft het
bereiken van een bepaald niveau van 'social overhead capital' geen belemmering
te zijn voor economische groeP Een overschot aan 'social overhead capital' kan
tot economische groei leiden. Daarnaast kan een tekort aan 'social overhead capital' schaarse financiele middelen vrijmaken in de beginfasen van economische
ontwikkeling. Deze besparingen wegen vaak op tegen de iets hogere transactiekosten .
David heeft de aandacht gevestigd op mogelijke neveneffecten van investeringen in infrastructuur. 4 Herhaaldelijk heeft hij gewezen op de rol die een 'groot
technische systeem', zoals transport infrastructuur, kan spelen bij het creeren van
padafhankelijkheid in de economische ontwikkeling. Volgens David hebben dergelijk systemen een veelvoud aan relaties met andere delen van de economie. In
principe kunnen de potentiele voordelen dus uitgebuit worden door economische
agenten in allerlei andere sectoren. Wanneer door een of andere - vaak ex ogene schok een nieuw technisch systeem tot stand komt, schept dat allerlei mogelijkheden voor technologische en organisatorische verbeteringen . Een van de voorbeelden die David geeft is de opkomst van de computer, die zowel in de dienstensector
als in de industrie tot grote veranderingen heeft geleid. Hoewel dergelijke voordelen achteraf gezien voor het opscheppen lijken te liggen, duurt het vaak verrassend
lang voordat ze op grote schaal gerealiseerd blijken te worden. Eerst moeten economische agenten namelijk hun gedrag aanpassen, dat was gebaseerd op het inmiddels achterhaalde technische systeem en vaak over een peri ode van jaren of
zelfs decennia was ingeslepen. Bovendien moeten ze hun vaste kapitaalgoederen
afschrijven en vernieuwen en soms veranderen van vestigingsplaats. Dit alles kost
tijd en geld. Wanneer economische agenten deze aanpassingen uiteindelijk hebben doorgevoerd en er kosten voor hebben gemaakt, kunnen zij vervolgens bijna
niet meer overstappen op een ander groeipad: zij zijn met handen en voeten gebonden aan het gekozen technische systeem. Op microniveau kan een dergelijke
padafhankelijkheid, of hysterese zoals het binnen de economie ook wei wordt genoemd, de verklaring zijn voor het individuele gedrag van economische agenten .
Ais zodanig kan het smeuige verhalen opleveren, bijvoorbeeld over ondernemers
die hun administratie zijn gaan automatiseren maar voor de zekerheid een parallelIe administratie op papier blijven aanhouden. In plaats van kostenbesparingen hebben ze dan feitelijk voor kortere of langere tijd te maken met hogere kosten! Ais

2 W.W. Rostow, The stages of economic growth: a non-communist manifesto (Cambridge MA, 1960).
3 A.O. Hirschman, The strategy of economic development (New Haven , 1958).
4 P.A. David, 'Clio and the economics of QWERTY', American Economic Review 75
(1985) 332-337; P.A. David, 'The dynamo and the computer: an historical perspective on
the modern productivity paradox' , American Economic Review 80 (1990) 355-361.
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het nieuwe technische systeem inderdaad centraal staat in de economie, kan padafhankelijkheid op macroniveau van belang zijn in de verklaring van de geaggregeerde economische ontwikkeling.
De hernieuwde belangstelling van macro-economen voor het effect van investeringen in infrastructuur kan voor een belangrijk deel op het conto worden geschreven van Aschauer. 5 Hij heeft onderzocht of de produktiviteitsvermindering in de
Verenigde Staten in de jaren zeventig zou kunnen zijn veroorzaakt door een gebrek aan publieke infrastructuur. Zijn conc\usies kregen veel aandacht: tussen 1949
en 1985 heeft een stijging van de publieke kapitaalgoederenvoorraad met 1% de
produktie ceteris paribus met 0,39% laten toenemen. Aschauer's resultaten waren
koren op de molen van presidentskandidaat Clinton die op zoek was naar een
thema voor zijn verkiezingscampagne. Hij maakte extra overheidsinvesteringen
tot speerpunt van zijn binnenlands beleid.
Aschauer's onderzoek is niet geheel onomstreden. Veel economen beschouwen
de gevonden elasticiteit als onwaarschijnlijk hoog, zie bijvoorbeeld Gramlich of
Sturm en De Haan. 6 Bovendien is Aschauer's werkwijze bekritiseerd. Hij gaat uit
van een Cobb-Douglas produktiefunctie, waaraan publiek kapitaal als extra produktiefactor is toegevoegd. Het veronderstellen van dit type produktiefunctie is te
restrictief. Econometristen hebben erop gewezen dat in vee I studies ala Aschauer
tijdreekseigenschappen van de variabelen worden veronachtzaamd. Kritiek van
geheel andere aard is afkomstig van Krugman .7 Naar aanleiding van Clintons verkiezingsprogramma vroeg hij zich af of er wei voldoende produktieve infrastructurele projecten waren om de gewenste economische groei te bewerkstelligen.
In dit artikel zullen we laten zien dat investeringen in infrastructuur in de tweede
helft van de negentiende eeuw een positief effect hebben gehad op de Nederlandse
produktie. We zullen dit doen door de retoriek van de economische geschiedenis
te combineren met moderne econometrische technieken. Het nieuwe van het onderzoek schuilt zowel in de methode van onderzoek als in het object van onderzoek. In plaats van regressies a la Aschauer gebruiken we op tijdreeksanalyse gebaseerde econometrische technieken, die binnen de economische geschiedenis nog
niet tot het standaardrepertoire behoren. Terwijl tot nu toe alleen vergelijkbaar
onderzoek is verricht voor de periode na de Tweede Wereldoorlog, zijn we in staat
de effecten van investeringen in infrastructuur te onderzoeken voor Nederland in
5 D.A. Aschauer, 'Is public expenditure productive?', Journal of Monetary Economics
23 (1989) 177-200.
6 E.M . Gramlich, 'Infrastructure investment: a review essay' ,Journal of Economic Literature 32 (1994) 1176-1196; J.E. Sturm en J. de Haan, 'Is public expenditure really productive? New evidence from the USA and The Netherlands' , Economic Modelling 12 nr. 1
(1995) 60-72.
7 P.R. Krugman , Peddling prosperity: economic sense and nonsense in the age of diminished expectations (New York, 1994).
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de tweede helft van de negentiende eeuw door gebruik te maken van een nieuwe,
unieke verzameling gegevens. Ret idee dat uitbreiding van de infrastructuur belangrijk is geweest voor de Nederlandse economie is natuurlijk niet nieuw. Onze
kwalitatieve onderbouwing ervan is echter wei nieuw. Met de gebruikte methode
vatten we informatie uit de gehele beschouwde peri ode, de tweede helft van de
negentiende eeuw, samen. Daardoor zijn we helaas niet in staat uitspraken te doen
over de timing van de economische groeiproces in Nederland. Het artikel presenteert eerste onderzoeksresuItaten; deze hebben betrekking op korte- en middellange termijn effecten van infrastructurele investeringen.
Ret is niet vergezocht om juist in deze periode het effect voor Nederland te
onderzoeken. Tussen infrastructuur en economische ontwikkeling bestaat een relatie. De Vries en Van der Woude hebben erop gewezen dat de positie van Nederland als economische supermacht in het pre-industriele tijdperk voor een groot
deel te danken was aan de infrastructuur. 8 In het begin van de negentiende eeuw
stagneerde de economische ontwikkeling, vanwege gebreken aan dezelfde infrastructuur. 9 Aan het einde van de negentiende eeuw kwam de economische ontwikkeling in Nederland pas echt van de grond. Wederom wordt infrastructuur regelmatig als oorzaak aangeduid, zie bijvoorbeeId De Jonge.1O
De rest van dit artikel is als voIgt opgebouwd. De volgende paragraaf heeft de
ontwikkeling van de Nederlandse economie in de negentiende eeuw als onderwerp. We zullen ingaan op de bij historici gang bare inzichten over de rol die infrastructuur heeft gespeeld bij het versnellen dan wei vertragen van economische
groei in het verI eden. Paragraaf 3 beschrijft onze data. In paragraaf 4 leggen we de
econometrische technieken uit en worden de uitkomsten gepresenteerd. Het geschatte model wordt uitgebreid geanalyseerd in paragraaf 5. We zullen laten zien
dat in ons model de tijdreeks van produktie een karakteristiek patroon vertoont na
een eenmalige schok in investeringen in infrastructuur. We zijn even wei in staat
een plausibele onderbouwing te geven voor dit patroon. We besluiten dit artikel
met onze conclusies.

2. De Nederlandse economie in de tweede helft van de negentiende eeuw
Hoewel er nog steeds geen volledige overeenstemming bestaat over de details van
de Nederlandse economische ontwikkeling in de negentiende eeuw, zijn enkele
8 J. de Vries en A.M. van der Woude, Nederland 1500-1815: de eerste ronde van moderne economische groei (Amsterdam, 1995).
9 Zie bijvoorbeeld R.T. Griffiths, Industrial retardation in The Netherlands 1830-1850
(,s-Gravenhage, 1979).
10 J.A. de longe (1968), De industrialisatie in Nederland tussen 1850 en 1914 (Amsterdam, 1968).
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gestileerde feiten inmiddels algemeen geaccepteerd. De rijkdom van de Republiek
was vanaf de zestiende en de zeventiende eeuw voornamelijk gebaseerd op comparatieve voordelen in transport, landbouw, energie en gedecentraliseerde instituties . II Om beter gebruik te kunnen maken van de belangrijkste aanvoerroute, de
zee, werd een goed functionerend stelsel van trekvaarten aangelegd. Turf en windenergie vormden goedkope natuurlijke energiebronnen. Een zeer produktieve landbouwsector stond het uitbetalen van hoge reeIe lonen toe, hetgeen de binnenlandse
vraag ten goede kwam . Nederland verkreeg een dominante positie in de internationale handel en het bankwezen, en veroverde een winstgevend koloniaal rijk.
Aan het begin van de negentiende eeuw teerde Nederland nog steeds op de verworvenheden van vroeger dagen: hoge produktiviteitsniveaus in internationale
diensten, vooral transport en financiele diensten, in de landbouw en in de industriele verwerking van koloniale waren. In de eerste decennia van de negentiende
eeuw nam de druk van buitenlandse concurrentie op de fundamenten van de Nederlandse rijkdom langzamerhand toe. Tabel llaat zien dat in 1820 het bruto binnenlands produkt (BBP) van Nederland lager was dan het BBP van het Verenigd
Koninkrijk, maar hoger dan het BBP van Duitsland. De tabel illustreert bovendien
dat Duitsland na 1820 inloopt op Nederland, zonder echter ons land te passeren tot
1913.

Tabel 1. Niveaus (in 1990 Geary Khamis dollars) en samengestelde groeivoeten
(percentages) van het bbp per hoofd van de bevolking in Nederland, het Verenigd
Koninkrijk en Duitsland
Nederland Ver. Koninkrijk
1820
1850
1890
1913

1561
1888
3 113
3950

1756
2362
4099
5032

Duitsland
1112
1476
2539
3833

Nederland Ver. Koninkrijk Duitsland

0,64%
1,26%
1,04%

0,99 %
1,39%
0,90%

0,95 %
1,37 %
1,81 %

Bron: Maddison (1995), Tabel D-1 a.

De relatief langzame ontwikkeling kan voor een groot deel worden verklaard uit
het feit dat vroegere voordelen nadelen werden. Mokyr bijvoorbeeld, noemt hoge
en starre reeie lonen als een groeivertragende factor, in combinatie met een overheid die worstelde met het afbetalen van de staatsschuld die enorm was toegenomen tijdens de Franse bezetting en vervolgens onder Koning Willem 1. 12 BovenII Zie De Vries en Van der Woude, Nederland 1500-1815, 27-31.
12 J. Mokyr, Industrialization in the Low Countries 1795-1850 (New Haven, 1976).
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dien frustreerden institutionele beperkingen op lokaal niveau initiatieven van ondernemers. Het belang van institutionele verstarring is kortgeieden kwantitatief
bevestigd in de dissertaties van Horlings en Smits.13 Griffiths wijst op de hoge
kosten van ruwe grondstoffen, in het bijzonder kolen en ijzer, die moesten worden
gei'mporteerd bij gebrek aan natuurlijke hulpbronnen.'4 Ontbrekende infrastructuur impliceerde hoge transport- en communicatiekosten. Ook in de al gememoreerde dissertatie van Horlings wordt gewezen op het achterblijven van de produktie en produktiviteit van de binnenlandse transportdiensten, veroorzaakt door
een uit de tijd geraakte infrastructuur. 15 Kortom, gebreken aan de infrastructuur
nemen een centrale positie in bij het verklaren van de relatief slechte economische
prestaties van Nederland in de eerste helft van de negentiende eeuw.
In de loop van de negentiende eeuw werden kleine tekenen van een geleidelijke
transformatie zichtbaar. De overheid saneerde haar uitgaven, vooral door gebruik
te maken van de overschotten uit Nederlands-Indie. Hierdoor konden de zware
accijnzen op eerste levensbehoeften worden afgeschaft, hetgeen leidde tot een toename van de binnenlandse vraag, en tot een reduktie van de inkomensongelijkheid. '6 Deze ontwikkeling werd nog versterkt doordat onze landbouwsector produkten ging afzetten op de thuismarkten van onze gei'ndustrialiseerde buurlanden,
vooral die van het Verenigd Koninkrijk. Een ander voorbeeld van een bescheiden
positieve ontwikkeling was de voltooiing in 1852 van een publiek infrastructuur
project van een ongekende schaal: de drooglegging van de Haarlemmermeer.
De grote doorbraak kwam na 1860 door een grootschalige opwaardering van de ~
infrastructuur. Het Parlement nam in 1860 de eerste Spoorwegwet aan. Daardoor
kon de centrale overheid beginnen met de aanleg van een nationaal spoorwegnet.
Voor 1860 bestond het Nederlandse spoorwegnet uit vier afzonderiijke trajecten
met een totale lengte van 350 kilometer. In 1885 lag er 1250 kilometer spoorweg
van de overheid, en 1030 kilometer aan private spoorlijnen. De publieke en private spoorwegen waren onderling goed verbonden en vormden een gei'ntegreerd net.
Over de peri ode 1860-1913 bedroeg de bruto kapitaalvorming in spoorwegen
gemiddeld 11,5 miljoen guldens van 1913, met een uitschieter naar boven van
20,S miljoen in 1866. Deze activiteiten besloegen (gewogen gemiddeld over 1860-

13 E. Horlings , The economic development of the Dutch service sector 1800-1850: trade
and transport in a premodern economy (Amsterdam, 1995); J.P. Smits, Economic growth
and structural change in the Dutch service sector, 1850-1913: the role of trade and transport in the process of 'modern economic growth' (Amsterdam, te verschijnen).
14 Griffiths, Industrial retardation in The Netherlands 1830-1850.
15 Horlings, The economic development of the Dutch service sector 1800-1850.
16 Zie J.W. Drukker en P.G. Tassenaar, 'The paradoxes of modernization and material
well-being in The Netherlands in the nineteenth century' , in R. Floud en R. Steckel (editors), Health and welfare during industrialization (Chicago, 1996).
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1885) meer dan 1% van het nationale inkomen . AI deze gegevens zijn ontleend
aan Groote. 17
Tegelijkertijd werd het bestaande systeem van natuurlijke en kunstmatige waterwegen uitgebreid, verder gei'ntegreerd, en gemoderniseerd. Tot ongeveer 1860
vertrouwde Nederland op zijn natuurlijke en historische waterwegen, met rivieren, trekvaarten daterend uit de zeventiende eeuw, en kustwateren en riviermondingen.IB Deze waren echter ongeschikt voor de toegenomen behoefte aan transport. Verzilting van riviermondingen belemmerde het binnenvaren van onze
belangrijkste havens. De grote rivieren waren niet diep genoeg in de zomer, lagen
vol met ijs in de winter, en stroomden over in de lente. Veel kleine rivieren en
trekvaarten moesten worden verbreed en onderling worden verbonden, maar gebrek aan samenwerking tussen lokale overheden verhinderde dit. Tussen 1820 en
1830 werd een aantal kanalen gegraven in een eerste poging om de problemen het
hoofd te bieden, maar tussen 1830 en 1850 gebeurde er niets meer.
Na 1850 werden de grote rivieren, die de verbindingen vormden tussen de
havens van Amsterdam en Rotterdam en het Duitse achterland, verbeterd zodat er
het gehele jaar op kon worden gevaren . Bovendien kregen Amsterdam en Rotterdam directe verbindingen met de Noordzee. In Amsterdam begon een Londens
bedrijf aan de klus. Investeerders geloofden in eerste instantie dat het uitgraven
van een kanaal in combinatie met landaanwinning in de omgeving van Amsterdam
een winstgevende onderneming zou zijn. Dit bleek echter een vergissing : het project bleek veel duurder dan voorzien. Met steun van de centrale overheid kon het
alsnog worden afgemaakt. Ook werden havens en kaden aangelegd. Al met al bereikte de kapitaalvorming in kanalen en havens een topniveau in 1870, met een
bed rag van meer dan 15 miljoen guldens van 1913.
We kunnen dus aan het einde van ons historisch overzicht concluderen dat investeringen in infrastructuur de integratie van markten, die daarvoor zowel regionaal als functioneel gescheiden waren, lijkt te hebben bewerkstelligd of op zijn
minst mogelijk heeft gemaakt. De longe heeft een prominente rol gespeeld bij de
verspreiding van dit inzicht. 19 Hij conc1udeerde dat de groeispurt van de Nederlandse industrie omstreeks 1890 is begonnen na aanzienlijke verbeteringen in infrastructuur in de jaren daarvoor. In navolging van Van Zanden legt Smits de aanyang van het proces van moderne economische groei in Nederland al in de periode
1850-1870. 20 Ook hij legt de nadruk op de rol die de verbetering van de transport17 P.O. Groote, Kapitaalvorming in inJrastructuur in Nederland, 1800-1913 (Groningen, 1995).
18 Zie bijvoorbeeld A. van der Woud, Het lege land: de ruimtelijke orde van Nederland
1789-1848 (Groningen, 1988).
19 De longe, De industrialisatie in Nederland tussen 1840 en 1914.
20 l.L. van Zanden, ' De Nederlandse economie in de negentiende eeuw en het Britse
model', Tijdschrift voor Geschiedenis 108 (1995) 50-66; Smits, Economic growth and
structural change in the Dutch service sector, 1850-1913.
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en communicatie infrastructuur gespeeld heeft in het op gang brengen van een
proces van marktintegratie.
Historici onderschrijven over het algemeen de bovenstaande beschrijving van
de economische ontwikkeling, zonder hun geloof te staven aan de hand van kwantitatieve maatstaven. Door gebruik te maken van een nieuw, gedetailleerd databestand voor de tweede helft van de negentiende eeuw zijn we in staat een empirische onderbouwing te geven van de gangbare opinie dat investeringen in
infrastructuur een belangrijke rol hebben gespeeld in de economische ontwikkeling van Nederland in de tweede helft van de negentiende eeuw. Voordat we echter
daartoe overgaan beschrijven we in de volgende paragraaf eerst onze data.

3. De data
We gebruiken voor onze analyses een vijftal reeks en afkomstig uit het onderzoeksproject 'Reconstructie van de Nationale Rekeningen voor Nederland, 1800-1940',
namelijk het bruto binnenlands produkt (BBP), de investeringen in machines, en
de investeringen in infrastructuur als geheel, en vervolgens deze uitgesplitst naar
hoofdspoorwegen en de rest (zie verder beneden). Aangezien we de aandacht willen vestigen op infrastructuur gaan we daar in deze paragraaf dieper op in, en
volstaan we met voor het brute binnenlands produkt te verwijzen naar Horlings
e.a., en voor de investeringen in machines naar Clemens e.aY De reeksen voor
BBP en investeringen in machines zijn afgebeeld in figuur 1.
De gegevens over de infrastructurele ontwikkeling komen uit Groote. 22 Hij geeft
jaarcijfers voor de investeringen in infrastructuur en de kapitaalgoederenvoorraad
ervan, zowel in lopende als in con stante prijzen, en uitgesplitst naar sector of type.
Hij heeft zich consequent gehouden aan het systeem van nationale rekeningen van
de Verenigde Naties en gewerkt volgens de perpetual inventory-methode van Goldsmith. 23 Infrastructuur kent een aantal kernkarakteristieken, zoals publiek van karakter, van fundamenteel belang voor andere sectoren, de investeringen zijn nietverhandelbaar en geschieden schoksgewijs, en er is sprake van ondeelbaarheden
in technische en ruimtelijke zin. Infrastructurele investeringen geschieden in achttien sectoren op het gebied van transport, telecommunicatie, openbaar nut en waterstaat. Naast spoor- en tramwegen, wegen, scheepvaartwegen, havenwerken en
21 E. Horlings, J.P. Smits en J.L. van Zanden, 'Economic growth and structural change in
the Dutch economy', Economic and Social History in the Netherlands (te verschijnen); A.
Clemens, P.O. Groote en R. Albers, 'Growth theory applied to the role of physical and
human capital in economic growth: The Netherlands, 1850-1913', Economic and Social
History in the Netherlands (te verschijnen).
22 Groote, Kapitaalvorming in infrastructuur in Nederland, 1800-1913 .
23 R.W. Goldsmith, A perpetual inventory of national wealth (New York, 1951).
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Figuur 1. Bruto binnenlands produkt en investeringen in machines in Nederland
1850-1913 (constante prijzen, guldens van 1913)
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kaden worden teIegrafie en teIefonie, gas, waterieiding en eIektriciteit, afwatering
en drainage, zee- en rivierdijken en Iandaanwinning onderscheiden. Hierbij worden aIleen investeringen met echte infrastructuur kenmerken meegenomen, dit betekent bijvoorbeeId dat de vaste spoorwegIijnen weI worden meegenomen, maar
het rollend materieel niet.
De tijdreeksen zijn opgebouwd vanaf het microniveau, uitgaand van boekhoudingen van individueIe bedrijven, overheidsrapporten en andere bronnen. De detaiIgegevens zijn sectorsgewijs geaggregeerd tot bruto kapitaaIvorming. De onderverdeIing maakt het mogeIijk sectorspecifieke deflatoren en verondersteIIingen
over Ievensduur en afschrijvingen van de perpetual inventory-methode te gebruiken. Dit alles komt de transparantie van de tijdreeksconstructie ten goede. Bovendien betekent het dat de uiteindeIijke tijdreeksen eenvoudig kunnen worden gedesaggregeerd. In dit artikel maken wij gebruik van deze mogelijkheid door te
bekijken wat het effect is geweest van investeringen in hoofdspoorwegen aIleen.
Figuur 2 toont het verloop van de investeringen in infrastructuur en het aandeel
van de hoofdspoorwegen daarin.
Onze steekproef begint in 1853. Hierdoor wordt de piek van 1852 vermeden,
die zoals boven is beschreven valt terug te voeren op de drooglegging van de
HaarIemmermeer. Wat betreft investeringen in infrastructuur hadden we eerder

Figuur 2. Investeringen in infrastructuur, totaal en uitgesplitst naar hoofdspoorwegen en de rest: Nederland 1850-1913 (constante prijzen, guldens van 1913)
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kunnen beginnen; hierover zijn vanaf 1800 gegevens beschikbaar. De reeksen voor
BBP en investeringen in machines gaan (voorlopig) niet verder terug dan 1850.
Aile reeksen zijn vooraf omgezet in natuurlijke logaritmen. Tijdreeks analyse heeft
het trend-stationaire karakter van de door ons gebruikte reeksen aan het licht gebracht, d.w.z. de reeksen fluctueren rondom een trend. 24 We hebben de reeksen
geschoond voor de trend en gebruiken dus niet de niveaus van de reeksen (in logs)
maar de afwijkingen ten opzichte van de trendmatige ontwikkelingen. Onze analyses kunnen hierdoor geen uitsluitsel geven over effecten op de lange termijn . De
effecten op de korte en de middellange termijn zijn nochtans niet onaanzienlijk.
In onze analyses hebben we ervoor gekozen om cijfers over investeringen in
infrastructuur te gebruiken in plaats van gegevens over de kapitaalgoederenvoorraad, omdat het schatten van de kapitaalgoederenvoorraad voor infrastructuur inherent lastig is.25 Bovendien drukken we de variabelen niet uit per hoofd van de
bevolking vanwege theoretische redenen. 26

4. De methode en de uitkomsten
Om te bekijken of investeringen in infrastructuur het bruto binnenlands produkt
hebben belnvloed in Nederland in de tweede helft van de negentiende eeuw gebruiken we causaliteitstoetsen van het type Granger. Hogere investeringen in infrastructuur veroorzaken een verandering van het bruto binnenlands produkt in de
zin van Granger wanneer de voorspelling van het bruto binnenlands produkt uit
zijn eigen verleden beter wordt als vertragingen van investeringen in infrastructuur worden toegevoegd. Deze interpretatie van causaliteit is - zeker voor historici - intultief aantrekkelijk en heeft daardoor algemeen ingang gevonden.
Het kan natuurlijk zo zijn dat er sprake is van simuItane effecten, d.w.z. dat extra
investeringen in infrastructuur een verandering van het bruto binnenlands produkt
veroorzaken in de zin van Granger, maar dat tegelijkertijd ook het omgekeerde
geldt. Om dit probleem te vermijden wordt causaliteit van het type Granger vaak
geanalyseerd in een Vector AutoRegressief (VAR) model. In een VAR model wordt
slechts een beperkt aantal variabelen onderscheiden, die worden verklaard uit de
eigen en elkaars vertragingen. Indien noodzakelijk completeren deterministische
variabelen als een constante en/of een trend het stelsel vergelijkingen. Een voordeel van deze benadering is dat we in tegenstelIing tot de gebruikelijke procedures
24 Zie Groote e.a., 'Output responses to infrastructure investment in The Netherlands
1853-1913' .
25 Zie C.H. Feinstein, Domestic capital formation in the United Kingdom, 1920·1936
(Cambridge, 1968).
26 Voor details zie Groote e.a. , 'Output responses to infrastructure investment in the Netherlands 1853-1913'.
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bij het specificeren en schatten van stelsels van vergelijkingen vooraf niets opleggen over de richting van de causaliteit.
We hebben ervoor gekozen om naast het bruto binnenlands produkt en investeringen in infrastructuur ook investeringen in machines op te nemen. Het valt moeiJijk te verkopen dat aile produktiegroei afkomstig zou zijn van investeringen in
infrastructuur; we mogen het effect van investeringen in machines niet veronachtzamen. Wanneer we er vanuit gaan dat er niet meer dan p vertragingen in het VAR
model voorkomen, ziet het VAR model voor onze endogene variabelen bruto binnenlands produkty, investeringen in infrastructuur i en investeringen in machines
m er als voIgt uit:

l(:J =AJ~J
l
I

1-1

++AJ:J
l Jl::J.
t-p

(1)

3 t

Hierbij stellen de A/s, i=l, ... ,p, (3 x 3) matrices van parameters voor, en de u's
storingstermen. De storingstermen hoeven niet onderling onafhankelijk te zijn.
Het toetsen op causaliteit van het type Granger in de context van een VAR model komt neer op het bepalen of de som van de parameters van de vertragingen van
investeringen in infrastructuur in de vergeJijking voor het bruto binnenlands produkt verschilt van nul: een significant positieve som duidt erop dat extra infrastructurele investeringen leiden tot een stijging van het BBP. Normaal gesproken
gebruiken we hiervoor F-toetsen voor restricties op meerdere parameters binnen
een vergelijking. Deze toetsen kunnen we echter in ons VAR model niet gebruiken
omdat de storingstermen mogeJijkerwijs gecorreleerd zijn, zodat investeringen in
infrastructuur niet aileen direct het bruto binnenlands produkt kunnen bei'nvloeden
maar ook indirect via de verstoringen. Een advies opvolgend van Geweke e.a.
gebruiken we daarom Wald toetsen. 27 De toetsgrootheid voIgt een X2 verdeling met
evenveel graden van vrijheid als er restricties worden opgelegd. 28
Een praktisch nadeel van VAR modellen is dat het aantal te schatten parameters
snel kan oplopen. In ons geval met drie variabelen levert iedere extra vertraging in
het model negen extra te schatten parameters op. De graden van vrijheid zijn dan
snel opgesoupeerd. Een groot aantal parameters wijkt vaak echter nauwelijks af
van nul.
Gelukkig hoeven we niet voor aIle vergelijkingen evenveel vertragingen op te
nemen. Sterker nog, de parameterschattingen kunnen worden verziekt wanneer we
27 J. Geweke, R. Meese, en W. Dent, 'Comparing alternative tests of causality in temporal systems: analytic results and experimental evidence', Journal of Econometrics 21 (1983)
161-194.
28 Zie bijvoorbeeld R. Davidson en J .G. MacKinnon, Estimation and inference in econometrics (Oxford, 1993) 88-90.
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dat weI doen en bovendien zou het kunnen leiden tot foute uitspraken over de
richting van de causaliteit zoals Ahking en Miller en Thornton en Batten hebben
laten zien .29
Met behulp van hetfinale voorspeljout criterium van Akaike is voor iedere variabele in iedere vergelijking de optimale vertragingsstructuur bepaald. 30 Omdat
hierdoor niet iedere vergelijking dezelfde verzameling verklarende variabelen bevat, kan niet meer worden volstaan met de gewone kleinste kwadraten methode,
maar dient het stelsel als systeem te worden geschat. Het ligt voor de hand om de
schatter te gebruiken die Zellner heeft voorgesteld in de situatie van schijnbaar
onafhankelijke regressies. 3J Deze schatter houdt expliciet rekening met gecorreleerde verstoringen, en werkt in twee rondenY
Na deze aanloop zijn we toe aan de presentatie van onze resultaten. Het VAR
model is geschat voor de peri ode 1853-1913. Omdat de geschatte coefficienten
niet veel informatie verschaffen, presenteren we de uitkomsten van het model in
gecomprimeerde vorm. In tabel 2 wordt per vergelijking aangegeven hoeveel vertragingen er voor iedere variabele in het model zijn opgenomen, en of de som van
parameters van de vertraagde variabelen positief dan weI negatief is. Tevens geyen we aan of de som significant van nul afwijkt, dit is de uitkomst van de Wald
toets .

Tabel 2. Het VAR model en de uitkomsten van de Wald toets
vergelijking
variabele

vertr.

bbp
som

invest. in mach.
vertr.
sl som

invest. in infrastr.
vertr.
som

bbp
invest. in mach.
invest. in infrastr.

2
5

pos.
neg.
pos.'

0
2
0

4
0
I

pos.'

neg.
pos.

.

Schattingsperiode: 1853-1913.
significant op het 1%- niveau (Wald toets).
29 F.W. Ahking en S.M. Miller, 'The relationship between government deficits, money
growth and inflation', Journal of Macroeconomics 7 (1985) 447-467; D.L. Thornton en
D.S. Batten, 'Lag-length selection and tests of Granger causality between money and income', Journal of Money, Credit, and Banking, 17 nr. 2 (1985) 164-178.
30 H. Akaike, 'Fitting autoregressive models for prediction', Annals of the Institute of
Statistical Mathematics 21 (1969) 203-217; H. Akaike, 'Statistical predictor identification', Annals of the Institute of Statistical Mathematics 22 (1970) 203-217.
31 A. Zellner, 'An efficient method of estimating seemingly unrelated regressions and tests
of aggregation bias', Journal of the American Statistical Association 57 (1962) 348-368.
32 De methode werkt als voIgt. Eerst worden aile vergelijkingen geschat met de gewone
kleinste kwadraten methode, en wordt de variantie-covariantie matrix van de residuen
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Bij de regressie van de drie variabelen spelen de eigen vertragingen een belangrijke rol. Als aanvulling op de gepresenteerde resultaten merken we op dat de eigen
vertraging weI een significante bijdrage levert aan het bruto binnenlands produkt,
maar dat deze parameter niet significant van nul afwijkt.
De belangrijkste uitkomst gegeven onze vraagstelling is de significant positieve
waarde van de som van de parameters voor investeringen in infrastructuur in de
vergelijking van het bruto binnenlands produkt. Het effect werkt blijkbaar rechtstreeks. We vinden geen bewijzen voor een indirecte werking via investeringen in
machines op het bruto binnenlands produkt. Hoewel vertragingen van het bruto
binnenlands produkt voorkomen in de vergelijking voor investeringen in infrastructuur, en de som van de parameters negatief is, is er geen sprake van een causaal verband in de omgekeerde richting: de waarde verschilt niet significant van
nul. Kortom, onze hypothese wordt bevestigd - of juister uitgedrukt, kan niet worden verworpen: in de tweede helft van de negentiende eeuw heeft een verhoging
van investeringen in infrastructuur in Nederland een stijging in het bruto binnenlands produkt veroorzaakt in de zin van Granger.
Zoals tabel 3 laat zien komt het positieve effect in de zin van Granger op het
bruto binnenlands produkt voor een groot gedeelte voor rekening van hoofdspoorwegen. 33

Tabel 3. Het VAR model en de uitkomsten van de Wald toets: hoofdspoorwegen en
de rest
vergelijking

variabele
bbp
invest. in mach .
hoofdspoorwegen
rest

bbp
vertr. som

5
4

0

invest. in mach. hoofdspoorw.
vertr. som
vertr. som

pos.
0
pos." 2
pos.' 0
3

pos.
pos.

.

rest
vertr. som

2

neg." 3

0
4
I

.

pos.
pos.

0
5
2

pos .

.

pos.
pos .'

1853-1913 .
.Schattingsperiode:
significant op het 1%- niveau (Wald toets) .
.. significant op het 5%- niveau (Wald toets).

berekend . Deze wordt vervolgens gebruikt in een gegeneraliseerde kleinste kwadraten
methode.
33 Deze conclusie geldt - zij het in iets mindere mate - ook voor kanalen, zie Groote e.a.,
'Output responses to infrastructure investment in The Netherlands 1853-1913 ' .
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Aileen voor investeringen in hoofdspoorwegen vinden we een significant positief
effect op het bruto binnenlands produkt. Ook investeringen in machines spelen nu
een belangrijke roJ. Het effect van investeringen in machines op het BBP is positief en significant op het 5%-niveau. Zoals in het historisch overzicht al beschreyen heeft de ontwikkeling van het hoofdspoorwegennet zich niet in een vacuum
voltrokken. De laatste twee kolommen van tabel 3 illustreren dat de ontwikkeling
van hoofdspoorwegen en de rest gelijk op is gegaan en elkaar onderling positief
bei"nvloeden. Hierdoor kan het positieve effect op het BBP niet aileen op het conto
van investeringen in hoofdspoorwegen worden geschreven. Zonder investeringen
in de andere infrastructuur categorieen zouden de investeringen in de hoofdspoorwegen het doel voorbij zijn geschoten.
Als investeringen in hoofdspoorwegen dan zo belangrijk zijn geweest zijn voor
de groei van de economie, hoe valt dat te rijmen met het negatieve Granger-causaIe effect van het bruto binnenlands produkt op de investeringen in hoofdspoorwegen? Het antwoord op die vraag ligt precies in de lijn die we tot nu toe hebben
geschetst; het komt door het speciale karakter van de spoorwegaanleg. In de tweede helft van de negentiende eeuw had de economie een net van hoofdspoorwegen
nodig om te functioneren. Toen dat net er eenmaal lag en het bruto binnenlands
produkt inderdaad ging groeien, konden de beschikbare besparingen aangewend
worden voor investeringen in aanvullende infrastructuur en in machines. Het was
niet meer nodig om nog een net van hoofdspoorwegen aan te leggen, want een
basisnet was genoeg. Toen verdichting van het transportnet nodig bleek, konden
lokaalspooriijnen, tramwegen en straatwegen worden gekoppeld aan het hoofdspoornet.

5. Analyse van bet VAR model
Zoals boven geschreven levert het schatten van ons VAR model een veelvoud aan
parameters op. Het is lastig uitspraken te doen over de hoogte van individuele
parameterschattingen. Sims, die de VAR methode voor het eerst toepaste binnen
de economische wetenschap, kwam met een acceptabel alternatief.34 Hij stelde
voor het model te beoordelen aan de hand van de reactiepatronen die het model
laat zien wanneer de variabeIen worden onderworpen aan schokken. Daartoe wordt
het model omgeschreven in een ander gedaante. In een VAR model worden de te
verklaren variabelen verklaard uit het veri eden van de variabelen [zie vergelijking
(1)]. De zogenaamde impuls reacties worden berekend met een model in voortschrijdend gemiddelde (MA) vorm, waarin de variabelen worden verklaard uit
gesommeerde vertragingen van de storingstermen

34 C.A. Sims, 'Macroeconomics and reality ', Econometrica 48 nr. I (1980) 1-48.
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waarbij Bi • i=O.l •...• matrices van parameters voorstellen die rechtstreeks volgen
uit de geschatte parameters van het VAR model. Ons model- of beter gezegd het
stationaire karakter van de reeksen in ons model - laat de conversie van AR in
MA vorm probleemloos toe. 35
Er schuilt een addertje onder het gras. Wanneer de storingstermen onderling zijn
gecorreleerd beinvloeden schokken alle variabelen tegelijkertijd. en zijn we niet
meer in staat het effect van een individuele schok te bepalen. Sims stelt voor een
causale ordening op te leggen. dit wil zeggen vooraf te bepalen in welke volgorde
de variabelen reageren. De causale ordening vormt een zwakke plek in de VAR
benadering. Er zijn meerdere ordeningen mogelijk en het verdient aanbeveling
ook voor andere volgordes de impuls reacties te bepalen. Indien echter de covarianties tussen de residuen van de vergelijkingen niet echt groot zijn. heeft een
andere ordening weinig effect op de uiteindelijke conclusies. Dit is in ons model
het geval. 36 Experimenten met andere causale schema's leiden niet tot andere conc1usies.
In deze paragraaf onderwerpen we het eerste VAR model, het model waarin de
infrastructuur in zijn totaliteit wordt beschouwd, aan een uitgebreide analyse. We
gebruiken de volgende rangorde: investeringen in infrastructuur, investeringen in
machines, en het bruto binnenlands produkt. Investeringen in infrastructuur zijn
het meest exogeen. schokken erop werken niet in dezelfde periode door op de
andere twee variabelen. Deze keuze is gebaseerd op het karakter van deze investeringen, de omvang ervan wordt bepaald door de nagenoeg exogene overheid. Het
bruto binnenlands produkt reageert direkt op alle schokken. Dit is in overeenstemming met uitkomsten van onderzoeken a la Aschauer. Bovendien sluit het goed
aan bij onze studie naar het effect van investeringen in infrastructuur op de produktie.
De impuls reacties worden vaak grafisch gepresenteerd. Hierdoor kunnen we
een indruk krijgen over de omvang van de reacties en de tijdsduur. Voor iedere
variabele kunnen we laten zien wat de reactie is van een schok, dit levert ons negen
patronen. We zullen ons hier beperken tot een reactiepatroon. Figuur 3 toont hoe
het bruto binnenlands produkt reageert op een eenmalige schok in investeringen in
infrastructuur. De horizontale as geeft het aantal jaren aan dat is verstreken na een
eenmalige schok in periode 0, terwijl de verticale as de reacties weergeeft als
35 Zie Sturm e.a .• 'Productivity impacts of infrastructure investments in the Netherlands
1853-1913'.
36 Ibidem .
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fractie van de schok. We merken op dat niet uit de grafiek kan worden geconcludeerd dat een eenmalige schok in 1860 heeft geleid tot een stijging van het BBP in
1865. De grafiek is gebaseerd op informatie over de gehele steekproef, en vormt
slechts een andere manier van het samenvatten van deze informatie.
De figuur bevestigt onze hypothese. Het effect van investeringen in infrastructuur op het bruto binnenlands produkt is positief en aanzienlijk, en houdt bovendien aan. Na een jaar of 10 jaar is er nog steeds sprake van een positief effect. De
lijn vertoont een karakteristiek verloop. We zien een positieve reactie aan het begin, gevolgd door een peri ode waarin het effect afneemt en uiteindelijk uitdempt.
Pas na een aantal jaren wordt het effect sterk positief, bereikt een piek na een jaar
of 5, en dempt daarna langzaam uit.
Hoe kunnen we dit patroon na een schok in investeringen in infrastructuur verklaren? De eerste reactie, een lichte stijging na de schok, is het rechtstreeks gevolg
van de investering zelf. De werkzaamheden werden voornamelijk uitgevoerd door
in te zetten mankracht. Groote heeft berekend dat in 1877 ongeveer 3% van de
Nederlandse beroepsbevolking, 43.000 manjaren, werkten aan het verbeteren van

Figuur 3. Reactie van het bruto binnenlands produkt op een schok in investeringen in inJrastructuur
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de infrastructuurY Het verdiende loon werd uitgesmeerd over een aantal jaren
besteed, hetgeen een toename van de binnenlandse vraag tot gevolg had.
De effecten op de toeleverende industrie waren in Nederland minder groot. Zo
werden spoorrails vrijwel volledig uit het buitenland betrokken. 38 In de peri ode
1861-1892 kwam 42% van de rails (gemeten naar de waarde) rechtstreeks uit
Duitsland, 20% uit Belgie en 18% uit Groot-Brittannie. Slechts de overige 20%
werd via de Nederlandse tussenhandel verkregen, en ook dan nog uit het buitenland. De levering van bouwmaterialen, zoals hout, zand, grind, baksteen of beton,
yond weI voor een groot dee I binnenlands of via de binnenlandse tussenhandel
plaats en genereerde daarmee bestedingseffecten.
Na verloop van tijd wordt het effect positief. Ondernemers die gebruik maken
van voorzieningen op het gebied van infrastructuur zien hun kosten dalen, vooral
de transportkosten. Er is hier sprake van afnemende meeropbrengsten, zodat het
positieve effect een afname vertoont. Het positieve effect treedt echter niet direkt
op. Een systeem kan zich niet direkt aanpassen aan nieuwe omstandigheden, die
een fundamentele wijziging inhouden voor de economie. Deze verklaring wordt
bevestigd door conc1usies van andere studies. Clement en Van der Knaap bijvoorbeeld hebben gewezen op de geleidelijke, doch niet geringe, locatie-effecten van
verbeteringen aan infrastructuur, in het bijzonder kanalen en havenwerken en kaden in de door ons beschouwde periode. 39
Het fenomeen geldt ook in het huidige tijdsgewricht. David vergelijkt de invoering van de computer met de introductie van de dynamo aan het begin van de
twintigste eeuw.40 In beide gevallen trad de produktiviteitsstijging pas na een aantal jaren op. Eerst moesten de dynamo en de computer worden ingepast in bestaande technologieen of de technologieen worden aangepast aan de nieuwe produktiemiddelen. Vernieuwingen worden het snelst opgepikt door jonge, relatief kleine
sectoren. Ondernemers in deze sectoren zien mogelijkheden om van de vernieuwingen te profiteren. Oudere sectoren zitten meer vastgeroest aan bestaande
technologieen en hebben meer tijd nodig om zich aan te passen. Vanwege het feit
dat ze een groter deel van de produktie voor hun rekening nemen, duurt het even
voordat positieve effecten op het macroniveau zichtbaar worden.
37 P.o. Groote, Infrastructure and Dutch development: a new long run data set for the
Netherlands 1800-1913 (FRW RuG / KNAG Groningen / Utrecht).
38 De cijfers in deze paragraaf zijn ontleend aan R.M. Albers en P.o. Groote, 'Kapitaalvorming in spoor- en tramwegen in Nederland, 1838-1913', NEHA-jaarboek voor economische, bedrijfs- en techniekgeschiedenis 57 (1994) 348-369; ze zijn berekend op basis
van de gedetailleerde aanbestedingen van leveringen van rails .
39 M. Clement, Transport en economische ontwikkeling: analyse van de modernisering
van het transportsysteem in de provincie Groningen (1800-1914) (Groningen, 1994); G.A.
van der Knaap (1978) , A spatial analysis of the evolution of an urban system: the case of
The Netherlands (Rotterdam, 1978).
40 David, 'The dynamo and the computer'.
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Ret bovenstaande past goed in recente verhalen over hoe economische agenten
- en daarmee het nationale inkomen - reageren op technologieschokken. Mokyr
heeft het onderscheid tussen macro-uitvindingen en micro-uitvindingen geintroduceerd. 41 Macro-uitvindingen zijn technologische doorbraken die voor ondernemers de theoretische mogelijkheid bieden hun produktieproces radicaal te
veranderen . Ze ontstaan vaak exogeen aan het economische proces ('Willie Wortel-uitvindingen') en zijn daarmee onvoorspelbaar. 42 Macro-uitvindingen stimuleren echter de creatie van weer nieuwe technieken, vaak in de vorm van
micro-uitvindingen. Deze zijn weliswaar technologisch gezien minder baanbrekend, maar blijken in de praktijk vaak belangrijker. Voor ondernemers bieden ze
namelijk meer praktische mogelijkheden om het produktieproces geleidelijk aan
te passen. Micro-uitvindingen komen vaak tot stand door aanpassing van een bestaande techniek, bijvoorbeeld onder invloed van de ervaringen opgedaan in het
produktieproces (in economen jargon 'learning-by-using' en 'learning-by-doing'
genoemd). Bekeken vanuit een technologische invalshoek had de groei van de
produktie en de produktiviteit tijdens de Britse industriele revolutie veel hoger
moeten zijn. Blijkbaar konden de macro-uitvindingen niet meteen volledig tot hun
recht komen omdat de micro-investeringen nog even achter bleven.
Tot nu toe hebben we het meest rechtse gedeelte van figuur 3 buiten beschouwing gelaten. Ret lijkt alsof verbeteringen aan infrastructuur uiteindelijk averechts
werken, dat het effect negatief wordt. David's theorie over de grote technische
systemen kan ook hiervoor een verklaring geven. Grote technische systemen komen namelijk niet uit het niets, ze worden boven op een bestaand systeem geplaatst, zie bijvoorbeeld G6kalp.43 Spoorwegingenieurs bijvoorbeeld gingen bij
de aanleg van nieuwe spoorwegen uit van het bestaande net van wegen en waterwegen. Verouderde systemen worden niet zonder meer vervangen door een nieuw
systeem, ook al is het nieuwe systeem beter en zou het meer winst kunnen genereren . Soms neemt het oude systemen aileen kenmerken van het nieuwe over. 44 Roge
(verborgen) kosten, en nauwe relaties met de rest van het sociaal-economische
systeem, zorgen ervoor dat het verouderde systeem het langer en hardnekkiger
volhoudt dan we zouden verwachten. Rierdoor wordt de produktiviteit natuurlijk
negatief beinvloed. David gebruikt in dit verband het voorbeeld van het QWERTY -toetsenbord. 45 Ondanks verschillende pogingen is het nog niemand gelukt een
41 J. Mokyr, The lever of riches: technological creativity and economic progress (Oxford, 1990).
42 Zie N.F.R. Crafts, 'Macroinventions, economic growth, and 'Industrial Revolution' in
Britain and France', Economic History Review 48 nr. 3 (1995) 591-598.
43 I. Gokalp, 'On the analysis of large technical systems', Science, Technology, and Human Values (1992) 57-78.

44 Zie R. Fremdling, 'Van voorsprong en achterstand naar convergentie en divergentie:
denkbeelden in de economische geschiedenis' (Groningen, 1990).
45 David, 'Clio and the economics of QWERTY'.
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ander toetsenbord in de markt te zetten. Het vasthouden aan verouderde systemen
brengt pad-afbankeJijkheid in het systeem. Verbeteringen in de infrastructuur zijn
lang niet altijd in staat deze pad-afbankelijk te doorbreken. Maar zoals gezegd in
paragraaf 3, de eigenschappen van ons datamateriaallaten lange-termijn bespiegelingen niet toe.

6. Besluit
In dit artikel hebben we datamateriaal afkomstig uit het project 'Reconstructie van
de Nationale Rekeningen van Nederland: 1800-1940' onderworpen aan econometrische tijdreekstechnieken. We hebben een vector autoregressief (VAR) model
geschat voor het bruto binnenlands produkt, investeringen in machines, en investeringen in infrastructuur over de periode 1853-1913. De uitkomsten laten zien
dat verbeteringen in de infrastructuur een positief effect hebben gehad op de produktie (dat extra investeringen in infrastructuur een toename van de produktie hebben veroorzaakt in de zin van Granger). Door gedetailleerde kennis te gebruiken
over hoe de reeks was geconstrueerd, zijn we in staat de investeringen in infrastructuur te splitsen in een investeringen in hoofdspoorwegen en andere infrastructurele investeringen. Het positieve effect blijkt al te gelden voor investeringen in
hoofdspoorwegen.
Het VAR model met de totale investeringen in infrastructuur is onderworpen aan
een nadere analyse, waarin is gekeken hoe produktie reageert op een schok in de
investeringen in infrastructuur. Na een initieel bestedingseffect, duurt het enige
tijd voordat de verbeteringen in de infrastructuur gaan werken. Aanpassingen van
het gedrag van economische agenten geschieden niet van de ene peri ode op de
andere. We kunnen dit patroon in de reactie van de produktie uitstekend plaatsen
in David's theorieen over grote technische systemen.
De hypothese dat investeringen in infrastructuur belangrijk zijn geweest voor de
produktie groei die in Nederland is opgetreden aan het eind van de vorige eeuw
vervult een centrale rol in historische beschrijvingen. We hebben de stelling voor
het eerst kwantitatief onderbouwd. Onze bevindingen reiken echter niet verder
dan de middellange termijn, omdat de analyse is gebaseerd op reeksen die zijn
geschoond voor de trend. Vervolgonderzoek zal moeten uitmaken of, en in welke
mate, verbeteringen in de infrastructuur tot een hoger lange-termijn groeipad voor
de produktie hebben geleid.

xm

De geschiedenis van het visafslagbedrijf
te IJmuiden, 1899-1940 1
WD. POST

1. Inleiding
De geschiedenis van het Staatsvissershavenbedrijf (SVHB) te Umuiden is tot op
heden sterk onderbelicht gebleven. 2 De status van overheidsbedrijf kan het bestaan van deze lacune niet verklaren. Andere overheidsbedrijven, die allen sleutelposities binnen het NederIandse economische leven wisten te verwerven, zoals
Staatsmijnen, de PTT, of bedrijven met een grote mate van overheidsparticipatie,
zoals Koninklijke Olie, Hoogovens en de Koninklijke Nederlandsche Zoutindustrie, hebben zich immers wei in een warme historische belangstelling mogen verheugen. 3
Deels kan dit verschil verklaard worden uit de omvang van het produkt van het
SVHB. Het bedrijf was voor de omvang van zijn produktie direct afhankelijk van
de resultaten van de visserij , een bedrijfstak die slechts een relatief geringe bijdrage aan het nationaal inkomen leverde. Een ander, met de aard van het produkt
samenhangend, verschijnsel is de geringe belangstelling die het historisch vakgeMet dank aan dr. F.M.M. de Goey voor diens kritische opmerkingen ten aanzien van
een eerdere versie van deze tekst.
2 Rijksarchief in Noord -Holland,Archiefvan het Staatsvisserhavenbedriff, [1890 J 18991976 [1989J, Haarlem 1995 (Verder aangeduid als RANH, arch. SVHB, inv.nr. .. ). De
Rijksvisafslag werd, bij wet van 22 juni 1914, Staatsblad no. 266, formeel als staatsbedri jf
aangemerkt, maar functioneerde al sinds 1899 als zodanig. Tot 1914 werd aanduiding
Rijksvisafslag gebruikt waarna de benaming Staatsvissershavenbedrijf (SVHB) ingeburgerd raakte. Het bedrijf werd onder deze naam tot 1989 voortgezet, waarna het in particu!iere hand en overging (Zeehaven IImuiden N.Y.) . In het artikel is gemakshalve de aanduiding SVHB gebruikt.
3 A. Kramer (red.), Bibliografie voor de bedrijfsgeschiedenis. Centrum voor de Bedrijfsgeschiedenis (Rotterdam 1993) 18-23,259-260,264-266.
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bied voor de visserij aan de dag legde. In de literatuur werd hier al eerder op
gewezen. 4 Door de niet-industriele, aan de landbouw verwante, structuur van de
visserij kwam deze sector lange tijd bezijden de belangrijkste stroom van het economisch-historisch onderzoek te staan, waar men zich sterk op de Nederlandse industrieIe ontwikkeling concentreerde. 5 Tengevolge hiervan kreeg de gehele agroeconomische sector, en in het bijzonder de visserij, een zeer bescheiden positie in
de vakliteratuur toebedeeld. Het zijn deze omstandigheden die verklaren waarom
het SVHB al bijna een eeuw op een detailstudie naar zijn veri eden heeft moeten
wachten.
De centrale probleemstelling bij dit onderzoek omvat de volgende drie vragen:
Welke doeleinden stonden de Nederlandse overheid voor ogen om goederen en
diensten, die ook door particuliere ondernemers konden worden geleverd, in de
vorm van een staatsbedrijfte exploiteren?; Wat waren de resultaten van exploitatie
door de overheid?; Door welke dynamiek werd de relatie tussen de overheid en het
afslagbedrijf gekenmerkt?
Ten behoeve van de beantwoording van de eerste twee vragen werden een documentanalyse en een prestatie-analyse uitgevoerd. De documentanalyse is gebaseerd op onderzoek van beleidsstukken, kamerstukken en jaarverslagen en geeft
een beeld van de door de overheid geformuleerde beleidsdoeleinden. Met de
prestatieanalyse kon worden vastgesteld welke prestaties het SVHB, uit hoofde
van de geformuleerde doeleinden en met behulp van de haar ter beschikking staande middelen, realiseerde. Voor de beantwoording van de derde vraag werden de
verklaringen die het SVHB voor de geleverde prestaties gaf en de hierop door de
overheid geformuleerde reacties in onderlinge samenhang onderzocht en geanalyseerd.6

4 DJ . Gouda, De Nederlandse zeevisserij tijdens de Eerste Wereldoorlog, 1914-1918
(Haarleml Antwerpen 1978) 8; J. D. van der Veen, "'Een zozeer teniet gegane bedijfstak",
De economische ontwikkeling van de Noordzeevisserij (1800-1940)', Holland, regionaalhistorisch tijdschrift 16 (1984) 143-155.
5 EJ . Fischer, 'De geschiedschrijving over de 1ge-eeuwse industrialisatie' in: w.w.
Mijnhardt (red .) Kantelend geschiedbeeld: Nederlandse historiografie na 1945 (Utrecht
1983) 228-230.
6 Bij dit onderzoek werd dankbaar gebruik gemaakt van de dissertatie van R.WJ. Jansen, Prestatieonderzoek naar Nederlandse overheidsbedrijven; case-studies naar de Staatsmijnen, de NV Nederlandse Spoorwegen en de Nederlandse Centrale Organisatie voor
toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (Hoofddorp 1993). Met name het theoretisch-analyti sch kader dat in deze studie werd aangetroffen vormde een uitnemende gids
bij het vormgeven van het voorliggende onderzoek.
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2. Doeleinden en rniddelen

Doeleinden
Na de openstelling van het Noordzeekanaal (1876) bleek deze waterweg, ter hoogte
van het gehucht Umuiden, een magneetwerking uit te oefenen op de visserij ' van
de Zijde' die tussen Hoek van Holland en Den Helder haar emplooi yond . Deze
visserij had het altijd aan bruikbare havens ontbroken waardoor, zij noodgedwongen bleef aangewezen op het gebruik van verouderde platboomde scheepstypen
die op het strand konden worden gezet. 7 Het was deze visserij nu die in toenemende mate het gerieflijke en strategisch gelegen Noordzeekanaal als uitvalshaven
ging gebruiken. Deze toenemende bedrijvigheid 1eidde tot ernstige verkeersproblemen toen de grote aantallen vissersschepen het kanaal dreigden te verstoppen.
Yoor het Rijk werd dit probleem acuut toen zij in 1883 het Noordzeekanaal van
de in financiele nood verkerende NY Amsterdamsche Kanaalmaatschappij overnam. In 1887 lanceerde het Rijk het plan om de visserijgebonden bedrijvigheid,
ter ontlasting van het Noordzeekanaal, in een aparte vissershaven onder te brengen. g In 1896 kon deze haven voor de visserij worden opengesteld. De aanleg
werd door de overheid beschouwd als een werk van openbaar nut. Het gebruik
stond geheel ten dienste van de particuliere visserij en vishandel (de particuliere
afslag van vis) en was niet belast met heffingen van overheidswege.9 Nog hetzelfde jaar werd het besluit genomen om de haven te vergroten en deze van een nieuwe vis hal te voorzien. Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, C. Lely,
achtte de totstandkoming van deze uitbreidingswerken te Umuiden 'een waarlijk
en groot nationaal belang, een belang voor onze geheele Nederlandsche visscherijnijverheid'. Overigens was deze minister in het algemeen een warm voorstander
van een krachtig stimuleringsbeleid ten aanzien van de Nederlandse visindustrie
waarbij hij nadrukkelijk wees op de steun die deze bedrijfstak in Engeland, Belgie, Frankrijk en vooral Duitsland, ondervond. IO De minister legde in dit verband
in 1898 de volgende retorische vraag aan de leden van de Tweede Kamer voor:
'Zou het voor ons land niet van groot belang zijn te trachten een groot deel van
dien rijken buit tot ons te trekken en te zorgen dat onze visschers concurrenzfiihig
worden met die buitenlandsche visschers, vooral met die van Geestemtinde en
Altona, waar zooveeJ voor de visscherij wordt gedaan?' II
7 B. Weber, 'Het ontstaan van de vissershaven te Umuiden' , in: Noord-Holland; tijdschrift gewijd aan de sociaal-culturele situatie in Noord-Holland, 9 (1964) 269.
8 Handelingen Staten-Generaal, bijlage nr. 98, Memorie van toelichting bij de wet van
31 mei 1887.
9 Koninklijk Besluit (K.B.) d.d. 15 juni 1896, Staatsblad (Stbld.) no. 96, Besluit tot
vaststelling van een Reglement van politie voor de visschershaven te I1muiden.
10 Handelingen Tweede Kamer, 34e Vergadering, 21 december 1897, 643-644.
11 Ibidem, 643-644.
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In 1899 ging de minister over tot de instelling van een nieuw reglement op de
visafslag te U muiden. Aanleiding tot de herziening van het reglement vormden de
misbruiken bij de particuliere afslag waar handelaren door middel van onderlinge
afspraken een zogenaamde 'ring' vormden om de prijsvorming naar hun hand te
zetten . 12 In het nieuwe reglement werd bepaald dat de verkoop in het vervolg nog
uitsluitend publiek in de vishal mocht plaatsvinden door daartoe van rijkswege
aangestelde beambten.13 Over de som van de door de rijksvisafslager afgeslagen
vis was nu echter een retributie van twee procent verschuldigd. 14 Aldus ging de
Rijksvisafslag te Umuiden op 1 juli 1899 van start.
Nu de staatsexploitatie een feit was verschoof ook de politieke beiangstelling
naar hiermee samenhangende vraagstukken . In 1905 leidde dit tot de invoering,
door minister I.e. de Marez Oyens, van een commerciele boekhouding bij de Rijksvisafslag. Het doeleinde van de exploitatie was een zo groot mogelijke opbrengst
te behalen, opdat een matige rente, die zo dicht mogelijk bij de normale staatsrente
lag, kon worden gerealiseerd. 15
De aanwijzing in 1914 van de Rijksvisafslag tot staatsbedrijf markeerde, formeel, het einde van de discussie over de exploitatievorm van het bedrijf.1 6 Conform deze wet werden nu jaarlijks afzonderlijke begrotingen van inkomsten en
uitgaven vastgesteld die tegelijk met de ontwerpen van de algemene begroting aan
de Tweede Kamer werden aangeboden . In deze wet werden aile uitgaven voortvloeiende uit de exploitatie van het bedrijf tot de lasten gerekend. Ter dekking van
deze uitgaven mochten aIle opbrengsten en in geval van een negatief bedrijfsresultaat, de uitkering van het zuivere verlies door het Rijk, worden aangewend.
Ten slotte voorzag de wet nog in voorschriften waaraan de financiele verantwoording moest voldoen.17 Afgezien van de mogelijkheid om een eigen reserve aan te
leggen bevatte de wet geen artikelen die een breuk veroorzaakten met de al sinds
1905 bij het SVHB bestaande praktijk.
Een wijziging in de bestaande wetgeving deed zich voor toen het SVHB bij wet
van 29 december 1928 werd aangewezen tot tak van Rijksdienst, welke krachtens
het derde lid van artikel 88 van de Comptabiliteitswet,18 voor een afzonderlijk

12 Ibidem, 637. B. Weber, 'Het ontstaan van de vissershaven te I1muiden ' , in: NoordHolland; tiJdschrift gewijd aan de sociaal-culturele situatie in Noord-Holland, 9 (1964)
270-271.
13 K.B. 25 maart 1899, Stbld. no. 85, Besluit tot wijziging van het Reglement van politie
voor de Visschershaven te I1muiden.
14 Handelingen Tweede Kamer, 61 Vergadering, 22 juni 1899, 1202-1203.
15 Handelingen Tweede Kamer, 32e Vergadering, 15 december 1904, 681 .
16 Wet van 22 juni 1914, Staatsblad no. 266.
17 Wet van 16 februari 1912, houdende regeling van de begrootingen en rekeningen van
Staatsbedrijven, Staatsblad no. 85.
18 Wet van 1927, Staatsblad no. 259.
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beheer werd aangewezen. 19 Deze wet hield een herziening in van de uit 1912 daterende wet op de Staatsbedrijven waarbij de financieie verantwoording en de controie hierop nauwkeuriger werden omschreven.
De laatste ingrijpende wijziging waarmee het bedrijf voor de oorlog werd geconfronteerd was de reorganisatie van het departement van Waterstaat waarbij het
SVHB definitief uit de Rijkswaterstaatsdienst werd afgezonderd. Het SVHB kwam
nu, bij Koninklijk Besluit van 22 december 1933, direct onder de minister van
Waterstaat te staan. 20 De doelstelling van het bedrijf werd hierbij voor het eerst
nauwgezet omschreven. Hiertoe werden gerekend: het beheer en de exploitatie
van de tot het bedrijf behorende havens, gebouwen, terreinen, werken en inrichtingen ; het verlenen van tussenkomst bij de publieke verkoop van vis; en verder in
het algemeen alles wat tot het belang van het bedrijf behoorde.
Middelen 21
Ten behoeve van het uitoefenen van de primaire taak van het SVHB, het verlenen
van tussenkomst bij de verkoop van de aangevoerde vis, diende het bedrijf te beschikken over de middelen om een correcte afhandeling te waarborgen. Tot deze
mjddelen hoorden, naast de door het SVHB te exploiteren bedrijfsterreinen en
infrastructuur, de directie, het secretariaat, de financiele administratie, de afdeling
personeelszaken en andere administratieve en organisatorische afdelingen.
De directie bestond vanaf de oprichting in 1899 uit een directeur die hierarchisch direct onder de minister van Handel, Waterstaat en Nijverheid - later de
minister van Waterstaat - fungeerde . In 1911 verviel, in verband met de havenuitbreiding, de functie van directeur en werd in diens plaats een ingenieur van Rijkswaterstaat aangesteld. In 1919 keerde men weer terug naar de situatie van 1911 en
werd de directeur in zijn functie hersteld.
De beschikbare documentatie biedt een onvoldoende hand vat om de bedrijfsorganisatie geheel in haar ontwikkeling te volgen. Wei staan ons twee momentopnamen, uit 1914 en 1933, ter beschikking die een goede indruk van het bedrijf
geven. In 1914 bestond het bedrijf uit de volgende organisatorische eenheden: de
administratie, de haldienst, de havendienst, de dienst mechanische inrichtingen en
19 Zie respectievelijk: de wet van 29 december 1928, Staatsblad no. 515.
20 K.B. tot vastestelling vna de inrichting van den dienst van het Staatsvisscherhavenbedrijf te I1muiden, 22 december 1933, Staatsblad no. 719.
21 Voor de navolgende tekst werd geput uit de volgende literatuur: W.G.c. Gelinck, ' De
Visschershaven te I1muiden I; De Visschershaven in het algemeen', in : De Ingenieur 29
(1914) no.45 , 895-896; J.J . Canter Cremers, 'De Visschershaven te Umuiden II; De
Visschershaven te Umuiden als bedrijf' , in: De Ingenieur, 29 (1914) no.47 , 917; w.G .c.
Gelinck, ' Vijfentwintigjaren rijksvisafslag te I1muiden', in: De Ingenieur, 39 (1925) no.27,
507; J.A. van der Aar, ' Het Staatsvissershavenbedrijf', in : IJmuiden, havens en sluizen Monumenten-commissie Velsen (Velsen 1987) 12; RANH, arch. SVHB, Jaarverslagen 19011940, inv.nrs. 1-36.
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Atbeelding 1. Kaart van de havens en terreinen van het Staatsvissers-havenbedrijf
Ontleend aan: W.C.c. Celinck, Vijfentwintig jaren Rijksvisafslag te /Jmuiden in:
De Ingenieur; 1924 no. 27 fig. 2
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waterleiding, de dienst politie, de dienst elektrische inrichtingen, en de dienst
havenwerken. De personeelsomvang van het SVHB bedroeg in 191448 personen,
waarvan 34 in vaste dienst. In 1933 waren de hoofdlijnen van de organisatie uit
1914 nog duidelijk herkenbaar, met dien verstande dat de dienst administratie zich
intussen tot een drietal gespecialiseerde stafafdelingen bleek te hebben ontwikkeld. Tot de stafafdelingen behoorden, behalve de afdeling personeelszaken en
directiesecretariaat, de kassiersafdeling en de afdeling financiele en bedrijfseconomische zaken. 22 In 1933 waren in totaal56 personeelsleden bij het SVHB werkzaam, waarvan 39 in vaste dienst. Het jaar 1933 is echter niet representatief te
noemen. Het personeelsbestand varieerde tussen 1930 en 1940 doorgaans tussen
de 62 en 75 personen .
Naast de organisatie beschikte het SVHB over belangrijke infrastructurele werken om de primaire taak, het verlenen van tussenkomst bij de verkoop van de
aangevoerde vis, te kunnen uitvoeren. Hiertoe behoorden in de eerste plaats de
terreinen, de havens en de havenuitrusting (zie afbeelding 1). In 1890 werd het
graven van de Vissershaven aangevat. Toen de haven bij de openstelling in 1896 te
klein bleek, werd deze met 185 meter verlengd tot ruim 700 meter. In 1920 kwamen, terzijde van de haveningang van de Vissershaven, de Lighaven en de aansluitende Haringhaven gereed.
De hallen vormden de kern van het SVHB. Hier yond de aanvoer, de afslag en
de doorvoer plaats van de in de haven aangevoerde vis. In 1900 werd op de plek
van de oude, houten hal een nieuwe, stenen zuidooste-lijke hal (Hal A) in gebruik
genomen. De nieuwe noordwestelijke hal (Hal B) werd in de jaren 1904-1905
gebouwd. Nog voor 1940 werden hieraan de hall en C en D toegevoegd. De vishallen hadden sinds 1898 aansluiting op het landelijk spoorwegnet.
Sinds 1899 behoorde de exploitatie, c.q. de verhuring en verpachting, van de bij
de Vissershaven behorende terreinen eveneens tot de taken van het SVHB . Op
deze terreinen vestigden zich in de loop der tijd steeds meer (particuliere) bedrijyen die direct of indirect bij de visserij of de visserijnijverheid waren betrokken.
In 1918 waren omstreeks 2000 vissers en een arbeidende bevolking van 1000 tot
1300 person en in deze bedrijfstak werkzaam. 23 Ten eigen bate en ten behoeve van
particuliere afnemers beschikte het SVHB, sinds de oprichting, over het monopolie op de levering van water, elektriciteit en gas (tussen 1927-1937) op de eigen
bedrijfsterreinen. De uit de exploitatie voortvloeiende gelden werden gehee\ ten
bate van het afslagbedrijf aangewend. Hetzelfde gold voor de exploitatie van twee
ijzeren droogdokken (respectievelijk in gebruik genomen in 1908 en 1920) en de
elektrische kraan (sinds 1911).

22 Ministerie V& W, archiejCvA, Div. 1978-1986, II . Schets van taken en functies, inv.nr.
50.3; RANH, arch. SVHB, jaarverslagen 1930-1940, inv.nrs. 25-35.
23 Gouda, De Nederlandse Zeevisserij, 41-42.
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Afbeelding 2. Gezicht op de Vissershaven, de vishallen en llmuiden, 1910. Ontleend aan: De GeiUustreerde Gids voor de Gemeente Velsen (Amsterdam 1924)
3. Presta ties

Regelmatige groei en explosieve expansie, 1899-1919
De eerste verslagjaren sloot de Rijksvisafslag af met positieve exploitatiecijfers,
die in de peri ode 1901-1904 van f 17.441,- tot f 53.035,- zouden oplopen (zie
tabel 1).24 In deze kwetsbare peri ode van haar bestaan wist de Rijksvisafslag de
concurrentieslag met de, sinds 1899 door het Rijk gedoogde, cooperatieve afslag
definitief in haar voordeel te beslechten. 25 Dit particuliere bedrijf bleek niet langer
te kunnen concurreren met de lagere afslagtarieven (in 1899 naar een procent verlaagd),26 de goede kredietfaciliteiten en de goed geoutilleerde havenwerken van
het Rijk. Sirids de vrijwillige opheffing van de particuliere afslag in 1902 beschikte de Rijksvisafslag over het monopolie op de afslag van vis te Hmuiden.27
Na dit aanvankelijke succes werd de afslag in 1905 echter met een negatief
bedrijfsresultaat van f 62.206,- geconfronteerd. Deze radicale omslag was een
gevolg van de invoering, in 1905, van het systeem van commerciele boekhouding.
24 RANH, arch. SVHB,jaarverslagen 1901-1903 , inv.nrs. 1-2 (190211903).
25 Weber, 'Het ontstaan van de vissershaven' 27l.
26 Handelingen Tweede Kamer, 40e Vergadering, 19 december 1900, 815. Zie eveneens
Handelingen Tweede Kamer, 80e Vergadering, 28 april 1909,2075.
27 Handelingen Tweede Kamer, 80e Vergadering, 28 april 1909,2075.
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De Rijksvisafslag kreeg hierbij de beschikking over een eigen kapitaalgoederenvoorraad. Vanaf het moment dat de terreinen, de Vissershaven, de vishal en de
overige infrastructurele werken in de boekhouding werden bijgeschreven, werd
het bedrijf tevens geconfronteerd met de enorme, tot dan toe door het Rijk betaalde sommen aan rente en afschrijvingen waarmee deze waren bezwaard.
Hoe onwennig men bij de Rijksvisafslag tegen deze implicaties van de commerciele boekhouding aankeek bleek uit de neiging dat men hier de afschrijvingen en
de interest lange tijd als min of meer oneigenlijke aftrekposten op het bedrijfsresultaat beschouwde.28 Sinds 1908 veranderde deze houding toen de verliescijfers,
dankzij een verhoging van de retributiegelden en een gunstige ontwikkeling van
het visserijbedrijf, fors bleken te kunnen worden teruggedrongen (zie tabel en grafiek 0. 29 In 1913 kon voor het eerst sinds de invoering van de commerciele boekhouding weer een positief resultaat (f 29.386,-) worden geboekt. De jaarlijks hoge tot
zeer hoge winsten die tussen 1913 en 1920 werden behaald, bevestigden de indruk
dat de afslag een moeilijke aanloopperiode met succes had afgesloten.
Sinds 1914 koos de bedrijfsleiding voor een strategie die was gericht op consolidatie. Een geeigend middel hiertoe is een deel van de winst te besteden aan een
versnelde afschrijving op kapitaalgoederen. Hiermee beperkt men de winstneming
op korte termijn om de winstmogelijkheden van het bedrijf, op de langere termijn,
te bevorderen en te beschermen. Een ander middel dat hetzelfde doel beoogd, is
het aanleggen van een financieIe reserve. Beide middelen werden in de peri ode
1913-1920 door het SVHB aangewend. 30
Na 1913 ging de regelmatige groei van het SVHB over in een explosieve expansie welke een direkt gevolg was van het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog.
Aanvankelijk deed het uitbreken van de oorlogshandelingen echter het ergste vrezen. Het visserijbedrijf kwam in de eerste dagen van de oorlog zelfs geheel tot
stilstand. De kredietvoorziening stokte en belangrijke exportmarkten werden onbereikbaar. Bovendien waagden zich nog maar weinig schepen buitengaats omdat
oorlogsschade aan schip en opvarenden niet door de verzekeringsmaatschappijen
werd gedekt. Desondanks zou 1914 tot het meest rendabele verslagjaar uit het 15jarig bestaan van het SVHB uitgroeienY
De eerste aanzet voor het herstel werd door de rederij zelf gegeven to en zij, met
steun van de gemeente Vel sen en belanghebbende particulieren, een onderlinge
verzekering tegen oorlogsmolest tot stand wist te brengen die het mogelijk maakte
28 RANH, arch. SVHB, jaarverslag 1907, inv.nr. 4, 8.
29 'De retributie voor den afslag van visch in de Rijksvischhal te Umuiden ; Eene toelichting op het adres van de afdeling Umuiden van de Vereeniging ter Bevordering van de
Nederlandsche Visscherij aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal' (Urnuiden 1908).
30 RANH, arch. SVHB, jaaryerslagen 1914-1920, iny.nrs. 10-15, resp. 9-11 , 6-9, 7-11 ,
8-10 (1917/1918) , 8-10, 7-10.
31 RANH, arch. SVHB,jaaryerslag 1914, iny.nr. 10, 9-11.
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Grafiek 1. Exploitatie Rijksvisafslag en SVHB, 1905-1920
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Tabel 1. Jaarlijkse omzet-, retributie-, winst- en verliescijfers van de RijksvisaJslag en het Staatsvissershavenbedrijfte /Jmuiden, 1899-1920
Jaar

1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920

Omzet in guldens
x 1000

Retributie in guldens
x 1000

819
1.180
2.590
2.842
3.561
4.073
4.682
4.754
4.433
4.484
5.030
5.379
6.974
6.996
7.134
17.888
36.603
13.764
18.497
24.034
15.006

12
12
20
28
36
41
47
48
71
90
101
108
139
140
143
358
732
275
370
480
300

Winst/Yerlies in guldens
x 1000

17
27
39
53
- 62
- 64
- 60
- 33
- 17
-8
-2
29
30
31
146
410
35
77
III

- 171

Bron: RANH, arch. SYHB, jaarverslagen 1901-1903, 1905, 1907-1920, inv.nrs. 1- 15;
Verslag van den staat der Nederlandsche Zeevisscherijen (Den Haag, 1854-1910).32
dat de visserij werd hervat. 33 Een tweede belangrijke stimulans ging uit van een
door de oorlogsomstandigheden ontstane schaarste aan vis . Vis bleek tijdens de
oorlog van grote waarde. Het was een weinig kostbaar voedingsmiddel, dat in
32 De retributie bedroeg, met uitzondering van de periode 1900-1909, altijd 2% van de
koopsom van de vis op de veiling. In 1900 bedroeg de retributie 7V2 maand 1% en 4V2
maand 2% en in 1908 4 maanden 1% en 8 maanden 2% van de koopsom van de vis. In de
tussenliggende peri ode 1901-1907 bedroeg de retributie 1%. Tot 1920 ontbreken in de
jaarverslagen de aanvoercijfers in kilogrammen. Tot die tijd rekende men in aantallen kantjes,
met verschillende inhoud, en manden.
33 RANH , arch . SYHB, jaarverslag 1914, inv.nr. 10,9-11; Gouda, De Nederlandse Zeevisserij, 49-50.
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gezouten of bevroren vorm, langdurig houdbaar was. Het aanbod van vis op de
Europese markt nam tijdens de oorlog echter sterk af.34 Voor de Nederlandse visserij ontstond hierdoor een uitzonderIijk gunstige markt die zich kenmerkte door
een grote vraag, snel stijgende prijzen, afnemende concurrentie en zeer hoge winstmarges (zie grafieken 4 en 5). De keerzijde was dat de persoonlijke en materieIe
risico's ter zee uitzonderIijk hoog waren.
Evenals de Nederlandse visserij profiteerde het SVHB van deze bijzonder gunstige omstandigheden. In 1915 en 1916 behaalde het bedrijf winsten die op geen
enkele wijze te vergelijken waren met die uit de vooroorlogse periode, namelijk
f 145.987,- en f 409.520,-.35 Tegenover de winsten uit 1915 en 1916 stonden de
slechts betrekkelijk kleine winsten uit de jaren 1917 en 1918, die respectievelijk
f 35.192,- en f 77.009,- bedroegen (zie tabel en grafiek 1).36 Het SVHB yond deze
laatste resultaten gezien de zeer ongunstige omstandigheden niet onbevredigend.
De kosten van exploitatie en onderhoud waren door de aanhoudende stijging van
lonen en prijzen namelijk belangrijk toegenomen, terwijl de inkomsten door herhaalde stoornissen in de zeevisserij sterk waren gedaald.
In 1917 bleek het hoge oorlogsrisico ter zee telkens aanleiding te geven tot een
tijdeJijke staking van de visserij. De situatie liet zich op den duur zo ernstig aanzien dat de regering zich genoodzaakt zag (november 1917) een verbod uit te
vaardigen op het uitvaren van stoomvissersvaartuigen. In april 1918 werd toch een
poging gewaagd om de stoomvisserij te hervatten. De NederIandse regering verleende hiertoe een beperkt aantal vergunningen, waarop een deel van deze stoomtreilers prompt door Britse marinevaartuigen werd opgebracht. De verIeende vergunningen werden hierop schielijk ingetrokken, waarna het uitvaarverbod tot de
wapenstilstand in 1918 bleef gehandhaafd. 37
Het eerste naoorIogse jaar gaf nog geen genormaliseerde ontwikkeling van het
bedrijf te zien. Externe omstandigheden, die een uitvloeisel vormden van de oorlogsjaren, bleven de resultaten negatiefbei'nvloeden. De visserij kampte met zeer
hoge exploitatiekosten en onvoorziene omstandigheden die het uitreden van de
stoomtreilvloot beperkten . Tot april kon, wegens kolenschaarste, slechts een deel
van de vloot in de vaart worden gebracht. Een ander probleem was dat de export
naar Duitsland door extreem lage koersen van de mark en de importbeperkingen
zeer onaantrekkelijk werd.
In weerwil van deze ongunstige omstandigheden was de opbrengst van de verkochte vis toch nog betrekkelijk hoog. De vangsten waren over het algemeen ruim
en de prijzen nog altijd belangrijk hoger dan voor de oorlog het geval was ge34
35
36
37

RANH , arch. SVHB,jaarverslag
RANH , arch. SVHB, jaarverslag
RANH, arch. SVHB , jaarverslag
RANH, arch. SVHB,jaarverslag

1914, inv.nr. 1O, 9-1l.
1915-1916, inv.nrs. 11-12, resp. 6-9, 7-1l.
191711918, inv.nr. 13, 8-10.
191711918, inv.nr. 13,8-10.
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weest. Het SVHB achtte de uitkomsten over 1919, gezien de omstandigheden,
bevredigend. De exploitatie leverde namelijk een nettowinst op van f 111.059,tegen f 77.009,- in 1918. 38
Stagnatie en herstel, 1920-1929
In 1920 liet de exploitatie van het SVHB, voor het eerst sinds 1912, weer een
verlies zien. Op de verlies- en winstrekening prijkte een negatief saldo van
f 170.970,-, en dat terwijl in het verslagjaar over 1919 nog een winst werd geboekt van f 111.059,21 (zie tabel en grafiek 2). Geschokt haastte de directie zich
te verklaren dat bij de beoordeling van de exploitatie van het SVHB in 1920 niet
uit het oog diende te worden verloren, dat: '[ ... ] de ongunstige uitkomsten nauw
verband houden met de huidige inzinking van het visserijbedrijf. Tevens moet in
aanmerking worden genomen dat tegenover het verliescijfer van f 170.000,- over
1920 een winst van in totaal f 780.000,- staat over de jaren 1915 (sinds de Rijksvisafslag staatsbedrijfwerd) tot 1919 [... ]'
De ernstige problem en waarmee het visserijbedrijf werd geconfronteerd werden
veroorzaakt door de herorientering van de wereldeconomie in de naoorlogse periode. Kenmerkend voor deze periode waren voortdurend dalende wisselkoersen
en een sterk dalende Europese koopkracht. De koersdaling had vooral een desastreus effect op de export naar Duitsland, de voornaamste importeur van Nederlandse haring (zie grafiek 4). De haringhandel met Duitsland raakte verlamd en
daalde van ruim veertig miljoen kilogram in 1919 tot minder dan vier miljoen
kilogram in 1922. Reeds in 1920 was de uitvoer naar Duitsland zo catastrofaal
gedaald, dat de reders met onverkochte voorraden bleven zitten. Een rigoureuze
prijsdaling van 31,3 cent per kilogram in 1919 tot ongeveer 15 cent per kilogram
in 1922 en 1923 was hiervan het gevolg. 39 Deze conjunctuuromslag uitte zich bij
het SVHB in grote omzet- en winstdalingen die tot 1924 aanhielden. De verliescijfers vertoonden sinds 1922 eerst een licht dalende tendens welke zich na 1924
steeds krachtiger voortzette (zie tabel en grafiek 2). Echter tot 1924 bleefhet algemene, sombere beeld overheersen.
Niet aileen de economische stagnatie van het visserijbedrijf was verantwoordelijk
voor de naoorlogse verliezen van het SVHB. Het bedrijf was zelf evenmin evenwichtig van structuur. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was men onder druk van de
enorme en onverwachte toename van aanvoeren en omzetten overgegaan tot nieuwe investeringen. De bouw van een waterzuiveringsinstallatie (voltooid in 1914),
de aanschaf van een tweede droogdok (1920) en de aanleg van de Haringhaven
(opgeleverd in 1920) waren hiervan het resultaat. Deze uitbreiding van de

38 RANH, arch. SVHB,jaarverslag 1919, inv.nr. 14,8-10.
39 A.G.U. Hildebrandt, 'De Nederlandse Visserij', in: P.B. Kreukniet (eindred.), De Nederlandse volkshuishouding tussen twee Wereldoorlogen. Bijdragen tot de sociaal-economische vernieuwing (UtrechtJ Antwerpen 1952) 7-9 en 41.
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Grafiek 2. Exp/oitatie SVHB, 1920-1930
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kapitaaIgoederenvoorraad deed de rentelasten, afschrijvingen en onderhoudskosten drastisch stijgen. Vooral de rekening havens drukte zwaar op de totale exploitatie van het SVHB (grafiek 2). Op deze rekening werd een jaarlijks weerkerend
verlies geleden hetgeen in 1921 een omvang van f 334.000,- bereikte. In de
jaren 1922 en 1923 stabiliseerde dit bed rag zich op respectievelijk f 329.000,en f 314.000,-.40 Tot 1919 kon het SVHB deze extra lasten opbrengen zonder de
bestaande financiele reserve aan te spreken. Na 1920 veranderde deze situatie
to en het SVHB met grote verliezen werd geconfronteerd (zie tabel 2). Rentelast,
afschrijvingen en onderhoudskosten drukten hierdoor steeds zwaarder op de begroting. Deze ontwikkeling verergerde toen in 1921 de rente op het in bedrijven geinvesteerd kapitaaI van 4Y2% tot 5%% werd verhoogd. am de verliezen te kunnen
dekken was men nu genoodzaakt om de - uit de winst van hetjaar 1916 gevormde
- financiele reserve aan te spreken. Deze reserve kon enkele jaren soelaas bieden l
maar was na 1922 uitgeput. Sinds 1923 moesten de tekorten dan ook ten volle uit
's Rijks middelen worden bestreden. In deze situatie trad, ondanks de kentering
die zich rond 1924 in het visserijbedrijf voordeed, geen verandering meer op. De
omvang van de tekorten daalde tot 1930 gestaag. Het gunstigste resultaat werd in
1929 behaald toen een verlies van sIechts f 28.536.- werd geboekt.

Tabel 2. Jaarlijkse aanvoer-, omzet-, retributie-, winst- en verliescijJers van het

StaatsvissershavenbedrijJte /Jmuiden, 1920-1930
Jaar

1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930

Aanvoer
in kg x 1000

Ornzet in guldens
x 1000

54.109
45.896
45 .514
40.896
57.383
53.871
58.594
64.776
66.125
68.049
68.252

15.006
11.294
11.012
10.838
13.411
12.836
12.777
14.067
15.464
16.702
14.550

Retributie in guldens
WinstiVerlies
x 1000
in guldens x 1000
300
225
220
216
268
257
256
281
309
334
291

- 171
- 344
- 295
- 289
- 201
- 186
- 113
- 93
- 56
- 29
- 84

Bron: RANH , arch. SYHB, jaarverslagen 1920-1930, inv.nrs. 15-25. 41
40 RANH, arch. SYHB, jaarverslag 1923, inv.nr. 18, 8.
41 De retributie bedroeg in de gehele peri ode 1920-1930 2% van de koopsom van de vis
op de veiling.
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De belangrijkste oorzaak van de opleving die in de loop van 1924 optrad was een
herstel van de vraag. Grotere aanvoeren resulteerden niet meer in scherpe prijsdalingen maar lieten zich nu zelfs combineren met een geleidelijke stijging van de
visprijzen. Een tweede stimulans ging uit van de sterke daling van de, sinds 1919,
buitensporig hoge kolenprijzen en de afnemende aanvoer van vis door, in hoofdzaak Duitse, stoomtreilers. De combinatie van deze factoren deed de rendementen
van de reders stijgen, waardoor een groter deel van de vloot geregeld in de vaart
kon worden gebracht. De kentering was zo sterk dat het SVHB in haar jaarverslag
van 1927 de mogelijkheid opperde dat kon worden geproken van een structureel
herstel van het visserijbedrijf.42
Bij het SVHB manifesteerde dit herstel zich sinds 1926 in stijgende omzetten en
dalende verliescijfers (zie tabel en grafiek 2). Een andere gunstige ontwikkeling
was de renteverlaging van 5V2% naar 5% op het in bedrijven gelnvesteerd kapitaal
die in 1926 werd doorgevoerd, hetgeen het SVHB een besparing van circa f 30.000,aan rentelasten opleverde. In 1928 kon het SVHB in het jaarverslag haar eerdere
voorspelling inzake het duurzaam herstel van het visserijbedrijf bevestigen. Het
herstel was vol gens de directie niet aan toevallige omstandigheden te danken, maar
aan factoren waarvan het SVHB verwachtte, dat zij de bloei van het bedrijf duurzaam bevorderden: 'Niet aileen toch gaat de aanvoer van visch op deze markt
daardoor vooruit en neemt de omzet van het halbedrijf dientengevolge toe, doch
zij levert ook belangrijke voorde\en op voor de andere havenbedrijven, in het bijzonder voor het dok-, waterleiding- en kraanbedrijf (dankzij toegenomen scheepvaartverkeer en uitbreiding van de stoomtreilervloot). Vermeerdering van het aantal
schepen in deze haven werkt dus naar meer dan een kant gunstig op de inkomsten
van het bedrijf.'43
Het SVHB mocht dan, gezien de inhoud van bovenstaand citaat, de toekomst
met optimisme tegemoet zien, de rijksoverheid had hier aanzienlijk minder vertrouwenin. Gealarmeerd door de jaarlijkse, overigens dalende, tekorten stelden
de ministers van Financien en Waterstaat in 1927 een commissie in die tot taak
kreeg een onderzoek in te stell en naar de inrichting en exploitatie van het SVHB
en naar maatregelen die een sluitende rekening konden bewerkstelligen. 44

42 RANH, arch. SVHB, jaaryerslag 1927, inv.nr. 22, 9.
43 RANH, arch. SVHB, jaaryerslag 1928, inY.nr. 23, 7-8.
44 Verslag van de Commissie van onderzoek van het Staatsvissershavenbedrijf te /Jmuiden, ingesteld bij gemeenschappelijke beschikking van de ministers van Waterstaat en
Financien van 1 maart 1927, La. R, afdeling Waterstaat T /22 maart 1927, No. 57, Generale Thesaurie (Den Haag 1929),84-87; RANH, arch. SVHB,jaarYerslagen 1927 en 1929,
inY.nrs. 22, 24, resp. 9, 10.
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De depressie, 1929-1939
De economische depressie deed zich bij het SVHB pas in de loop van 1931 ernstig
voelen. In 1929, hetjaar waarin de economische crisis zich aankondigde, kon het
SVHB de beste jaarcijfers sinds 1920 presenteren (zie tabel 5 en grafiek 3). In
deze zin vormde het SVHB geen uitzondering op het normale patroon. In vergelijking met de ontwikkelingen elders, leek de invloed van de crisis aanvankelijk nog
vrij gering, omdat de Nederlandse economie de eerste schokken nog gemakkelijk
wist op te vangen. Pas toen de wereldeconomie in 1933 tekenen van herstel vertoonde, viel de Nederlandse economie ten prooi aan een langdurige en diepe malaise die tot 1936 zou aanhouden. 45
De eerste kenmerkende uiting van de depressie was een daling van de internationale groothandelsprijzen. Sinds juli 1929 deed zich een scherpe daling voor van
de prijzen van akkerbouwprodukten, die zes maanden later door een even dramatische val van de prijzen voor veeteeltprodukten werd gevolgd. OpvalJend was dat
de prijzen van industrieprodukten, industriele grondstoffen en halffabrikaten veel
minder scherp daalden dan die van landbouwprodukten. In de tweede plaats deed
zich een sterke defiatoire ontwikkeling voor, waardoor alJe sectoren van de economie, die toch alleden onder de lagere verkoopprijzen, moesten blijven produceren
tegen vaste kosten voor grond, pacht en kapitaal waarvan de hoogte voor langere
termijn was vastgesteld. Aangezien prijzen en kosten niet dezelfde daling ondergingen bleef een schadelijke werking op de winstnemingen van de bedrijven dan
ook niet Uit. 46 Ten slotte deed zich een fundamentele wijziging voor in het handelsklimaat. Verscheidene landen, waaronder Duitsland, beantwoordden de crisis met
het instellen van deviezencontroles. Hierdoor was alleen nog handel mogelijk als
de autoriteiten de hiertoe benodigde buitenlandse val uta wilden fourneren. Een
andere keuze maakten Ierland, Denemarken, Noorwegen, Portugal en Finland die
de devaluatie van het Engelse pond volgden en hun val uta eveneens afwaardeerden. Ten opzichte van deze landen steeg de prijs van de Nederlandse export, waardoor deze minder concurrerend werd. 47 Nederland devalueerde niet maar koppelde zijn munt, evenals de in 1933 in het goudblok aaneengesloten landen aan een
vastgestelde goudwaarde. Het goudblok vormde hiermee een duurte-eiland in een
wereld vol zwevende valuta's. In 1936 waren aileen Nederland, Frankrijk en Zwitserland nog in het oorspronkelijke goudblok verenigd. Nog in 1936 gingen Frankrijk en Zwitserland tot devaluatie over waarna Nederland in september 1936, noodgedwongen, eveneens het roer omgooide en de waarde van de gulden met 20%
deprecieerde. 48
45 J.L. van Zandenl R.T. Griffiths, Economische geschiedenis van Nederland in de 20e
eeuw (Utrecht 1989) 131-132.
46 Van Zanden/Griffiths, Economische geschiedenis, 131-132.
47 Ibidem, 139.
48 Joh. de Vries, 'De twintigste eeuw·. in: J.H . van Stuyvenberg (red.) De economische
geschiedenis van Nederland (Groningen 1977) 288-290.
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Tabel 3. Gemiddelde prijzen van aangevoerde Noordzee-treilvis en drijfnetharing

in centen per kg, 1929-1939
Jaar

Noordzee-treilvis

Index

Drijfnetharing

Index

1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939

33,6
27,5
25,0
23,9
19,7
19,4
17,5
16,1
16,1
14,7
15,8

122
100
91
87
72
71
64
59
59
53
57

18,2
18,5
11,8
12,1
9,3
8,2
9,1
9,6
8,1
8,8
17,4

98
100
64
65
50
44
49
52
44
48
95

Indexcijfer 1930 = 100.
Bron: A.G.U. Hildebrandt, 'De Nederlandse Visserij', in: P.B. Kreukniet (eindred.), De
Nederlandse volkshuishouding tussen /wee Wereldoorlogen, Bijdragen tot de sociaal-economische vernieuwing (UtrechtJAntwerpen 1952), X-16 VII, X-20 X, X-40 XVII, X-48 XX.
Elk van de hierboven genoemde crisisverschijnselen beroerden het visserijbe- .
drijf. Evenals elders reageerde ook de Nederlandse markt op de algemene tendens
in de internationale prijsontwikkeling (zie tabel 3). De visprijzen op de Nederlandse markt vertoonden eerst in de loop van 1931 een sterk dalende tendens: die
van de Noordzee-treilvis vertoonde een constante daling tot 1939, terwijl de prijzen voor drijfnetharing in 1931 een scherpe daling vertoonden, gevolgd door een
tweede daling in 1933, waarna de prijs zich tot 1939 rond negen cent per kilogram
stabiliseerde.
De gevolgen van deze algemene prijsdaling waren desastreus voor het visserijbedrijf. De lage visprijzen maakten het uitreden van schepen onaantrekkelijk waardoor het aantal stoom- en motortreilers van de te I1muiden thuisbehorende vloot
dat een vangst ter markt bracht sterk terugliep (zie tabeI4). Het grootste deel van
de haringstoomtreilers beeindigde de visserij al na een of twee reizen waarna een
groot aantal schepen werd opgelegd. Hoe ernstig de crisis het Umuider visserijbedrijf trof, blijkt uit het feit dat alleen al in 1931 negen rederijen failliet werden
verklaard die gezamenlijk 24 stoomtreilers beheerden. 49 Gedurende de gehele
crisisperiode nam de afzet op de binnenlandse markt, ondanks de voortdurende
49 RANH, arch. SVHB, jaarverslag 1931, inv.nr. 26, 36-41; 'Verslag van de commissie
van onderzoek naar de oorzaken van den ongunstigen toestand, waarin het trawlvisserijbedrijfte Umuiden verkeert'; ingesteld bij beschikking van den Minister van Binnenlandse
Zaken en Landbouw van 16 juli 1931, no. 1573, afde1ing Visscherijen (Den Haag 1933).
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Tabel 4. Aantal stoom- en motorloggers dat te IJmuiden een vangst ter markt
bracht, 1930-1935
Jaar
1930
1931
1932
1933 50
1934
1935

Aantal

Index

4549
3243
2014
1149
1827
1775

100
71
44
25
40
39

Indexcijfer 1930 = 100.
Bron: RANH, arch. SYHB,jaarverslagen 1931-1935, inv.nrs. 26-30.
scherpe dalingen van de visprijzen, niet toe. De sterk verminderde koopkracht,
maar ook de lage prijzen van vervangingsartikelen van vis, zoals eieren, spek en
vlees waren hier debet aan.
De detlatoire ontwikkeling bei'nvloedde het rendement van het visserijbedrijf
sterk negatief. De onkosten voor het uitreden van een schip stegen aangezien de
prijzen van industrieprodukten, halffabrikaten en grondstoffen minder sterk daalden dan de visprijzen. Eenzelfde verschijnsel deed zich voor bij het SVHB waar
de omzetten en de opbrengsten relatief sterker daalden dan de vaste kosten.
Een krachtig negatief effect ging uit van de protectionistische maatregelen op
fiscaal en bandelspolitiek gebied. Het zaken doen met afnemers in Duitsland werd
belemmerd door deviezenmaatregelen en hoge invoerrechten van Duitse zijde. De
handel met Engeland werd nagenoeg onmogelijk gemaakt wegens de devaluatie
van het pond in september 1931 en de toepassing van een invoerheffing op vis
(10% van de waarde), terwijl belangbebbenden bij de vishandel op Frankrijk en
Belgie in 1931 onaangenaam werden getroffen door de afkondiging van contingenteringsmaatregelen. Teneinde te voorkomen dat buitenlandse vis op bet aan Nederland toegestane contingent in Frankrijk zou worden ingevoerd, bepaalde de
regering dat per 19 oktober 1931, uitsluitend Nederlandse vis voorzien van een
daartoe strekkend certificaat, naar Frankrijk mocht worden geexporteerd. 51 Op 9
december 1931 werd eenzelfde maatregel getroffen voor de uitvoer van vis naar
Belgie. In 1932 ging ook Engeland over tot het contingenteren van de invoer van
vis. ZoweI Engeland als Frankrijk erkenden de Nederlandse uitvoercertificaten.

50 De extreem sterke vermindering van het aantal stoom- en motorloggers dat in 1933
een vangst ter markt bracht werd veroorzaakt door de staking die het I1muider treilvisserijbedrijf in dat jaar trof.
51 Crisisuitvoerwet 1931, Stbld. 553.
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Het voornaamste slachtoffer van deze maatregelen was de Nederlandse visexport die zich door de devaluatie van enke\e belangrijke Europese valuta toch al in
een nadelige concurrentiepositie beyond. Zelfs toen het Nederlandse prijspeil in
1935 grotendeels aan de overige exportlanden was aangepast had dit nauwelijks
positieve invloed op de Nederlandse concurrentiepositie (zie grafieken 4 en 5).
Het woud van contingenteringen, invoervergunningenstelsels en valutabepalingen
bleek een blijvend beletsel voor herstel. Anderzijds was de Nederlandse overheid
op haar beurt gedwongen de Nederlandse visserij zo goed mogelijk te beschermen
tegen de concurrentie van landen waarvan de val uta gedepricieerd waren. Om het
visserijbedrijf te beschermen tegen de nadelige gevolgen van overmatige in- en
aanvoeren van goedkope buitenlandse vis werd, met ingang van 1 december 1933,
de in- en aanvoer van vreemde vis gecontingenteerd.

Tabel 5. Jaarlijkse aanvoer-, omzet-, retributie-, winst- en verliescijfers van het
Staatsvissershavenbedrijf te Ilmuiden, J930- J940
Jaar

1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940

in kg x 1000

Omzet in
guldens x 1000

68.252
66.259
47.638
39.339
51.653
47.130
52.621
72.073
71.869
43 .544
10.473

14.550
11.504
8.025
5.574
6.709
6.338
6.230
7.576
7.463
6.356
2.920

Aanvoer

Retributie

WinstlVerlies

in guldens x 100052 in guldens x 100053
291
230
161
III

134
127
125
152
149
127
58

- 84
- 182
- 236
- 224
- 194
- 170
- 457
- 159
- 168
- 310
- 400

Bron: RANH, arch. SVHB, jaarverslagen 1930-1940, inv.nrs. 25-35.
52 De retributie bedroeg in de gehele peri ode 1930-19402% van de koopsom van de vis
op de veiling. Ontbrekende retributie retributiecijfers over de jaren 1931-1939 werden
afgeleid uit de wei beschikbare omzetcijfers. Kleine verschillen met de werkelijke cijfers
zijn hierdoor mogeJijk.
53 In de verliezen over de jaren 1936-1938 zijn de vo1gende bedragen aan buitengewone
afschrijvingen begrepen. ontstaan door het teniet gaan van kapitaaIgoederen: 1936/263.576,60;
1937/28.664,31; 1938/21.200,-. Het nadelig saldo, de extra-afschrijvingen buiten beschouwing ge1aten, lOU in deze jaren respectievelijk/193.759,54 (1936),f 130.622,44 (1937),
/146.382,95 (1938) hebben bedragen; RANH, arch. SVHB,jaarverslagen 1936-1938, inv.nrs.
31-33, resp. 46, 46, 38.
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Globaal liet het SVHB tussen 1931 tot 1939 de volgende ontwikkeling zien (zie
tabel 5). In de eerste plaats was er sprake van een sterke omzetdaling en een navenante daling van de opbrengsten uit de retributie (2% van de verkoopprijs van de
afgeslagen vis). In de tweede plaats deed zich een daling voor in de baten uit de
verschillende bedrijfsonderdelen. In 1931 was het verlies op de exploitatie aanzienlijk hoger dan in 1930.
Dit verlies viel ook deze keer toe te schrijven aan de sterke vermindering van de
baten met f 110.686,-. Het verlies zou nog groter geweest zijn als de lasten geen
aanzienlijke daling, met f 13.260,-, te zien hadden gegeven. De oorzaak van het
tekort lag nu niet meer in tegenvallende vangsten of stagnatie van het visserijbedrijf, zoals in 1930 nog het geval was geweest, maar was een direct gevolg van de
scherpe daling van de visprijzen. De daling van de visprijzen vertoonde een directe samenhang met de algemene daling van de marktprijzen voor levensmiddelen,
hetgeen een specifiek crisissymptoom was. S4 Tussen 1931 en 1939 bleven de prijzen in deze neergaande spiraal gevangen, waardoor de omzetten en de opbrengsten uit retributie onder permanente druk kwamen te staan. Tegelijkertijd deed
zich het omgekeerde van de gebeurtenissen tijdens de hausseperiode omstreeks
1928 voor. Toen was er sprake van stijgende aanvoeren en een groeiende omzet,
waardoor ook andere bedrijfsonderdelen van het SVHB, zoals het dok-, waterleiding- en kraanbedrijf konden floreren. Nu echter was er sprake van een tegengestelde ontwikkeling. Wegens de lage rendementen in het visserijbedrijf werd de
vloot ingekrompen . Dit had een negatief effect op de omvang van de activiteiten
van het hal-, dok-, waterleiding-, elektriciteits- en kraanbedrijf (zie grafiek 3).
Zelfs de doorgaans weinig conjunctuurgevoelige rekening terreinen vertoonde tussen 1935 en 1937 een negatief saldo.5s Een vermindering van het aantal schepen in
de haven werkte nu dus naar meer dan een kant ongunstig op de inkomsten van het
SVHB.
Een markant, en gunstig, verschil met de crisisperiode na de Eerste Wereldoorlog was, dat de lastendruk waaronder het SVHB toen gebukt ging, afnarn . De grootste investingen waren voor 1920 gedaan. Nieuwe investeringen waren sindsdien
niet meer noodzakelijk, en gedurende de jaren dertig zelfs hoogst onwenselijk.
Hierdoor kon het SVHB gedurende een ononderbroken periode van circa twintig
jaar haar kapitaalgoederenvoorraad afschrijven. Tenslotte ging hiervan een dermate gunstige werking uit, dat tijdens de dertiger jaren de afschrijvingen de
vermeerdering van de boekwaarde der bezittingen zelfs verre te boven gingen.
54 RANH, arch. SVHB, jaarverslag 1931, inv.nr. 26, 36-41.
55 Oit was het gevolg van een verJaging van de pacht- en huurtarieven voor het gebruik
van de bedrijfsterreinen bij 'Besluit van de 11 december 1934, tot vaststelling van de
voorwaarden voor het in gebruik geven van ruimte in de vischhallen en in de kelders, van
terreinen, van bermen van wegen en van het stakenveld van het SVHB te l1muiden' ,Staatsblad no. 658.
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Grafiek 3. Expioitatie SVHB, 1929-1940
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Grafiek 4. Aandeel van de diverse exportlanden in de totale export van llmuiden.
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Een evenzeer, maar kwantitatief geringere, gunstige werking ging uit van de
opeenvolgende verlagingen van de rentevoet op door het Rijk verstrekt kapitaal.
In 1933 daalde de rente van 5% tot 4,75%, in 1935 werd de rente nogmaals verlaagd naar 4%, waarna deze tenslotte in 1938 met 3,5% het laagste vooroorlogse
punt bereikte. Tenslotte lieten ook andere lasten zoals personeelskosten, wegens
personeelsinkrimping en algemene kortingen op salarissen en arbeidslonen, onderhoudskosten en andere exploitatiekosten eenzelfde dalende tendens zien.56
Desalniettemin konden deze omvangrijke lastenverlagingen de vermindering van
de baten slechts zeer gedeeltelijk compenseren (zie grafiek 3).
Tot en met 1939 werd de bedrijfseconomische ruimte van het SVHB door de
hierboven beschreven omstandigheden bepaald. OpvaUend is dat het SVHB niet
profiteerde van de algemene conjuncturele opgang in 1936 en van de peri ode van
versnelde groei tussen 1939 en mei 1940. Anderzijds werden de bedrijfsresultaten
evenmin negatief be'invloed door de recessie van 1937-1938 (zie tabel 5 en grafiek 3).
56 RANH , arch. SYHB , jaarverslagen 1932-1939, inv.nrs. 27-34, resp. 43-54, 44-54, 4456, 42-54, 16-19/45-47,16-18/45-46, 13-14/37-39, 13-14/37-39.
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Grafiek 5. Aanvoer visserijprodukten in Nederland, 1910-1940, inclusiej llsselmeervisserij
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Naast de bedrijfseconomische prestaties van het SVHB zoals die hiervoor zijn
beschreven past hier ten slotte nog de vraag naar de betekenis die het SVHB voor
het economisch leven heeft gehad. Dit belang moet gezien de aard van de tegenvallende resuitaten die het SVHB behaalde niet zozeer in de commerciele als weI
in de publieke rol van het bedrijfworden gezocht. De activiteiten die het SVHB in
zich verenigde hadden van het begin af aan een primair dienstverlenende functie.
Zowel de havenfaciliteiten als de door het SVHB geexploiteerde nevenbedrijven
droegen een karakter van werken van openbaar nut die tot doel hadden te voorzien
in de behoeften van de gebruikers van Vissershaven. In de tweede plaats hadden
de gunstige haven- en marktfaciliteiten die het SVHB aan de visserij kon bieden
een stimulerende werking op de concentratie van op zeevis georienteerde
handelsactiviteiten te I1muiden. Nationaal groeide I1muiden hierdoor uit tot de
belangrijkste Nederlandse zeevissershaven en internationaal tot een Europees
exportcentrum van verse zeevis (zie grafieken 4 en 5).57
57 Gouda, De Nederlandse Zeevisserij, 41-42.
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4. De reacties op de prestaties

Stimuleringsbeleid en toenemende overheidsbemoeienis
De aanzet tot het stimuleringsbeleid werd in 1897 gegeven toen de minister van
Waterstaat, Handel en Nijverheid, als werk van openbaar nut, de uitbreiding van
de Vissershaven en de bouw van een nieuwe vishal in de Tweede Kamer verdedigde. Inspirerende kracht achter deze ontwikkeling was minister C. Lely die een
warm pleitbezorger was van een krachtige steunpolitiek voor de nationale visserij
en visserijnijverheid. Deze dicussie markeert de overgang van passief beheer van
waterstaatswerken naar een politiek van actieve overheidssteun voor de nationale
visserij. Een be1angrijke overweging hierbij was de overtuiging dat de NederIandse visserij tegen - de door nationale overheden gesteunde - buitenlandse concurrentie diende te worden beschermd. In de Tweede Karner kon deze politiek, ondanks enig gemor over de toenemende kosten, op brede steun rekenen .58
Deze consensus kwam echter in 1899 in gevaar toen minister Lely - naar aanleiding van misbruiken bij de particuliere afslag - het Reglement van Politie voor de
Vissershaven wijzigde. Hierin werd bepaald dat de verkoop nog uitsluitend publiek in de Rijksvishal mocht plaatsvinden door daartoe van rijkswege aangestelde
beambten tegen betaling van twee procent retributie over de som van de afgeslagen ViS. 59
Toepassing van het nieuwe reglement luidde een fase in waarbij sprake was van
directe overheidsbemoeienis met de visafsJag. Feitelijk werd in het nieuwe reglement namelijk een staatsmonopolie op de afslag van vis afgekondigd. Vooral tegen artikel 22 van het reglement ontstond in beide kamers grote kritiek. Hierin
werd namelijk bepaald dat: 'het zonder vergunning van den directeur, verboden is
in de visschershaven: a. op andere wijze visch te verkoopen ofte koopen; b. visch
te vervoeren anders dan van de vaartuigen naar de vischhal ten verkoop of ter
verzending na den verkoop. '60 Het liberale eerste kamerlid jhr. mr. W.J .H. Rutgers
van Rozenburg verklaarde hierop: 'De gewraakte bepalingen ten aanzien van de
visschershaven te IJmuiden zijn grove dwangmaatrege1en, afgekondigd, niet in
het be lang der visschershaven, het waterstaatswerk, maar in het belang van den
vischwinkel, de nering, aldaar opgezet van Rijkswege, genaamd vischafslag [... J
slechts bedacht [.. .J tot protectie en bevoorrechting van het venduhuis, door den
Minister opgericht.' 61
58 Handelingen Tweede Kamer, 34e Vergadering, 21 december 1897,635-647.
59 K.B . 25 maart 1899, Stbld. no. 85., Besluit tot wijziging van het Reglement van politie
voor de visschershaven te 11 muiden. Handelingen Tweede Kamer, 61 Vergadering, 22 juni
1899, 1202-1203.
60 K.B . 25 maart 1899, Stbld. no. 85., Besluit tot wijziging van het Reglement van politie
voor de visschershaven te I1muiden.
61 Handelingen Eerste Kamer, 30e Vergadering, 21 juli 1899,526.
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Onder druk van dergelijke oppositie, die tegen iedere vorrn van overheidsbemoeienis was gekant, besloot de minister het bestaande monopolie te verzachten.
Vrije concurrentie in de haven werd alsnog toegestaan hetgeen korte tijd het bestaan van een particu!iere afslag naast die van het Rijk mogelijk maakte. In het
reglement bleef het monopo!ie echter onverkort gehandhaafd waardoor de particu!iere afslag, tot haar opheffing in 1902, feitelijk werd gedoogd.62

Hetfiscaal beleid
De eerste aanzet voor een beheer op commerciele grondslag werd in 1904 gegeyen door minister 1.C. de Marez Oyens toen deze opdracht gaf tot de invoering
van een commerciele boekhouding. De doelstelling van de commerciele exploitatie was het behalen van een zo groot mogelijke opbrengst opdat een matige rente,
die zo dicht mogelijk bij de normale staatsrente lag, kon worden gerealiseerd. 63
Deze beleidswijziging betekende een definitieve breuk met het door minister C.
Lely voorgestane stimuleringsbeleid. De fiscale overheid die, ten eigen bate, inkomsten uit een haar ten dienste staand overheidsbedrijf wilde genereren trad hiermee in de plaats van de overheid die hoofdzakelijk als geldschieter optrad. Het
economische motief kreeg hiermee een belangrijker accent dan de politieke doelstelling die het handelen van de overheid tot dat moment had gedomineerd.
Bij de Rijksvisafslag viel dit beleid aanvankelijk niet in goede aarde. Het verwerken van de voorraad kapitaalgoederen in de commerciele boekhouding \eidde
namelijk tot een verstoord evenwicht tussen de produktieve sector (visafslag en
nutsbedrijven) en de kapitaalintensieve infrastructuur (havens, hallen, terreinen en
dergelijke) van het bedrijf: De enorme hoeveelheid rente en afiossingen waarmee
deze kapitaalgoederen waren belast deden de bedrijfsresultaten dramatisch dalen,
waardoor de centrale beleidsdoelstelling onbereikbaar werd. Directeur 1.M. Botternan (1900-1910) zag deze ontwikkeling met lede ogen aan en liet lange tijd
twee afzonderlijke bedrijfsresultaten in de jaarverslagen te laten opnemen: een
zonder, en een met aftrek van afschrijvingen en interest. 64
Dit stille protest werd eerst na de retributieverhoging van 1908 gestaakt toen
bleek dat hiermee de tekorten in korte tijd tot een minimum konden worden beperkt. Deze maatregel die op 1 mei 1908 door minister 1.Kraus werd geeffectueerd, was bedoeld om het even wicht in de exploitatie van de Rijksvisafslag te
herstellen. Deze wijziging van het tarief kwam volledig aan de wensen van de
Rijksvisafslag en aan de fiscale doelstelling van de rijksoverheid tegemoet. De
rederij en vishandel waren hiervan duidelijk minder gecharmeerd en reageerden
met een boy cot waardoor de handel op de afslag tussen 1 en 9 mei 1908 geheel tot

62 Handelingen Tweede Kamer, 40e Vergadering, 19 december 1900, 815.
63 Handelingen Tweede Kamer, 32e Vergadering, 15 december 1904, 681.
64 RANH, arch. SVHB, jaarverslag 1907, inv.nr. 4, 8.
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stilstand kwam. Zij wilden niet dat de exploitatietekorten van de Rijksvisafslag op
de rederij en de vishandel werden afgewenteld.
Ook in de Tweede Kamer ontstond fel verzet tegen deze maatregel. Het betrof
hier echter een geschil van meer principiele aard. 65 Kern van het vraagstuk was of
de tariefsverhoging rechtmatig was. De Tweede Kamer kon een retributieverhoging aileen billijken als men hieruit de kosten uit de exploitatie van het afslagbedrijf wilde dekken. Echter alles wees erop dat de exploitatietekorten op de vishal
daalden. Aangezien over de tekorten uit de havenwerken geen retributie mocht
worden geheven - het was de Staat, bij wet van 22 juli 1899 (Stbl. no. 173), verboden rechten te heffen op het gebruik van wegen, kanalen, havens, sluizen en bruggen - rees de vraag welk motief dan weI aan de retributieverhoging ten grondslag
lag. Het kamerlid Blooker stelde bij diens interpellatie van 28 april 1909 terecht
vast, dat: 'waar het heffen van havengeld is verboden, in de retributie een zekere
recognitie zit voor het gebruik der haven' .66 Minister van Waterstaat E.F.W. Regout
ontkende dit en verklaarde dat de tariefsverhoging aileen bedoeld was om de tekorten van de Rijksvisafslag over de jaren 1905-1907 te kunnen financieren. Aan
het feit dat in deze verliezen eveneens tekorten over de rekening havens waren
verwerkt ging de minister gemakshalve voorbij en hij handhaafde de tariefsverhoging van 1 mei 1908. Middels deze tariefsverhoging liet de overheid haar fiscaal
belang prevaleren. Aan de oorzaak van de problemen ging men echter voorbij. De
Rijksvisafslag bleef immers met de kostenintensieve havenwerken belast waaruit
het geen inkomsten kon verwerven. Ten gevolge hiervan bleef het latente gevaar
aanwezig dat, bij tegenvallende conjunctuur, het bedrijf opnieuw in de problem en
zou raken .
Voorlopig was hiervan echter geen sprake; integendeel zelfs. Groeiende opbrengsten in het visserij- en afslagbedrijf deden de conflicten rond de tariefsverhoging
in het vergeetboek raken. Toen de Rijksvisafslag het boekjaar 1912 met winst kon
afsluiten werd nog datzelfde jaar een voorstel van minister E.F.W. Regout om de
bestaande haven- en halcapaciteit te vergroten door de Tweede Kamer aangenomen. 67 De bestaande consensus werd in 1914 nogmaaIs bevestigd toen de Tweede
Kamer, zonder slag of stoot, de aanwijzing van de Rijksvisafslag tot staatsbedrijf
goedkeurde. Hierbij werd de bestaande bedrijfsstructuur - incIusief de improduktieve status van de havenwerken - in de nieuwe bedrijfsvorm werden ingebracht. 68
De kwetsbaarheid van het SVHB werd aanvankelijk gemaskeerd door de buitengewoon krachtige expansie die het visserijbedrijf tijdens de Eerste Wereldoorlog doormaakte. De naoorlogse depressie maakte hieraan echter definitief een eind.
65 Handelingen Tweede Kamer, 35e Vergadering, 3 december 1907, 802-805 en 80e
Vergadering, 28 april 1909, 2075-2082.
66 Handelingen Tweede Kamer, 80 Vergadering, 28 april 1909, 2080.
67 Handelingen Tweede Kamer, 4ge Vergadering, 20 december 1912, 1571.
68 Wet van 22 juni 1914, Staatsblad no. 266.
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Tegelijkertijd raakte het wankele even wicht tussen de produktieve sector en de
kapitaalintensieve infrastructuur volledig zoek. Vooral door de grote investeringen in de havenuitbreidingen (deze kwamen in 1920 gereed) werd de improduktieve wateroppervlakte nog sterker dan vroeger al het geval was geweest, verantwoordelijk voor de verliezen van het SVHB (zie grafieken 1 en 2). Het departement
van Waterstaat nam, nu de fiscale beleidsdoelstelling door de depressie was
ondergraven, voorlopig een afwachtende houding aan. De eerste tekorten konden
vooralsnog uit de reserve van het SVHB worden gefinancierd. De tekorten bleken
echter structureel van aard en zouden tot 1943 aanhouden.
Efficiency in dienst van het bezuinigingsbeleid

Gedurende het Interbellum nam, ten gevolge van de straffe bezuinigingspolitiek
van de kabinetten-Ruys de Beerenbrouck I en II (1918-1922, 1922-1925), de invloed van het kabinet op het departementale financiele beleid sterk toe. Eveneens
nieuw was dat deze bezuinigingspolitiek, die onder leiding van de ministers van
Financien De Geer en Colijn werd uitgevoerd, sterk verbonden raakte met een
streven naar efficiency.69 Dit efficiency-streven werd gestimuleerd door veranderingen in het bedrijfsleven waar op grote schaal managers de plaats van de traditionele eigenaar-bedrijfsleider innamen. Deze nieuwe professionele beroepsgroep
legde sterker dan voorheen de nadruk op (financieel) management; een ontwikkeling die gepaard ging met financieel-economische innovaties. Het gedachtengoed steunde op elementen uit het 'scientific management' , een managementsysteem dat een doel-middelen rationaliteit koppel de aan vernieuwing. 70 Ook de
nationale en lokale overheid verwelkomde deze vernieuwing en bood ruimte aan
deze beroepsgroep. Hieruit zou onder meer het vakgebied van de bezuinigingsinspectie ontstaan.
In 1919 nam de Tweede Kamer een motie aan, waarin de regering werd uitgenodigd een dergelijke inspectie te installeren. De inspectie begon haar werkzaamheden op 15 oktober 1921 en ressorteerde onder het departement van Financien.
Naast de inspectie ontstond nog een rijksbezuinigingscommissie (ook weI commissie voor de staatsuitgaven genaamd) die op initiatief van de Tweede Kamer werd
geinstalleerd. Deze commissie die onafhankelijk van de regering opereerde werd,
bij Koninklijk Besluit van 20 december 1920, ingesteld. Om doublures te voorkomen yond in 1921 een afbakening van de werkzaamheden tussen de commissie en
de inspectie plaats. Hierbij werd overeengekomen dat een aantal departementen
met de hieronder ressorterende instellingen, waaronder het departement van Waterstaat, tot de competentie van de commissie zouden behoren. 7!
69

Cita Hartveld, Moderne zakelijkheid: Efficiency in wonen en werken in Nederland

1918-1940 (Amsterdam 1994) 235-237.

70 Hartveld, Moderne zakelijkheid, 235-237.
71 Hartveld, Moderne zakelijkheid, 63-64.
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In 1924 kreeg het SVHB te maken met de werkzaamheid van de commissie voor
de staatsuitgaven die op 14 februari 1924 een verslag over de financiele toestand
van het SVHB publiceerde. De conclusie was dat de verliezen van het SVHB een
direct gevolg waren van de uitbreiding van de havenwerken tijdens en vlak na de
Eerste Wereldoorlog. De belanswaarde van de haveninrichtingen was hierdoor
tussen 1913 en 1921 met niet minder dan 180 % gestegen, hetgeen de interest
dermate had doen stijgen dat deze in 192259 % van de totale lasten uitmaakte.
AIleen bezuinigingen konden vol gens de commissie tot een beter bedrijfsresultaat
leiden, aangezien aan het verwerven van extra inkomsten, bijvoorbeeld middels
een tariefsverhoging, niet kon worden gedacht. Het visserijbedrijf kon immers
tenauwernood de crisis het hoofd bieden en mocht niet extra worden belast. Een
belangrijk instrument dat aan deze bezuiniging kon bijdragen achtte de commissie
de instelling van een commissie van bijstand in het bedrijf. Hiertoe lOU de commissie van advies, die aljaren niet meer werd geraadpleegd, moeten worden gereorganiseerd. Middels de commissie van bijstand lOuden belanghebbenden uit de
haven een grotere invloed op het beheer van het SVHB moeten krijgen.72
Minister van Waterstaat GJ. van Swaay reageerde, in een memorie van antwoord van 13 juni 1924, overwegend positief op de bezuiningings-voorstellen van
de commissie. Dit beleid had reeds praktische uitwerking gekregen in de vorm van
een personeelsreductie, terwijl voor 1924 en 1925 nieuwe bezuinigingen waren
aangebracht ofweI in overweging waren genomen. Op het punt van de inrichting
van de commissie van bijstand verschilde de minister echter ernstig van mening. 73
De Tweede Kamer zag echter graag dat een commissie van bijstand in de vaststelling van reglementen, tarieven en bezuinigingsvoorstellen werd gekend. Dit gold
in het bijlOnder in verband met de bouw van grote werken, waarbij een commissie
van bijstand als tegenwicht voor het ambtelijk apparaat van Rijkswaterstaat kon
dienen. Ondanks sterke druk uit de kamer ging de minister op dit punt echter niet
overstag. 74
Opvallend was de wijze waarop het SVHB, onder leiding van directeur FJ.H.
Schneiders (1919-1931), de werkzaamheden van de commissie voor de staatsuitgaven begeleidde. Tussen 1923 en 1926 trok men in de jaarverslagen openlijk in
twijfel of de wateroppervlakte weI tot de exploitatie van het SVHB gerekend mocht
worden. 75 Op deze signalen, waaruit mocht worden opgemaakt dat het SVHB graag
het beheer over het wateroppervlak wilde afstoten, reageerden echter noch het
departement, noch de commissie voor de staatsuitgeven positief. De onverbloemde wijze waarop de directie zich uitsprak geeft echter aan dat men hier een toenemende drang voelde om zelfstandig het departementale beleid te be'invloeden.
72
73
74
75

Bijlagen Handelingen Tweede Kamer, 1924 nr. 208.1., 1-2.
Ibidem nr. 328.7-8, 13.
Handelingen Tweede Kamer, 75e Vergadering 29 april 1925,2048.
RANH, arch. SVHB, jaarverslagen 1923-1926, inv.nrs. 18-21, resp. 8, 8, 8, 9.
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Onder het bewind van minister mr. H. van der Vegte, de opvolger van Van Swaay,
verbreedde de discussie over het SVHB zich, in de loop van 1926, weer tot een
meer algemene waarin de monopolistische bedrijfsvorm ter discussie werd gesteld.76 Deze discussie zou uiteindelijk uitmonden in een tweede door de ministers
van Financien en Waterstaat geentameerd onderzoek naar het SVHB . In 1927 kreeg
een commissie de opdracht een onderzoek in te stellen naar zowel de inrichting en
exploitatie van het SVHB, als naar maatregelen die een sluitende rekening konden
bewerkstelligen. Het rapport kwam in 1929 gereed.
De centrale vraag die de commissie zich stelde was: in welke structuur, particuliere dan wei rijksexploitatie, de belangen van overheid en belanghebbenden het
best zouden zijn gediend. Tot de voordelen van particuliere exploitatie rekende de
commissie in de eerste plaats de grotere vrijheid van handelen, hetgeen een snel en
efficient beheer van het bedrijf aileen maar ten goede kon komen. In de tweede
plaats kon een sluitende rekening binnen een particuliere organisatievorm beter
worden gewaarborgd aangezien de tarieven hier sneller zouden kunnen worden
aangepast aan de wijzigingen op de markt.
Anderzijds voerde de commissie ook bezwaren aan tegen particuliere exploitatie. Het was onduidelijk of er een voldoende draagkrachtige combinatie van belanghebbenden te vinden was die de exploitatie kon overnemen. In de tweede plaats
viel niet met zekerheid te zeggen of de exploitatie van de erfpachtsterreinen en het
onderhoud aan de bedrijfsinrichtingen niet aan het Rijk zouden moeten blijven
waardoor toch nog veel ambtenaren nodig zouden blijven. Ten slotte bestond
onzekerheid over de vraag of de omstandigheden te II muiden al van dien aard
waren, dat het Rijk de zaak in vertrouwen aan de direct belanghebbenden zou
kunnen overlaten . Tussen hen bestond namelijk geen overeenstemming. Tegenstanders van particuliere exploitatie vreesden dat conflicten tussen de bij de haven
gei'nteresseerde groepen zich sneller zouden voordoen, en grotere afmetingen zouden aannemen, als het Rijk haar bemoeienis met het SVHB zou beeindigen.
Alles overwegende concludeerde de commissie dat voortzetting van staatsexploitatie de voorkeur genoot. De risico's van een overdracht van dit moeilijk te
leiden bedrijf aan particulieren achtte de commissie vooralsnog te groot. De kans
op storingen en conflicten leek de commissie te groot om een dergelijk waardevol
bedrijf, dat bij het aanbrengen en verhandelen van een goed en goedkoop voedingsmiddel was betrokken, aan de exploitatie van het Rijk te onttrekken. 77 Op
grond van deze argumenten besloot de overheid uiteindelijk tot voortzetting van
de rijksexploitatie van het afslagbedrijf te IImuiden.
De aanbevelingen van de commissie om tot een sluitende rekening te komen
bevatten enkele opzienbarende gedachten. Ten aanzien van het tekort stelde de
76 Handelingen Tweede Kamer, 16e Vergadering 28 april 1926, 187. Bijlagen bij de
Handelingen, 1926, nr. 197.
77 Verslag van de commissie van onderzoek, 84-87.
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commissie zich op het stand punt dat zou moeten worden gestreefd naar een zo
groot mogeIijke beperking van de uitgaven, opdat de inkomsten een marge op de
uitgaven zouden vertonen. Deze marge zou moeten worden aangewend om een
reserve te vormen waarmee, in slechte tijden, de zekerheid van de tarieven aan de
belanghebbenden in de haven kon worden gewaarborgd. Ten aanzien van de tussen 1915 en 1928 geleden saldo-verliezen was de commissie van mening dat van
het SVHB niet kon worden geeist dat het deze verliezen moest inhalen. Voor het
Rijk zou dit betekenen dat het tot een sanering van de bestaande schuldenlast van
het SVHB zou moeten overgaan. 78
De haveninrichtingen moesten volgens een meerderheid van de com miss ie, met
de overige inrichtingen, als een onsplitsbaar economisch geheel worden bezien.
Niet zonder reden, want de commissie wilde de bedrijfsgedachte verder uitwerken . De commissie wees er op dat bij de instelling van het staatsbedrijf een deel
van de algemene staatshuishouding (havens, hallen en dergelijke) onder een afzonderlijk beheer werden gesteld met een eigen begroting en rekening, overeenkomstig de bedrijvenwet van 1912. Toen had ook moeten worden overwogen of
de algemene wetten van de staat zonder meer op een dergelijk bedrijf van toepassing konden worden verklaard. Dit was echter niet gebeurd waardoor de wet van
1899, waarmee rijkshavens tot vrijhavens werden verklaard, onverkort voor de
havenwerken van het SVHB bleef gehandhaafd. Een vergelijking met andere
rijkshavens ging echter niet op daar bij het SVHB alle rijksobjecten dienstbaar
waren aan het bedrijf. Het leek de commissie dan ook staatsrechtelijk onlogisch en
commercieel ontoelaatbaar het bedrijf met een bezwarend object als de havenwerken te belasten zonder het de vrijheid te laten er baten van te trekken (zie grafieken
1-3). De commissie was derhalve van mening dat het heffen van rechten voor het
gebruik van de havens toelaatbaar was. 79
Andere belangwekkende voorstellen van de commissie waren : de heffingen
van het SVHB van een wettelijke basis te voorzien en over te gaan tot de invoering
van een havengeld; het SVHB uit de Rijkswaterstaatsdienst los te maken en direct
onder de minister te plaatsen; de visafslag te rationaliseren middels de bouw van
een afslaglokaal en de aanschaf van een elektrisch mijntoestel; de kantoren van
directie en administratie centraal te huisvesten en ten slotte de in rekening te brengen erfpacht-, huur- en spoortarieven te verhogen. De commissie berekende dat
het doorvoeren van de voorgestelde aanbevelingen f 74.350,- aan extra baten zou
opleveren waardoor het verlies over het dienstjaar 1927 tot f 21.000,- zou kunnen
worden beperkt. 80
Nog tijdens de zitting van de commissie zegde de minister van Waterstaat toe
de aanbeveling inzake de huisvesting van directie en administatie, evenals de aan78 Verslag van de commissie van onderzoek, 37-38.
79 Ibidem, 40-42.
80 Ibidem, 45-93 .
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beveling betreffende de rationalisatie van het afslagbedrijf te zullen honoreren
(Na een proefperiode van twee maanden werd in 1934 de beproefde methode van
de 'wandelende en mondelinge' afslag weer hervat.) Twee aanbevelingen werden
zelfs nog voor de openbaarmaking van het verslag in de wet van 29 december
1928 geregeld. Hierin werden zowel de bestaande heffingen van een wettelijke
basis voorzien als de mogelijkheid geopend om in de toekomst, bij speciale wet,
tot hefting van een havengeld over te gaan. 81 Drie andere, organisatorisch meer
ingrijpende, aanbevelingen werden geregeld in het Koninklijk Besluit van 22 december 1933. 82 Hierbij werd het SVHB uit de Rijkswaterstaatsdienst afgezonderd en
direct ondergeschikt gemaakt aan de minister van Waterstaat. Verder werden in dit
besluit ook de inrichting van de technische dienst en de commissie van advies
geregeld. Deze commissie had tot doel de minister van Waterstaat van advies te
dienen omtrent het SVHB. De directeur van het SVHB diende aan de commissie
inlichtingen te verstrekken en kon op verzoek van de voorzitter de vergadering
van de commissie bijwonen. De leden (maximaal zeven) werden bij Koninklijk
Besluit benoemd en ontslagen. Omtrent de keuze van twee leden werd respectievelijk overleg gepleegd met de ministers van Financien en Economische Zaken.
De overige leden van de commissie werden gekozen uit belanghebbenden bij de
I1muider vishandel en industrie. 83
Ondanks de effectiviteit van de onderzoekscommissie, met name op het terrein
der wetgeving, bleef het praktisch resultaat van de voorstellen beperkt. Dit was te
wijten aan het feit dat aan twee centrale aanbevelingen geen uitvoering werd gegeven; de schuldenlast werd niet gesaneerd en evenmin werd de hefting van het havengeld geeffectueerd (hiermee zou eerst in 1959 een - voorzichtig - begin worden
gemaakt). Tegen deze achtergrond nam het belang van de andere, weI gerealiseerde, aanbevelingen sterk af.
Het negeren van deze voorstellen betekende dat aan de onevenwichtige bedrijfsstructuur van het SVHB werd vastgehouden. Dit was te wijten aan het ongelukkige
moment waarop de commissie haar aanbevelingen openbaar maakte. De publikatie viel namelijk vrijwel samen met het begin van de economische depressie. Een
slechter moment om tot een sanering van de schuldenlast van het SVHB en een
verhoging van de lasten van het visserijbedrijf over te gaan was niet denkbaar.
Hoe plausibel de laatste conclusies ook mogen zijn het blijven vooralsnog waar81 Wet van 29 december 1928, Staatsblad no. 515.
82 K.B. tot vaststelling van de inrichting van den dienst van het Staatsvisscherhavenbedrijf te IJmuiden, 22 december 1933, Staatsblad no. 719.
83 Wet houdende regelgeving voor het heffen van havengeld in de havens van het
Staatsvisscherhavenbedrijf te IJmuiden, 23 september 1959, Staatsblad no. 372. Besluit
houdende vaststelling van de voorwaarden en tarieven voor het heffen van havengeld in de
havens van het Staatsvisscherhavenbedrijf te IJmuiden, 19 oktober 1960, Staatsblad no.
441.
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schijnlijkheden. De oorzaak hiervan is dat tijdens de crisis aan de bedrijfsvoering
van het SVHB een lage politieke prioriteit werd toegekend. Tussen 1931 en 1940
werden de begrotingen van het SVHB zowel in de Eerste als in de Tweede Kamer
slechts bij hamerslag afgedaan. Hierdoor ontbreekt het materiaal waaraan deze
conclusies zouden kunnen worden getoetst. Met de publicatie van het verslag
van de commissie neemt ook het publieke debat over het SVHB een, ontijdig,
einde.

5. Conclusie
Sinds 1897 werd de Vissershaven inzet van politieke beleidsdoeleinden. De in dit
jaar door minister Lely aangekondigde uitbreidingswerken te Umuiden maakten
deel uit van een algemeen stimuleringsbeleid dat tot doel had de nationale visserij
en visserijnijverheid gelijkwaardig te laten zijn aan de, eveneens door nationale
overheden gesteunde, buitenlandse concurrentie. De Vissershaven kreeg hierdoor
een politieke dimensie, hetgeen een toenemende overheidsbemoeienis tot gevolg
had. Deze ontwikkeling culmineerde in 1899 in de invoering van het staatsmonopolie op de afslag van vis te I1muiden waarmee tevens de overheidsexploitatie van
de afslag een feit werd.
In 1904 nam het stimuleringsbeleid een einde. In de plaats trad de fiscale overheid die, ten eigen bate, inkomsten wilde genereren uit een haar ten dienste staand,
commercieel beheerd, overheidsbedrijf. Dit fiscale beleid, dat aileen in de periode
1912-1919 succesvol was, werd door de op de Eerste Wereldoorlog volgende
economische depressie tot een vrijwel irreele doelstelling gedegradeerd. Twee efficiency-exercities die in het kader van het naoorlogse bezuinigingsbeleid werden
uitgevoerd (1924, 1927-1929) konden deze negatieve spiraal niet doorbreken.
De tegenvallende prestaties werden grotendeels veroorzaakt door de onevenwichtige bedrijfsstructuur. De produktieve sector (visafslag en nutsbedrijven) was
te klein om in geval van tegenvallende conjunctuur de kapitaalintensieve infrastructuur (hallen, terreinen en vooral de havenwerken) te dragen. Dit probleem
openbaarde zich in de periode 1905-1911 en in nog sterkere mate in de periode
1920-1940.

Langs twee wegen kon het evenwicht in het bedrijf worden hersteId; verhoging
van de inkomsten van het bedrijf door verhoging van de tarieven (retributie, pacht,
huur etc.) en de invoering van nieuwe heffingen (havengeld), dan weI de kosten uit
de infrastucturele werken te verlagen door investeringsbeperkingen of het afstoten
van kostenintensieve infrastructurele werken (de improduktieve havenwerken). Met
uitzondering van de investeringsbeperking waren aile overige beleidsinstrumenten
met voetangels en klemmen omgeven. Tariefsverhogingen en de invoering van
nieuwe tarieven (haven geld) konden op krachtig verzet rekenen van de zijde van
de visserij en de groothandel. Anderzijds was het afstoten van de kostenintensieve
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havenwerken vrijwel onbespreekbaar aangezien het departement van Waterstaat
niet voor de hieruit voortvloeiende kosten wenstte op te draaien.
Concluderend kan worden vastgesteld dat het belang van het SVHB niet was
gelegen in de fiscale, als wei in de publieke rol die het heeft gehad. De havenfaciliteiten, evenals de door het SVHB geexpioiteerde nevenbedrijven, droegen immers het karakter van werken van openbaar nut, die primair tot doei hadden te
voorzien in de behoeften van de gebruikers van de Vissershaven. Van deze gunstige haven- en marktfaciliteiten ging een stimulerende werking uit op de concentratie van de op zeevis georienteerde handelsactiviteiten te Umuiden. De haven
groeide hierdoor uit tot de beiangrijkste Nederlandse zeevissershaven en tot een
Europees im- en exportcentrum van verse zeevis.

XIV

De Fiva als een bijzondere variant van collectieve
vertic ale prij sbinding, 1928-1975
M. SCHROVER

1. InIeiding
RegeIgeving ten aanzien van prijsbinding is een actueel onderwerp. Pogingen om
de Nederlandse en Europese regelgeving met elkaar in overeenstemming te brengen, gaan gepaard met een doorbreking van de gangbare praktijk, waarbij vooruit
wordt gel open op de veranderende wetgeving. In dit artikel wordt het fenomeen
prijsbinding besproken in relatie tot een opvallende historische variant van deze
vorm van kartelisatie: De Fiva. De Fiva, de Vereniging van Fabrikanten en Importeurs van Verbruiksartikelen, werd op 26 november 1928 opgericht en heeft bijna
vijftig jaar bestaan.' Prijsbindingsafspraken zijn als mededingingbeperkende regelingen een vorm van kartelisatie. Er zijn twee vormen van verticale prijsbinding: individuele en collectieve. Bij individue1e verticale prijsbinding wordt door
een producent of handelaar een prijs voorgeschreven aan een detaiIIist. Bij collectieve verticale prijsbinding wordt door een groep handelaren of producenten een
prijs voorgeschreven aan een detaillist. MeestaI hebben deze afspraken betrekking
op hetzelfde produkt, bijvoorbeeld op jam. Naast verticale prijsbinding is er horizontale prijsbinding waarbij het vee1al gaat om afspraken tussen zogenaamde 'franchisers'. Ondernemers met een Spar-, Super- of C lOOO-winkel zijn zelfstandig,
maar maken nauwe afspraken met hun groothandeI en voeren een gemeenschappeIijk prijsbeleid om landeJijk te kunnen adverteren. De Fiva was een opvallende
organisatie omdat het hier ging om een beleid van collectieve verticale prijsbinding door producenten van en handelaren in verschillende produkten. De Fiva was
Gemeente Archief Amsterdam , Archief van de Fiva. Het archief bevat knipsels, correspondentie en lijsten van afnemers die zijn uitgesloten van levering. Zie ook: 'De F.I.Y.A. '
door OJ. van Houten jr. in jubileumnummer Nederlandsche Grossiers Bond (NGB) 4-931.
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hierdoor een bijzonder sterke organisatie. De Fiva was als organisatie niet onbetwist. Bij de opheffing van de Fiva speelde wat de overheid gebood of verbood,
een uitgebreide politieke discussie ten spijt, slechts een zijdelingse rol. Oprichting
en opheffing van de Fiva werden bepaald door de verhoudingen tussen producenten en hun afnemers. In dit artikel staan centraal de vragen welke factoren kartelisatie in de vorm van de Fiva bevorderden, en welke factoren aan de beeindiging
van deze kartelisatie bijdroegen.

2. Voor- en nadelen van prijsbinding in de praktijk van het kruideniersbedrijf
In juli 1994 kondigde de winkelketen A&P, de nieuwe naam van Jac. Hermans,
aan de meeste merkartikelen van haar schappen te zuBen weren. De keten zou zich
zoveel mogelijk beperken tot het voeren van zogenaamde A-merken of witte labels. Deze produkten worden gewoonlijk goedkoper verkocht dan de merkartikelen, ofschoon ze niet noodzakelijkerwijs in kwaliteit voor de merkartikelen onderdoen en veelal ook door de producent van de merkartikelen worden gemaakt.
Het zal A&P niet gemakkelijk vallen om aBe merkartikelen te verbannen. Klanten waarderen produkten niet aileen vanwege hun kwaliteit, maar ook vanwege het
imago. Merkkoffie is niet aileen koffie van een constante en goede kwaliteit, maar
ook koffie waarbij je je thuis voelt. Het imago van het produkt geeft producenten
een zekere macht tegenover de winkeliers. Door reclame creeren ze een vraag naar
hun produkt en niet naar een of ander merkloos substituut.
Aan het einde van de negentiende eeuw begon de toen vrij nieuwe voedings- en
genotmiddelenindustrie met het voeren van merkartikelen. Door het onderscheid
van andere, concurrerende artikelen kon de positie van het merkartikel op de afzetmarkt worden versterkt. Producenten voerden een op consumenten gerichte reclame voor hun merkartikel, en probeerden produkten te leveren van een vaste
gegarandeerde kwaliteit. Op deze wijze vergrootten ze hun naamsbekendheid bij
de consument en versterkten ze hun concurrentiepositie bij hun afnemers. Het voeren
van merkartikelen werd gestimuleerd door de grotere afstand die door centralisatie en produktievergroting was ontstaan tussen producent en consument. De voorkeur van consumenten voor merkartikelen is een van de pijlers waarop de werking
van prijsbindingsregelingen in de praktijk steunt.
Het systeem van verticale prijsbinding is halverwege de vorige eeuw ontstaan
bijDeense, Zweedse en Duitse uitgevers, gevolgd door producenten van geneesmiddelen.2 De zegetocht van de verticale prijsbinding begon door de verbinding
2 Zie over het verschijnsel verticale prijsbinding en de voor- en nadelen: Jeremy Lever,
The law of restrictive practices and resale price maintenance, (Londen, 1964); Verticale
prijsbinding, Advies uitgebracht door de commissie economische mededinging aan de
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met het merkartikel. Bij een groot marktaandeel, een sterke merkenbekendheid en
het ontbreken van alternatieven voor de afnemer, was de producent in staat zijn
afnemers een bepaalde vaste afzetprijs voor te schrijven. Bevolkingsgroei en verbetering van de produktie- en transporttechniek aan het einde van de negentiende
eeuw leidden tot geconcentreerde massaproduktie op voorraad, die een stabiele
afzet wenselijk maakte. Deze ontwikkeling schiep ook een grote geografische en
functionele afstand tussen producent en consument waardoor de handel in een
positie kwam om producenten tegen elkaar uit te spelen. De producenten pro beerden deze macht te omzeilen en het directe contact met de consumenten te herstellen door aan merken gekoppelde rec1ame. 3
De Merkenwet van 1893 schiep voor de merkhouder en het publiek een waarborg omtrent de herkomst van waren. Producenten meenden dat ook inbreuk op
het merkrecht werd gemaakt indien de, door de merkhouder vastgestelde, grootof kleinhandelsprijzen niet werden geeerbiedigd. Door de Roge Raad werd dit
principe echter in 1911 afgewezen. Producenten gingen desondanks door met het
voorschrijven van prijzen, aileen bepaalde niet de wet, maar hun marktpositie of
ze konden afdwingen dat deze prijsvoorschriften werden gehandhaafd. Indien afnemers niet bereid waren zich aan een bepaalde prijs te houden, konden ze door de
producent van verdere levering worden uitgesloten. Van Nelle en Lever's zeepmaatschappij voerden aan het einde van de jaren twintig dit beIeid zelfs tegenover
potentieel grote afnemers.4 Een dergelijk beIeid werd vergemakkelijkt indien een
producent meerdere goedlopende produkten voerde: wanneer een afnemer, bijvoorbeeld, stuntte met margarineprijs tegen de wil van de producent, kon dat worden bestraft met niet aileen de weigering margarine te leveren, maar ook zeeppoeder.
Verticale prijsbinding kon aileen bestaan indien het uitgangspunt onderschreven
werd door detaillisten en grossiers. De detaillisten waren tot ondersteuning van
deze uitgangspunten bereid omdat ze gevangen zaten in een 'prisoner's dilemma'.
Voor de individuele winkelier was het aantrekkelijk om te stunten met de prijs van
goedlopende artikelen en zo klanten naar de winkel te lokken. Dit werkte aIleen
Staatssecretaris van Economische Zaken op 8 april 1963 (Den Haag, 1963); Harold Crane, Sweet encounter. The confectionery resale price maintenance case (Londen, 1969);
Peter Wormer, Vertikale Preisbindung (Berlijn, 1962); Herbert Hax, Vertikale Preisbindung in der Markenartikelindustrie (Keulen, 1961); Robert Kruithof, De verticale prijsbinding van merkartikelen. Een vergelijkende studie van het recht van de zes lidstaten van
de Europese Economische Gemeenschap (Brussel, 1973); Sociaal-Economische Raad,
Advies inzake verticale prijsbinding uitgebracht aan de Staatssecretaris van Economische Zaken (Den Haag, 1970).
3 H. Hoelen, De economische problematiek van de biermarkt, in het bijzonder in Nederland (Amsterdam, 1961) 377.
4 Zoals De Cooperatieve Verbruiksvereeniging in Rotterdam, De Nederlandsche Kruidenier 15-12-1928.
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wanneer andere winkeliers deze tactiek niet navolgden. Wanneer ze dat weI deden,
zou dat slechts leiden tot een algemene vermindering van de winst voor de gehele
branche. De winkeliers zouden bij voorkeur vasthouden aan de hogere prijs, die
immers meer winst binnenbracht, indien zij maar de zekerheid hadden dat hun
concurrenten hetzelfde deden.
Het effect van prijsbinding op de prijsvorming en de omzet hangt af van de mate
waarin de prijs effectief kan worden gehandhaafd. Zolang de prijsbinding min of
meer effectief is, verkoopt de detaillist boven de vastgestelde prijs niets, en er
onder beduidend meer. Zodra de vastgestelde prijs nog slechts een suggestie is,
valt deze elasticiteit weg. Het onderbieden van de vastgestelde detailhandelsprijs
heeft een sterk wervend karakter. De individuele detaillist wordt in zijn vrijheid
van prijspolitiek beperkt door een effectieve prijsbinding. De detaillist kan de prijsgebonden artikelen uit het assortiment weren of proberen de koper te attenderen
op de merkloze, ongebonden, artikelen. 5 Door de intensieve reclamecampagnes
van de producenten werd deze mogelijkheid in de praktijk beperkt. Prijsbinding
betekent voor de detaillist dat er geen ruimte is om, als concurrentiemiddel, de
prijs in neerwaartse richting te doen bewegen. Prijsbinding hoeft niet noodzakelijkerwijs te leiden tot een hogere prijs dan tot stand zou komen onder vrije concurrentie, maar leidt weI tot prijsverstarring, vaste en gegarandeerde winstmarges
voor detaillisten en de noodzaak zich toe te leggen op concurrentie op andere
terreinen dan die van de prijs, zoals bijvoorbeeld dienstverlening. Omdat de prijsbinding mogelijk tot prijsverstarring, maar niet noodzakelijkerwijs tot prijsverhoging leidt, hoeft prijsbinding niet ten nadele van de consument te werken . De consument kan, aldus de voorstanders van prijsbinding, profiteren van bijvoorbeeJd
de betere dienstverlening door detaillisten. Het is echter de vraag of de consument
baat heeft bij dienstverlening die bijvoorbeeld bestaat uit een vergroting van het
assortiment, en dus een vergroting van de keuzevrijheid. De consument kan kiezen
uit meer soorten en merken koffie, maar weI tegen een gemiddeld hogere prijs.
Vaste winstmarges zijn voor winkeliers aantrekkelijk omdat kostencaIculatie
daardoor eenvoudiger wordt, terwijl vanwege de zekerheid groter kan worden ingekocht. Overigens is het niet ongebruikelijk dat detaillisten ook bij het ontbreken
van prijsbinding met vrij vaste prijzen werken. Ingewortelde gewoonten, collegialiteit, angst voor een prijzenoorlog en gebrekkig inzicht in de prijselasticiteit en
kruiselasticiteit van de vraag naar verschillende produkten leiden ertoe dat prijzen
ook zonder afspraken stabiel zijn. Dit verklaart de geringe weerstand of het enthousiasme van detaillisten voor gebonden prijzen, ondanks de schijnvrijheid die
zij er voor moesten inleveren.

5 A.C.R . Dreesmann, Evolutie en expansie. Een onderzoek naar de samenhang van vorm,
functie en prijspolitiek in de detailhandel, inzonderheid het grootbedrijf (Leiden 1963)
355-356.
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Het voordeel voor producenten en importeurs bij verticale prijsbinding was gelegen in de mogelijkheid, met het uitbouwen van onzekerheden ten aanzien van de
detailhandelsprijs, scherper te kunnen caIculeren. Verder hoopten zij, door het
garanderen van vaste winstmarges voor detaillisten, de verkoop van hun produkt
te bevorderen. Zij hoopten dat de detaillisten bij de vaste marges meer zouden
doen aan de verkoop van hun produkt, boven die produkten waarop de marges niet
gegarandeerd waren. De producenten vreesden dat vrije prijsconcurrentie onder
detaillisten zou leiden tot een vermindering van het aantal verkooppunten. Dit was
vooral belangrijk voor goederen die via verschillende soorten afzetkanalen werden verkocht en die afhankelijk waren van impulsaankopen. Dit geldt bijvoorbeeld voor sigaretten en chocolade, die niet aileen worden verkocht in winkels
maar ook op stations, bij verrnaakscentra en op tal van andere plaatsen. Op hoe
meer plaatsen deze goederen worden aangeboden, hoe hoger de omzet zal zijn.
Producenten vreesden dat de winkelketens bij vrije prijsvorming in staat zouden
zijn, vanwege hun schaalbesparingen aanzienlijk lagere prijzen te vragen. De andere verkooppunten zouden daardoor gedwongen worden deze lagere prijzen min
of meer na te volgen, waardoor hun winstmarges op deze produkten daalden. Hierdoor zouden ze failliet gaan, of, wat meer waarschijnlijk was, de voorkeur geven
aan vergelijkbare artikelen, die door een lagere inkoopsprijs een betere winstmarge garandeerden. De producenten vreesden ook dat vrije concurrentie zou leiden
tot een prijzenoorlog tussen winkeliers. Als gevolg hiervan zouden de prijzen van
merkartikelen aanzienlijk worden verlaagd, waarna het aantal verkooppunten zou
verminderen en het winkelgemak voor de consument beperkt. Na machtsconcentratie zou uiteindelijk worden teruggekeerd naar de oorspronkelijke of een hogere
prijs. De uitkomst van de prijzenoorlog kon ook een stabilisering op een lager
prijsniveau inhouden, met opnieuw geringere winstmarges voor de detaillist. Investeringen gedaan door de producent ter vestiging van zijn merkartikel, vooral in
de vorm van rec1ame, zouden zo teniet worden gedaan. In de praktijk kwam de val
van het merkartikel ten gevolge van een prijzenoorlog niet voor.6 Kort samengevat
waren, volgens de producenten, de voordelen van prijsbinding vooral het behoud
van verkooppunten en daardoor winkelgemak voor de consument, en winstmargegarantie voor detaillist.
Prijsbinding en winstmargegarantie leidden ertoe dat er meer detaillisten konden blijven bestaan dan wanneer er sprake was van vrije concurrentie. Prijsbinding bood bescherming aan onrendabele bedrijven. Deze bescherming werd in de
crisis van de jaren dertig aangemerkt als een voordeel. In deze periode kwamen,
naast prijsbinding, tal van andere afspraken tot marktordening tot stand. Er waren
bijvoorbeeld afspraken ten aanzien van clientelebescherming, zoals in de bierbranche, waarbij het verboden was om op directe of indirecte wijze goederen te

6

Hoeien, De economische problematiek van de biermarkt, 393.
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leveren aan een zaak die op dat moment zijn goederen reeds van een ander betrok. 7
De overheid kwam bovendien in de jaren dertig voor verschillende sectoren met
quoteringsmaatregelen, waarbij de omvang van de produktie op een bepaald niveau werd gefixeerd, het aandeel van aIle individuele producenten werd vastgelegd, overtreding van de vastgelegde produktie werd beboet en de oprichting van
nieuwe bedrijven verboden.8 Vakbonden steunden over het algemeen de mededingingsbeperkende maatregelen in de jaren dertig omdat ze, evenals de overheid,
vreesden dat te veel concurrentie zou leiden tot verlies van inkomen en arbeidsplaatsen.
De verkoop van kruidenierswaren was in het Interbellum aan geen enkele vergunning gebonden, zodat het aantal verkooppunten gemakkelijk kon worden opgevoerd. Merkartikelen vergden volgens producenten niet meer vakkennis dan nodig
was om ze over de toonbank aan te reiken. Omdat de fabrikanten baat hadden bij
zoveel mogelijk verkooppunten, bevorderden zij een uitbreiding van het aantal
winkels. Om hun goederen zo goedkoop mogelijk te houden, gingen zij de winkels
buiten de grossiers om bevoorraden. 9 Het gevolg was dat het aantal mininegoties
toenam. Een onderzoek uit 1928 van de Commissie voor de Economische Politiek
van het ministerie van Arbeid, Handel en Nijverheid schatte het aantal kruidenierswinkels op 29.000, waarvan meer dan de helft bestond uit verlies lijdende
dwergbedrijfjes.
De detailhandel werd niet aIleen bedreigd door een ongebreidelde uitbreiding
van het aantal kleine vestigingen, maar ook door de groei van het grootwinkelbedrijf. De kruideniersorganisaties richtten zich in 1933 tot de regering met het verzoek om aan de uitbreiding van het grootwinkelbedrijf paal en perk te stellen. In
Belgie, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, en Tsjechoslowakije werd
in deze jaren de uitbreiding van warenhuizen en filiaalbedrijven beperkt door de
overheid. Zelfs in de Verenigde Staten, waar de overheid zich over het algemeen
terughoudend opstelde, werden in meerdere staten filiaalbedrijven tot inkrimping
gedwongen. Bovendien werd er in de VS op toegezien dat grootwinkelbedrijven
bij hun leveranciers geen gunstigere voorwaarden konden bedingen dan de kleine
zaken. De Nederlandse overheid weigerde echter de grootwinkelbedrijven beperkingen op te leggen.1O De Winkelsluitingswet (1930), en de Wet op de Uitverkopen en Opruimingen (1935), en de Ondernemersovereenkomstenwet (1935) waren de maatregelen waarmee de overheid aan de eisen van de kleine winkeliers
7 Hoelen, De economische problematiek van de biermarkt, 435 .
8 Marlou Schroyer, Het vette, het zoete en het wederzijdse projijt, arbeidsverhoudingen
in de margarine-industrie en in de cacao- en chocolade-industrie in Nederland 18701960 (Hilversum, 1991) 83 .
9 J.L. de Jager, Arm en rijk kunnen bij mij hun inkopen doen. De geschiedenis van
Albert Heijn en Koninklijke Ahold (Baarn, 1995) 72.
10 De Jager, Arm en rijk kunnen bij mij hun inkopen doen, 75.
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tegemoet wilde komen. Vestigingswet Kleinbedrijf (1937) moest voorts voorkomen dat het aantal winkels eindeloos toenam.
De Ondernemersovereenkomstenwet maakte prijsbinding mogelijk. De wet, die
de Minister van Economische Zaken de bevoegdheid verleende om kartelovereenkomsten verbindend of onverbindend te verklaren, werd in het licht van de crisis
aileen toegepast in de algemeen verbindendverklarende zin. Kartelafspraken werden, om de ordening van de markt te bevorderen, daardoor ook bindend geacht
voor ondernemingen die er oorspronkelijk buiten wensten te blijven. In crisisomstandigheden bestond vooral behoefte om al te scherpe concurrentie aan banden te
leggen. Tussen 1934 en 1940 werden 38 verzoeken tot algemeen verbindend verklaring ingediend; acht werden gehonoreerd. " Onverbindend verklaring kwam niet
voor. Met het toestaan of bevorderen van prijsbinding nam Nederland in de jaren
dertig, in vergelijking met andere landen, geen uitzonderlijke plaats in. In tal van
Europese landen, en vooral in Duitsland, werd prijsbinding toegestaan en bevorderd. In de VS werd in 1937 de Miller-Tydings Bill aangenomen die de prijshandhaving van merkartikelen sanctioneerde.
Detaillisten en grossiers drongen niet aileen bij de overheid aan op maatregelen
tot beperking van het grootwinkelbedrijf. Ze probeerden zich ook te weren tegen
het grootwinkelbedrijf door zich te verenigen in zogenaamde vrijwillig-filiaalbedrijven en inkoopcombinaties. Bij het vrijwillig-filiaalbedrijf, een vorm van economische samenwerking tussen individuele detaillisten en grossiers, behielden de
detaillisten hun zelfstandigheid ten aanzien van eigendom en exploitatie, maar
werkten ze onder een eenheidsnaam en een centraal geleide organisatie. Bij een
inkoopcombinatie, een horizontale min of meer vrijblijvende samenwerking van
individuele detaillisten met vak- of branchegenoten, was de centrale leiding minder sterk. In 1929 werd de Cooperatieve Inkoopvereniging Enkabe opgericht, in
1931 het Sperwerverbond, in 1932 het vrijwillig-filiaalbedrijfDe Spar, in 1934 de
grossiergroep Schuitema die met de Centra startte, en in 1938 de Vege. In 1932
waren zestien detaillisten aangesloten bij een vrijwillig-filiaalbedrijf; in 1938 waren dat er 2.800. Tot in de jaren vijftig bleef het aantal gebonden detaillisten gestaag toenemen. 12 Het verenigde kleinbedrijf probeerde fabrikanten onder druk te
zetten. Zo kreeg de firma Albert Heijn in 1948 van de heren van Luycks, De Betuwe en Honig te horen dat zij door het vrijwillig-filiaalbedrijf gedwongen werden
om te kiezen tussen het vrijwillig-filiaalbedrijf en het grootwinkelbedrijf, en dat
zij er voor gekozen hadden niet langer aan Albert Heijn te leveren. 13 Tot de jaren
vijftig was het vrijwillig-filiaaibedrijf een belangrijkere klant voor producenten

II Zie voor een bespreking van deze en volgende wetten: M.R. Mok, Kartelrecht. I. Nederland (Zwolle, 1987) 19.
12 Dreesmann, Evolutie en expansie, 156, 222, 245.
13 De Jager, Arm en ri)k kunnen bi) mil hun inkopen doen, IDS.
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dan het grootwinkelbedrijf, vooral omdat het grootwinkelbedrijf een eigen produktie had.
Het grootwinkelbedrijf kon zich onafhankelijk maken van fabrikanten door zelf
de produktie ter hand te nemen. De band tussen fabriek en winkels was het sterkste
bij het in 1818 opgerichte kruideniersbedrijf De Gruyter. Aan het begin van deze
eeuw had dit bedrijf vijf filialen; in de jaren zeventig waren het er meer dan vijfhonderd. De firma De Gruyter verkocht tot de jaren zestig in zijn winkels alleen
eigen produkten, geen merkartikelen. In de jaren zestig waren er zeshonderd eigen
produkten. De firma Albert Heijn, die tot in de jaren vijftig slechts de helft van het
aantal klanten had van De Gruyter, verkocht naast eigen produkten ook merkartikelen. Het assortiment was hierdoor vee I groter. In de jaren zestig voerde Albert
Heijn in zijn grootste winkel drieduizend artikelen, waarvan meer dan tweederde
door anderen werd vervaardigd. Het waren de, voor de omzet en klantenbinding,
belangrijkste produkten waarvoor Albert Heijn voor de Tweede Wereldoorlog eigen fabrieken had, zoals de koffiefabriek en de cacao- en chocoladefabriek. Een
overweging, die bij de oprichting van dit laatste bedrijf in 1923 een rol speelde,
was dat Droste, met het oog op het kleinbedrijf, lange tijd weigerde Albert Heijn te
bevoorraden. De eigen produktie van koffie had tot gevolg dat Albert Heijn tot ver
in de jaren vijftig Douwe Egberts-koffie uit de winkels weerde uit vrees dat de
Douwe Egberts de eigen AH-koffie zou verdringen. Het tegenargument, dat de
verkoop van Douwe Egberts-koffie nieuwe klanten naar de winkel zou lokken, gaf
uiteindelijk de doorslag voor wijziging van dit beleid. 14
Voor winkelketens bood eigen produktie het voordeel dat ze niet langer afhankelijk waren van producenten. Het had echter het nadeel dat, wanneer een keten
aileen eigen produkten verkocht, het assortiment beperkt werd. Wanneer een keten
eigen produkten en merkprodukten naast elkaar verkocht, bestond er een probleem
welk belang voorop moest worden gesteld; dat van de winkels of dat van de fabrieken. Voor de winkels kon het in bepaalde gevallen voordeliger of aantrekkelijk
zijn merkartikelen te prefereren boven de eigen produkten of om in ieder geval
merkartikelen en eigen produkten naast elkaar aan te bieden. Voor de fabrieken
was het echter van belang dat gerekend kon worden op een vaste afzet via de eigen
winkels. De eigen produktie had dus zowel voor- als nadelen. Naarmate het marktaandeel van de winkelketens toenam, konden zij zich onafhankelijker tegenover
de producenten opstellen. Het voordeel van de eigen produktie werd daardoor
minder.
Er waren niet aileen winkeliers die de produktie ter hand namen, er waren ook
producenten die een hand wilden krijgen in het winkelbedrijf. In het buitenland
kwam dit vrij veel voor; in Nederland was het verschijnsel minder wijdverbreid. 15

14 De Jager, Arm en rijk kunnen hij mij hun inkopen doen, 179,147 en 61 .
15 Schroyer, Het vette, het zoete en het wederzijdse projijt, 76.
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Margarineproducent Van den Bergh, een voorloper van Unilever, kocht in 1912
enkele winkels in Rotterdam die verder gingen onder de naam 'Uniewinkels'. In
1918 breidde Van den Bergh zijn winkelbezit uit met de Albino-winkels. In 1948
deed Unilever zijn inmiddels meer dan tweehonderd Unie- en Albinozaken van de
hand. Een reden hiervoor was de druk die het vrijwillig-filiaalbedrijf, met op dat
moment zo'n 5400 aangesloten winkels, op Unilever uitoefende. De margarineproducent Jurgens, een andere voorloper van Unilever, verwierf in 1917 een aandeel van 50% in De Gruyter. Uit angst dat de zelfstandige bedrijven zouden weigeren produkten van Jurgens af te nemen, werd deze aankoop zeer zorgvuldig
geheim gehouden . Jurgens maakte de afspraak met De Gruyter dat andere winkelketens door De Gruyter zouden worden overgenomen . In 1920 verwierf Jurgens
de helft van de gewone aandelen van de NY Albert Heijn, wederom in het diepste
geheim. De bedoeling van Jurgens was dat deze aandelen naar De Gruyter zouden
gaan, maar De Gruyter sloeg dit aanbod af. Tussen de heren Jurgens en Heijn
ontstond vervolgens onenigheid, waarna Jurgens zijn aandelen Albert Heijn in
1927 weer van de hand deed. 16 Het aandeel in De Gruyter behield Unilever, als
opvolger van Jurgens, steeds in het geheim tot 1970.
Een aandeel van producenten in winkelbedrijven had, evenals winkelketens die
een eigen produktie hadden, voor- en nadelen. Het voordeel was een afzetkanaal.
Het nadeel was dat andere afnemers weigerden produkten te nemen van producenten die hun eigen winkels hadden. In dit geval ging ook het nadeel geleidelijk
tegen het voordeel opwegen, zodat producenten zich van winkelketens losmaakten .
Het toestaan van prijsbinding was de concessie die de overheid deed ter bescherming van de kleine winkelier. Winkeliers en grossiers werden bedreigd door
een ongebreideld groei van hun aantal enerzijds, en de opkomst van het grootwinkelbedrijf anderzijds. Omdat de groep ondernemers in de detailhandel zeer groot
en zeer heterogeen was, werd het maken van afspraken belemmerd. In feite was
verticale prijsbinding een vorm van marktordening waar de handel zelf niet toe in
staat was. Het waren de producenten van zogenaamde sterke merken, die de afnemers de garantie konden bieden dat andere afnemers zich aan de prijsafspraken
zouden houden . Deze garantie was cruciaal in de werking van de prijsbinding. De
producenten waren bereid de kleine winkeliers te beschermen omdat zij als groep
hun grootste afnemers waren.

16 De Jager, Arm en rijk kunnen bij mij hun inkopen doen, 55 en 70; Roger Miellet,
Honderdjaar grootwinkelbedrijfin Nederland (Zwolle, 1993) 238-245.
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3. De Fiva
Ofschoon er politiek gezien geen bezwaren waren tegen de oprichting van een
organisatie als de Fiva, en de producenten ook positief stonden tegenover een
dergelijk initiatief, werd de belangrijkste drijvende kracht achter de uiteindelijke
oprichting gevormd door de afnemers. De afnemers, bij monde van de Nederlandsche Grossiersbond, wilden via de producenten de verhoudingen in hun markt
reguleren. Reeds voor 1928 waren er pogingen gedaan een vereniging als de Fiva
van de grond te krijgen. In januari 1925 kwamen enige fabrikanten bijeen, maar
zonder resultaat. In februari van datzelfde jaar bracht de Nederlandsche Grossiersbond een groter aantal fabrikanten bij elkaar die geanimeerd vergaderden,

HEr WERK VAN DEN KNOEIER.

Zonder krachtig ingrijpen van den fabrikant verdrinkt het merkartikel
in den poel van het prijsbcderf.

Afbeelding 1. In deze tekening wordt het lot van het merkartikel nog niet gekoppeld aan dat van winkeliers of zelfs consumenten, zoals later wei gebeurde. In
deze tekening lijkt vooral defabrikant de dupe van prijsbederJ. Bran: De Winkelier (blad van de Algemene Winkeliersvereeniging Amsterdam) 25-5-1929.
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maar opnieuw zonder succes. Pogingen in samenwerking met het Bureau van de
Merkenvereeniging, dat reeds goede resultaten had bereikt op het terrein van farmaceutische artikelen, leidden eveneens tot niets. De Nederlandsche Grossiersbond bracht in juni 1928 weer enkele fabrikanten bij elkaar en ditmaal, dank zij
het feit dat de besprekingen gevoerd werden met slechts weinig fabrikanten die
allemaal veel voor samenwerking voelden, leidden de besprekingen tot de oprichting van de Fiva.
De Fiva werd op 26 november 1928 opgericht met als doel het gemeenschappelijk handhaven van vaste detailhandelsprijzen. Zogenaamde prijsknoeiers, die zich
niet aan de door de producent vastgesteld detailhandelsprijs wensten te houden,
werden niet aIleen uitgesloten van levering van het produkt waarvan met de prijs
geknoeid was, maar ook van de produkten van de andere led en van de vereniging.
Ret kantoor van de Fiva werd gevestigd aan de Jan Luykenstraat in Amsterdam.
De Fiva vroeg haar leden een jaarlijkse contributie van f 600. Drijvende kracht
achter de Fiva in de eerste jaren was voorzitter D.J. van Routen, van de ge1ijknamig cacaofabriek in Weesp. Naast hem zette E. Ostermann, als alleenvertegenwoordiger van Persil, zich bijzonder in voor de Fiva. De Duitser Ostermann kwam
in 1908 naar Nederland. Voor de Tweede Wereldoorlog werd zijn inzet voor de
Fiva zeer geprezen. Na de oorlog werd hij niet meer genoemd. De praktische werkzaamheden van de Fiva werden verricht door haar secretaris Mr. J. Martin Muller.
In 1971 nam Mr. J.P.C. de Vries het secretariaat over. In 1975 werden de activiteiten van de Fiva form eel gestaakt. 17 Reeds in 1972 was er echter een praktisch
einde gekomen aan de Fiva.
In september 1944 werd de, aan de Fiva verwante, Stichting 'Ret Merkartikel'
opgericht. Aanvankelijk tel de deze stichting 22 leden, later groeide dat uit tot zeventig. De stichting omvatte de belangrijkste fabrikanten van merkartikelen in de
kruideniersbranche. Ret Merkartikel was een instituut voor studie en voorlichting.
Onderzoek werd bijvoorbeeld gedaan naar de distributiekosten in de detailhandel
in kruidenierswaren in Nederland. Verder yond regelmatig overleg plaats met vertegenwoordigers van de groot- en detail handel. Ret Merkartikel bestaat nog steeds.
Ret secretariaat wordt sedert 1975 gevoerd door het Bureau van J.P.C. de Vries,
dat ook het secretariaat van de Fiva in haar laatste jaren voerde. Ret Merkartikel
en de Fiva richtten zich op dezelfde groep, maar met andere doelstellingen. De
Fiva voerde een prijsbindingsbe1eid en Ret Merkartikel had een adviserende taak.
Naast de Fiva bestonden er andere organisaties die zich bezighielden met prijsbinding en andere vormen van mededingingsbeperking. In het onderstaande zul-

17 Zie voor gegevens over de Fiva en de Stichting Het Merkartikel ook de Inleiding in:
Bouwe Hijma, De Inventaris van de archieven van de Vereeniging van Fabrikanten en
Importeurs van Verbruikersartikelen (F1VA) te Amsterdam 1928-1977 en de Fabrikantenovereenkomst 1937-1948 (Amsterdam, 1994).
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len deze organisaties, voor zover Fiva-leden erbij waren betrokken, de revue passereno Naast die organisaties waren er nog tal van andere die hier niet worden
genoemd.

Overzicht van [eden van de Fiva, 1928-1975
leden

van

tot

overnames tijdens lidmaatschap
Fiva

De Betuwe
Van Houten
Duryea Mai"zenalCPC
Maggi
PersiVHenkel
Calve
Droste
Douwe Egberts
Lever's zeep maatschappij
Blooker
Duyvis
Buisman
Haas azijnfabriek
Sickesz
Lucifers Handelmaatschappij Attema
Brouwer's Handelsvereniging
Van Nelle
Heineken
Honig
Friesche Vlag

1928
1928
1928
1928
1928
1929
1929
1929
1930
1930
1937
1938
1939
1941
1948
1948
1946
1958
1958
1963

1972
1936

1959 Unilever

1972
1972
1972

1947 Nestle

1936

1929 Unilever
1962 Bensdorp/1973 Unilever
1970 AKZO

1972

1929 Margarine Unie/Unilever

1949
1941
1953
1953
1972

Oprichters van de Fiva in 1928 waren de producenten van De Betuwe en Van
Houten, en de importeurs van Duryea, Maggi en PersiJ. Kort na de oprichting
traden Calve en Lever's zeepmaatschappij tot de Fiva toe, begin jaren dertig gevolgd door Blooker, Droste en Douwe Egberts, en eind jaren dertig door Buisman
en Duyvis. Van Houten en Lever's zeepmaatschappij verlieten middenjaren dertig
de Fiva. Na de Tweede Wereldoorlog werd Van Nelle lid, gevolgd door Heineken
en Honig in 1958, en Friesche Vlag in 1963. Op dat moment was de Fiva op het
hoogtepunt van haar macht. In 1972 trokken zes producenten hun produkten terug
uit te Fiva en forceerden daarmee het feitelijke einde van de vereniging. In het
onderstaande zullen de belangrijkste leden van de Fiva nader worden beschreven.
Naast deze belangrijke leden waren er een aantal kleine leden. De cacao- en chocoladeproducent Sickesz was aileen in de oorlog lid van de Fiva. De Amsterdamse
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firma Sickesz was in 1924 overgenomen door Kwatta. Het oorlogslidmaatschap
van Sickesz hangt mogelijk samen met een verzelfstandiging van delen van het
Kwatta-bedrijf in deze peri ode vanwege het feit dat de oorspronkelijke eigenaar
van Kwatta, de familie Stokvis,joods was. De Lucifers Handelmaatschappij Atterna Amsterdam, Brouwer's Handelsvereniging Amsterdam, en NV Haas' Azijnfabrieken Haarlem speelden slechts een onbelangrijke rol in de Fiva.
Cacao en chocolade

D.1. van Houten was, zoals reeds werd opgemerkt, in de beginjaren van de Fiva
een belangrijke drijvende kracht. De firma Van Houten in Weesp overheerste, ten
tijde van de oprichting van de Fiva en ook de jaren daarna, de Nederlandse cacaomarkt. 18 Het bedrijf was veruit het grootste in deze sector. Van Houten richtte zich
omstreeks de Eerste Wereldoorlog vooral op de export, waarvoor 90 tot 95% van
de produktie bestemd was. Het bedrijf was reeds aan het einde van de negentiende
eeuw een internationaal opererende onderneming. Het beschikte over een goed
georganiseerd distributienet waarmee, bijvoorbeeld, Britse cacaoproducenten concurrentie van betekenis werd aangedaan. Behalve cacao produceerde Van Houten
op geringe schaal chocolade, en dan vooral de eenvoudig machinaal te maken
repen.
In de periode van 1900 tot 1940 bestonden er in de cacao- en chocolade-industrie een tiental grote bedrijven, tegenover honderden kleine. De kleine bedrijven
legden zich vooral toe op de, vanwege hun vorm, moeilijk te produceren chocolade artikelen zoals holle paaseieren. De grote bedrijven richtten zich op cacaofabricage en de eenvoudiger te maken chocolade artikelen, zoals repen. Er bestond een
grote scheiding tussen de kapitaalintensieve, en sterk gemechaniseerde cacaofabrieken en de kleinschalige, handmatig werkende chocoladefabrieken. Het grootbedrijf was reeds omstreeks de eeuwwisseling, wegens de benodigde machines en
de vereiste bedrijfsruimte, niet toegankelijk voor nieuwkomers die beschikten over
een gering kapitaal. Aan de afsluiting van de bedrijfstak voor nieuwkomers droeg
bovendien bij dat in de bedrijfstak op grote schaal gebruik werd gemaakt van
merkartikelen. Behalve Van Houten in Weesp kunnen als grote producenten genoemd worden: Kwatta in Breda, Bensdorp met fabrieken in Amsterdam en Bussum, de Amsterdamse firma's Blooker en Korff en het Rotterdamse bedrijf Driessen. Verkade en Jamin behoren niet tot deze groep, omdat dat grote, gemengde
bedrijven waren met een veel breder assortiment dan aIleen chocoladeprodukten.
Bovendien waren het producenten die hun waren via hun eigen winkels verkochten en dus op een andere manier met de overige producenten concurreerden. Pette,
18 Schroyer, Het vette, het zoete en het wederzijdse profijt; Marlou Schroyer, 'Smaakegalisatie, Bossche bollen en koekjesgiganten. De voedings- en genotmiddelenindustrie 1850heden.' in: Voedings- en genotmiddelenindustrie. Een geschiedenis en bronnenoverzicht.
Historische bedrijfsarchieven: 5 (Amsterdam, 1993).
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De Jong en Boon in Wormerveer, en Grootes, Union en Droste in Haarlem waren
middelgrote tot grote ondernemingen waarmee vooral rekening moest worden gehouden omdat zij door onderlinge afspraken en gezamenlijk optreden binnen de
Algemeene Werkgevers Vereeniging (AWV) werden verbonden.
Er werden verschillende pogingen gedaan om tot ordening van de bedrijfstak te
komen. In 1901 werd een vereniging van cacao- en chocoladefabrikanten opgericht met als doel een prijsregeling. Van deze vereniging werd het merendeel van
de grotere cacao- en chocoladeproducenten lid, zoals Kwatta, Bensdorp en Driessen. De firma Van Houten hield zich echter als grootste producent afzijdig, en na
1901 werd niets meer van de vereniging vernomen. 19 In 1917 werd de Nederlandsche Vereeniging van Suikerwerk- en Chocoladefabrikanten als werkgeversvereniging voor het kleinbedrijf opgericht. 20 In 1917 traden ongeveer dertig fabrikanten toe als lid. In 1923 telde de vereniging 88 bedrijven met samen circa 5000
personeelsleden. In 1919 werd de vereniging voor het grootbedrijf opgericht: de
Vereeniging van Nederlandsche Cacao- en Chocoladefabrikanten. Voorzitter van
de vereniging was Van Houten. Lid waren onder meer de firma's Driessen, Blooker en Bensdorp.21 Opvallend is dat de firma Kwatta, ofschoon een grote producent,
geen lid werd. De reden hiervoor was waarschijnlijk dat Kwatta, in tegenstelling
tot de andere grote producenten, een veel diverser assortiment voerde. De produktie was als gevolg daarvan meer dan die van de andere grote producenten bestemd
voor de binnenlandse markt, en Kwatta deed daarom meer mee aan de binnenlandse concurrentiestrijd. 22 Een vereniging waarbij de kleinere producenten niet meededen was daarom voor Kwatta minder interessant.
In 1928 werd de firma Van Houten van arbeiderszijde gewezen op de mogelijkheid om door middel van een voor aile bedrijven geldende loonregeling de geweldige concurrentie in de bedrijfstak te beteugelen. Van Houten was niet gei"nteresseerd omdat prijsafspraken voor zijn op export gerichte bedrijf moeilijk waren. 23
Kwatta, daarentegen, deed herhaaldelijk serieuze pogingen om tot dergelijke regelingen te komen. Opvallend is de poging die in 1933 door Kwatta werd gedaan.
Een aantal producenten kwam overeen de prijzen te verhogen in verband met de
verhoging van de suikeraccijns. De prijsafspraak werd reeds na acht dagen gebro-

19 Orgaan juli 190 I. In 1928 kwamen de grootfabrikanten na lang onderhandelen tot een
prijsafspraak die na 14 dagen stukliep. Welke bedrijven aan de afspraak meededen is onduidelijk. De Bode 22-6-1928.
20 Vakblad 28-3-1922.
21 Internationaal Instituut voor Socia1e Geschiedenis (IISG), Archief Algemeene Werkgevers Vereeniging (AWV Archief) nr.8Sa 8-9-1921; Aigemeen Rijksarchief (ARA) Archief Centrale Dienst van de Arbeidsinspectie 2.IS.12 nr.1763 brieven 1-9-1921 en 21-91921.
22 SchroYer, Het vette, het zoete en het wederzijdse profijt, 18S.
23 De Bode 3-2-1928.
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ken door het aan Unilever gelieerde Rotterdamse bedrijfDe Heer. 24 Kwatta wilde
een nieuwe regeling treffen, maar de bereidheid onder de andere fabrikanten was
te gering.
De structuur van de cacao- en chocolade-industrie maakte marktordening binnen de branche moeilijk. Met een beperkt aantal grote producenten van voornamelijk cacao en daarnaast vooral repen, een groot aantal kleine producenten van zeer
diverse chocolade-artikelen, en Kwatta in het midden als grote producent van zoweI cacao als diverse chocolade-artikelen, waren er teveel tegengestelde bel angen. Een voorkeur van Van Houten voor kartelafspraken met anderen dan zijn
vakgenoten in de vorm van de Fiva laat zich hierdoor verklaren. Toen beginjaren
dertig ook de cacaoproducenten Blooker en Droste lid werden van de Fiva, werd
de positie van deze vereniging in de cacaosector aanzienlijk versterkt. 25
Op 2oktober 1936 verschenen in de pers berichten dat de firma Van Houten, in
de persoon van D.J. van Houten als oprichter en voornaam lid, uit de Fiva was
getreden. Als argument werd door de Fiva gegeven dat de firma Van Houten zijn
verkoopsysteem had herzien en nu nog maar met een zeer beperkt aantal grossiers
werkte die streng werden gecontroleerd. Daarom was de Fiva voor het bedrijf
overbodig geworden. Uit de notulen van de Fiva blijkt echter dat het voornaamste
motief voor het vertrek van Van Houten de vrees was voor een breuk met de Firma
Schuitema, die sedert 1934 een groot aantal detaillisten in een vrijwillig-filiaalbedrijf verenigde. Schuitema wilde het recht om Van Houten-produkten tegen een
lagere prijs te mogen verkopen. De Firma Van Houten was van mening dat zijn
belangen bij Schuitema te groot waren om een breuk te riskeren . De verhouding
tussen Van Houten en Schuitema is interessant. Enerzijds waren de kleine ondernemers als groep voorstanders van vaste prijzen. De georganiseerde kleine ondernemers probeerden echter, anderzijds, om via hun gezamenlijke organisatie gunstigere voorwaarden te bedingen dan andere kleine ondernemers en de prijsbinding
te omzeilen. Omdat ze in georganiseerd verband een redelijk grote afnemer waren,
konden ze tegenover de producenten eisen stellen. Het bekende dilemma, dat elke
winkelier het liefste zou zien dat alle winkeliers behalve hij door vaste prijzen
werden gebonden, deed zich hier in een nieuwe variant gelden.
Zeep
Naast D.J. Van Houten was, zoals gezegd, E. Ostermann een drijvende kracht achter de Fiva. Na het vertrek van Van Houten nam hij diens rol over. Ostermann had
voor Nederland het alleenvertegenwoordigingsrecht van Persil, een handelsmerk
van het Duitse bedrijf Henkel. Buiten Nederland vormde het merk Persil onder-

24 Gemeente ArchiefBreda ArchiefKwatta, doos \9, notulen raad van commissarissen
30-11-1933.
25 Schrover, 'Smaakegalisatie, Bossche bollen en koekjesgiganten ' , 52.
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deel van verschillende prijsafspraken. Tot 1932 werd Persil geimporteerd; daarna
kwam er in Jutphaas een Nederlandse Persilfabriek.
Toen de Fiva werd opgericht, gold de prijsbinding aileen voor het Henkelprodukt Persil. In de loop der jaren werd het assortiment van Henkel in Nederland
echter aanzienlijk uitgebreid. AI deze produkten, die aan het Henkelpakket werden toegevoegd, vielen vervolgens ook onder prijsafspraken in het kader van de
Fiva. Dit had tot gevolg dat, toen de Fiva in de jaren zeventig haar activiteiten
staakte, er een einde kwam aan prijsbinding van elf verschillende wasmiddelmerken van Henkel op de Nederlandse markt.
Behalve Henkel werd ook de zeeppoederpoot van Unilever, Lever's zeepmaatschappij, kort na de oprichting lid van de Fiva. Unilever was veruit de grootste
zeepproducent in Nederland. Door het gelijktijdige lidmaatschap van Lever en
Henkel kon de Fiva in de peri ode van 1928 tot 1936 vrijwel de gehele Nederlandse zeepmarkt reguleren. Lever's zeepmaatschappij trad op 6 mei 1936 uit de Fiva.
Als reden gaf het bedrijf dat het systeem niet functioneerde omdat prijzen onvoldoende werden gehandhaafd. Volgens de Fiva was echter de ware reden dat de
vereniging bezwaar had gemaakt tegen het cadeau geven van pakjes zeeppoeder,
hetgeen niet mocht in het kader van de Fiva-overeenkomst. Onder druk van de
Fiva werd de cadeau-actie gestaakt. Kort na het uittreden, startte Lever een nieuwe
campagne waarbij een pak Vim cadeau werd gegeven bij aankoop van twee pakken Radion. Door het uittreden van Lever verzwakte de Fiva. De zeepprodukten
van deze onderneming waren een sterke troef geweest in handen van de vereniging.
Jam

Tot de oprichters van de Fiva behoorde ook de jamfabriek De Betuwe. De Betuwe
werd eind vorige eeuw opgericht in Tiel, en was omstreeks 1928 uitgegroeid tot de
grootste Nederlandse jamproducent met een marktaandeel van zo'n 35%. Op de
tweede plaats kwam de Hero-fabriek in Breda met zo'n 25%, gevolgd door een
reeks kleinere producenten met ieder een marktaandeel van 5% of minder. In 1964
was het marktaandeel van De Betuwe toegenomen tot 41 %. Het aandeel van Hero
was teruggelopen naar 10 tot 15%. De Nederlandse jamproduktie was vooral bestemd voor de binnenlandse markt. J amimporten waren van geringe betekenis. 26 In
1959 werd De Betuwe overgenomen door Unilever. Dit 1eidde er echter niet toe
dat De Betuwe uit de Fiva trad, noch dat andere Unilever produkten onder de
Fiva-paraplu werden gebracht.
De jamindustrie was aan producentenzijde goed georganiseerd. In 1918 werd in
Amsterdam de Nederlandsche Vereeniging van Fruitverwerkers opgericht, aange26 Ethel van Groenestijn. ' Hoe Flipje zijn vriendjes behandelde'. De arbeidsverhoudingen in de jamindustrie. Doctoraalscriptie Economische en Sociale Geschiedenis (Universiteit Utrecht, 1995).
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sloten bij het Verbond van Nederlandsche Werkgevers. De Betuwe directeur-eigenaar EM.P. Gouverne werd penningmeester van deze vereniging en bleef dat tot
zijn dood in 1959. De vereniging richtte een fruitinkoopbureau op zodat de inkoopprijs voor elk bedrijf hetzelfde was. Verder waren er gezamenlijke advertentiecampagnes en tentoonstellingen, en werden er afspraken gemaakt over gewichtsen maataanduidingen op de verpakkingen. Er was ook een gezamenlijke steunkas
voor leden die in moeilijkheden raakten . Het belangrijkst waren de prijsafspraken
ten aanzien van fabrieksprijzen. Deze hadden vooral betrekking op de jam, die
voor De Betuwe veruit het belangrijkste was. Er werden echter ook ten aanzien
van de minder belangrijke produkten, zoals limonades en appelstroop, binnen afzonderlijke verenigingen prijsafspraken gemaakt met andere producenten. De fruitverwerkersvereniging had in 1924 45leden. In 1928 was dat teruggelopen tot 28.
Op het moment van de oprichting van de Fiva leek de tot dan toe vrij hechte organisatie vanjamproducenten enigszins uiteen te vallen. In 1930 werden echter alle
oud-Ieden opnieuw lid. De recessie dwong tot hernieuwde samenwerking. De vereniging werd na de Tweede Wereldoorlog voortgezet, zij het onder een andere
naam .27

De semi-monopolies van Duryea, Maggi en Buisman en de gemengde bedrijven
De producenten die hieronder worden besproken, bewogen zich op gedeeJtelijk
overJappende terreinen. Vanwege het diverse karakter van hun produktiepakket is
het niet eenvoudig om hun marktaandeel in sectoren aan te duiden. Duryea Mai"zena, Maggi en Buisman hadden op de Nederlandse markt een sterke positie omdat
hun merknamen uitgegroeid waren tot een produktnaam. Mensen gebruikten geen
mai·smeel, soeparoma of koffiesmaakverbeteraar maar Mai"zena, Maggi en Buisman. De bedrijven hadden een semi-monopolie als producenten van het originele
produkt.
Tot 1921 werden de Duryea produkten gei"mporteerd, daarna had het moederbedrijf van Duryea, de American Corn Product Company (CPC), een fabriek in
Amsterdam. Ofschoon Duryea's bekendste produkt Malzena was, maakte het bedrijf ook custard, bindmiddel en stroop, en later soepen, bouillons, en sauzen.
Voor al deze produkten en merken, zoals bijvoorbeeld Knorr, ging de Fiva-afspraak gelden. De activiteiten van epe lagen dicht bij die van de andere Fivaleden Maggi, Honig en Duyvis. De activiteiten van Duyvis overlapten weer met
die van het Fiva-lid en Unilever-dochter Calve.
Maggi was een Zwitserse firma die instant-soep, bouillonblokjes en soeparoma
maakte. Tot 1934 had Maggi geen fabriek in Nederland, daarna weI. Bij de oprichting van de Fiva was er een alleenvertegenwoordiger voor Maggi-produkten in
Nederland. In 1947 werd Maggi overgenomen door Nestle. Door deze overname

27 Van Groenestijn, ' Hoe Flipje zijn vriendjes behande1de' , 74-81.
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werd Nestle partner in de Fiva en werd de prijsbinding uitgebreid naar de andere
Nestle-produkten zoals de belangrijke Nescafe.
Honig was, op het moment dat het bedrijf toetrad tot de Fiva, een onderneming
met een uitgebreid en divers produktenpakket, dat zich bewoog op het niet ongebruikelijk overlappende terrein van de voedings- en genotmiddelenindustrie en de
chemische industrie. 28 Honig produceerde onder meer stijfsel, maizena, puddingpoeder, glucose, bakprodukten, deegwaren, rijst en vermicelli. Later werd dit produktenpakket nog uitgebreid met soepen, mixen en kruidenbuiltjes.
Calve was van oorsprong een Frans-Nederlandse onderneming. In de jaren tachtig van de vorige eeuw was de Nederlandse fabriek geopend. In 1927 werd het
bedrijf opgekocht door de Margarine-Unie, een voorloper van Unilever. Calve
was een van de grootste producenten op de Nederlandse spijsoliemarkt. Het was
een bedrijf met een grote naambekendheid en een sterke merkenpositie. Duyvis
was een onderneming die zich gedeeltelijk op dezelfde markt richtte als Calve,
maar die ook nootjes, sauzen en margarine maakte. Duyvis werd later onderdeel
vanAKZO.
Friesche Vlag, ofwei de C06peratieve Condensfabriek Friesland te Leeuwarden, was vooral een producent van babyvoeding en koffiemelk. Begin jaren zeventig voerde het bedrijf merken als Friesche vlag, Frisolac, Pastachoca, Rivella,
ElO, Frisomel, en Halvamel. De zuivelsector maakte een stormachtige concentratieperiode door na de Tweede Wereldoorlog. Friesche Vlag werd daar ook door
beinvloed, maar had zich op het moment van toetreding tot de Fiva reeds ontwikkeld tot een veel bredere onderneming.
Koffie
Spoedig na de oprichting van de Fiva trad koffiebrander Douwe Egberts toe, kort
na de Tweede Wereldoorlog gevolgd door Van Nelle. Aan het begin van deze
eeuw was er in Nederland een groot aantal koffiebranderijen. Vrijwel aile grote
Nederlandse plaatsen hadden een of meer branderijen. Technische vernieuwingen
leidden ertoe dat dit aantal in de jaren dertig terugliep. Deze concentratietendens
werd in hoge mate versterkt door de merkrec1ame die in deze sector werd gevoerd.
Bij de oprichting van de Fiva had Van Nelle een aandeel van zo'n 25% op de
koffiemarkt. Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog was dit echter gedaald tot 13%. Douwe Egberts had in 1929 een aandeel van iets minder dan 6%. In
1939 was dit gegroeid tot 9%. Na de Tweede Wereldoorlog groeide het marktaandeel van Douwe Egberts tot zo'n 33% in 1956, terwijl Van Nelle terugviel naar
8%.

28 Chantal Vancoppenolle, Tussen paternalistische zorg en zakelijk management, C.l.
Honig als eindpunt van persoonsgericht sociaal ondernemersgedrag in een Zaans familiebedrijf (1930-1957) (Amsterdam, 1993).
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Koffie was, en is, vanwege de verslavende werking en de relatief hoge prijs, een
belangrijk produkt voor de winkelier. Stunten met de prijs van koffie was voor
winkeliers een gemakkelijke en aantrekkelijke manier om klan ten naar een winkel
te trekken of aan een winkel te binden. Grote koffiebranders werden daarom door
hun belangrijke afnemers onder druk gezet om kortingen te geven en merkloze
koffie te leveren, dit om stunten mogelijk te maken zonder de gehele winstmarge
te verspelen. De verbetering van de marktpositie van Douwe Egberts was te danken aan recJame-inspanningen, waarvan ook het punten sparen onderdeel uitmaakte,
en het succes van Douwe Egberts' koffiesurrogaat tijdens de Tweede Wereldoorlog. Belangrijk was echter ook dat de voorooriogse winkeliers bereid waren zich
meer in te spannen voor de verkoop van Douwe Egberts koffie, gezien de stabiele
winstmarge die zij op dit produkt konden behalen. 29 Deze stabiele winstmarges
waren het gevolg van het Fiva-beleid waarbij immers de detailhandelsprijs op een
bepaald niveau werd vastgelegd. Het succes van Douwe Egberts zal ook de voornaamste drijfveer zijn geweest voor Van Nelle's lidmaatschap van de Fiva na de
Tweede Wereldooriog. In januari 1953 veriiet Van Nelle de Fiva. Als verklaring
werd gegeven dat het bedrijf zijn houding ten aanzien van dergelijke organisaties
principieel gewijzigd had. In feite was Van Nelle steeds met tegenzin lid geweest
van de Fiva.
Van Nelle voerde, zonder steun van andere producenten, een prijsbindingspolitiek. De firma hoopte dat te kunnen doen door rechtstreekse intensieve recJame,
gekoppeld aan het merkartikel. Voordat een detaillist koffie of thee van Van Nelle
mocht verkopen kwam er een vertegenwoordiger in de zaak kijken of deze aan de
eisen voldeed. De distributie geschiedde in de jaren dertig zoveel mogelijk buiten
de grossiers om. De in- en verkoopprijzen stonden vast. In de winkel werden prijskaarten opgehangen met de prijzen per pakje en per merk. De winkelier mocht hier
niet vanaf wijken. De winkeliersinkoopverenigingen en vrijwillig-filiaalbedrijven
werden door Van Nelle opzettelijk en welbewust genegeerd. Deze politiek bleek
echter niet vol te houden. De belangrijkste koffiebranders en theepakkers probeerden ook gezamenlijk de eigen merkvoerende organisaties van levering van hun
produkten uit te sluiten. Deze politiek mislukte eveneens. In 1947 besloot Van
Nelle aan bedrijven als Centra, Spar en Vivo te leveren. 30 Van Nelle hoopte zelfstandig in staat te zijn tot het voeren van een prijsbindingsbeleid. In de praktijk
bleek de marktpositie van deze onderneming hiervoor echter te zwak.
De koffiebranders waren sedert 1922 georganiseerd in een vrij hechte vereniging. Ais tegenspelers ontmoetten zij een redelijk goed georganiseerde groep van
29 Pim Reinders, 'Coffijbranders. Koffiebranderijen in Nederland ' in: Pim Reinders en
Thera Wijsenbeek, Koffie in Nederland. Vier eeuwen cultuurgeschiedenis (Zutphen, 1994)
165-170.
30 H.F.W. Bantje, Twee eeuwen met de weduwe, geschiedenis van De Erven de Wed. 1.
van Nelle N.v. 1782-1982 (Rotterdam, 1981) 123-124.
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handelaars in ongebrande koffie. Makelaars, importeurs, handelaars , commissionairs, agenten en grossiers in koffie hadden zich in 1887 georganiseerd in de Vereeniging van den Koffiehandel. Deze vereniging kende een grote duurzaamheid,
en werd in 1963 versterkt door de oprichting van de Internationale Koffie Overeenkomst Organisatie. De voornaamste koffieproducerende en koffieconsumerende landen reguleerden binnen deze organisatie tot 1989 via jaarlijkse overeenkomsten de internationale koffiemarkt. Ter voorkoming van extreme schomrnelingen
van het prijsniveau van de koffie functioneerde een stelsel van export- en importquotaY

Bier
De brouwerijsector werd gekenmerkt door een hoge concentratietendens, die zich
eind vorige eeuw had ingezet als gevolg van technische vernieuwingen en die had
geresulteerd in een vermindering van het aantal brouwers van meer dan zeshonderd aan het einde van de vorige eeuw tot zes vooraanstaande brouwers op het
moment dat Heineken lid werd van de Fiva. Deze zes brouwers hadden toen zo'n
80% van de produktie in handen, naast zo'n negentig kleine brouwers die de rest
van de markt verdeelden.
De grote brouwers waren redelijk goed georganiseerd. In 1917 kwam er een
ongesanctioneerde vorm van clientelebescherming tot stand tussen de Bond van
Nederlandsche Brouwerijen en de leden. In 1920 volgde een overeenkomst tussen
de grootste brouwers Heineken, Amstel en D'Oranjeboom om elkaars afzetgebied
te respecteren . In 1930 kwam het Reorganisatie Contract tot stand tussen de grote
brouwers waarbij de expansie van de brouwerijen werd gequoteerd. In 1947 traden de meeste brouwers toe tot de Bierprijsovereenkomst waarbij de prijzen werden vastgesteld. Aan deze overeenkomst waren geen officiele sancties verbonden.
Op aandrang van het ministerie van Economische Zaken, dat prijsafspraken in een
tijdperk van hoogconjunctuur overbodig achtte, werd de overeenkomst in 1956
opgeheven. 32 De brouwerijsector was dus redelijk goed in staat zich te organiseren, maar juist op het moment van Heineken's toetreding tot de Fiva werden pogingen tot het maken van prijsafspraken tussen de brouwers onderiing door de
overheid tegengewerkt.
De Fiva was er niet actief op uit nieuwe leden voor zich te winnen. Voorwaarde
voor aansluiting was dat de producent zijn eigen afnemers in de hand had en bereid was bepaalde afnemers, die door de Fiva op de zwarte lijst waren geplaatst,
uit te sluiten . De Fiva werd gevormd door bedrijven die een sterke positie in hun

31 Pim Reinders, "'Ik ben makelaar in koffi" De koffiehandel in de negentiende en twintigste eeuw.' in: Reinders en Wijsenbeek, Koffie in Nederland, 121-126.
32 Hoelen, De economische problemaliek van de biermarkt, 142, 429,435 .
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eigen branche bekleedden. De Fiva was niet de enige marktordenende afspraak
die deze bedrijven maakten. Binnen de branches waren er meerdere andere afspraken . Ofschoon oppervlakkig beschouwd de Fiva slechts bestond uit een dozijn
bedrijven, waren het weI bedrijven die voorzagen in het leeuwedeel van het ass ortiment van een kruidenier. Het waren de bedrijven waar kruideniers niet omheen
konden .
De Fiva was reeds spoedig na oprichting succesvol in haar streven. In het eerste
jaar werd in de vakpers herhaaldelijk de bedenking geuit of de Fiva prijzen weI
zou kunnen handhaven. Een jaar later werd alom de vrees geuit dat de Fiva te
machtig zou worden. Zij werd nu door sommigen afgeschilderd als prijsopdrijver;
zonder de bemoeienissen van de Fiva zouden de prijzen in de winkels lager kunnen zijn. Zij werd ook voorgesteid als de knevelaar van de winkelier die tegen
lagere prijzen wilde verkopen. De Fiva reageerde door te wijzen op het 'prisoners
dilemma', waarbij in feite de winkeliers zelf als groep op een regeling zoais die
van de Fiva aandrongen, maar zich als individuele ondernemers in hun bedrijfsvoering beperkt voelden. De Fiva wist de verhoudingen te verbeteren door overleg
met de winkeliers en grossiers, maar weigerde grossiers- en winkeliersverenigingen inspraak te geven in de organisatie. Organisaties van winkeliers en grossiers
zouden graag hebben willen meepraten over de hoogte van de winstmarges . Nadat
de vrede tussen de grossiers- en winkeliersverenigingen enerzijds en de Fiva anderzijds in de jaren dertig min of meer was gesloten, kwamen er in de vakpers van
de eersten regelmatig artikelen voor waarin de wens werd uitgesproken dat deze of
gene producent zich ook aansloot bij de Fiva omdat winkeliers van die producent
weI prijzen kregen voorgeschreven, maar er geen controle bestond op de naleving
ervan.
Grossiers en winkeliers moesten bel oven niet onder de door de Fiva vastgestelde prijs te leveren. Afnemers die in het verleden onbetrouwbaar waren gebleken,
moesten hiertoe een sChriftelijke verklaring ondertekenen. Aanvankelijk was het
de bedoeling dat alle grossiers en winkeliers een verklaring voorgelegd kregen .
Vanwege de rompslomp werd dit beperkt tot de notoire prijsknoeiers. Voor hen
kon een zogenaamd garantiebedrag in de verklaring worden opgenomen . Het bedrag werd door de grossiers of winkeliers in een Fiva-pot gestort. Hielden zij zich
niet aan de afspraak, dan verspeelden zij dit bedrag. De Fiva zette niet alleen de
prijsknoeiers op de zwarte lijst, maar probeerde ook te achterhalen wie de goederen had geleverd. De tussenpersoon of grossier werd dan eveneens van levering
uitgesloten.
De Fiva moest zich in de beginjaren buigen over de vraag wat te doen met de
niet ongebruikelijke korting van 5% die sommige winkeliers gaven op het totale
bedrag. Tegen deze korting, besloot de Fiva uiteindelijk, bestond geen bezwaar
indien zij werd gegeven over de gehele kassabon en niet per produkt of voor speciale produkten. Een ander probleem was levering van producenten aan kantines.
In de kantines van banken, bijvoorbeeld, werden voor Sinterklaas chocoladelet-
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Atbeelding 2. Deze ajbeelding illustreert het 'prisoners dilemma' waarvoor de
winkeliers zich geplaatst voelden. Als graep zouden ze graag zien dat alle winkeliers vaste prijzen handhaajden. leder voor zich zouden ze die vaste prijs graag
doorbreken om zo een snelle winst te maken. Enerzijds stemden ze daarom in met
de uitgangspunten van prijsbinding, anderzijds stuntten ze met prijzen en doorbraken ze de ajspraken. Bran: De Kruideniers 30-1-1958.
ters van Van Houten en Droste aangeboden beneden de winkelprijs.33 Winkeliers
gaven ook produkten cadeau: bij aankoop van boodschappen ter waarde van f 2
een pot jam van 32 cent cadeau. De Fiva verbood deze cadeaus; aIleen bij bedrijfsjubilea mochten dergelijke geschenken worden gegeven. 34 Kwantumkortingen voor
grote afnemers werden niet onredelijk geacht.
De Fiva bleek in staat om vijftig jaar lang een effectief prijsbindingsbeleid te
voeren. Dat kon aIleen zolang het systeem waterdicht was. Zodra prijzen werden
33 DagbLad R.K. Kruideniersbond 28-12-1928.
34 NederLandsche Kruideniers Bond 23-2-1929.
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ontdoken, was het ook voor anderen die zich wei aan de prijs wensten te houden ,
niet langer lonend en stortte het systeem ineen. De voornaamste werkzaamheden
van de Fiva bestonden dus uit het opsporen van prijsknoeiers. Winkeliers en grossiers, die het systeem steunden, fungeerden daarbij als tipgevers. Controle op
prijsontduiking door een winkelier werd uitgevoerd door her en der produkten te
kopen. Winkeliers wisten echter een uitweg door vaste klanten korting te gegeven
op een ander produkt, dat gelijktijdig werd aangeschaft en waarvoor geen prijsafspraak gold. Prijsontduikers die kwartjesgrossiers werden genoemd, stelden de
klant een kwartje ter hand buiten de officiele transactie om. Er waren ook winkeliers die op glaswerk meer statiegeld teruggaven dan officieel was afgesproken.
De prijsknoeiers waren soms handelaren die, vaak incidenteel, een partij merkgoederen tegen een lage prijs hadden weten te verkrijgen en dit voordeel aan de
klanten wensten door te berekenen om zo door een grote, snelle omzet winst te
maken. In een deel van de gevallen ging het om marktkooplieden en winkels die
een partij branchevreemde produkten tijdelijk in hun assortiment opnamen. Zo
was er bijvoorbeeld een marktkoopman in bezems die op een dag een partij koffie
in zijn kraam had. De Fiva trad voorts op tegen ondernemers die via een nieuwe
formule hun omzet wilden vergroten. In de jaren dertig was er bijvoorbeeld de
Amsterdamse firma De Kangoeroe. De Kangoeroe verspreidde huis aan huis besteIlijsten waarop de klant kon aankruisen welke produkten nodig waren. Behalve
kruidenierswaren konden fietsen en kleren worden besteld. De lijsten werden opgehaald en de goederen thuis bezorgd. Omdat De Kangoeroe geen winkel had, zo
werd op de bestellijsten meegedeeld, waren de kosten lager en konden de produkten goedkoper worden aangeboden. De Kangoeroe hield zich dus niet aan de prijsbinding en kwam in 1934 op de zwarte lijst van de Fiva.
In de crisisjaren dertig waren er ook prijsontduikers die bokser-winkels of vliegende winkels werden genoemd. Dit waren winkels die zich tijdelijk ergens vestigden, een groot assortiment merkartikelen tegen lage prijs aanboden en dan weer
verdwenen. De bokser-winkels waren geen blijvende bedreiging, maar wei een
plaag voor de gevestigde winkelstand. In 1937 spande Persil een kort geding aan
tegen een bokser-winkel die waspoeder onder de vastgestelde prijs verkocht. De
rechter oordeelde dat de zaak niet voldoende spoedeisend was omdat dergelijke
praktijken al jaren voorkwamen. Verder beschuldigde hij de fabrikanten ervan voor
weder invoering van het gildensysteem te zijn. Naar zijn mening voeren winkels
die onder de vastgestelde prijs verkochten daar wei bij, terwijl de winkels die
vasthielden aan de vastgestelde prijs arm werden. De rechter toonde een afschuw
te hebben van het systeem van gebonden prijzen voor het merkartikel. De definitieve uitspraak in hoger beroep luidde dat niet kon worden aangetoond dat de
firma, die Persil te goedkoop in de handel bracht, deze had verkregen door contractbreuk. Theoretisch moest de mogelijkheid worden opengelaten dat de firma
Persil had gekocht in een normale winkel tegen een normale prijs. De rechtszaak
was een tegenslag voor de Fi va, niet aIleen omdat de zaak zelf werd veri oren, maar
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Afbeelding 3. Onder de ajbeelding wordt de uitspraak van de rechter in de zaak
van Persil tegen de paifumeriewinkel geciteerd. De zaak werd door Persil gewonnen. Belangrijk was dat de rechter de uitgangspunten van de Fiva onderschreef
Bron: Nederlandsch Weekblad voor Kruidenierswaren, Conserven en Comestibles 20-1-1938.

vooral omdat tijdens de rechtszaak het uitgangspunt van de Fiva zwaar werd bekritiseerd. Een tweede zaak, die kort daarop werd aangespannen tegen een parfumeriewinkel, werd echter door Persil gewonnen. Ditmaal was er voldoende bewijs. Bovendien werden in deze uitspraak de uitgangspunten van prijsafspraken
onderschreven.

4. Toegestaan tenzij verboden en verboden tenzij toegestaan
Tijdens de Duitse bezetting werd in het kader van de Woltersomse bedrijfsorganisatie het georganiseerde karakter van de economie versterkt. In 1941 verscheen
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het Kartelbesluit, dat de Ondernemingsovereenkomstenwet buiten werking stelde.
Ret Kartelbesluit heeft gegolden tot 1958. Ret omvatte naast regels betreffende de
algemeen verbindendverklaring en de onverbindendverklaring van kartels, voorschriften betreffende de totstandkoming en aanmelding van kartels, de mogelijkheid tot invoering door de overheid van dwangkartels en maatregelen tegen het
misbruiken van economische machtsposities.
In de naoorlogse hoogconjunctuur, met voldoende alternatieve werkgelegenheid,
werd bescherming van onrendabele winkels door het toestaan van kartelisatie in
de vorm van prijsbinding door de overheid gezien als een kunstmatige constructie. 35 De Wet Schorsing Bedrijfsregeling van 1951 schiep de mogelijkheid om onrniddellijk tot de schorsing van kartels over te gaan wanneer het waarschijnlijk
was dat zij in strijd waren met het algemeen belang. In 1958 trad de Wet Economische Mededinging (WEM) in werking, die nu nog in bijna ongewijzigde vorm van
kracht is. De grondgedachte van de WEM was dat de overheid moest optreden
tegen zowel teveel, als te weinig bedrijfsregelingen. Mededingingsbeperkende afspraken, zoals kartels worden genoemd, zijn toegestaan, tenzij ze worden verboden. Dit wordt het zogenaamde misbruikstelsel genoemd. Nederland verschilt hierin
van andere landen waar kartels zijn verboden, tenzij ze worden toegestaan; het
zogenaamde verbodstelsel.
De WEM was een kaderwet die moest worden ingevuld op het moment dat de
wet werd gebruikt. De wet handhaafde de grondgedachte van de Ondernemingsovereenkomstenwet van 1935, dat de overheid de bevoegdheid had samenwerking
van ondernemingen te steunen waar deze gunstig werkte, en te doorbreken waar
zij het algemeen belang schaadde. Omdat de conjuncturele situatie in de jaren
vijftig en zestig verschilde van die in de jaren dertig, viel de nadruk bij de uitvoering van de wet nu op de onverbindendverklaring.
Uit het Kartelbesluit van 1941 werd in de WEM de aanmeldingsplicht van kartelovereenkomsten overgenomen, en de mogelijkheid om op te treden tegen het
misbruiken van economische machtsposities. In principe moesten zowel individuele als collectieve verticale prijsafspraken bij de Minister van Econornische Zaken
worden aangemeld. Bij MinisterieIe Beschikking van 3 juni 1960 werd echter een
vrijstelling van de aanmeldingsplicht verleend voor individuele verticale prijsregelingen. Deze vrijstelling werd hoofdzakelijk om praktisch redenen toegekend.
In West-Duitsland, waar deze mededingingsregelingen weI in het kartelregister
moesten worden ingeschreven, werden namelijk ongeveer 200.000 verticale prijskartels aangemeld. De verplichting kartels aan te melden geldt tot op heden. In
1986 waren er landelijk 545 mededingingsregelingen, zoals kartels in de wet worden genoemd. Riervan hadden er 182 betrekking op horizontale prijsregeling, 10
op collectieve verticale prijsregeling en 118 op vertic ale prijsregeling. In deze
cijfers zijn niet begrepen de verticale prijsbindingsafspraken waarbij slechts een
35 Dreesmann, Evolutie en expansie, 817.
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leverancier en een afnemer zijn betrokken, omdat deze immers niet behoeven te
worden aangemeld.36 Het is overigens zeer twijfelachtig of het kartelregister meer
dan zo'n 10% van de daadwerkelijk gemaakte kartelafspraken omvat. De boete op
het niet aanmelden van een kartelafspraak is f 10.000. Vermoed wordt dat in veel
gevallen liever het risico wordt genomen een boete te moe ten betalen, dan de kans
dat een kartel wordt verboden onder de Europese regelgeving. Veel van de wei
aangemelde kartels zijn zogenaamde pindakaaspotdoppen-kartels. Dit zijn afspraken tussen producenten omtrent een uniforme verpakkingswijze, voornamelijk
gericht op kostenbesparing bij de produktie van de verpakkingsartikelen. Het kartel register is niet openbaar toegankelijk. Samen met het feit dat kartelafspraken in
Nederland in principe niet zijn verboden, heeft dit bijgedragen aan Nederlands
naam als kartelparadijs. Bekend is immers dat er honderden kartels zijn, terwijl de
inhoud van deze afspraken niet openbaar is.
Bij de beoordeling van de feitelijke concurrentieverhoudingen in het kader van
de WEM staat het algemeen belang voorop. Het grootste manco van de wetgeving
is dat het in dertig jaar niet is gelukt om criteria te ontwikkelen voor het operationaliseren van het begrip 'algemeen belang'.
In 1960 werd overwogen om over te gaan tot een generieke onverbindendverklaring van bepaalde individuele en alle collectieve verticale prijsbindingsovereenkomsten. Niet alleen in Nederland, maar ook in andere Europese landen kwamen in de jaren zestig prijsbindingsovereenkomsten ter discussie te staan. In de
periode van 1954 tot 1961 werd 10 tot 12% van de merkartikelen in West-Duitsland verkocht onder vastgestelde prijzen. Ongeveer een derde deel van de winkelomzet bestond uit merkartikelen. In Belgie werd in dezelfde periode 25% van de
merkartikelen tegen vaste prijzen verkocht. Voor Engeland werd geschat dat in
196023% van de winkelomzet tegen vaste prijzen werd verkocht. Engeland ken de
fameuze prijsbindingsafspraken zoals die tussen de vijf grootste chocoladefabrikanten, die heeft gegolden van 1907 tot de jaren zestig. 37 In de Verenigde Staten,
waar individuele prijsbinding was toegestaan in een aantal grotere staten, viel4 tot
10% van de winkelomzet onder vaste prijzen. In Zweden kochten consumenten in
194929% van hun inkopen tegen vaste prijzen.38 Omstreeks 1960, werd geschat
dat 39 tot 50% van de consumptiegoederen in Nederland onder een vorm van
prijsbinding vielen. 39 Ofschoon prijsbinding als verschijnsel in de jaren zestig niet
tot Nederland beperkt was, lijkt het in Nederland wei op grotere schaal te zijn
voorgekomen. In de jaren zestig werd collectieve verticale prijsbinding in de meeste
landen verboden. In Frankrijk en Luxemburg kwam een algehee\ verbod op prijs-

36 Mok, Kartelrecht, 102 en 264.
37 Crane, Sweet encounter.
38 Kruithof, De verticale prijsbinding van merkartikelen, 3-4.
39 Hoelen, De economische problematiek van de biermarkt, 379 .

318

NEHA-JAARBOEK 1996

binding, dus ook voor de individuele afspraken. In 1951 was in de Verenigde Staten verticale prijsbinding niet langer mogelijk.
De Minister van Economische Zaken l .W . de Pous kondigde in het najaar van
1960 een kruistocht aan tegen de collectieve verticale prijsbinding. Een voorname
agitator was De Consumentenbond. Er werd een commissie ingesteld die de vraag
of er een generieke onverbindend verklaring moest komen, bestudeerde tot 1963.
Op 1 april 1964 werd bij Koninklijk Besluit een generieke onverbindendverklaring van de collectieve verticale prijsbinding en -handhaving uitgevaardigd. Collectieve verticale prijsbinding werd verboden, behoudens enkele groepen van produkten waarvoor het was toegestaan. Individuele verticale prijsbinding werd
toegestaan, behoudens voor enkele met name genoemde produkten waarvoor het
werd verboden. Horizontale prijsbinding werd niet verboden.
Op 1 januari 1964 waren er 56 landelijke collectieve verticale prijsbindingsregelingen aangemeld. Voor 47 landelijke en 2 regionale werd ontheffing aangevraagd. Hiervan werden 22 verzoeken afgewezen, 10 ingewiIligd, en 9 gedeeltelijk ingewilligd. De overige verzoeken kwamen te vervallen omdat de regelingen
zo werden aangepast dat ze niet langer onder de maatregel vielen. Vrijstelling
werd verleend voor onder meer haarden en kachels, rijwielen en kunstmeststoffen .
Dit werd gemotiveerd door de wenselijkheid om op deze wijze structurele moeilijkheden in de betrokken sectoren te helpen overbruggen.40 Algemeen was het
criterium voor ontheffing dat, gezien de ernst van de bezwaren tegen verticale
prijsbinding, er slechts aanleiding kon bestaan een collectieve prijsbindingsregeling aan de werking van de generieke onverbindendverklaring te onttrekken wanneer er omstandigheden waren, waaraan voor de betrokken mededingingsregeling
zodanige betekenis moest worden toegekend, dat zij opwogen tegen de bezwaren.
De kartels voor de rijwielhandel, en haarden en kachels werden overigens enkele
jaren later verboden omdat zij in strijd waren met het EEG-kartelrecht. Ontheffing
werd ook verleend voor boeken, muziekstukken, drogisterij-artikelen en geneesmiddelen. Culturele belangen en het be lang van de volksgezondheid werden geacht zwaarder te wegen dan het algemeen belang. Het idee daarachter was dat de
prijsregeling verdelers in staat stelde op courante produkten ruime winsten te maken en daardoor ook minder courante artikelen in hun assortiment op te nemen. Bij
boeken gold dat bij gebrek aan verticale prijsbinding het risico van een breed
assortiment wellicht niet langer zou kunnen worden aanvaard, waardoor de hierbij
betrokken culturele belangen in gevaar zouden worden gebracht. Gevreesd werd
dat zonder prijsbinding boeken waar weinig vraag naar was, zoals dichtbundels,
niet langer zouden worden uitgegeven. Dure courante geneesmiddelen en relatief
dure boeken voor een groot publiek moesten het mogelijk maken dat er ook betaalbare incourante geneesmiddelen en relatief goedkope boeken voor een beperkt
publiek konden worden aangeboden. Het grammofoonplatenkartel diende een ver40 Kruithof, De verticale prijsbinding van merkartikelen, 203-304.
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zoek tot ontheffing in waarbij, evenals voor boeken en muziekstukken, het argument van het gevaar op culturele verschraling werd aangevoerd. Dit verzoek werd
echter afgewezen. Hieruit blijkt dat de logica achter de besluiten niet geheel consequent was.
Individuele prijsbinding werd in 1964 voor een aantal met name genoemde produkten en onder bepaalde voorwaarden verboden. Deze met name genoemde produkten waren: radio's en tv's, geluidsapparatuur, grammofoonplaten, met name
genoemde huishoudeJijke elektrische apparaten, personenauto's, foto- en filmapparatuur, en onderdelen van de genoemde produkten. De maatregel werd na 1964
enkele malen 'opgerekt' met het doel ook cassettedecks, walkmans, compact-disks,
en voorbespeelde cassettes er onder te laten vallen. Voor niet met name genoemde
produkten is individuele prijsbinding toegestaan. Ontheffing was niet mogelijk.
Omdat, tenzij anders beschikt, individuele verticale prijsbinding niet verboden
is, kunnen ondernemingen tot op de dag van vandaag, in het kader van de wet van
1964, hun afnemers een prijs voorschrijven. Als middel om deze prijsbinding te
sanctioneren gebruikten ondernemers de weigering goederen te leveren. Tegen
prijsbinding kan de overheid niet optreden, maar tegen de weigering goederen te
leveren soms weI. In 1968 betrokken de vestigingen van De Gruyter in Noord- en
Zuid-Holland hun brood van de broodfabriek Sitos, behorende tot de Menebagroep. Het brood werd gedeeltelijk onder Sitos-merk en gedeeltelijk onder het
eigen De Gruyter-merk verkocht. Sitos-brood werd verkocht tegen de door Sitos
vastgestelde prijs, De Gruyterbrood tegen een lagere prijs. Sitos eiste echter van
De Gruyter dat de prijs van het eigen merk brood werd verhoogd en zette, toen De
Gruyter dat weigerde, de levering van het brood onder De Gruyter's eigen merk
stop. Omdat De Gruyter niet over overeenkomstig brood in voldoende hoeveelheden en met de nodige regelmaat kon beschikken, verplichtte de overheid Sitos de
broodleveranties te hervatten. Leveranciers zijn in beginsel vrij hun afzetkanalen
te kiezen, maar mogen indien zij, zoals Sitos, een machtspositie bekleedden ondernemingen niet onevenredig in hun bedrijfsvoering schaden.41
Nadat in 1964 collectieve vertic ale prijsbinding werd verboden diende de Fiva
een ontheffingsverzoek in, hetgeen op 10 juli 1968 werd ingewilligd. De ontheffing werd als voIgt gemotiveerd: in de branche van levensmiddelen en aanverwante artikelen doen zich uiteenlopende gradaties en verschijningsvormen van integratie van de detailshandelsfunctie voor. Naast artikelen, die door de leden van de
Fiva in de handel werden gebracht, werden in grote omvang gelijksoortige merkartikelen aangeboden, voor welke in het kader van een geheel of gedeeltelijk gei·ntegreerde bedrijfsvoering centraal verkoopprijzen aan het publiek werden vastgesteld. Onder deze omstandigheden zou moeten worden verwacht dat bij een
wegvallen van de Fiva-regeling het even wicht in de onderhavige sector ernstig
zou worden verstoord ten nade\e van de Fiva-Ieveranciers, alsmede van de handel41 Mok, Kartelrecht, 184-185.
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aren voor wie de artikelen van deze fabrikanten in het bijzonder van belang zijn.42
Zowel de Fiva-Ieveranciers als de handelaars in Fiva-produkten werden dus in
bescherming genomen . Omdat het producenten die daar zelfstandig toe in staat
waren niet verboden was om een individueel prijsbindingsbeleid te voeren, werd
het ook toegestaan aan producenten die daartoe slechts in staat waren als ze samenwerkten. Het evenwicht tussen de producenten zou worden verstoord als, bijvoorbeeld, Unilever wei een beleid van individuele prijsbinding mocht voeren,
wat immers niet was verboden, en Persil niet samen met anderen. De handel zou
ook schade leiden omdat de kleine winkeliers, bij vrije prijzen, de concurrentie
van de grote bedrijven, die met minder kosten werkten, niet aan zouden kunnen.
Voorwaarde voor de ontheffing was dat in de reglementen werd geschrapt dat het
winkeliers, die het contract opzegden, absoluut verboden was Fiva-artikelen te
voeren. Bovendien moest er voor de uitgesloten winkeliers een mogelijkheid voor
beroep komen.
De overheid legde de Fiva dus geen beperkingen op. De dreiging voor de Fiva
kwam in de jaren zestig niet van die kant, maar van de nieuwe prijsknoeiers: de
discountzaken. De discountzaken van Dirk van den Broek en Jac. Hermans maakten gebruik van de wetenschap dat in een gewone supermarkt 80% van de omzet
uit 20% van de artikelen komt. Ze beperkten zich tot die 20% en gaven daarbij op
de merkartikelen forse kortingen . Dit konden ze zich veroorloven omdat ze minder kosten hadden dan de kleine kruideniers, en hun winst hoopten te halen uit een
grotere omzet. 43 Januari 1967 kwam de Fiva met een persbericht namens haar leden . Bij deze verklaring sloten zich aan V.d. Bergh & Jurgens en Lever's zeepmaatschappij , respectievelijk de margarine- en de zeeppoot van Unilever. De discountzaken Dirk van den Broek en Jac. Hermans werden uitgesloten van levering
van Fiva- en Unileverprodukten. Dirk van den Broek en Jac. Hermans spanden
een kort geding aan tegen de Fiva dat ze verloren; ze mochten geen artikelen onder
de vastgestelde prijs verkopen. Het gerechtshof van Amsterdam bevestigde dit
vonnis in hoger beroep.
Ofschoon de Fiva de rechtszaak had gewonnen, was het optreden van Dirk van
den Broek en Jac. Hermans het begin van het einde van de Fiva. Albert Heijn had
steeds een tweeslachtige houding gehad tegenover de verticale prijsbinding. Toen
Albert Heijn zelf nog merkartikelenfabrikant was, van bijvoorbeeld Sterovitamelk
en Patria-crackers, die in het geval van de melk niet en het geval van de crackers
niet aIleen via de Albert Heijn-winkels werden afgezet, had de firma bij de prijsbinding enig voordeel. In de jaren vijftig en zestig werd het belang van de eigen
produktie teruggedraaid door afstoting van fabrieken, en traden de winkels meer
op de voorgrond. Bedrijven die merkartikelen produceerden, als Sterovita en Pa42 Kruithof, De verticale pri)sbinding van merkartikelen, 203-304.
43 De Jager, Arm en ri)k kunnen bi) mil hun inkopen doen, 208 ; Miellet, Honderd )aar
grootwinkelbedrijf in Nederland , 302.

SCHROYER COLLECfIEYE YERTICALE PRIJSBINDING

321

tria, werden afgestoten. De Gruyter ging naast eigen produkten nu ook produkten
van anderen voeren. De opkomst van de supermarkt speelde daarbij een rol. In een
supermarkt moesten meer produkten worden gevoerd dan De Gruyter in zijn eigen
bedrijven kon maken.
In de jaren zestig bestond er voorts op aile terreinen een overcapaciteit zodat
Honig , Luycks en De Betuwe er niet meer aan dachten om het vrijwiIlig-filiaalbedrijf te verkiezen boven het grootwinkelbedrijf, zoals ze kort na de Tweede Wereldoorlog hadden gedaan. Voor Albert Heijn waren de hoge detailhandelsmarges
op merkartikelen niet onaantrekkelijk. Met minder kosten kon Albert Heijn op de
merkartikelen meer winst maken dan de kleine winkeliers. De eigen huismerken
konden voorts op een gunstige wijze tegen de dure merkartikelen worden afgezet.
In 1966 voerde de firma Albert Heijn een reclamecampagne waarin de prijzen van
zijn eigen merk vergeleken werden met die van 'landeJijke merkartikelen' . De
Bond van Adverteerders maakte daar bezwaar tegen. Albert Heijn zag de grond
van deze bezwaren niet in, maar was bereid de campagne te staken. Een ambtenaar
van Economische Zaken stelde in deze periode aan Albert Heijn voor om de verticale prijsbinding gewoon te negeren en maar te zien wat er zou gebeuren. Door
de leiding van het bedrijf werd dit echter als contractbreuk gezien . In 1968 startte
de firma Albert Heijn een nieuwe campagne waarbij de prijzen van de door hem
zelf gevoerde merkartikelen werden vergeleken met die van de eigen merken. Eigenmerk koffie en wasmiddelen werden aangeboden tegen prijzen die 20 tot 40%
lager waren dan die van de merkartikelen. In de advertenties werd dit prijsverschil
breed uitgemeten. Het was een vreemde strijd omdat in bepaalde gevallen zowel
de merkartikelen, als de huismerken door dezelfde fabrikant werden vervaardigd.44
De Stichting het Merkartikel besloot ditmaal geen actie te ondernemen om de publiciteit niet te vergroten. Albert Heijn stak tegenover de consumenten niet onder
stoelen of banken dat het bedrijftegen verticale prijsbinding was. Zonder prijsbinding zou Albert Heijn in staat zijn merkartikelen 5% goedkoper aan te bieden
omdat hij gebruik maakte van moderne winkelmethoden, zo stelde het bedrijf. 45
Albert Heijn verklaarde zich tegenstander van het systeem van vaste prijzen, maar
was bereid zich eraan te conformeren, zolang de Fiva anderen kon binden. Zo niet,
dan was Albert Heijn voornemens de vaste prijzen los te laten met het risico te
worden uitgesloten. De andere grootwinkelbedrijven sloten zich bij deze stellingname aan.
De Fiva probeerde haar beleid te handhaven door haar bereidheid te tonen prijsknoeierij tegen te gaan. Een golf van uitsluitingen was het gevolg. In feite werden
echter vooral markthandelaren uitgesloten. Nu het systeem begon te wankel en bleek
het voor de Fiva moeilijker dan voorheen om te traceren waar goederen vandaan
kwamen. In de grensstreken yond enige grijze import van merkprodukten plaats.
44 De Jager, Arm en ri)k kunnen hi) mil hun inkopen doen, 209.
45 Aller Hande 14e jaargang no 10 oktober 1968.
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Zo werd in het oosten van het land bijvoorbeeld Duitse Persil verkocht onder de
Nederlandse prijs. Belangrijker was echter dat, terwijl de Fiva haar best deed om
in het kader van het collectieve beleid de leveranciers van de prijsknoeiers te traceren, de fabrikanten verlokt werden door het individuele belang van een grotere
omzet. De fabrikanten ken den weI de kanalen waarlangs de goederen de prijsknoeiers bereikten, of waren in staat die te achterhalen, maar in de praktijk bleken
ze onvoldoende bereid de gaten in het net te dichten. 46 De overcapaciteit van de
fabrieken en het afnemende marktaandeel van de kleine winkeliers, die altijd de
grote voorstanders van prijsbinding waren geweest, speelden daarbij een rol.
Er waren echter ook andere factoren. Producenten hadden er altijd vee I nadruk
op gelegd dat het voordeel van prijsbinding was het behoud van verkooppunten en
daardoor winkelgemak voor de consument, en winstmargegarantie voor detaillist.
De aan het merkartikel gekoppelde intensieve reclamecampagnes, gecombineerd
met prijsbinding, leidden er echter in de praktijk toe dat de detaillist geconfronteerd werd met produkten met een geringe winstmarge, die hij niet uit zijn assortiment kon weren. Zou hij dat weI doen, dan zou de consument niet aileen die produkten ergens anders kopen, maar ook aile andere boodschappen. Begin jaren
zestig gold, bijvoorbeeld, dat de winstmarge voor de kruidenier op suiker, koffie,
thee, cacao, margarine, vet, olie, zout, soda, vermicelli, meel, stijfsel, vleeswaren,
zachte zeep, jam, gort, havermout en verschillende dranken gering was. Voor een
groot dee I waren dit artikelen die vielen onder de Fiva-overeenkomst. Het was
voor de winkelier niet mogeIijk om deze produkten af te stoten, omdat de consument zich dan tot een andere leverancier zou wenden die weI een volledig assortiment bood. 47 In de praktijk bood prijsbinding onvoldoende bescherming voor de
onrendabele kleine kruidenier. Op de lange duur zou hij het ook met prijsbinding
niet kunnen bolwerken tegen de met lagere kosten werkende winkelketens.
Het Algemeen Dagblad van 3 juni 1972 berichtte dat zes fabrikanten van levensmiddelen zich voor een deel van hun produkten onttrokken aan de gemeenschappelijke prijsafspraken: Calve-De Betuwe (Unilever) met Norica-artikelen
(kant- en klaarmaaltijden), Duyvis (Akzo) met sauzen, Honig met zelfrijzend bakmeel en cakemeel, Momento-rijst, Riserta-rijst, Marjane-cakemixen, Nestle met
soepen en Nescafe, Persil (Henkel) met Persil, Pril vloeibaar, Silan, Henc-o-mat,
Fakt, Fleuril, en Detergenta (ook Henkel) met Witte Reus, Dixan, Dato, Vernel en
Clien. Zij verklaarden dit te hebben besloten omdat in bepaalde gebieden niet de
hand werd gehouden aan de voorgeschreven prijzen. De belangrijkste fabrikanten
trokken hun voornaamste merken terug en maakten zo in de praktijk een einde aan
de Fiva. Het formele einde van de Fiva volgde in 1975.
In 1960 waren er nog 24.000 kruidenierswinkels, in 1970 was dat verminderd
tot 18.000, en in 1980 waren het er nog 11.250. Het marktaandeel van de groot46 Hoe1en, De economische problematiek van de biermarkt, 379.
47 Idem, 145.
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winkelbedrijven nam toe tot 67 % in de jaren negentig. Het vrijwillig-filiaalbedrijf, dat in de jaren vijftig nog Luycks, De Betuwe en Honig onder druk kon
zetten om niet aan Albert Heijn te ieveren, raakte steeds verder verzwakt. De inkrimping was het gevolg van concentratie en schaalvergroting.48 De opheffing van
de Fiva speelde echter ook een rol. Veel kleine kruideniers konden de concurrentie
van de discounts en de grootwinkelbedrijven niet aan . Een gevolg van de afschaffing van de prijsbinding was voorts dat de fabrikanten van merkartikelen gedwongen werden hun prijzen te verlagen. Voor de grootwinkelbedrijven met een eigen
produktie betekende dit dat het prijsverschil tussen eigen merken en merkartikelen
verkleinde. De fabrikanten toonden zich ook op grotere schaal bereid de huismerken van de grootwinkelbedrijven te vervaardigen. Voor de grootwinkelbedrijven
werd het daardoor minder aantrekkelijk om een eigen produktie in stand te houden. Dit leidde ertoe dat Albert Heijn in de jaren zeventig en tachtig vrijwel aile
produktiebedrijven afstootte. De Gruyter, ooit het grootste filiaalbedrijf in kruidenierswaren, was in 1974 ten onder gegaan nadat Unilever zich uit de onderneming
had teruggetrokken. 49 De producenten die de kern van de Fiva hadden gevormd,
gingen steeds meer behoren tot zeer grote multinationale ondernemingen zoals
Sara Lee (Douwe Egberts, Van Nelle, Duyvis) of CSM (Droste, Honig). Anderen,
zoals Maggi (Nestle), Calve, De Betuwe, Blooker (Unilever), Duryea (CPC) en
Persil (Henkel) maakten reeds gedurende hun Fiva-lidmaatschap deel uit van multinationale ondernemingen, die gezien de samenstelling van hun produktenpakket
zeer wei in staat waren om ook zonder een organisatie als de Fiva een prijsbindingsbeleid te voeren.

5. De actuele situatie
Ongenoegen in ambtelijke en politi eke kringen over de mogelijkheden een actief
beleid te voeren op basis van de WEM ieidde ertoe dat in 1977 door minister R.
Lubbers van Economische Zaken een wetsontwerp werd ingediend met onder meer
als doel aile verticale en horizontale prijsbinding te verbieden. 50 De oude discussie
werd opnieuw gevoerd. Voorstanders voerden aan dat prijsbinding de doorzichtigheid van de markt bevorderde en de mogelijkheid bood 'gratis' service aan te
bieden. Tegenstanders wezen er op dat vaste prijzen gewoonlijk de hoogste waren
die in het geval van vrije prijzen zouden worden berekend. Het service-element
werd geacht reeds in de prijs te zijn vervat. Het wetsontwerp werd in 1983 in het
48 De Jager, Arm en ri)k kunnen bi) mil hun inkopen doen, 274 en 202.
49 Miellet, Honderd )aar grootwinkelbedri)f in Nederland, 238-245 .
50 H.J . Schartman, 'De deur wijd open voor het Europees mededingingsbeJeid' in: Ondernemen en Brussel. Nationaal versus Europees mededingingsbeleid. Uitgave VNO (Den
Haag, J990).
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kader van de deregulering ingetrokken. Voor een verbod op verticale prijsbinding
kwam er in 1985 een nieuw voorstel, dat werd aanvaard. In de memorie van toelichting bij dit voorstel werd gezegd dat verticale prijsbinding in het algemeen
bezwaren opleverde. Het verhinderde distributie-ondernemingen die op grond van
hun kosten tot het berekenen van lagere dan vastgestelde prijzen in staat zijn, door
prijsconcurrentie hun omzet te verhogen. Voordelen van een doelmatige distributie komen in minder mate de consument ten goede dan bij een vrije prijsvorming
het geval zou zijn. De consument wordt de mogelijkheid ontnomen te kiezen tussen een lagere prijs met minder serviceverlening, en een hogere prijs met meer
serviceverlening. Bovendien moet de leverancier van goederen, die verticale prijsbinding toepast, de publieksprijzen op een zodanig niveau vaststellen, dat de handelsmarge voor de distributie-onderneming van wie hij de diensten nodig heeft,
hoog genoeg is om deze in de afzet van zijn artike1en te interesseren. Dat kan voor
deze onderneming de prikkel tot een efficiente bedrijfsvoering verzwakken. De
prijsverhogende tendens van verticale prijsbinding werd nog versterkt indien sprake
was van margeconcurrentie. Dit verschijnsel doet zich voor wanneer verschillende
fabrikanten niet concurreren om de gunst van de consumenten, maar om de gunst
van de wederverkoper, door deze hogere marges aan te bieden. De aan prijsbinding inherente concurrentiebeperking belemmert zowel de ontplooiing van de, aan
de behoefte van de afnemers aangepast diversiteit in distributiemethoden, als de
ontplooiing en stimulering van de doelmatigheid in de distributie. Ten aanzien van
collectieve verticale prijsbinding golden, aldus de memorie van toelichting, deze
bezwaren in versterkte mate. Bij collectieve verticale prijsbinding werd het wederverkopers immers onmogelijk gemaakt om te kiezen tussen leveranciers die
weI verticale prijsbinding toepassen en Ieveranciers die dat niet doen. 51
In het kader van de nieuwe regeling uit 1985 werd individuele prijsbinding generiek onverbindend verklaard indien de toepassing berust op een collectieve regeling, indien zij collectief wordt gehandhaafd of indien het gaat om verkoop van
op een Iijst voorkomende goederen. In de eerste twee gevallen heeft dit verbod dus
betrekking op collectieve verticale prijsbinding. Individuele prijsbinding is niet
verboden, tenzij het goederen betreft die op een Iijst voorkomen. Deze goederen
worden niet in de wet genoemd, maar bij algemene maatregelen van bestuur aangewezen. Deze regeling wordt niet, zoals in 1964 weI geschiedde, bij voorbaat
beperkt tot duurzame gebruiksgoederen. Individuen, consumentenorganisaties of
ondernemingen kunnen zich inzetten om goederen op de Iijst te krijgen . Tot nu toe
is van deze mogeIijkheid weinig gebruik gemaakt. Evenals in 1964 is ontheffing
op de generieke onverbindend verklaring van collectieve verticale prijsbindingen
mogeJijk.

51 Mok, Kartelrecht, 161.
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Op vrijdag 30 juni 1995 werd door het kabinet het voorstel voor een nieuwe Wet
op de Economische Mededinging besproken.52 In het wetsvoorstel wordt onder
meer voorzien in een verbod op aile vormen van verticale en horizontale prijsbinding. Het wetsvoorstel dient om met de Europese regelgeving op een lijn te komen, waarbij beperking van mededinging verboden is, tenzij het wordt toegestaan.
In het voorstel worden vertic ale prijsbinding, zowel individuele als collectieve, en
horizontale prijsbinding verboden, tenzij het wordt toegestaan. In de EG-wetgeving worden uitzonderingen toegestaan op het verbod op kartels wanneer overeenkomsten of gedragingen van het bedrijfsleven een bijdrage leveren tot verbetering van de produktie of distributie, of leiden tot verbetering van technische of
economische vooruitgang. Voorts zijn er de bagatel-bepalingen, die bedrijven met
een marktaandeel van maximaal 5%, of een omzet van ten hoogste 460 miljoen
gulden aile vrijheid geven tot samenwerking. Als gevolg hiervan is, onder de Europese regelgeving, samenwerking toegestaan voor meer dan 99% van de bedrijyen. Ofschoon de Nederlandse wetgeving theoretisch gezien lijkt af te wijken van
die van andere Europese landen, is de praktijk niet zoveel anders. In Nederland
zijn kartels toegestaan, tenzij ze worden verboden en mits ze worden aangemeld.
Angst om onder de Europese wetgeving alsnog te worden verboden weerhoudt
veel ondernemers er echter van om hun kartels aan te me\den. Hierdoor komt Nederland in de praktijk in pas met de andere Europese landen waar kartels verboden
zijn, tenzij ze worden toegestaan, en waar de meeste ondernemers afzien van een
verzoek om toestemming uit angst te worden geweigerd.
De vigerende wetgeving leidt ertoe dat Pampers-luiers in alle winkels tegen dezelfde prijs worden verkocht. Slechts een enkele winkel die, bijvoorbeeld, vrij
gei·soleerd ligt, rekent een iets hogere prijs. Lagere prijzen worden aileen berekend bij incidentele stuntacties en dan vooral in combinatie met het aanbieden van
dubbele of viervoudige verpakkingen. De prijs van Pampers, en tal van andere
produkten, wordt niet door de producent voorgeschreven, maar geadviseerd. Detaillisten die een andere dan de geadviseerde prijs willen hanteren, of de grossiers
die hen van goederen voorzien, kunnen worden uitgesloten van levering. De uitsluiting hoeft niet te worden beperkt tot Pampers, maar kan in dit geval door
Procter&Gamble worden uitgebreid tot de weigering Ariel, Dash 3, Dreft, Vizir,
Oil of Olaz,Vicks, Vidal Sassoon of Head&Schoulders te leveren. De producent
hoeft een afnemer niet uit te sluiten om hem in het gareel te krijgen; ook een
vertraging in de levering van de goederen is mogelijk. De detaillist krijgt dan, om
bij het voorbeeld van de luiers te blijven, te horen dat het produkt waarmee wordt
gestunt tijdelijk niet op voorraad is, hij krijgt slechts een maat luiers geleverd, of
aileen de pakken voor 'boys'. Voor de winkelier is het zeer schadeJijk om klanten
die juist door de stuntactie naar de winkel werden gelokt, nee te moeten verkopen.

52 Mike Ackermans, 'Apart orgaan pakt kartelvorming aan', De Volkskrant 1-7-1995.
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Vlak voor kerstmis 1994 ging de drogisterijketen Het Kruidvat stunten met de
prijzen van de parfums Dune en Poison van het chique merk Christian Dior. Voor
Moederdag 1995 volgde Ahold-dochter Etos met 235 winkels deze stunt en werden ook V &D en de Bijenkorf door deze actie gedwongen hun prijzen te verlagen.
De kleine winkeliers veri oren klanten en Christian Dior Nederland ergerde zich
groen en gee!. Directeur L. Noordermeer van Dior klaagde dat het zorgvuldig
opgebouwd imago van parfum als exclusiefprodukt in rap tempo werd aangetast.
P. Burger, commercieel manager van Etos, verklaarde zijn eigen prijzen te willen
bepalen en genoegen te willen nemen met kleinere winstmarges. De fabrikanten en
de officiele importeurs keken het gestunt met lede ogen aan. De detaillisten in de
parfumwereld namen tot het najaar van 1994 de adviesprijzen van de fabrikant en
de importeur over. Detaillisten die zich sedertdien niet langer aan de adviesprijzen
wilden houden, betrokken hun waren van Duitse, Engelse en Nederlandse leveranciers op de parallelle markt. Deze leveranciers hadden hun produkten van officiele
leveranciers in Azie of Zuid-Amerika, waarop de grote parfumproducenten minder greep hebben.53 De parfumproducenten zijn weI degenen die deze leveranciers
van goederen voorzien, maar het is niet hun bedoeling dat deze worden doorgeleverd aan de Nederlandse markt, waar hogere prijzen gelden. Partijen worden door
de producent gemerkt om te kunnen achterhalen langs welke kanalen de handel
verloopt. Het Kruidvat verwijdert deze merktekens om zijn leveranciers te beschermen en te voorkomen dat die van levering worden uitgesloten. Aan de parfumproducenten ontlokte dit de uitspraak dat het waarschijnlijk ging om ondeugdelijke, bedorven partijen, die weken lang in de brandende zon op de kade van
Abu Dhabi hadden gestaan. 54
Door een verbod op prijsbinding zal de drogisterijbranche worden getroffen. De
drogisterijbranche overweegt daarom tegen het verbod op prijsbinding in beroep
te gaan. Vendex-dochter KonMar, met een marktaandeel van minder dan 3% in de
drogisterijbranche, doorkruiste dit beleid door in juli 1995 bekend te maken de
prijs van 265 artikelen met 10 tot 25 % te verlagen. 55 Ofschoon de actie van de
KonMar, gezien het geringe marktaandeel, niet veel betekenis heeft, toont het wei
aan dat het verschijnsel prijsbinding zowel in de politiek, als in de praktijk aan het
wankelen is. Belangrijker dan de actie van de KonMar was dat in augustus 1995
de supermarktketen Nettorama pijpjes Grolsch-bier ging verkopen onder de door
de fabrikant voorgeschreven bodemprijs. Prijsafspraken in de bierbranche dateerden uit het begin van de jaren tachtig. Grolsch reageerde met de weigering nog
langer bier te leveren. Nettorama spande hiertegen een kort geding aan, maar werd
53 Stieven Ramdharie, 'Prijsstunten met chique geurtjes resulteert in ware parfumoorlog' , De Volkskrant 12 mei 1995.
54 Deze uitspraak werd onder meer gedaan in het VARA-consumentenprogramma Kassa,
april 1995.
55 De Volkskrant 29-7-1995.
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in het ongelijk gesteld. Ais Nettorama onder de bodemprijs bleef verkopen, kon
Grolsch weigeren bier te Ieveren omdat het hier ging om individuele verticale
prijsbinding die nog niet was verboden. Parfumfabrikant Muelhens, maker van
onder meer Sabatini en Gucci, werd vol gens een andere rechterbank echter weI
verplicht zijn leveringsafspraken na te komen ten aanzien van de stuntende Etosdrogisterijketen.56 In deze overgangsperiode is de onduidelijkheid dus groot.

6. Conclusie
In de jaren dertig werd door de overheid, met het oog op beperking van de concUfrentie en aldus behoud van de werkgelegenheid, allerwegen marktorganisatie bevorderd. Toen in de naoorlogse peri ode het gevoel overheerste dat deze bescherming niet langer noodzakelijk was, werd collectieve verticale prijsbinding verboden.
Opvallend genoeg werd voor de Fiva echter een uitzondering gemaakt. De prijsbinding door de Fiva gold voor het merendeel van de kruidenierswaren en de regering vreesde toch het effect van een opheffing van de binding voor zowel producenten als handelaren. De overheid heeft dus in die zin wei een rol gespeeld bij de
oprichting en het voortbestaan van de Fiva. Belangrijker bij de oprichting, het
succes en de uiteindelijke opheffing van de Fiva waren echter verhoudingen op de
markten waarop producenten en hun afnemers zich bewogen.
In de Fiva verenigden zich de belangrijkste producenten uit verschillende takken van de voedingmiddelensector. De Fiva was uniek omdat het hierbij ging om
fabrikanten van verschillende produkten. Gewoonlijk betrof het verschijnsel collectieve verticale prijsbinding fabrikanten van dezelfde produkten. Naast hun lidmaatschap van de Fiva was het merendeel van de fabrikanten ook betrokken bij
andere pogingen de verhoudingen in hun marktsegment te ordenen. Een opvallende afwezige in de Fiva was Unilever. Dit bedrijf werd nooit als zodanig lid, maar
was wei in de Fiva vertegenwoordigd door Lever, Calve, De Betuwe en Blooker.
Bovendien steunde Unilever hetFiva-beleid in incidentele gevallen. Unilever was
geen tegenstander van prijsbinding, maar kon een prijsbindingsbeIeid voeren zonder steun van anderen, en hoefde zich dus niet de beperkingen op te laten leggen
die de Fiva noodzakelijk achtte.
Het streven van de Fiva was niet gericht op vereniging van aile producenten in
een bepaalde sector, maar het verenigen van producenten met sterke merken. Door
overnames, zoals in het geval van Maggi door Nestle, en door verbreding van het
assortiment, zoals bij Henkel, en door een langzame, maar gestage uitbreiding van
het aantal deelnemers dekte het assortiment dat door de Fiva-Ieden werd aangeboden een belangrijk gedeeJte af van het produktenpakket wat een kruidenier in huis
had. Wat de producenten die aan de Fiva deelnamen verbond, waren de produkten
56 De Volkskrant 7-\ 0-\995.
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die een belangrijke plaats innamen in het pakket dat de winkelier aan de consument aanbood. Het waren produkten waarbij de merkentrouw van consument, en
de merkgerichtheid van de reclame een belangrijke rol speelden. In de sterke merken lag de kracht van de Fiva. Winkeliers en grossiers konden moeilijk om de Fiva
heen.
Het voordeel van de Fiva voor de fabrikanten was gelegen in het feit dat ze zo in
staat waren verticale prijzen te handhaven, iets wat deze producenten ieder voor
zich niet konden. Een voordeel van verticale prijsbinding voor de producenten
was voorts vereenvoudigde kostencalculatie en beperking van concurrentie onder
detaillisten, waardoor kon worden voorkomen dat het aantal verkooppunten verminderde. De concentratietendens onder de producenten van voedingsmiddelen
heeft ertoe geleid dat er steeds minder behoefte bestond aan de marktordenende
werking die uitging van de Fiva. Voor de jaren zestig was slechts een beperkt
aantal producenten in staat zelfstandig een effectieve prijsbindingspolitiek te voereno Nadat vrijwel aile belangrijke producenten waren opgegaan in een groter geheel, lag prijsbinding binnen het bereikt van individuele ondernemers. Ondernemingen die een groot aantal consumentenmerken voeren, zijn in staat een eigen
prijspolitiek te bepalen. Een samenwerkingsverband als de Fiva hebben ze daar
niet voor nodig. Deze concentratietendens was een van de factoren die ertoe leidde dat de Fiva overbodig werd. Het individuele belang van de fabrikanten begon
nu zwaarder te wegen dan het collectieve belang in Fiva-verband. De fabrikanten
toonden zich begin jaren zeventig minder dan voorheen bereid de gaten in het net
te dichten.
Het beleid van verticale collectieve prijsbinding dat door de Fiva werd gevoerd,
werd gesteund door winkeliers en grossiers. Zij waren een belangrijke stimulans
bij het oprichten van de Fiva en met hun steun, in de vorm van het aanmelden van
prijsontduikers, kon worden gecontroleerd of prijzen in de praktijk werden gehandhaafd. Vaste prijzen waren vooral van belang voor de kleinere winkeliers.
Zonder vaste prijzen was voor hen de concurrentie met bedrijven, die met geringere kosten konden werken, veel moeilijker. Prijsbinding betekende niet automatisch dat de prijzen hoger waren dan de prijs die tot stand zou komen onder vrije
concurrentie. Ofschoon prijsbinding tot vaste winstmarges leidden, betekende het
niet automatisch grote winstmarges. Voor de meeste door de Fiva gebonden artikelen waren de winstmarges juist gering. Het voordeel van prijsbinding voor de
winkelier lag in uitschakeling van de mogelijkheid om op prijzen te concurreren
en dus beperking van de concurrentie. Door de concentratietendens die zich in de
kruideniersbranche voordeed gingen de nadelen van prijsbinding tegen de voordelen opwegen. Voor de producenten werden de grote ondernemingen steeds belangrijker. Aanvankelijk kon de Fiva haar afnemers in de hand houden door te dreigen
met uitsluiting van levering. Geleidelijk werden de rollen omgedraaid en konden
de grote afnemers dreigen hun waren elders te betrekken als ze niet tegen hun
eigen prijzen mochten verkopen. Uiteindelijk waren het de twee concentratieten-
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densen, die onder producenten en die onder hun afnemers, die de Fiva overbodig
maakte. Versnippering onder de afnemers had kartelisatie in de hand gewerkt; concentratie onder producenten en afnemers maakte het overbodig. Het einde van
deze vorm van kartelisatie betekende geenszins dat marktverhoudingen minder
geordend werden. Eerder was het einde het gevo\g van meer moge\ijkheden tot
marktordening.

xv
From Slochteren to Wassenaar: The creation of a
natural gas regime in the Netherlands, 1960-1963
A. KAIJSER

1. Introduction
On the 22nd of July 1959 an exploration team drilling near the village Slochteren
found a natural gas reservoir. After further drilling in the following year, it turned
out to be a very big reservoir, in fact the biggest reservoir in Western Europe at the
time. Moreover it was ideally situated: the major urban areas of West Germany,
France and Great Britain, as well as the whole of Belgium and the Netherlands,
were all situated within a radius of 500 miles.
The question of how to organize the exploitation of this gas became a central
political issue in the Netherlands in the early 1960s. It soon became clear that the
existing organizational and legal framework within the Dutch gas industry was illadapted to this task. There was need for a new regime in the industry. I use the
concept 'regime' to encompass the legal framework, the organizational structure
and the 'rules of the game' within an industrial branch.) In just two and a half years
such a new regime was created, specifying new roles and responsibilities for the
major organizations in the Dutch energy sector. Furthermore, an elaborate strategy
was developed for how to build a national gas grid interconnecting the Groningen
field with existing regional and local gas systems, and how to market the gas for
various purposes.
On the 6th of April 1963 the creation of the new regime was codified when the
statutes of Gasunie were signed by representatives of government and industry at
the 'Old Castle' in Wassenaar. Gasunie was intended to play the dominant role in

I use the concept 'regime', following L. Thue, 'Electricity Rules . The Formation and
Development of Nordic Electricity Regimes', in: A. Kaijser and M. Hedin (eds.), Nordic
Energy Systems. Historical Perspectives and Current Issues (Canton, Massachusetts, 1995)
75-99.

KAIJSER THE CREATION OF A NATURAL GAS REGIME IN THE NETHERLANDS

331

the future gas industry, and the formulation of its statutes were therefore of utmost
importance. The new regime and the chosen strategy paved the way for a fast
introduction of the Groningen gas, and ten years later almost half of the Dutch
energy supply was based on this new source.

The focus of the article
This article focuses on the critical years in the early 1960s when the new gas regime was constructed and established in the Netherlands. At the outset, the major
actors involved in this issue, had very different cultures, ideologies and interests.
The main ambitions of the article is to analyze the critical problems that were
raised in the negotation process, and how solutions to these problems were found
that could be accepted by all the major actors in spite of their differing points of
departure.
The article thus deals primarily with institutional issues, not technical ones, because I regard the existing regime in the gas industry as the major obstacle for the
large scale introduction of the natural gas in the Groningen field . Or, phrasing it in
Thomas P. Hughes' terminology, the old regime was a reverse salient in the development of the natural gas system.2 The technical issues were not critical, because
technology for long-distance transmission of gas had been developed many decades earlier in the US, even though it had to be adapted to special Dutch conditions.
There are at least two reasons for the importance of the institutional issue. First,
it is obvious that a large scale introduction of a new energy source always means a
threat to the organizations providing the traditional energy sources, in this case
coal and oil. It is therefore essential to try to find solutions so that these organizations can not preclude the new source from being introduced.
Second, a natural gas system is an energy system of a special kind - it is what can
be called a grid-based energy system, in which transportation is by means of a
special physical network constructed solely for this purpose. (Electricity and district heating are two other systems of this kind .) Grid-based energy systems have a
number of special properties:
they require a major initial investment before they can be put into operation:
specifically, each user must be connected to the grid by a separate pipe or wire,
- they are characterized by a strong interdependency of suppliers and users,
- they must meet high reliability requirements, as the rate of production must
closely follow the rate of consumption,
- their grids are part of the physical infrastructure of a society, and require special permission or concessions from public authorities,

T.P. Hughes, Networks o/power: Electrification in Western Society, 1880 -1930 (Baltimore, 1983) 14.
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the monopoly position generally enjoyed by the systems requires society to
apply some measure of control to ensure that the monopoly is not misused. 3
These properties imply a strong need for an appropriate instutional setting.
Structure and sources
The structure of the article is as follows. The first part gives an outline of the
historical development of the Dutch gas industry from the 1820s to the 1950s,
including a description of major features of two previous gas regimes. The second
part, which is the core of the article, focuses on the negotiation processes leading
to the construction of a new gas regime in the years 1960 to 1963. The third part
gives a brief account of how the new regime functioned in the actual building of
the new natural gas system and how it coped with the oil crises. It also sketches the
effects of the introduction of gas for the Dutch people and for the main actors in
the negotiation processes.
A few words about the sources for this article are in order. The first and third
part are based primarily on secondary literature. The second part deals with more
or less secret negotiations between actors who in many cases are deceased, which
of course poses problems with sources and interpretations. I have used three kinds
of sources. Firstly, archival sources from the Ministry for Economic Affairs that
have recently become pUblic. 4 Secondly, interviews conducted in April 1994 with
three key actors, Mr G.L. Wansink, former 'Directeur Generaal van de Energievoorziening' and the closest co-worker of Minister De Pous, Mr G.A. Wagner, former
President of the Royal Dutch/Shell Group and Mr l .P. van den Berg, former Sales
Manager in Gasunie and a participant in the Esso-team preparing the first marketing plan for natural gas. Thirdly, secondary literature including Notas from the
Minister of Economic Affairs and debate protocols from Parliament.
As a foreigner, I have been surprised that so little research has been done on this
important topic in modern Dutch history. I hope that my article will inspire others
to do more extensive research based on more sources than I have had at my disposal.

3 A. Kaijser, 'Fighting for Lighting and Cooking. Competing Energy Systems in Sweden, 1860-1960. ' In: W. Aspray (ed), Technological Competitiveness. Contemporary and
Historical Perspectives on the Electrical, Electronics, and Computer Industries (Piscataway, 1993) 195-207.
4 Semi-statisch Archief van het Ministerie van Economische Zaken, Archief van het
Directoraat-Generaal voor de Energievoorziening: Gasvoorziening. This Archive is physically located at the Ministry of Health and Welfare in Rijswijk. In the following I refer to
this Archi ve as 'Archi ve of MET.

KAIJSER THE CREATION OF A NATURAL GAS REGIME IN THE NETHERLANDS

333

2. Historical background

Local gasworks
Gas technology was one of the epochal innovations of the 19th century, making it
possible to transform cheap fuels like coal, peat and wood to a flexible and highquality light-source. The new artificial light had a significant impact, not only on
working conditions in factories and other work places, but also, more generally, on
living conditions in urban areas .5
In the history oftechnology, the gas system which evolved in the 1810s is noteworthy as the first clear example of a public utility. The gas system came to serve
as a model for other similar systems, not least electricity.6 However, gas technology did not have this public utility character at the beginning. The earliest gasworks
were built for lighting large factories. The reason for this was that gas lighting had
a high 'entry fee': the investment costs for building a gas plant and pipelines were
considerable, while the fuel costs for producing gas were low. Only large factories
had a demand for lighting that was high enough to make a gas plant profitable. The
high 'entry fee' for gas lighting was a serious obstacle to the diffusion of the new
technology; it was a reverse salient.
A fundamental step in the development of gas systems was the building of a
gasworks in London in 1813. This was the first public gasworks in the sense that
the intention was to sell gas to anyone willing to buy it. (It was not publicly owned.)
The basic idea was to distribute the big investment cost for the plants and pipes
across large numbers of consumers and thereby to radically lower the 'entry fee'
for obtaining gas light. 7 The example of London was soon followed by other British cities and in 1820 more than 20 cities had public gasworks. 8
In the 1820s a transfer of gas technology began to major cities on the European
continent and in the United States. Amsterdam (1823) and Rotterdam (1825) were
among the earliest continental cities to obtain gasworks. These gasworks were
privately owned, primarily by British capitalists, and the technology was imported
mainly from Britain. The gas was sold to factories, shops and other private consumers. In 1835 gas street-lighting was introduced in Rotterdam and five years
later in Amsterdam, implying that local authorities had become an important customer. In both towns the monopoly situation of the first gasworks was contested by

5 See W. Schivelbusch, Lichtblicke: Zur Geschichte der kunstlichen Helligkeit im 19.
lahrhundert (Munchen, 1983).
6 Hughes, Networks of Power, 29.
7 A. Kaijser, Stadens ljus. Etableringen av de forsta svenska gasverken (Malmo, 1986)
43f.
8 See e.g. M.E. Falkus, 'The British Gas Industry before 1850', Economic History Review, Vol X:3 (1967) 494-508.
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competing gas companies around 1850 and for more than thirty years there was
competition on the gas market in these two citiesY
Until the late 1830s the gasworks in Amsterdam and Rotterdam were the only
ones of their kind in the country. However, between 1840 and 1870 a fast diffusion
process occurred and by 1870 there were no less then 112 gasworks. At this time
gas lighting faced growing competition from kerosene lighting and later also from
electric lighting, which caused something of a crisis for the gas industry. The solution of entering new market segments was found, and around the turn of the century gas was introduced for cooking, water heating and mechanical power. This eventually led to a considerable growth in gas consumption and to a further diffusion of
gasworks in the country. Besides the actual gas production, the sales of coke and
other by-products became increasingly important for the gasworks. IO
The Dutch gas regime changed gradually during the 19th century. The role of
the local authorities vis-a-vis the gasworks was limited in the early years; they
functioned as regulators of the gas companies and in the 1830s they also became
important customers, using gas primarily for street-lighting. An important event
was when the first municipally-owned gasworks was built in Leiden in 1848. The
private gas companies were very profitable, and the main arguments for municipal
ownership were that gas prices could be lowered and/or that the profits would go
to the local authorities and not to private capitalists. Other towns followed the
example of Leiden and built municipal gasworks. At the end of the century many
towns took over private gas companies when their concessions expired. These
gasworks were given a local monopoly for gas supply. By the beginning of the
20th century more than 80 % of all gasworks in the Netherlands were municipally
owned and in 1939 this figure had risen to 90 %.11
At the turn of the century a homogeneous regime had developed in the Dutch gas
industry. Gas supply was now seen as a public service that ought to be provided by
local authorities under monopoly conditions. I call this the 'municipal regime'.

Regional gas systems
In the 1930s a new phase in the development of gas systems started in the Netherlands, involving a gradual transition from local gasworks to regional systems. This
9 G. Dil and E. Homburg, 'Gas', in: H.W. Lintsen et al. (eds.), Geschiedenis van de
techniek in Nederland. De wording van een moderne samenleving 1800-1890. Deel1,
(Zutphen, 1993) 107 - 133.
10 Ibidem.
II Ibidem, 129. This development towards municipal dominance is similar to what happened in the same period in the Nordic countries, see o. Hyldtoft, 'Making Gas. The
Establishment of the Nordic Gas Systems, 1800-1870', in: A. Kaijser and M. Hedin (eds.),
Nordic Energy Systems. Historical Perspectives and Current Issues (Canton, Massachusetts, 1995) 75-99.
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process was rather slow until 1939, when 85 % of all the public gas was still
locally produced. But in the decades after the war regionalization proceeded rapidly and in 1960 only one third of the gas was locally produced. The rationale for
building regional systems was to substitute locally produced gas with cheaper 'distance-gas' as it was called. This 'distance-gas' came from three different sources:
from large-scale coke-factories, from oil-refineries and from small natural gas wells
discovered in various parts of the country in the early 1950s. An important aspect
of this regionalization was the integration of the gas industry with the coal and
petroleum industries. As a result, a new gas regime involving new actors evolved.
Some of these actors were to play leading roles in the large-scale introduction of
the Groningen gas in the 1960s.
The first regional gas system was built in the southern parts of the Netherlands
and was centered around the coal mines in Limburg. The early mines were privately owned, but in 1902 a state owned company, Dutch State Mines, DSM, was
established and became the largest mining company. The coal found in Limburg
was well suited for the production of metallurgical coke, and in the 1920s, DSM
built two large scale coke factories. 12 The process in a coke factory is almost identical to that in a gasworks, only on a much larger scale. Large quantities of gas
were thus a by-product from these factories. DSM started building a regional gas
grid in 1929 to be able to sell this gas to the chemical industries in the region and
to towns with a gasworks of their own. DSM set the price of its gas at such a level
that it was profitable for the local gasworks to substitute their own production with
this new 'distance-gas'. Despite its financial advantages, this substitution was often done somewhat reluctantly, as it meant that the gasworks became mere distributors of gas. The DSM grid was extended to most of Limburg and parts of North
Brabant (including Eindhoven) before the outbreak of WW II. After the war this
grid was further extended both westwards, to cover almost all of North Brabant,
and eastwards, connecting it with the regional gas system of the Ruhr area.13 (See
the map in fig.!.)
The second regional gas system was also based on gas from a coke factory. This
factory was part of a large ironworks at I1muiden, which was built in the early
1920s by the Hoogoven company, a partially state owned company. The building
of this plant was part of an ambitious national industrialization plan with an emphasis on heavy metal industry. Like DSM, Hoogoven built a regional gas grid and
started selling gas to nearby towns with gasworks in the 1930s. After the war the
production of gas increased and this grid was extended to the whole province of
North Holland. Besides the Hoogoven and DSM grids, there were also links to

12 F.A.M. Messing, Geschiedenis van de mijnsluiting in Limburg (Leiden, 1988) 53ff.
13 Nota inzake de gasvoorziening. Door de Minister van Economische Zaken aangeboden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 1953 .
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Figure 1. Dutch gas grids in 1958. The map isfrom Tweede Nota inzake gasvoorziening. 1958 (Zitting 1956-1957 - 4900), Bijlage
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German and Belgian regional coke-gas systems from Gelderland and Zeeland. 14
(Seefig. l.)
In the early 1950s, two new kinds of ' distance-gas' were introduced that were
not based on coal. The first of these was made from petroleum. It was a mixture of
gases produced as by-product at an oil refinery in the Rotterdam harbour owned
by Shell. This refinery, built in 1936, was the first plant in what was to become one
of the major petrochemical industrial areas in the world in the 1960s.1 5 Unlike the
earlier regional systems, the initiative to use this gas for public purposes was not
taken by the gas producer, Shell, but by the municipal gasworks in six cities and
towns in the province of South Holland, including Rotterdam and the Hague. These
gasworks established a joint company, the Public Gasworks of South Holland,
GGZH, which built a regional gas grid and bought the gas from Shel1. 16 (See fig.
1.)
The second new kind of 'distance gas' introduced in the early 1950s was natural
gas, which was extracted at a number of small wells primarily in the north-eastern
part of the country. To understand the introduction of this gas source one has to go
back to 1932. This year, the two oil giants of the world, the Royal Dutch/Shell
Group and Standard Oil of New Jersey, made an agreement to jointly start exploration for oil on a 50/50 basis in the Netherlands and in Cuba. Standard Oil was to
be the operator in Cuba (where nothing was found) and Shell in the Netherlands.
The purpose of this agreement was primarily to spread financial risks in the difficult years of the Depression. l ? In 1933 Shell IS acquired exploration concessions
for different parts of the Netherlands and started exploration activities without
much success. But by pure luck oil was discovered at an exhibition in the Hague in
1938, where Shell was demonstrating how oil was produced in the Dutch East
Indies. Surprising everyone, droplets of oil were found 450 meters under the exhibition grounds. During the war the Germans continued these explorations and discovered small quantities of oil in the north-eastern part of the Netherlands. Shortly
after the war, oil was discovered in several places in the province of Drenthe, in

14 Ibidem.

15 E. Homburg 'The History of the Dutch Chemical Industry', Special Issue of Chemical
Magazine (1986),16-22.
16 J. van der Noort, Licht op het GEB. Geschiedenis van het Gemeente-Energiebedrijf
Rotterdam (Rotterdam, 1993) 127.
17 Interview with Mr G. A. Wagner, former President of the Royal Dutch/Shell Group,
15/1994. See also D. Yergin, The Prize. The Epic Quest for Oil, Money and Power (London, 1991) 260ff.
18 Or more precisely a daughter company of Royal Dutch. The ownership structure of the
Royal Dutch/Shell Group is rather complicated and in the following I mostly use the name
Shell to denote any company within the Group.
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quantities sufficiently large for commercial exploitation. 19 Standard Oil now reminded Shell of the 1932 agreement and in 1947 ajoint company, the Dutch Oil
Company, NAM, was established on a 50/50 ownership basis for future exploration and exploitation of oil. 20 Shell became the operator of NAM, while Standard
Oil, or ESSO as the company was usually called in the Netherlands, provided
capital and drilling equipment - both scarce resources in Europe after the war.
The exploitation of underground minerals in the Netherlands is regulated by a
mining law from 1810, issued under the short Napoleonic regime. According to
this law such minerals do not belong to the landowner but to the Dutch State, and
exploitation is only allowed if the State has issued a production concession. In
1948 NAM obtained a production concession for the exploitation of oil in an area
in Drenthe (the Schoonebeek concession). The concession stated that NAM was
obliged to pay 10% of the profits generated to the StateY
NAM was primarily interested in producing oil, but in 1948 natural gas was
found within the concession area, near Coevorden. NAM was not very anxious to
start producing gas, but as a result of a direct request from the local authorities in
Coevorden, NAM started selling gas to its gasworks in 1951. The Minister for
Economic Affairs, J. Zijlstra, did not like this arrangement. In accordance with the
traditional regime, he regarded gas supply as a public utility and he did not want
the private oil companies to be directly involved in the transportation and sales of
gas. He therefore added a special natural gas clause to the NAM concession. According to this clause, NAM had to sell all gas to the State for a 'reasonable price' .
To this end he proposed the establishment of a State Gas Company, SGB, which
was formally established in 1956, with the task of buying natural gas from NAM
and then transmitting and selling it to municipal gasworks. SGB built regional gas
grids for this purpose, starting in the north eastern part of the country, but subsequently also in the area around the Hague, where gas was found in the early 1950s.
In 1959 this grid covered six provinces. 22 (See fig. l.)
Both natural gas and refinery gas had different chemical compositions from traditional town gas, both with a much higher calorific value. This implied that they
did not fit the existing gas networks. There were two possibilities to overcome this
mismatch - either adapting the gas to the networks or adapting the networks to the
gas. The first was achieved by lowering the calorific value of the gas, for example
19 W. Kielich, Ondergronds rijk: 25 jaar Gasunie en aardgas (Groningen, 1988) chapter
2 and J.R. Borghuis, Veertig faar NAM. De geschiedenis van de Nederlandse Aardolie
Maatschappij 1947-1987 (Assen, 1988).
20 Shell made an investigation, carried out by G.A. Wagner, to see if the) 932 agreement
was still binding and found that it was. Thus, somewhat reluctantly, Shell decided to form
NAM together with Standard Oil. Interview with Wagner, 15/4 1994.
21 Nota inzake het aardgas. 1962. (Zitting 1961-1962 - 6767) 2.
22 Nota 1953, 11ff; Nota 1962, 2; Kie1ich, Ondergronds rijk, ) 6ff.
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through blending it with a low calorific gas such as Nitrogen. The other possibility
was to convert all appliances in a distribution network to the new gas (that is by
changing the proportion of gas and air in every burner 23 ). For refinery gas the
former solution was chosen. For natural gas the former solution was chosen in
larger towns, primarily because it would still be possible to use traditional town
gas as an alternative, while a number of smaller towns chose the latter solution. 24
The development of regional gas systems from the 1930s and onwards implied
profound institutional changes. The 'municipal regime' in the gas industry was
replaced with a new 'regional regime'. Local distribution was still carried out by
municipal gasworks, but the production and transmission of gas were for the most
part transferred to new actors. These new actors included very different kinds of
organizations - a coal mining company, a steel company, oil companies, a state
transmission authority and ajoint municipally owned regional transmission company - who had different motives for their gas business. The new 'regional regime'
was thus characterized by organizational heterogeneity. However, it should be noted
that all distribution and transmission of gas was handled by organizations that
were at least partly publicly owned. The public character of gas supply was thus
largely preserved.
The Dutch gas industry in the late 1950s can be described with some figures.
The gas networks had achieved an extensive coverage; almost 70% of all households were gas subscribers using the gas primarily for cooking. The total gas sales
in the country were equivalent to 0,9 million tons of coal, about 4 % of the total
Dutch energy consumption. Out of the total gas sales in the year 1957, 36 % was
produced in local gasworks, 40 % was produced in coke factories, and the rest was
natural gas and refinery gas. 25

The issue of national integration
The map in fig. 1 shows that the regional gas grids covered most of the country in
the late 1950s, but were not interconnected. It is therefore hardly surprising that
the issue of creating an integrated national grid was much discussed in the 1950s.
In fact this issue had been raised long before. In the interwar years an extensive
interconnected gas system had been built in the Ruhr area, and many Dutch gas
engineers argued in the late 1930s for a similar development in the Netherlands. In
1945 a government commission was appointed to investigate the prospects for a
23 The so called Wobbe-index defines the burning properties of a gas. This index is defined as the quotient between the energy content and the square root of the density of the
gas in relation to air. Two gases that have the same Wobbe-index can be used in the same
burner even if they have very different chemical compositions.
24 Tweede Nota inzake de gasvoorziening. 1958 (Zitting 1956-1957 - 4900), Bijlage IV,
7.
25 Nota 1953, 4; Nota 1958, 10; Nota 1962, 3.
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national gas grid and five years later it presented results favouring such a grid.
Another government commission studied the same issue in the mid 1950s and
furthermore the Minister for Economic Affairs, J. Zijlstra, presented two government bills 1953 and 1958 on the issue of a national gas grid. These reports and
bills all argued that there would be considerable economic gains from an interconnection of the regional systems, due primarily to economies of scale and more
reliable supplies.
In spite of all these investigations, little happened, and the Dutch gas supply
remained regionally based. One cause for this seems to have been the increasing
heterogeneity of the gas industry in the 1950s. The differing character and motives
of the regional gas companies made it difficult for them to reach mutual agreement. In 1956, the Minister for Economic Affairs established a National Gas Company for encouraging and coordinating gas exchange between regional systems .
However, this company was given very little power, and became merely a discussion club for the regional gas companies and the municipal gas companies of the
three major cities. 26
Furthermore, there was also an increasing technical heterogeneity in the gas industry. Until 1950 all the gas produced in the Netherlands was made from coal and
was more or less of the same quality. (It differed slightly depending on coal quality
and the design of the gas-producing plant). However, the introduction of refinery
gas and natural gas in the early 1950s involved new kinds of problems. These
gases were not interchangeable with coal gas unless they were first converted in
special plants to lower their calorific value. Conversion plants were expensive to
build and this investment cost was a difficult obstacle to overcome. In fact, this
cost made the profitability of an interconnection of regional systems uncertain. 27

3. Constructing a new gas regime
The silence of Slochteren
Let us now return to where we started - the village of Slochteren in July 1959 and
the discovery of what was to be known as the Groningen gas field. When NAM
realized that they had struck a bonanza they did not triumphatically announce it to
the world. 28 On the contrary, they tried to keep it secret as long as possible. The
reason for this is obvious: NAM had a concession for exploration but not for ex26 Nota 1958 and the parliamentary discussion on this Bill in the Second Chamber on
May 24, 1960.
27 Ibidem.
28 'It was a bonanza!', was the expression that the former President of Shell, Mr G.A.
Wagner used when he referred to the discovery of the Groningen field. Interview with
Wagner 15/4 1994.
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ploitation in the province of Groningen. They wanted to explore the extent of the
new field and other possible fields nearby in order to prepare a request for a production concession. Furthermore, they did not want competing oil companies entering the scene.
The 'silence of Siochteren', as it has been called, lasted for more than a year. 29
Very few people seem to have been informed during this time, and the ones who
knew kept quiet. Indeed, there was a big parliamentary debate on a government
gas bill on May 24, 1960, and in this debate no one even mentioned the word
Siochteren or the possibility of finding a big gas reservoir. But a few months later,
on October 14, 1960 the silence of Siochteren was broken. In a debate on energy
policy in the European Parliament in Strassbourg, a Belgian politician, V. Leeman,
revealed that a huge natural gas field had been found in the north of the Netherlands. (Some years later it turned out that a Dutch parliamentarian, P.A. Blaisse
from the KVP, had informed Leemans about the reservoir. They both belonged to
an Energy Commission within the European Parliament.) Leemans said, that according to his information, the gas field contained 300 billion cubic meters, equivalent to 300 million tons of coal. This sensational announcement appeared in all
the major business journals.30
Four days after Leeman's announcement, NAM wrote a letter to the Minister for
Economic Affairs, J.w. De Pous, officially informing him that the gas field in
Slochteren seemed bigger than had previously been thought. They estimated that
the field contained 60 billion cubic meters. In their letter NAM also requested a
new production concession for the new gas field. In particular, they wanted to
transport and sell a major share of the gas directly to large customers such as
industries and power companies without SGB as a go-between. 31
With this letter, an intensive political negotiation process started, which lasted
for two and a half years and resulted, in the Spring of 1963, in the creation of a new
regime for the Dutch gas sector. Often these negotiations involved only a few
people and took place behind closed doors at the Ministry for Economic Affairs or
at the Shell headquarters. On a few occasions the gas question was also discussed
openly in Parliament. In what follows, I will first present the key actors and the
critical issues, and then I will describe some of the major events in the process.
The actors
The principal actor in the negotiation process was the Minister for Economic Affairs, J.W. De Pous. He had been appointed Minister in 1959 and was young and
somewhat inexperienced for a top politician. He had a degree (drs) in Economics
29 The expression is used by Kielich, see Kielich, Ondergronds rijk, 23.
30 Kielich, Ondergronds rijk, 24ff; F. Sal verda and V. Bakker, 'De jacht op ons aardgas
I', Vrij Nederland, 15 januari 1983, 3-36.
31 Kielich, Ondergronds rijk, 31. I have not found this letter in the Archive of MEZ.

342

NEHA-JAARBOEK 1996

and had been a university teacher for some time. Politically, De Pous belonged to
CHU, and he had previously worked in the Protestant employers' association and
in the 'Raad van State'. In economic matters he could be described as a Liberal.
De Pous belonged to the cabinet under De Quay, which was in office from 1959 to
1963. It was a broad cabinet including the Protestant, Catholic and Liberal 'pillars'. (In the early 1960s the pillarization of Dutch society was still strong.) In the
cabinet, De Pous had a strong partner in the Minister for Finance, J. Zijlstra, who
was perhaps the most influential politician in the country at this time. Zijlstra had
recommended De Pous as Minister and backed him throughout the gas negotiation
process. 32
As Minister for Economic Affairs, De Pous had considerable authority. His general responsibilities concerned industrialization and energy supply, and he had a
big influence over several important actors in the energy sector. The State Gas
Company, SGB, was under his direct command. He also had strategic influence
over the Dutch State Mines, DSM, even though this company had a more independent role than SGB. And his trump card in the negotiation process was that he,
in accordance with the Mine Law, had the authority to formulate the conditions of
NAM's much hoped for production concession.
De Pous realized at an early stage that the Groningen gas matter was the biggest
issue that his Ministry had ever handled. He chose to involve only a handful of
staff members at the Ministry to minimize the risk of important information leaking out. His closest co-worker in the gas matter was L.G. Wansink, who was responsible for daily contact with the other actors throughout the negotiations. Wansink wrote a great number of internal memoranda to the Minister concerning the
important issues throughout the process, which reflect the reasoning of the Minister and his staff.33
If De Pous was the principal actor on the government side, then L. Schepers was
his major counterpart on the industry side. Schepers was one of the Managing
Directors of the Royal Dutch/Shell Group, with gas as one of his responsibilities.
This made him the main representative of the NAM-partners. Shell, being one of
the richest companies in the world and more than half-owned by Dutch capital,
had a prominent place in Dutch economic and political life. As a consequence,
Schepers was one of the most influential industrialists in the country.
As mentioned, NAM was owned on a 50/50 basis by Shell and Esso, but it was
operated by Shell. In the 1950s NAM was quite a small business, and the top
management of Shell and Esso do not seem to have been very well informed about
its activities. But with the discovery of the Groningen field, this joint company
developed strategic importance for the two oil giants of the world. With the pooled
resources of Shell and Esso behind it, NAM had a strong position. Both Shell and
32 See Sal verda and Bakker, 'De jacht op ons aardgas', 13f.
33 Archive ofMEZ, Boxes 104 and 155.
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Esso had enormous resources in terms of capital and manpower, and they had a lot
of experience in oil politics on a global scale.34 However, their knowledge of natural gas was more limited. But even if NAM and its two parent companies had
strong positions in many respects, they lacked two critical items: a production
concession for the Groningen field and a grid for transporting the gas to potential
customers.
There were also other organizations angling for prominent roles in the future gas
industry. One of them was the State Gas Company, SGB. Compared to the other
companies involved, SGB was very small, with only about 200 employees. Furthermore, its management had a subordinate position vis-a.-vis the Ministry. But,
the company controlled an important resource in the form of a regional gas grid
with a total length of more than 2000 km covering almost half of the country.
Furthermore, the company had a strategic commercial and political position in the
existing gas market, with its monopoly position as a buyer of all the natural gas
produced by NAM.
Another organization aspiring to a major role was the Dutch State Mines, DSM.
As we have seen above, DSM was the gas supplier in the southern part of the
country. But DSM was primarily the major coal producer in the country, and with
45 000 thousand employees it was by far the largest company in the province of
Limburg. Even if DSM was a state owned enterprise, its management had a strong
position vis-a.-vis the Ministry, thanks to the sheer size of the company's capital
and human resources and its backing from the provincial authorities. 35
One more actor must be taken into account, although it did not participate a
great deal in the direct negotiations before the very end. I am referring to the
Social Democratic Party, the PvdA. The PvdA was the major political representative of the Socialist 'pillar' of Dutch society. Although it was not represented in
the cabinet in the early 1960s, a stable long term solution to the gas matter would
have to be supported by the PvdA. The traditional position of the PvdA was that
public utilities should be entirely controlled by public authorities on the state,
provincial or municipal level. This position was in almost total contradiction with
the demands put forward by NAM in its letter to De Pous.
Finally, it is also interesting to note that there were organizations within the
traditional gas industry that did not take an active part in the process. Particularly,
the municipal gasworks were largely passive in the early 1960s. Naturally, they
hoped that the Groningen gas field would provide them with cheap gas, but they
did not make a coordinated effort to influence the outcome of the negotiations.
Only in 1963, when the new regime was already in place, did they create ajoint
organization, SROG, to protect their common interests.

34 An excellent account of their company histories is given in Yergin, The Prize.

35 See Messing, Geschiedenis van de mijnsluiting .
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The key issues
It was primarily De Pous' task to find a solution to the Groningen gas issue that
could get support both in the industrial and political sphere. This was a difficult
task given different cultures, ideologies and interests of the organizations and parties involved in the negotiation process.
Firstly, there were three business regimes represented. The NAM partners, Shell
and Esso, were at this time primarily oil companies, and their organizational cultures were partly shaped by the international oil regime; they were the two most
influential of the so called 'seven sisters' .36 In the Netherlands, Shell and Esso
were the major suppliers of oil products, and furthermore the Rotterdam harbour
was becoming something of a world center for petrochemical industry and oil
business. Thus Shell and Esso on the one hand wanted to make as much profit as
possible on the Groningen gas, but on the other they did not want a severe distortion of their oil business.
DSM was primarily a coal company, and its culture was influenced by the regime of the Dutch (and partly the European) coal industry. The coal industry was
facing a deep crisis in the early 1960s, and a large scale introduction of natural gas
threatened to aggravate this crisis. In addition, such a development would threaten
DSM's own gas sales. All this made it extremely important for DSM not to be left
outside the decision making about the Groningen gas field.
The culture of SGB was a reflection of the (regional) regime in the Dutch gas
industry. It was a state owned company which regarded gas supply as a public
utility. It therefore saw itself as a key actor in the exploitation of the Groningen
gas.
Secondly, there were different political ideologies represented in the negotiation process. On the one hand there was a socialist view, primarily represented by
the PvdA, which strongly emphasized the public utility character of gas supply
and thus called for public ownership and control. On the other hand there was a
more liberal view, represented by the Cabinet and by Minister De Pous himself,
which also saw gas supply as a public utility yet was more open for pluralism in the
gas industry and cooperation with the oil companies.
How then did De Pous' tackle the problem of creating a consensus among these
actors about how to exploit the Groningen gas field? The memoranda written by
Wansink in early 1961 clearly reflect how De Pous and his staff defined the key
issues in the negotiation process. In one of these memoranda (dated March 4 ,
1961) there are four headings, defining the key issues: 't. De organisatorische
opzet. 2. De bestemming van het aardgas . 3. De prijs van het aardgas. 4. De procedure.'37 The first issue concerned which organizations should participate in the
production, transmission and distribution of the Groningen gas, and what their
36 See Yergin, The Prize.
37 The MEZ Archive, box 155.
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roles and responsibilities should be. The second and third issues concerned the
strategy for gas sales and the consequences of a large scale introduction of natural
gas for the energy market as a whole. And the fourth issue concerned how the
negotiation process should be designed to achieve a consensus between the parties
involved.
These issues were discussed in parallel and in different arenas throughout the
process, but the emphasis changed over time. In the first few months after the
silence of Siochteren had been broken most of the emphasis was laid on the strategy issue, and the NAM-partners were the driving force in this phase.

A radical marketing plan
Esso had had a passive role in the NAM operations in the 1950s. Almost no one at
the headquarters in New York knew about the company. According to a story told
by a former Esso employee, the President of Esso read about Leeman's statement
concerning the Groningen field in the New York Times, and immediately shouted
to his assistant: 'I'll buy it all!' . Half an hour later his assistant informed him: 'We
already own half of it'. The President took immediate measures, and within 48
hours two of the company's leading gas experts arrived in the Netherlands. They
had recently made a very critical evaluation ofEsso's gas involvements in the US,
pointing out that the company had made a big mistake by being involved solely in
production and selling the gas at a low price to 'pipeline companies' . Now they
came to the Netherlands with the aim of developing a totally different strategy.38
Together with two Dutch Esso employees, the two Americans started analyzing
the Dutch energy sector. They identified three main potential markets for natural
gas with very different price-levels. Firstly, there was the existing gas market, primarily for cooking, with a price level of more than 30 cents per cubic meter (all
prices are in Groningen gas equivalents) . Secondly, there was the space heating
market, at this time mainly supplied with anthracite coal and heating oil, with
prices between 10 and 15 cents per cubic meter. And thirdly, there was the market
for furnaces in large industries and power plants, with prices between 4 and 7 cents
per cubic meter. 39 The conventional wisdom in gas industry at this time was that
the easiest and quickest way to introduce gas from large new fields was by selling
it to big customers like metallurgical industries and power plants. The Esso-team,
however, worked out a totally different marketing plan for the Groningen gas,
which aimed at a rapid introduction and a maximizing of the income from gas
sales.
38 Interview with mr J.P. van den Berg, one of the members of the Esso-team and former
Sales Manager in Gasunie, 20/4 1994. See also Kielich, Ondergronds rijk, 32f.
39 I have not found the report of the ESSO-team at the Archive om MEZ. The figures are
from M.W.H. Peebles et al. , The Development of Groningen Gas. A short history of the
development of Groningen gas up to end 1969. Report No. SIG 71/6. Shell International
Gas Limited, 1971, 19.
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The cornerstone of this plan was to use most of the gas for space heating. A
household converting to gas heating would increase its gas consumption almost
tenfold. Nonetheless, the Esso-team believed that it would be possible to use the
existing distribution networks for this increased supply: the Groningen gas had
twice the energy content of town gas and the pressure could be increased . Furthermore, the load curve for heating was more even than for cooking. Using existing
networks would mean small additional distribution costs for space heating. A prerequisite was of course that a new high-pressure gas grid be built for transporting
large volumes of gas to all parts ofthe country. Furthermore, a massive conversion
of all local distribution networks from town gas to natural gas had to be carried
out, by readjusting all burners and appliances. 4o
Another important element of the marketing plan of the Esso-team was that gas
should have a new household tariff with a regressive character. For the first 600
cubic meters (sufficient for cooking) a household would pay about 25 cents, but
for additional gas it would pay only about 10 cents. With this pricing the gas would
be competitive both for cooking (versus electricity) and space heating (versus anthracite coal and heating oil). The Esso-team argued that the gas industry as a
whole would earn about twice as much foIlowing this sales strategy as compared
to selling most of the gas to industry or power plants.41
This radical marketing plan was presented in a report in December 1960. It was
received with great skepticism both by Shell and local gasworks. The critics argued that it was unrealistic to expect a large scale conversion to gas heating, not
least because most households could not afford to make a big investment in a new
heating appliance. And, they added, if such a conversion took place none the less,
it would be impossible to supply enough gas for heating all the houses on cold
winter days. Shell presented an alternative plan a month later, according to which
90% of the gas would be sold to power plants and industry. The Esso-team did not
give up, however. They made a very detailed study of the possibilities for conversion to gas heating in Hilversum and then wrote a new report. This time they succeeded in convincing most of their opponents of the feasibility of their plan . In
March 1961, Shell accepted this Esso-plan and together they presented it to Minister De POUS.42
De Pous and his co-workers had discussed the issue of how to use the gas for
some months, and they had reached similar conclusions to the ESSO-team.43 De
Pous thus agreed with the basic principle in the Esso-report: to maximize income
from gas sales by focusing on those sections of the market where the prices were
40 Interview with van den Berg, 20/4 1994. See also Kielich, Ondergronds rijk, 32[[ and
Peebles, The development ofGroningen gas, 4ff.
41 Ibidem.
42 Kielich, Ondergronds rijk, 33f.
43 The MEZ Archive, Box ISS .
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highest. An important motive for this pricing policy was that it was believed to
bring about the maximum benefit for the national economy as a whole. This may
seem a 'natural' policy, but an alternative could have been to supply households
(voters) and domestic industries with cheap gas. (This alternative was chosen in
Britain in the late 1960s. 44 )
There seems, however, also to have been another motive for De Pous supporting
this pricing policy, which had to do with energy policy at large. A price-dumping
policy would probably have led to big disturbances of the existing energy market
and an aggravation of the difficulties of the coal mining industry. De Pous was
aware of this and he emphasized that the Groningen gas should be introduced as
smoothly as possible, avoiding violent dislocation of existing energy market. The
chosen pricing policy can be seen as one key element for achieving a smooth introduction. 45
Furthermore, De Pous agreed with the aim stated in the Esso-report of achieving
a rapid expansion of the gas sales. There were two main arguments for speed. The
first was the traditional reason in capital-intensive enterprises; enormous investments would have to be made in building up a new natural gas grid and production
facilities, and this made it essential to expand sales quickly in order to recover
funds to pay rent and amortization. The second was more specific for the early
1960s. The Netherlands, as well as many other countries, supported large R&D
programs in nuclear energy at this time, and there was a common belief that in due
time nuclear energy would become a low price competitor to gas. This made it
essential to exploit as much of the Groningen gas as possible before cheap nuclear
energy became available. This expectation of falling energy prices was of course
also an incentive for all parties to reach a solution on the whole gas question as
soon as possible. 46
The estimates of the total volume of the Groningen field increased almost every
month in the early 1960s and it soon became clear that space heating could not
swallow all of the gas. The additional gas could either be sold to domestic industries and power companies or be exported to neighboring countries. Again income
maximization became the basic principle; exports should have priority over deliveries to domestic industries or power companies if the price ~as higher. How this
export should be organized became a critical issue later in the process.

The organizational set-up
While Esso and Shell were focusing on what to do with the new gas, De Pous and
his staff concentrated on institutional matters. The original proposition by NAM
44 See J.D. Davis , Blue gold: The political economy of natural gas (London, 1984) 109f
and 160.
45 MEZ Archive, box 155; Nota 1962, 4 and 10; Davis, Blue gold, 157 .
46 Interview with mr L. G. Wansink 25/4 1994. See also Nota 1962, 10.
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(in their above mentioned-letter of October 18), to not only produce but also transport and sell most of the gas , was completely unacceptable to De Pous as it would
entail a total retreat from the old principle of a strong public influence in the gas
industry.
De Pous soon realized that there was one important aspect ofthe existing institutional framework that would have to be changed: namely, the contract between
SGB and NAM. This contract stipulated that NAM had to sell all its natural gas to
SGB at certain (,reasonable') price levels (only 2 cents per cubic meter for volumes above half a million cubic meters per day), and that SGB had to pay for all
the gas that NAM offered to sell each year, even if SGB in turn could not sell all of
it to local gasworks and industries. In the early 1960s, SGB sold only half the gas
that NAM offered and had to pay a sizeable sum of money for the gas it did not
use. De Pous and his staff realized that this contract was in fact a big threat to the
state. If NAM included the Groningen gas in their yearly offer to SGB, SGB would
be unable to pay for it. (The oil companies were aware of this potential weapon,
even if they did not use it. According to an interview with Schepers, the Shell
management joked about what would happen if they did. Should they declare the
State bankrupt if SGB didn't pay?47)
De Pous and his staff came to the conclusion that the existing arrangements were
unsatisfactory, not only because of the threat of bankruptcy, but more generally
because there was no coordination whatsoever between NAM and SGB. They thus
agreed with NAM that there was a need for an integrated organizational structure,
in which production, transportation and sales of gas would be closely coordinated.
Such a coordination was of particular importance given the huge investments that
would have to be made in all these three areas in order to use the Groningen gas.
But they disagreed with NAM about the ownership and control over these new
organizations. In particular, the original proposal by NAM, that they alone should
take care of production, transports and sales was out of the question for De Pous,
given the public utility character of gas supply. He was, however, prepared to
accept the active participation of NAM in this.
One argument for accepting NAM participation was a feeling of 'fair play'. After all, it was NAM who had discovered the new gas field after many years of
exploration. Another argument was pragmatic; the capital and competence that
NAM and its parent companies possessed were of vital importance for the rapid
build-up of a new large-scale gas system. A third argument was that with the exploitation of the Groningen gas field, gas would partly lose some of its public
utitility character. Just like electricity, most of the gas had previously been manufactured from coal and had been looked upon as a convenient energy carrier, easy
to transport and convenient to use for a variety of purposes. But with the Groningen field, natural gas became an important energy source in its own right, compa47 Bakker and Salverda, 'De jacht op ons aardgas', 13 .
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rable to coal and oil. The quantities were so huge that the gas would also have to
be used for low quality purposes, replacing coal and oil. 48
From an early stage in the negotiation process, De Pous strove for an organizational solution where one joint company, including both the State and NAM, would
be responsible for production, transportation and sales of gas . A key issue in this
set-up was - as will be seen later on - the division of ownership and influence
between NAM and the State. A second key issue concerned the organization of
state participation. Clearly, the Ministry alone did not have the resources for this.
The question was which other organization(s) should represent the state? There
were two main candidates: SGB and DSM.
SGB was in some ways the natural choice. It was already responsible for all the
transportation and wholesale of natural gas in the country and was thus the organization with most experience in this field. The management of SGB argued at
several meetings and in several letters to the Minister in favour of giving their
company a strong position in the future gas industry.49 However, internal memoranda from the Ministry show that the Minister and his staff in March 1961 came
to the decision that SGB would not be the state representative. One strong argument against SGB was their small size and limited competence in comparison with
DSM. Or as De Pous later phrased it in an interview:
' Het Staatsgasbedrijf was een bedrijf van beperkte omvang, dat aileen op de
binnenlandse markt opereerde, geen internationaal concern zoals de Staatsmijnen. De Staatsmijnen, dat is het beste wat de staat in huis had, dat kon in de
slag met de oliejongens.'5o
There was, however, another important dimension to this decision regarding energy policy in general. As mentioned above, a large scale introduction of natural gas
could be expected to have major effects on the future sales of coal and oil. The
ultimate consequence could be that the Limburg coal mines, employing more than
50000 miners, would have to shut down . In addition, a large scale introduction of
gas might have negative effects for the quickly expanding oil industry. De Pous
strove for a smooth introduction of gas, and he came to the conclusion that a simple way to avoid resistance would be to give the responsibility for the future gas
industry to the major coal and oil companies in the country, DSM, Shell and ESSO.
48 In the Archive of MEZ, box ISS, one can see how these arguments are gradually
developed in internal memoranda primarily in the spring of 1961 . The arguments are summarized in Nota 1962, 4f.
49 There were for example meetings between SGB:s management and De Pous on 31/1 0
1960 and on 2118 1961, when SGB put forward their views. Archive of MEZ, boxes 104
and ISS .
50 Bakker and Salverda, 'De jacht op ons aardgas', 14.
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This way of avoiding conflict and seeking consensus, by merging the dominant
actors in the existing energy market, is unique to the Netherlands and cannot be
found elsewhere in the world of natural gasY
When SGB's managers learnt about De Pous' choice, they sent a long letter to
him, dated September 5th 1961, in which they strongly questioned 'in hoeverre de
aardgasbelangen veilig zijn als ze toevertrouwd worden aan de oliebelangen en
kolenbelangen tezamen. De bedreiging van aardgas voor de olie- en kolenbelangen is dan weliswaar minimaal, maar de vraag rijst of dit een gezonde situatie is. '52
However, they had no say. In fact, De Pous had already asked DSM, Shell and
Esso to make a joint proposal for the future organization of the gas industry in
March of 1961, half a year earlier.
Shaping consensus
It took Shell, Esso and DSM three months to work out a joint proposal for the

future organization of the gas industry. In June 1961 they presented it to De Pous.
One part of the proposal discussed a marketing strategy and followed the lines of
the Esso-report. This meant that DSM accepted the heavy emphasis on the space
heating market, although this would strongly affect the market share for coal heating. The other part of their proposal dealt with organizational structure. The suggestion was that two companies should be created, one for exploitation and one for
transportation and sales on the Dutch market. In both companies Shell, Esso and
DSM would each have 1/3 of the shares. The integration of production and sales
would be achieved through a personal union between the boards of the two companies.
De Pous and his staff were not happy with this proposal because it only gave a
minority position to the State. They regretted that they had not taken part in the
preparation of this proposaJ.53 But instead of bluntly rejecting the proposal, De
Pous told Shell, Esso and DSM that he would let a small Advisory Committee look
over the proposal and discuss it with all the affected parties. The three members of
this committee were carefully selected. The Chairman of the committee, W.c.L.
van der Grinten, was Professor of Law, Chairman of the Coal Mining Board, former
deputy Minister for Economic Affairs and a sympathizer with the Catholic Party,
KVP. The second member, H. Vos, was vice-chairman of the Coal Mining Board
and a Member of Parliament for the PvdA. The third member, T.P. Tromp, was a
former Minister for Transport, a member of the Board of Philips and a sympathizer with VVD. Finally, L.G. Wansink of the Ministry was appointed secretary of the
committee. Thus the Protest~nt De Pous made sure that all the other three 'pillars'
were represented in the committee. With this composition, the Advisory Commit51 Davis, Blue gold, 157.
52 ArchiveofMEZ, box 155.
53 Wansink called it a 'strategic mistake' that there had not been a representative from the
Ministry present. Interview with Wansink 25/4 1994.
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tee was the ideal setting both for creating a compromise and for mobilizing support for it. 54
The committee worked at a high tempo but discreetly, behind closed doors . It
was appointed in August and presented its - secret - report to the Minister in December 1961.55 The committee members held a number of informal meetings. Besides Shell, Esso and DSM, they also talked to other interest groups. One of these
was SEP, which argued that it would be wise to use a considerable amount of the
gas for power generation. Another interest group was the Province of Groningen.
This Province was one of the poorest in the country, and the provincial politicians
argued that at least a part of the Groningen gas should be sold for a low price to
local industries in the Province in order to stimulate industrialization. 56
The committee had to deal with one subject that was particularly delicate. One
year earlier, in September 1960, the oil Ministers of the five major oil exporting
countries - Saudi Arabia, Venezuela, Kuwait, Iraq and Iran - had established the
Organization of Oil Exporting Countries, OPEC, at a meeting in Baghdad. This
was a demonstration of power of these countries vis-a-vis the oil companies, and
the OPEC founders demanded an increased state participation in the oil and gas
production in their countries.57 Shell and Esso pointed out both to the committee
and directly to Minister De Pous that it would be much more difficult for them to
dismiss OPEC's claims if the Netherlands, one of the home countries of Shell,
decided for direct state participation in the exploitation of the big Groningen field .
Also the export of gas was a very sensitive matter in this respect. Thus the oil
companies wanted to revise their previous proposal, giving the state-owned DSM
1/3 of the shares in the exploitation of the gas. 58
Both the Minister and the committee showed a positive understanding of this
issue and the committee worked out a solution, in conjuction with the legal department of Shell. NAM would still be a concession holder and producer of gas, but a
new financing partnership called 'the Maatschap', in which DSM would also be a
share holder, would act as a kind of holding company, sharing the costs and - more
importantly - the profits from production. Furthermore, a new company called
Gasunie would be responsible for transport and sales within the Netherlands. And
finally, there would be an organization called NAM/Gas Export which would formally handle the export of gas. Much of this construction was a facade, meant to
disguise the real influence of the state. In reality it would be Gasunie that would be

54
55
are
56
57
58

See Kielich, Ondergronds rijk, 38.
I have not found the report in the Archive oJ the MEZ. The main points of the report
outlined in Nota 1962, p. 5f. See also Kielich, Ondergronds rijk, 39ff.
Nota 1962, 5; Bakker and Salverda, 'De jacht op ons aardgas', 19.
Yergin, The Prize, 519ff.
Kielich, Ondergronds rijk, 38f.
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the strong actor, and the Board members of The Maatschap and the Gasunie would
be identical. In particular, NAM/Gas Export was intended as a pure facade .59
All the affected parties agreed on this general structure, but there was still no
consensus about the division of shares in Gasunie and in the Maatschap. In their
report to the Minister, the Advisory Committee said that they had proposed a SOl
50 split between NAM and DSM, both in the Maatschap and in the Gasunie, but
that the oil companies had said that a 60/40 split (in their favour) was as far as they
could go.
The Committee had brought the negotiation process as far as they could. Now it
was time for De Pous and the Ministry to engage directly in the negotiation process.
Parallel negotiations
Following the report of the Advisory Committee, the Ministry started two separate
negotiations in parallel. On the one hand, they negotiated with Shell and Esso
concerning, primarily, the concrete details about the di vision of power and profits.
On the other hand, they negotiated with politicians in Parliament about the new
gas policy in its entirety.
De Pous was not satisfied with the 60/40 split of the shares; he wanted 50/50.
Furthermore, he wanted the Minister for Economic Affairs to have a number of
special responsibilities, concerning the conditions and tariffs for the gas deliveries. And finally he wanted 70 to 75 % of the total revenue to go to the State (including DSM's share, company taxation of NAM and a concession royalty). To
achieve these goals, De Pous used the 'PvdA-card'. It was well known that within
the PvdA there was a considerable fraction that wanted total nationalization of the
gas industry, and it was obvious that the party would never accept a 60/40 split in
favour of the oil companies. De Pous pointed out to the oil companies that a stable
long-term solution to the whole gas issue was dependent on the support of the
PvdA, and he assured them that he was able to get that support. 60
Negotiations between the oil companies and the Ministry were usually assigned
to the highest staff members of the organizations. But when, on one occasion they
got stuck, De Pous invited Schepers to his office for a tete-a-t{~te . At this encounter
59 Ibidem. In the Archive of MEZ, box 157, there is a copy of a letter dated 11112 1964,
from the executives of Gasunie and NAM/Gas Export to the Board of the Gasunie, in
which it is explicitly said that the only function ofNAM/Gas Export is to send the invoices
to the foreign customers. As soon as the payments are received they shall immediately be
transferred to Gasunie's account. In 1975, when many OPEC countries had nationalized
their oil industries, this facade was no longer needed and NAM/Gas export was silently
abolished.
60 In an interview in the early 1980s he said: 'Ik heb tegen de oliemaatschapijen gezegd:
wat ik afspreek, krijg ik door de kamer'. Bakker and Sal verda, 'De jacht op ons aardgas' ,
22.
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the Minister used his ultimate threat; he told Schepers that if NAM did not want to
agree to the proposed solution, the State could still deny NAM the production
concession for the Groningen field and give them a once-only financial compensation instead. Schepers answered that in that event the refineries and petrochemical
plants in the Rotterdam harbour would not be expanded further. Both men now
very clearly understood that they were mutually dependent on each other, and that
an open conflict would be disastrous. They simply had to find common ground.
'We zijn allebei nette lui gebleven', as Schepers formulated it. 61
In parallel with these negotiations, the staff at the Ministry wrote a draft of a
government bill on natural gas, and in March 1962 this draft was presented first to
the Cabinet and then to the Parliamentary Committee on Economic Affairs. The
other Ministers had few comments, but in the Parliamentary Committee, the PvdA
representatives had many criticisms. De Pous did his very best to comply with
PvdA's demands, so that they would feel committed to the final bil1. 62 On July 11,
1962, the important bill, 'Nota inzake het aardgas', was presented to Parliament. It
was a 10-page piece written with the utmost precision, outlining the main features
of the new gas regime.
The organizational and ownership structure proposed in the bill is illustrated in
fig . 2. The proposal was similar to the one put forward by the van der Grinten
committee, with Shell and Esso as formal concession holders and producers of
gas, but with a financing partnership known as 'the Maatschap' acting as a kind of
holding company for the production. In the Maatschap, the State, via DSM, only
owned 40 % of the shares, but in the bill it was pointed out that the State would
issue a concession giving the State 10 % of the profits from the production. In
addition the State would receive company tax from Shell, Esso and DSM, which in
total would give the State approximately 70% of the total revenues. Transport and
wholesales of gas would be handled by a new company, Gasunie, with a 50/50
state/private ownership and with a 10 % direct state ownership (and 40 % DSM).
In addition the bill proposed that the Minister for Economic Affairs would have
the following powers:
- the right of approval of nominations for the Board of Directors in the Maatschap and in Gasunie,
- the right of approval of gas prices for different customers,
- the right to supervise the destination of the gas (for domestic or for foreign
markets),
- and the right to define special conditions (read: allow extra low prices) for a
certain quantity of gas (25 million cubic meters per year) to be used in industrial plants in the poor northern part of the country.

61 Ibidem .
62 Interview with Wansink, 25/4 1994.
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Figure 2. Corporate arrangements for the Exploitation of Groningen gas within
the Netherlands
It is important to note that the legal constructions proposed in the bill would be
based on civil law, not public law. It was argued that a new Gas Law regulating the
authorities of the state would be necessary in the long run, but that it would take
too long to carry through such a law at that time. It was, however, explicitly stated
that such a Gas Law would be presented at a later time. In retrospect, it is clear that
such a law was never submitted to Parliament, and the gas regime is still today
based only on civil law.
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On October 4, the bill was discussed in the Second Chamber. The representatives of the parties belonging to the Cabinet all praised the Minister for an excellent bill and had only minor comments (many wanted to increase the quantity of
cheap gas destined for industries in the North). As could be expect~d, representatives from the left-wing parties CPN and PSP opposed the bill and demanded total
nationalization of the natural gas industry. The moment of truth came when the
representative ofthe PvdA, Mr Nederhorst, gave his speech. It was a long, carefully prepared speech with many critical remarks and many demands for clarification. But at the end of his speech he said the following:
'Ten slotte gebiedt de eerlijkheid te erkennen, dat de Minister een open oog gehad
heeft voor onze bezwaren. Hij heeft het Parlement en de daartoe bevoegde kamercommissie tijdig ingelicht ... Dat de Minister niet alles bereikt heeft in de onderhandelingen kunnen wij hem niet verwijten. Evenmin als wij de andere partij verwijten kunnen, dat zij niet op alle voorstellen van de Regering is ingegaan. Na de
fase van onderhandelen breekt thans de peri ode van samenwerking aan. Mijn politieke vrienden en ik hebben het vertrouwen, dat deze samenwerking zal groeien,
hetgeen meningsverschillen niet hoeft uit te sluiten. Het aantrekkelijke van de nieuwe
constructie is, dat men de zekerheid heeft, dat deze zaak groots wordt opgezet en
met voortvarendheid zal worden aangepakt. Daarvoor staat het veri eden van de
samenwerkende partijen borg. Er gaat een frisse wind waaien door de ietwas slaperige atmosfeer van de gaswereld. De gemeenschap kan er slechts profijt van
hebben.'
These words were the watershed in the whole negotiation process. After the PvdA
had committed itself in Parliament to De Pous' bill, nothing could stop it. After
one day of debate, the Second Chamber unanimously accepted the bill.
Finalizing the new regime
De Pous' bill only contained the principal contents of the future regime. Now
came the time for working out the legal and economic details in all the contracts
and agreements that were necessary. This was an important job, and De Pous and
his staff consulted the Ministries of Justice and of Finance to make sure everything
was correct and acceptable to the State. A parallel activity went on within the legal
departments of Shell, Esso and DSM.
It was also time for concrete preparations for the establishment of Gasunie, which
was to become the centre of the future gas industry. Already in the early spring of
1962, Shell, Esso, DSM and the Ministry informally appointed the people intended to constitute the future Board of Gasunie. The same persons would also make
up the Board of the Maatschap to ensure a close coordination between production,
transport and sales. This informal Board met once a week in order to solve any
problems which came up and to work out plans for the coming years. One urgent
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task was to make an organizational scheme for Gasunie and to assign posts within
this scheme to the staff of the SGB and other regional gas companies. Another
important task was to start negotiating with the municipal gasworks about gas
prices. Technical issues of how and where to build the main high-pressure pipelines and how to carry through the coming conversion from town gas to natural gas
were also given much attention. 63
The atmosphere at the meetings of the informal Board was very open and frank,
and it seems that this Board worked in the typical Dutch way of consensus building, very different from the American way.64 For example, the Board invited the
chief lawyer of Esso to attend their meetings. He had been sent to the Netherlands
to check all the details in the contracts and was utterly astonished when he understood the working methods of the informal Board. But he and the other Essopeople accepted them. 65
In the spring of 1963 it was time for the official launching of the new gas company. On April the 6th the statutes of Gasunie were signed at an impressive ceremony at the Old Castle of Wassenaar. The photo in fig. 3 is from this occasion. It
shows De Pous sitting at a table signing a document, surrounded by the chief executives from the companies involved, all looking very satisfied. Schepers in particular has a clearly visible smile on his lips. He knew that within two months, NAM
would receive its long coveted production concession for the Groningen field.
This ceremony signified that the negotiation process, starting in October 1960,
had come to an end, and that a new 'natural gas regime' had been created, based on
a public-private partnership. De Pous and his staff had thus succeeded to find a
solution on the Groningen gas issue that was accepted by all the actors in the
process. This was a remarkable achievement, given the diverging cultures, ideologies and interests that the actors had at the outset.

4. The new regime at work
Building a national system
In this final section of the article the properties and characteristics of the natural
gas regime will be illustrated, by outlining how it worked in the actual construction of a new national gas system and how it managed to cope with the fundamen63 Interview with Wansink, 25/4 1994. See also Kielich, Ondergronds rijk, 49f.
64 Van Herson and Olie have analyzed the Dutch style of management, concluding that
'the sphere of compromise and consensus-building in Dutch firms is further underlined by
the prevalent management practice of consensual decision-making as well as the nonauthoritarian leadership style.' A. van lterson and R. Olie, 'European business systems:
The Dutch case' in: R. Whitley (ed.), European business systems. Firms and markets in
their national contexts (London, 1992) 98-116.
65 Interview with Wansink, 25/4 1994.
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Figure 3. The signing of the Gasunie statutes at the Old Castle of Wassenaar, April
6, 1963. Minister De Pous is signing the Statutes. Mr. L. Schepers is second from
the right.

tal changes in the global energy markets known as the 'oil crises'. Finally, the
significance and effects of the introduction of gas for the Dutch people in general
and for the main actors involved in the negotiation process will be briefly discussed.
To enable distribution and consumption of the Groningen gas, two major tasks
had to be fulfilled. The first of these was to construct a national transmission grid
connecting the Groningen field with all parts of the country. When Gasunie was
founded, it acquired the existing regional gas grids that had been built by SGB and
DSM, in total almost 3000 km of pipe-lines. A few years later Gasunie also bought
the regional grid in North Holland belonging to Hoogoven. These grids could
continue to function as regional grids, but were insufficient as national trunklines.
Thus a whole new, high capacity trunkline system had to be built.
The construction of these trunklines became a major challenge because of the
specific geographic conditions in the Netherlands. Almost two-thirds of the country is at, or below, sea-level, and moreover it is criss-crossed by rivers and canals,
which implies that there is a high concentration of water in the soil. Combined
with the generally very thin layer of topsoil and the high population density, this
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made pipelaying a technically difficult and expensive task. The preparations for
the trunkline construction programme started as early as 1962, before the foundation of Gasunie. Investigations were made of pipeline routes, material specifications for pipes, soil conditions, and possible conflicts with agriculture, traffic, recreation areas, etc.66
There were not only technical but also legal problems that had to be solved.
Most important was to acquire all the permits needed for building pipelines. In
January 1964, the new Minister for Economic Affairs, J.E. Andriessen, established
a special body, called Planologische Werkcommissie Aardgasleidingen, PWC, with
representatives from the most important ministries and authorities involved in physical planning. The task of the PWC was to coordinate and speed up the planning
process, and to give final approval for the proposed rights of way arrived at in
consultation between Gasunie and the many public authorities on state, province
and local level. The PWC fulfilled its task with success; all the necessary permits
were produced in time. Furthermore, many thousands of property owners had to
be compensated for the building of pipelines over their land. 67
The actual construction of the new trunkline system started on April 1, 1964.
The pipelines had a diameter of 900 mm, and the welding of these huge pipes was
done by highly specialized foreign welders. One of the first pipelines was to be
built from Hoogezand to Geleen, crossing five major rivers. It was scheduled to be
completed in the beginning of December. The Board of Gasunie doubted whether
this would be possible, and the Chairman, W.E. van Os, even promised the construction team a case of champagne if they succeeded. On December 2, the pipeline to Geleen was completed, and the case stood waiting for the welders.68 By the
end of 1969, 1710 kilometers of large diameter trunklines and 2200 kilometers of
regional grid lines had been built connecting all the local gasworks with the Groningen field, see fig . 4. 69
The second major task that had to be carried through to enable the use of the
Groningen gas was the adoptation of all gas appliances in the country to natural
gas. The preparations for this enormous operation were carried out in close cooperation between Gasunie and the local and regional gas works, which in 1963
formed a new organization, Commissie Samenwerkende Regionale Organen Gasvoorziening, SROG. It was decided to found a special company, Gascon NV, for
the actual execution of this operation. It started its work in 1964 when the first
66 See Peebles, The Development of Groningen Gas, 4f.
67 Ibidem; Kielich, Ondergronds rijk, 58ff. Mr Wansink made the reflection that if Siochteren had been found ten years later, there would have been much more opposition to
pipeline building from environmental groups and others. Interview with Wansink, 25/4
1994.
68 Kielich, Ondergronds rijk, 58ff.
69 Peebles, The Development of Groningen Gas, 5.
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Figure 4. CompLeted and projected Dutch gas grids in 1970. The map is from
PeebLes, The DeveLopment of Groningen Gas, 4.
trunklines were being built. Within four and half years the whole operation was
completed, with a peak in 1966 of nearly 740000 customers being converted. 70
The strategy for gas sales developed by the Esso-team was carried through very
deliberately. After negotiations between Gasunie and SROG, new regressive gas
tariffs were introduced and massive propaganda campaigns were intitiated. The
aim was primarily to encourage the households to convert to gas heating, and in
the second half of the 1960s more than 60 % of all households connected to the gas
70 Ibidem; Kielich, Ondergronds rijk, 75ff.
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grid decided to convert, implying that the average consumption of gas per household increased more than five-fold. In fact, the total gas sales increased faster than
expected in all market segments, and in 1974 natural gas had become the major
energy source in the Netherlands, supplying more than half of the total energy
needs. At this time a number of off-shore gas fields in the North Sea had been
found and put into operation, increasing the production capacity considerably.
The Groningen field was so huge that its exploitation affected not only the Dutch
energy system, but also that of neighbouring countries and, indirectly, the whole
energy supply of Europe. The NAM partners, Shell and Esso played a pivotal role
in this development. They took an active part in the creation of transmission companies in West Germany and Belgium which built the pipelines needed for transporting the Groningen gas beyond the Dutch border. As early as 1964, Dutch gas
export started to Germany, in 1966 to Belgium and in 1967 to France. Since the
late 1960s between 30 and 40 % of the gas produced in the country has been
exported, and for many years the Netherlands was the main gas exporter in Europe. The exploitation of the Groningen field thus stimulated the building of transborder pipelines that have eventually become an integrated European gas network,
encompassing most countries on the European continent. 7 1
In retrospect it is clear that Nederhorst was right in his analysis of De Pous'
proposal, 'dat deze zaak groots wordt opgezet en met voortvarendheid zal worden
aangepakt.' With the combined economic and technical resources of Shell, Esso
and DSM and with a strong political backing from the State, the large scale introduction of natural gas in the Netherlands went fast. Within a period of only six
years, an integrated national gas system had been achieved. The new regime thus
worked very well , it even surpassed the goals set up. The regime helped the new
natural gas system to acquire momentum, to use Hughes' term.72 In the early 1970s
the sustainability of the regime was put to the test when the gas industry faced new
challenges.

The oil crisis
The fast expansion of the natural gas system in its first decade was largely based
on a belief that energy prices would fall as a consequence of the introduction of
new energy sources. Particularly, there was much optimism and enthusiasm for
nuclear power resulting from the commercial breakthrough of this technology in
the US in the mid 1960s. But in the early 1970s the expectations for the future
changed dramatically. In 1972 the Club of Rome presented its report 'Limits to
Growth', which predicted that the world reserves of natural gas would be depleted
71 See Davis, Blue gold, chapter 8; 1. Estrada et aI. , Natural gas in Europe. Markets,
organisation and politics (London, 1988) chapters 2 and 8; M. Lonnroth , Troll dance. The
next act on the West European gas scene (Stockholm, The Beijer Institute, 1985) 4.
72 Hughes, Networks of power, 15f.
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within one generation if the present energy policies were not changed. This report
had a strong impact in the Netherlands. Another change concerned nuclear energy.
In the early 1970s the safety and profitability of nuclear power were questioned by
many, and an anti-nuclear movement gradually arose. The most profound change
came in 1973 with the war in the Middle East and the subsequent drastic rise of oil
prices. All this intensified the Dutch debate on energy policy in general and gas
policy in particular.
Public recognition that the domestic gas fields could be depleted within a few
decades if the present rate of expansion continued led to a profound change in the
gas policy in 1974, from a policy of fast expansion to a policy of non-expansion.
This new government gas policy could be pursued effectively thanks to the special
powers that the Minister for Economic Affairs had at his disposal regarding gas
sales and prices. As a result, Dutch gas production decreased from a peak level of
almost 100 billion cubic meters per year in the period 1976-1979 to a level of
about 80 billion in the early 1990s. This decrease shows the significance of the
strong governmental influence in the natural gas regime.
Another issue that was raised in 1974 concerned the distribution of the profits
from the gas sales, when energy prices increased dramatically. Already in 1971 the
allotment formula for the gas profits between the State and NAM had been changed
from 70/30 to 85115 on the margin. 73 Strong political pressure now grew to change
the rules for the distribution of the gas incomes once more. The government felt a
need to act, and the Minister for Economic Affairs, R. Lubbers, called the President of Shell , G.A. Wagner, to a tete-a-tete. At this meeting the two agreed to
change the allotment from 85/15 to 95/5 on the margin. When Wagner afterwards
phoned the President of Esso to inform him about this agreement, the latter exclaimed, 'What are you doing?', Wagner replied, 'The best possible' .74 Wagner as
a Dutchman knew the political sentiments in the country, and understood that a
concession had to be made in order to preserve the existing regime. This shows the
significance of Shell's role in the regime.
Thus, in the mid 1970s, the Dutch natural gas regime was able to cope with and
adapt to profoundly changing conditions imposed from the 'outside', by changing
such vital elements of the regime as the long term sales strategy and the allotment
of profits. But the basic features of the regime could be preserved.
The effects of the natural gas introduction
Finally, I will briefly discuss the significance and effects of the introduction of the
Groningen gas for the Dutch people in general and for the main actors involved in
the negotiation process.
73 Up to a certain price level, the incomes were split 70/30, while the incomes from the
part of the price exceeding this level were split 85115 .
74 Interview with Wagner 15/4 1994.
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A major benefit for the Dutch people has been that the natural gas has accounted
for a large proportion of the country's energy consumption. This has reduced the
need for energy imports and thereby decreased the vulnerability to fluctuations in
world energy markets. Furthermore, the extensive substitution of coal by gas has
been beneficial from an environmental point of view.
The Groningen gas has also had very significant effects for the national economy. The revenues from the gas sales to the Dutch State have been huge, particularly in the period 1974 to 1985. In the peak year of 1985, State revenues from gas
sales were almost 24 billion guilders, equivalent to nearly 2000 guilders per capita. These revenues have financed much of the social welfare programs in the country. In fact the gas incomes have been so great that the national economy has become almost addicted to them. This became painfully clear when the gas prices and thus the State revenues - dropped sharply in the mid 1980s. Furthermore, the
big gas incomes have led to macro-economic distortions in the national economy
of a type that economists have labelled 'the Dutch disease' .75
For both Shell and Esso, the exploitation of the Groningen field and the participation in the Dutch gas industry has been a very important spring-board. As mentioned above, the exports from the Groningen field stimulated the building of transborder pipelines that eventually became an integrated European gas network,
encompassing most countries on the European continent. The strong influence
over the gas sales from what was for a long time the largest single gas field in
Western Europe, together with the competence generated in the building up of the
Dutch gas system, enabled Shell and Esso to achieve control over strategic parts of
the European gas industry in the 1970s and 80S. 76 In fact, the Groningen gas field
was a catalyst for the transformation of the two giants from oil companies to energy companies.
Participation in the gas business entailed a strategic reorientation ofDSM's business too. With the gas incomes and by using the gas as a raw material, DSM managed to become a diversified chemical enterprise in the mid 1960s. Partly due to
the competition from natural gas, the annual losses from coal mines grew in the
1960s. By offering at least some of the former miners employment in new chemical factories it became politically feasible to close the mines. In the short run the
closing of the mines meant a hard blow for the miners and the region, but in the
long run it may turn out to have been a positive change. The reorientation away
from coal has enabled DSM to become one of the fastest growing chemical companies in the world. 77
75 See F.G.M. Wieleman, De economische betekenis van Nederlands aardgas (Rotterdam, 1982) 63ff; Estrada et aI., Natural gas in Europe, 159.
76 Davis, Blue gold, 167 and 20 I; Lonnroth, Troll dance, 4.
77 Messing, Geschiedenis van de mijnsluiting; Homburg, 'The History of the Dutch Chemical Industry'.

KAUSER THE CREATION OF A NATURAL GAS REGIME IN THE NETHERLANDS

363

The effects of the Groningen gas for the main actors in the negotiation process
have thus largely been positive, which is not so surprising since they defined the
new rules of the game. But what about the actors within the old gas regime? Have
they been losers? SGB could be seen as a clear loser, as it ceased to exist after the
foundation of Gasunie. But most of its personnel received new jobs within Gasunie. Also the municipal gasworks might be called losers. They have become mere
distributors of gas and, at least individually, now occupy a very subordinate position in the gas industry. But in 1972 a new national association of gasworks called
VEGIN was created, which has become powerful in its negotiations with Gasunie.
At present it thus seems as if the introduction of the Groningen gas has been
predominantly positive. It is difficult to find clear losers except for the coal miners
in Limburg, but they would probably have lost their jobs anyway. But what will be
the future evaluation of the gas introduction; what will the coming generations of
Dutch think of it? The fast exploitation of the country's natural gas fields on the
mainland and in the North Sea is quickly diminishing the share for coming generations. And the incomes from the gas sales have to a large extent been used not for
long term investments but for the social welfare of a few generations of Dutch. It
may thus happen that in the future one will look upon this course of events as the
depletion and squander of the national treasury.
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